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- Laarbeekse harmonieën trappen gezamenlijk dauw -

Muzikale ontwaking Laarbeek op Moederdag 

Aarle-Rixtel draait door

Laarbeek – Menig moeder zal 
afgelopen zondag wakker zijn 
geworden, voordat het ontbijt op 
bed er was. De drie Laarbeekse 
harmonieën gingen namelijk 
dauwtrappen door de straten in 
de dorpen. Dit begon al om 06.00 
uur. 

“Een wens is uitgekomen”, sprak 
burgemeester Hans Ubachs 
zondagochtend om 07.00 uur 

uit. Voor de eerste keer gingen 
de drie harmonieën ook samen 
dauwtrappen. Zij maakten om 
06.00 uur allemaal een ronde in 
eigen dorp en kwamen vervolgens 
een uur later samen op Het Laar.  

Het was een geweldig gezicht 
om de drie harmonieën, ieder 
vanaf een andere kant, aan te 
zien komen. Burgemeester en 
wethouders en een handjevol 

publiek waren aanwezig om dit 
te aanschouwen. “Ik vind het 
fantastisch”, zei de burgemeester, 
waarop hij vervolgde: “En daarbij 
bied ik meteen mijn excuses voor 
alle moeders aan, omdat zij nu 
wellicht het Moederdagontbijt 
missen.” Dat maakte de 
burgervader even later weer goed 
door alle aanwezige moeders een 
roos te schenken. 

Na een glaasje kruidenbitter 
op de, voor de meesten, lege 
maag, stonden de harmonieën 
paraat om met zijn allen verder 
te dauwtrappen. In een lange, 
muzikale tocht vertrokken de 
drie verenigingen naar het 
Commanderij College. Het was 
prachtig om deze lange stoet 
voorbij te zien komen. Eenmaal 
op het schoolplein van het 
Commanderij College aan te zijn 
gekomen, kwamen de voorzitters 
naar voren en vond er nog een 
laatste toespraak plaats. Het 

eerste gezamenlijke dauwtrappen 
zat erop. En aan de sfeer te 
proeven, smaakte dit ‘vernieuwde’ 
dauwtrappen – wellicht voor 
volgend jaar - naar meer. 

Voor de deelnemers was nog een 
ontbijt geregeld in de middelbare 
school. Na gezamenlijk ontbeten 
te hebben, vervolgden de 
harmonieën ieder weer de weg 
naar hun ‘eigen’ dorp. Laarbeek 
was ontwaakt. 

Aarle – Rixtel – Het dorp Aarle-
Rixtel liep afgelopen weekend 
massaal uit om deel te nemen 
of aanwezig te zijn bij de 
Dorpsfeesten. Het thema ‘het 
dorp draait door’ was met de vele 
leuke, hilarische activiteiten in 
combinatie met de grote opkomst 
toepasselijk. 

Het was al de 32ste keer dat de 
Dorpsfeesten plaatsvonden. Met 
ruim vijfhonderd deelnemers, 
zowel volwassenen als jeugd, was 
het weer een groot succes.

Het begon donderdag met de 
traditionele, zeer drukbezochte 
jaarmarkt. Duizenden bezoekers 
kwamen een kijkje nemen in 
Aarle-Rixtel. Het zonnetje scheen, 
de terrasjes zaten vol, er stonden 
ontelbaar veel kraampjes en 

daaromheen was nog genoeg 
te zien en te beleven, zoals 
dansoptredens van Tati’s Dance 
Agency, auto’s die gewassen 
konden worden en er waren leuke 
attracties voor de kinderen. 

De officiële Dorpsfeesten gingen 
vrijdag van start met de jeugd. Ruim 
100 kinderen schreven zich in voor 
het weekend. In vijf verschillende 
groepen streden zij tegen elkaar. 
Dit gebeurde vrijdagmiddag met 
een spellenmiddag, zaterdag met 
een zeskamp en zaterdagavond 
met een culturele avond, waarbij 
iedere groep optredens had 
ingestudeerd. 

Aan de Dorpsfeesten voor de 
volwassenen namen zestien 
groepen deel. Op vrijdagavond 
vond de aftrap plaats van de 

vernieuwde quiznight. Hierbij 
mochten ook groepen deelnemen, 
die niet aan de overige activiteiten 
deelnamen. Hierdoor streden 
twintig teams in de tent naast 
Multicultureel Centrum De Dreef 
tegen elkaar, waarbij categorieën 
voorbijkwamen zoals Laarbeek, 
sport, actualiteiten en politiek. 

Zaterdagavond vervolgde het 
programma voor de volwassenen 
met de optredens. Vele groepen 
oefenden al lange tijd voor deze 
avond, waarbij niet alleen het 
optreden belangrijk was, maar 
ook de aankleding daarvan. De 
groep Kiele, Kiele blonk het meest 
uit tussen alle optredens en werd 
winnaar van deze avond. 

Op zondag wachtte de laatste 
activiteit: de beruchte zeskamp. 

Het terrein voor MC De Dreef 
stond vol met diverse spelen, 
waarvan een groot deel op een 
luchtkussen uitgevoerd moest 
worden.

’s Avonds kwamen zowel de 
jeugdige deelnemers als de 
volwassenen in de tent om 
gezamenlijk de Dorpsfeesten 
tot een goed einde te brengen. 
De beste acht optredens van 
de volwassenen kwamen nog 
een keer voorbij en de winnaars 
werden bekendgemaakt. De groep 
Blitz kwam als algehele winnaars 
2013 uit de bus bij de volwassen. 
Bij de jeugd won de groep We 
doen mar wa. 

Lees alles over Dorpsfeesten Aarle-
Rixtel op pagina 4 en 5 in de krant. 

Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496
www.mandenmanmeubelen.nl

U kunt ook uw folder
laten bijsteken 

in DeMooiLaarbeekKrant

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

2de pinksterdag is 
Jumbo Lieshout geopend 

van 16:00 uur tot 19:00 uur 

Geen krant 
ontvangen (op 
donderdag)?

MooiLaarbeek streeft ernaar dat 
ieder huishouden op donderdag 
De MooiLaarbeekKrant op de 
deurmat heeft liggen. Heeft u de 
krant niet (op donderdag) ont-
vangen? Laat dit zo snel mogelijk 
weten aan ons. Wij treffen me-
teen maatregelen, zodat dit de 
volgende keer niet meer gebeurt 
en kunnen - als het voor vrijdag 
12.00 uur wordt gemeld - zorgen 
voor nabezorging. U kunt deze 
meldingen doorgeven aan info@
mooilaarbeek.nl of telefonisch 
via 0492-832182.

O&U, Beek en Donk De Goede Hoop, Aarle-Rixtelst.Caecilia, Lieshout
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Aanleverspecifi caties
Zie www.demooilaarbeekkrant.nl 

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
redactie@demooilaarbeekkrant.nl 
of bel tijdens kantooruren: 
0492-832182

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

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

Duurzaam ondernemen

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
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

KERKBERICHTEN

DANKBETUIGING KERKDIENSTEN

OVERLĲDENSBERICHTEN

Eén gezamenlijke parochie voor Laarbeek
Laarbeek – Het parochiebestuur van Aarle-Rixtel staat open voor fusering van 
de parochies. Dit bleek vorige week tijdens een interkerkelijke vergadering 
van de kerkgemeenschappen. Op 1 
januari 2015 moet deze fusie een 
feit zijn.

In eerste instantie was Aarle-Rixtel 
tegen de fusie. Zij zagen dit onder 
andere niet zitten vanwege pastoor 
Jeroen Beekman, de pastoor van de 
overige kerken. Zijn conservatieve 
aanpak viel niet bij iedereen in goede 
aarde. Een paar weken terug werd 
bekend dat deze pastoor vertrekt 
uit Laarbeek. Hij wordt kapelaan 
van de pastorale eenheid Berghem, 
Haren, Macharen en Megen.  Door 
dit vertrek legt Aarle-Rixtel zich nu 
toch neer bij een fusieparochie.

Hoe deze samenwerking eruit gaat 
zien, is nog niet duidelijk. Daar 
gaat een stuurgroep de komende 
maanden naar kijken. 

Parochie Beek en Donk, Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel

Beek en Donk:  Michaëlkerk 
Adres   Kerkstraat 3, 5741 GK Beek en Donk     
Telefoon                             0492 - 461216
E-mail   info@parochiebeekendonk.nl
Website                        www.parochiebeekendonk.nl
Open   maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen 
   van 09.00 tot 12.00 uur. 

Lieshout:              Parochie Sint Servatius
Adres   Burgemeester van den Heuvelstraat 4, 5737 BP 
   Lieshout  
Telefoon                       0499 - 421236
E-mail   info@de-emmausgangers.nl
Website                         www.de-emmausgangers.nl
Open   dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Mariahout:  Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Adres   Mariastraat 27, 5738 AH Mariahout        
Telefoon                           0499 - 421676
Open   maandag, woensdag en vrijdag van 
   10.00 tot 11.00 uur.

Aarle-Rixtel:  Onze Lieve Vrouw Presentatie (Mariakerk)
Adres   Dorpsstraat 7, 5735EA, Aarle-Rixtel
Telefoon   0492 - 381215
E-mail   Olvpres1@onsmail.nl 

Eustachiuskapel
Adres            Michaëlkerk, Kerkstraat 1 Beek en donk
Open            Gedurende zomertijd van 09.00 tot 16.30 uur
            Gedurende wintertijd van 09.00 tot 15.30 uur

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@
mooilaarbeek.nl of

bel naar 0492 - 832182

Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling en steun 
na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma.

Vica van Bommel – Slaets

Dit heeft ons goed gedaan.

Beek en Donk, mei 2013     Kinderen en kleinkinderen Van Bommel

“Doe goewd saome hinne”
                         Martien

Stil van verdriet, vervuld van mooie herinneringen en dankbaar voor alles wat wij van
hem mochten ontvangen, hebben wij afscheid genomen van mijn man, ons pap en opa

De Klumper 17
5737 AZ  Lieshout

          Jeanne

     Dorothé
               Ties

  Geert

                 Janneke en Eric

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van 

* 11 februari 1943                                                        † 11 mei 2013

Martien Welten

Jeanne Welten - van den Akker

We hebben op donderdag 16 mei om 13.00 uur afscheid van Martien genomen tijdens 
een dienst in de aula van uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk. 
Aansluitend is hij in besloten kring begeleid naar het crematorium.

Franca van de Kerkhof

Franca van de Kerkhof

Rouwvervoer op de uitvaartdag

“Samen met zes zonen zat ik 
rondom de keukentafel de uitvaart 
van hun moeder te bespreken. Goed 
luisterend naar een opmerking over 
de rouwauto – ‘dat moet zeker zo’n 
zwarte zijn’ -, reageerde ik spontaan 
met de opmerking: ‘nee hoor, dat zou 
ook in je eigen auto kunnen, mits die 
ruim genoeg is.’ Dit werd in eerste 
instantie honend weggelachen.
Totdat ik de foto’s liet zien van ‘echte’ 
rouwauto’s en van een privéauto die 
dienst kan doen als rouwauto. ‘Maar 
zo’n auto heb ik zelf ook’, zei één 
van de broers. Alle ogen werden 
op hem gericht. ‘Nee, dat ga ik niet 
doen, niet in mijn auto! Doe jij het 
maar met jouw opgeknapte Volvo’, 
ging het vervolgens naar een andere 
broer toe. ‘Maar die is oranje en 
heeft nog een blauwe achterklep!’ 
Ik liet het even voor wat het was, 
maar voor ik wegging vroeg ik de 
zoon met Volvo of hij het fi jn zou 
vinden om zijn auto als rouwauto te 
gebruiken. Dat wilde hij heel graag 
doen. 
Door zijn enthousiaste reactie 
over deze rit konden, raakten ook 
de broers enthousiast. ‘Wat zou 
de rest van de familie er eigenlijk 
van vinden?’, vroegen zij zich af. 
‘Jammer dan, wij willen het zo.’ Het 
besluit was unaniem. 
Om er zeker van te zijn dat de kist 
ook echt in de auto zou passen, 
zijn we samen de kist met zijn auto 
op gaan halen. Drie dagen heeft 
hij rondgereden met de (lege) kist 
achter in de auto. Zelfs naar de AH-
XL. 
En toen, op de uitvaartdag, reed 
een oranje Volvo met blauwe 
achterklep en met zwarte vlaggetjes 
voorop in de stoet op weg naar de 
begraafplaats.”

Franca van de Kerkhof
Franca van de Kerkhof
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Beek en Donk – Voor de 
basisschoolkinderen van De 
Raagten was het maandag 
een spannende dag. Toen 
ze maandagochtend op het 
schoolplein arriveerden, waren 
ze dan ook lekker druk, maar ze 
vertoonden allemaal een brede 
glimlach op het gezicht. Eindelijk 
mochten ze naar het nieuwe 
schoolgebouw!

In een lange stoet met nieuwe, 
groene shirtjes van de school 
paradeerden de leerlingen naar 
het nieuwe gebouw toe. Het 
was maar een klein stukje lopen. 
De voormalige school staat in de 
Lage Heesweg. Het nieuwe pand 
bevindt zich op de Otterweg, 
tussen het Ontmoetingscentrum 
en de rolschaatsbaan in. 

Veel ouders, (oppas)oma’s en  opa’s 
en verzorgers liepen mee naar het 
nieuwe pand om ook een kijkje 
te nemen. Vol ongeduld stonden 
de kinderen te trappelen om het 
schoolgebouw in te mogen. Waar 
de oudere kinderen wat drukker 
waren, waren de kleuters wat 
voorzichtiger. De spanning was van 
de gezichtjes af te lezen. Directeur 
Geja Raaijmakers deed nog even 

een woordje, voordat 
het lint officieel werd 
doorgeknipt en de 
kinderen naar binnen 
mochten. “Kunnen 
jullie het je nog 
herinneren?”, vraagt 
ze aan de kinderen. 
“12 april 2012. Dat 
was de dag dat wij 
hier met de schepjes stonden. Wij 
wilden de bouwvakkers helpen. 
We wilden met zijn allen snel 
in deze nieuwe school komen 
te zitten. En nu, 14 maanden 
later, staan we hier dan weer. De 
bouwvakkers deden er precies 239 
dagen over. Ze hebben ontzéttend 
hard gewerkt. Het is af!” 

Een aantal kinderen haalden op 
eigen initiatief geld op om de 
nieuwe school te bouwen. Maar 
liefst een bedrag van €36,71 euro, 
waar het schoolgebouw nét niet 
van gebouwd kon worden, maar 
wat zeker een heel mooi gebaar is. 
Daarom mochten zij dan ook de 
vlag hijsen van de nieuwe school. 
Even later zitten de kinderen 
allemaal in hun nieuwe klaslokaal. 
Groep 5 verlaat meteen het 
gebouw en gaat gymen. Groep 8b 
viert feest voor jarige job Wendy, 

terwijl groep 8a al serieus aan het 
leren is geslagen. De aanwezige 
volwassenen krijgen allemaal een 
rondleiding door het pand. Hier 
en daar wordt naar papa, mama, 
oma of opa gezwaaid, die voor 
deze ene keer onder schooltijd 
ook in het pand rondlopen. 

Het nieuwe gebouw is heel 
duurzaam en erg ruimtelijk van 
opzet. De frisse kleuren, open 
ruimtes en vele ramen kenmerken 
het gebouw. Rond 10.15 uur 
hebben alle volwassenen de 
school verlaten. Het lijkt weer 
een schooldag als alle andere. 
Natuurlijk zal het de komende 
dagen nog even wennen zijn waar 
alles ligt en wie waar zit, maar 
één ding is zeker: Basisschool De 
Raagten kan er de komende jaren 
weer helemaal tegenaan.

Roparun
Runningteam Laarbeek staat 
aankomend weekend alweer voor 
de zesde keer aan de startstreep 
voor de Roparun. Ditmaal 
begint de 27-koppige ploeg bij 
de oosterburen,  in Hamburg 
welteverstaan. Daar starten de 
acht lopers, die door een roedel 
chauffeurs, fietsers, masseurs, 
verzorgers en een opzichter 
begeleid worden.

De Roparun is eenentwintig 
jaar geleden ontstaan uit een 
weddenschap. Een afspraak 
waarbij vanuit Rotterdam de 
koerslijn richting Parijs afgelegd 
diende te worden. Aan deze 
coördinatiepunten is vervolgens 
logischerwijs de naam van het 
evenement gehangen. Aan de 
eerste Roparun deden 13 teams 
mee en bedroeg de opbrengst zo’n 
100.000 gulden. Een opbrengst 
die al sinds jaar en dag volledig 
ten goede komt aan de strijd 
tegen kanker. Vandaag de dag is 
deze estafette uitgegroeid tot een 
massaevenement, waarbij maar 
liefst 275 teams de tocht zullen 
afleggen. De een al lopend, de 
ander middels de fiets. 

Wafels bakken
Om deel te mogen nemen is in 
ieder geval een €2.800,- aan 
inschrijfgeld vereist. Voorzitter 
Gerard Brouwers: “De prioriteit 
lag dan ook bij het zoeken 
naar sponsoren. Zo hebben we 
uiteindelijk diverse vrienden, 
kennissen en organisaties 

opgetrommeld gekregen om 
hun (al dan niet financiële) 
bijdrage te leveren.” Maar zelf 
heeft Runningteam Laarbeek 
ook allerminst stilgezeten. “We 
organiseren al vanaf december 
diverse acties en activiteiten 
om zoveel mogelijk geld op 
te halen. Van vlooienmarkten 
tot spinningmarathon en van 
sponsordiner tot jaarmarkt.” En 
dan heeft het hardwerkende 
collectief het nog niet eens over 
de x aantal wafels met slagroom 
welke regelmatig bij De Biezen 
over de toonbank vlogen. “Wij 
houden van eten. Misschien 
is het daarom ook wel dat we 
zoveel willen en moeten lopen”, 
vertelt Gerard Brouwers met een 
zichtbare knipoog. 

Extra stimulans
Het echte doel staat 
vanzelfsprekend ook bij dit 
team buiten kijf: zoveel mogelijk 
geld bijeen sprokkelen voor de 
zorg voor mensen met kanker. 
Teamcaptain Mies van Berlo: 
“Iedereen heeft wel iemand bij 
zich om aan te denken en zich 
mentaal voor in te zetten.” Dat 
gegeven wordt versterkt door 
het in 2012 plotselinge overlijden 
van steunpilaar en goede vriend 
Ton van den Broek. “Dit grote 
verlies is een van de redenen 
waarom we elke vrijdagavond 
voor vertrek op het kerkhof in 
Lieshout verzamelen.” Daar waar 
ze de mensen van wie ze te vroeg 
afscheid hebben moeten nemen 
herdenken. “Op die avond en 

plek begint onze tocht echt.” 
Deze noodlottige gebeurtenissen 
vormen voor Runningteam 
Laarbeek een extra drijfveer om 
keer op keer door te gaan. Maar 
de aanwezigen halen eveneens 
een andere stimulans aan: “De 
overweldigende ambiance in 
diverse grensoverschrijdende 
dorpen. Ongeacht welk tijdstip 
we passeren, je wordt er als 
koning of koningin onthaald.” 
Dat de Roparun niet alleen in de 
omgeving van Rotterdam leeft, is 
duidelijk een understatement. 

Support
Runningteam Laarbeek zal 
aanstaande zaterdagochtend om 
half acht bij het gemeentehuis 
verzamelen om van daaruit met 
de bus richting Hamburg te 
vertrekken. Vanaf dat moment is 
het team 24 uur per dag live te 
volgen via Radio Kontakt. Zo volgt 
er met dank aan de aanwezige 
verslaggever twee maal per uur een 
runupdate en krijgt de luisteraar 
de mogelijkheid de groeten en 
support door te geven aan het 
teamleden. Ook blijft het mogelijk 
een steentje bij te dragen. Ga voor 
een financiële bijdrage naar www.
roparun.nl/doneren en selecteer 
daar team 56. “Iedere inbreng 
zal ons namelijk extra motiveren 
maandags de Coolsingel te halen.” 
Dat is namelijk de plek waar het 
team naar alle waarschijnlijkheid 
tussen twee en vier ’s middags zal 
arriveren. Moegestreden, maar 
met een ongelooflijk trots en 
voldaan gevoel.

- De kinderen van Basisschool de Raagten begonnen na de meivakantie in het nieuwe schoolgebouw -

“Yes! Eindelijk naar de nieuwe school!”

Runningteam Laarbeek in de startblokken voor de Roparun 

een woordje, voordat 
het lint officieel werd 
doorgeknipt en de 
kinderen naar binnen 
mochten. “Kunnen 
jullie het je nog 
herinneren?”, vraagt 
ze aan de kinderen. 
“12 april 2012. Dat 
was de dag dat wij 
hier met de schepjes stonden. Wij terwijl groep 8a al serieus aan het 

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

De Leliestraat
“Afgelopen week stond een artikel 
in De MooiLaarbeekKrant waarin 
een beeld geschetst werd van de 
Leliestraat, dat volgens de meeste 
bewoners niet overeenkomt 
met de werkelijkheid. Ik heb 
de afgelopen dagen met veel 
bewoners gesproken en niemand 
snapt waar de woordkeuze op 
gebaseerd is. Het artikel is geplaatst 
in MooiLaarbeek door een aantal 
onbekende buurtbewoners die 
aandacht vroegen voor, volgens 
hen, ghetto-praktijken in de 
straat.

Ruim tien jaar heb ik me met velen 
andere ingezet als bestuurslid en 
voorzitter van buurtvereninging 
Reijakkers-noord, nooit heb ik 
in die tijd het idee gehad in een 
ghetto aan het werk te zijn. De 
Leliestraat is van een straat met 
een slechte naam 20 jaar geleden 
gegroeid naar een gezellige, 
veilige en leuke straat. Overdag 
spelen tientallen kinderen door 
de hele straat en zijn bewoners 
bezig met werkzaamheden aan 
de huizen.

De problemen die worden 
aangekaart zijn bekend, parkeren 

is een probleem, maar waar is dat 
niet? De groenstrook tussen en 
achter de huizen is een minder 
fraai uitzicht, hierover is met 
de gemeente al vaker overleg 
geweest. Een snelle oplossing zal 
er niet komen, de herstructurering 
van de Lieshoutseweg na 
oplevering van de Beekse Akkers 
zal hier verandering in brengen. 
Willen de buurtbewoners dit 
sneller verbeterd zien? Zeker 
weten, maar om het dan een 
ghetto te noemen. Het is het 
laatste verbeterpunt dat nog moet 
worden aangepakt.

Iedereen die ooit in de Leliestraat 
komt, kan direct zien dat het 
geen Ghetto is, het is een straat 
zoals zovelen in Beek en Donk: 
levendig, gezellig en druk. 

Frustraties van enkelen mogen dit 
beeld niet veranderen. Net als met 
de speeltuin Reijakkers-Noord 
geldt dat geduld en veel overleg 
uiteindelijk meer oplevert dan een 
dom artikel in een lokale krant.”

Voormalige bestuurslid en 
voorzitter Reijakkers-Noord.

Lezerspodium

Eerste Open Praktijkroute
Aarle-Rixtel – Op het gebied van 
gezondheid, welzijn, therapie, 
coaching, lifestyle en ontspanning 
zijn diverse praktijkhouders in 
Aarle-Rixtel in de afgelopen weken 
met elkaar in contact gekomen. Om 
hier wat meer informatie over te 
verschaffen, zetten een twintigtal 
deelnemers op zondag 9 juni hun 
deur voor.

Inwoners van Aarle-Rixtel en 
omstreken hebben deze dag de 
kans om geheel vrijblijvend een 
kijkje te nemen in verschillende 
praktijken. Tussen 10.00 en 16.00 
uur kan men kennis maken met 
de behandelaars, hun activiteiten 
en specifieke werkzaamheden. De 
Open Dag kan interessant zijn voor 
alle mensen van jong tot oud die 
benieuwd zijn naar wat er te doen 
is in Aarle-Rixtel. Voor mensen die 
op zoek zijn naar hulp is het soms 
moeilijk om te bepalen wat voor hen 
de juiste weg is naar herstel of een 
betere levenskwaliteit. Deze Open 
Dag biedt hen laagdrempelig de 
gelegenheid om kennis te maken 
met behandelaars en begeleiders 

en om helderheid te krijgen over 
het aanbod van mogelijkheden en 
methodieken. De Open Dag kan 
ook interessant zijn voor familie of 
vrienden van cliënten die benieuwd 
zijn naar wat er in de praktijk 
gebeurt, voor mensen die willen 
weten waardoor iemand herstelt, 
zich beter voelt of waarover hun 
naaste zo enthousiast is. 

In de komende weken worden 
folders verspreid met een kaart 
van de deelnemende praktijken en 
instellingen, zodat bezoekers zich 
kunnen voorbereiden en een mooie 
eigen route kunnen uit stippelen. 
Mensen kunnen actief uit het brede 
aanbod kiezen en al fietsend of 
wandelend de verschillende locaties 
gaan bekijken en in gesprek gaan. 
Voor iedereen die meer wil weten of 
meer wil ervaren, staat er als vervolg 
op de Open Dag een gevarieerd 
aanbod van lezingen en workshops 
op de agenda. Wie nieuwsgierig 
is, kan alvast kijken op de website: 
www.praktijkroute.nl Voor vragen 
over de Open Praktijkroute kunt u 
mailen naar  info@praktijkroute.nl.
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Zonnige, drukbezochte Jaarmarkt “De vernieuwde Quiznight was verrassend en leuk”

Jeugd zet beste podiumbeentje voor

Zonnige, drukbezochte Jaarmarkt

Vrijdagavond (volwassenen)Donderdag

Vrijdagavond (jeugd)

Donderdag

De Jaarmarkt op Hemelvaartsdag 
in Aarle-Rixtel is niet meer weg 
te denken uit het straatbeeld. 
Duizenden bezoekers kwamen 
ook dit jaar weer een kijkje nemen. 
Het zonnetje scheen, de terrasjes 
zaten vol, er stonden ontelbaar 

veel kraampjes in het centrum van 
Aarle-Rixtel. Daaromheen was nog 
genoeg te zien en te beleven, zoals 
dansoptredens van Tati’s Dance 
Agency, auto’s die gewassen konden 
worden en er waren leuke attracties 
voor de kinderen. 

Aarle – Rixtel – Bloed, zweet 
en tranen. Dat kenmerkte de 
vrijdagavond van de Dorpsfeesten. 
De Quiznight was in een nieuw jasje 
gestoken en dat beviel de meesten 
goed.

Vragen over Laarbeek, muziek, 
sport en entertainment passeerden 
de revue in de (feest)tent naast 
Multicultureel Centrum De Dreef. 
De jaarlijkse quiz die tijdens de 
Dorpsfeesten wordt gehouden, was 
dit jaar iets anders van opzet. Zo 
konden ook groepen deelnemen, die 
niet aan de Dorpsfeesten meededen. 
Dat zorgde voor vier extra groepen. 
Daarnaast was het de bedoeling dat 
de groepen in de tent bleven. Daar 

mochten zij gebruik maken van 
internet, wat helaas soms niet al te 
makkelijk bereikbaar was door de 
vele internetgebruikers. 

Rico Verbakel zette de quiz in elkaar 
en praatte ook de avond aaneen. Na 
een korte uitleg van hem mochten 
de ploegleiders op het podium de 
vragen op komen halen. Waar vorig 
jaar nog iedereen de tent uitrende om 
de vragen thuis te gaan maken, bleef 
nu iedereen in de tent. Naast dat hier 
nu internet was, verschenen er ook 
om de tien minuten beeldvragen op 
de schermen. 

Het eerste deel van de quiz 
was een kennisonderdeel. Het 

tweede deel ging over muziek. 
Alle deelnemers waren reuze 
enthousiast en bloedfanatiek. Voor 
het eerst was er tijdens de quiz 
ook een gezelligheidsonderdeel: de 
bierestafette. Dit onderdeel werd 
goed gewaardeerd en het zorgde 
voor de nodige hilariteit. Per ploeg 
moesten vier personen het podium 
op en daar zo snel mogelijk een 
biertje drinken en een rondje om de 
tafel rennen. Na voorrondes en een 
halve finale won ‘Zo Zin Wai’ nipt dit 
onderdeel. 

Naast dat sommige deelnemers de quiz 
pittig vonden, werd de vernieuwde 
quiznight vooral bestempeld als heel 
leuk en verrassend. 

Aarle - Rixtel - De Dorpsfeesten 
stonden in de vroege vrijdagavond 
in het teken van de jeugdcultuur. Een 
honderdtal enthousiaste kinderen 
was deze avond rond de klok van 
zeven present in de feesttent om daar 
zijn of haar beste podiumbeentje 
voor te zetten. 

Het thema van de avond was 
‘Respect’, welke de leidraad voerde 
voor de acts van de diverse groepen. 
En niet zonder succes. Onder de 
kritische ogen van de aanwezige 
jury mocht de groep ‘Vette Shit’ het 
spits afbijten. Met medewerking van 
begeleider Marjolein Vlemmings wist 
de groep middels een wit doek, en 
de daarop geprojecteerde schimmen, 
een prachtig schouwspel weer te 
geven. 

Ook het overgewaaide Gangnamstyle 
moest er deze avond aan geloven. 
B1G (wat staat voor Bijeengeraapt) 
vertoonde een indrukwekkend en 
vet optreden, waarin Superbig het 
respect aan de wereld terugbracht. 

Vervolgens was het de beurt aan 
Wijdoenmaarwa. Zij bewezen met 
hun stoere en interactieve zakdoekact 
maar eens te meer het tegendeel van 
hun gekozen groepsnaam. 

Ook de Piepers wisten met hun 
reis over de wereld het publiek 
te enthousiasmeren. De presente 
ouders, opa’s, oma’s en kennissen 
stonden trots toe te kijken en klapten 
vrolijk mee op de uitvoeringen. 
Evenals bij de andere groepen. En 
terecht. Zo vond ook de kritische jury. 
Het waren stuk voor stuk schitterende 
optredens waarin duidelijk naar 
voren kwam dat respect een urgente 
zaak is om elke dag aandacht aan te 
besteden. Ook op jonge leeftijd. En 
dat besefte de kinderen maar al te 
goed! 

Hoewel de jury de optredens allemaal 
evenveel waardeerden, moesten zij 
toch een winnaar kiezen. De groep 
B1G werd eerste bij de optredens. 
Al met al was het een bundeling van 
acts waarvan het zonde was dat deze 
slechts eenmaal uitgevoerd mocht 
worden.
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De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

Runderbiefstuk of
kogelbiefstuk

van Zuivelhoeve
extra belegen kaas

€ 6,95

Runderbiefstuk of
kogelbiefstuk

€ 6,95

van Zuivelhoeve
extra belegen kaas

nu extra voordelig 

500 gram

ALTIJD 500 GRAM 9,25
ALTIJD
kilo

nu extra voordelig 

100 gram

ALTIJD 100 gram 2,99

€ 9,98

Hollandse asperges

€ 4,98
kilo

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

De beste kwaliteit
zalmfilet

€ 2,49
€ 4,98€ 4,98

+ gratis 100 gram 
aspergeham

Smullen waar    
   je ook bent!

Van    e 6,79
Voor

55545
 6,79 6,79

Smullen waar    Smullen waar    Smullen waar    Smullen waar    Smullen waar    Smullen waar    Smullen waar    Smullen waar    
Van    e
Voor

e 6,79 6,79

10 broodjes  
+ 6 appelkaneel

broodjes De lekkerste van 
Brabant! Heerlijk 

voor thuis of 
onderweg

9+1
Gratis

De lekkerste van 99+11

Worsten
broodjes

Actie Geldig van 13 t/m 18 mei

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Frambozen     per doos  1.99
Sperziebonen   500 gram 1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Blauwe Druiven 500 gram 1,99
Tasty Tom Tomaten  

           500 gram 0.99

Tjap-Tjoy groenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79

Vliegende piepschuimtaarten en Het Paard van Troye vol vrouwen

Zaterdagavond

Aarle – Rixtel - Het klapstuk 
van de feestelijkheden rondom 
de Dorpsfeesten is toch wel het 
optreden van de vriendengroepen op 
zaterdagavond. Het is de bedoeling 
dat er een performance op de 
planken wordt neergezet, die recht 
doet aan het thema van het jaar. Dit 
jaar was dat ‘het dorp draait door’. 

Om deel te mogen nemen, moet 
aan heel wat voorwaarden worden 
voldaan. Zo moet elke groep een 
joker tonen, die recht doet aan 
het feit dat het dorp doordraait. 
Deze jokers waren te zien in een 
tentoonstelling achter in de tent. 
Ze waren vaak voorzien van een 
motortje, zodat het geheel ook kon 
draaien. Naast dit stukje huisvlijt 
moet er in de voordracht een lied ten 
gehore worden gebracht, “geen play-
back, alles moet live!”, volgens de 
vroegere voorzitter ‘Hein’. Natuurlijk 
moet in dit lied het thema te horen 
zijn en is de kwaliteit van het geheel 
erg belangrijk. 

De huidige voorzitter Jorg 
Krijnen opent de avond met een 
gloedvolle aankondiging, waarbij 
de onvermijdelijke ‘wave’ door de 
zaal rolt. De zaal is afgeladen vol. 
Overal staan op een Duitse manier 
tafels gerangschikt, waaraan de 
teams gesorteerd per groep zitten. 
De voorzitter begint met ‘Brabant’  
van Guus Meeuwis, welke met 
aangepaste tekst gebracht wordt. 
Dat wordt ontvangen met applaus. 
Het lied heet ‘Aarle hi pit’ en dat 
heeft deze man hoog in zijn vaandel 
staan.

De groepen verzorgen de optredens 
met een geweldige hoeveelheid 
materiaal. Een gedeelte van de zaal 
is vrijgehouden, zodat de ene groep 
alles al klaar zet, terwijl de andere 
optreedt. Het loopt als een tierelier 
en de groep weet dat als de eerste 

voet zo dadelijk op het podium wordt 
gezet, de tijd begint te lopen. Het 
optreden mag maximaal 6 minuten 
duren, anders komen er strafpunten. 

De optredens zijn erg divers en 
verschillende keren bevat het heel wat 
op- en afbouwwerk. Op een gegeven 
moment wordt er zelfs een geweldig 
groot paard van Troye verdeeld in 
een onder- en bovenstel op het 
toneel gehesen. De hoogte van het 
paard is precies aangepaste aan de 
hoogte van het toneel aangepaste. 
Het Paard van Troye wordt geladen 
met manschappen, in dit geval van 
het vrouwelijke geslacht. Hoewel 
het paard na een optreden van 15 
seconden alweer achter het doek 
verdwijnt, kan deze groep rekenen 
op een goede waardering van de 
jeugd in de zaal, want de ooooh’s en 
de aaaah’s zijn niet van de lucht.

In een volgend stuk gaat het er weer 
heel anders aan toe. Overjarige 
diskjockeys met een glitterbol 
proberen het jeugdige publiek te 
boeien en er staat een lange rij 
slanke meiden klaar om zich in een 
claustrofobiebevorderend pak van 
een playboyfiguurtje te laten steken. 
Als het geweld het podium heeft 
verlaten, verandert het schouwtoneel 
in een bakkerij. De (piepschuimen) 
taarten vliegen door de lucht en 
het kookgerei rammelt mee op de 
zware bastonen van het verplichte 
lied. Even later bevolkt een compleet 
orkest het podium, dat weliswaar niet 
live speelt, maar door de geweldige 
act veel lachers op de hand krijgt. 
Vooral de dirigent, die wel heel erg 
opgaat in zijn rol, is op een geweldige 
manier aan het dirigeren. De pauken, 
gespeeld door zwarte “blue men”, 
maken bij dit orkest een goede 
indruk. 

Na dit enerverende optreden, volgt 
de Muppet-show. Arme Kermit 

moet het ontgelden en, op één keer 
na perfect getimed met de muziek, 
maakt kennis met de harde kant van 
de deegrol van Miss Piggy. 

Eén groep mag niet onvermeld 
blijven. Dè vèlt op, in Aarle beter 
bekend onder de afkorting DVO, 
doet voor de dertigste keer mee en 
heeft alle dansers gehuld in farao-
achtige kledij, compleet met LED-
verlichting. Zij wilden wraak nemen 
op de altijd donkere kant van de op 
de verrijzenis wachtende farao in de 
donkere Egyptische piramiden.

Jorg Krijnen, voorzitter van de 
dorpsfeesten benadrukt, dat zonder 
de inzet van velen het geheel geen 
doorgang kan vinden. Behalve 
van noodzakelijke sponsoren, is 
de organisatie afhankelijk van 
vrijwilligers en vooral van deelnemers. 
Van deze deelnemers wordt ook inzet 
gevraagd bij het in- en uitruimen van 
de tent en het netjes achterlaten van 
het terrein. Het moet een feest zijn 
en blijven voor de Aarlese mensen. 
Iedereen is overigens van harte 
welkom om te komen kijken en een 
(goedkoop) glaasje te komen drinken, 
maar de show wordt neergezet door 
de Aarlese vriendengroepen. 

Als alles is afgebroken, kan iedereen 
terugkijken op geslaagde dorpsfeesten 
en als na de vakantieperiode ‘het’ 
bij de organisatoren weer begint 
te kriebelen, hopen zij in januari 
2014 weer voldoende mensen en 
sponsortoezeggingen te hebben om 
ook volgend jaar weer voor de 31ste. 
keer dorpsfeesten in Aarle-Rixtel te 
kunnen organiseren.

Uitslag Dorpsfeesten Aarle-Rixtel
Volwassenen

Joker:
1. Tootheloo
2. Blitz
3. DVO

Kwis:
1. Troef
2. Kiele Kiele
3. ‘t Clubke

Zeskamp:
1. Weinig Kans
2. LEO
3. D’n Heikant

Cultureel gebeuren:
1. Kiele Kiele
2. Troef
3. Zo Zin Wai

Tekst:
1. Kiele Kiele

Generaal totaal:
1. Blitz
2. Kiele Kiele
3. Weinig Kans
4. Troef
5. Tootheloo
6. ‘t Clubke
7. DVO
8. LEO
9. JAC
10. Zo Zin Wai
11. Boeiend
12. D’n Heikant
13. De papas en de mamas 
14. Wazeekoe
15. Tis da ‘t moet
16. De Stroat

Gouden bezem:
De dames van Blitz

Aanmoedigingsprijs:
Wazeekoe

Jeugd

Cultureel gebeuren:
1. BIG
2. De Piepers
3. We doen mar wa

Zeskamp:
1. BIG 1
2. We doen mar wa 1
3. Vette Shit

Joker:
1. De Piepers
2. Vette Shit
3. We Doen Mar Wa

Aanmoedigsprijs:
De Toppertjes

Totaal: 
1. We doen mar wa
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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 14.00-15.00 en 
18.30-20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eind-
hoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 13.30-15.00 en 
18.30-20.00 uur

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

Openingstijden Rabobank
Kantoor Aarle-Rixtel
Dorpsstraat 10
Dagelijks van 13.30 tot 17.00 uur

Kantoor Beek en Donk
Koppelstraat 91
Dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur 
en vrijdag tot 19.00 uur

Kantoor Lieshout
Heuvel 10
Dagelijks van 09.00 tot 12.30 uur

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar redactie@de-
mooilaarbeekkrant.nl onder vermelding van “Oogcontact”. Inlev-

eren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,- 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Medium

2 4 6

2 4 3 8

1 7

8 3 7

6 7 2 9

5 6 1

8 7

9 3 4 5

6 9 4

Puzzle #147695

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Deze puzzel wordt u aangeboden
door Plus van Balkom Beek en Donk

Stuur de oplossing in en win 
een pluspakket t.w.v. €25,-:
redactie@demooilaarbeekkrant.nl

“Dauw of 
watertrappelen!”

De Bitterbal

Oplossing 
vorige week:

Winnaars:

Mark Lommen uit 
Lieshout                                  

Prijswinnaars kunnen hun 
prijs vanaf vrijdag ophalen

Wendy van Eck

Marjan van Dommelen

Antoinette Schepers

Wendy van Eck

Marjan van Dommelen

Antoinette Schepers

WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Als men meer blauw op straat wil, waarom is openbare 
dronkenschap dan straf baar? 

Oplossing vorige week:
Sound & Light Technology

Vera van der Aa kan tot 23 mei haar prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Weerbericht komend weekend

Vrijdag
Min. temperatuur          8°
Max. temperatuur       16°
Neerslag               1,5 mm

Zaterdag
Min. temperatuur        10°
Max. temperatuur        7°
Neerslag                 8 mm

Zondag
Min. temperatuur          9°
Max. temperatuur       20°
Neerslag                  2 mm

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Klop de helft van de room tot yoghurtdikte. Meng de eidooier, honing 
en poedersuiker in een kom en klop flink tot het een lichte kleur krijgt. 
Mascarpone los roeren en door het eimengsel roeren. Spatel er de geklopte 
room door. Verwarm de overige room ( niet koken) en los er de gelatine 
in op. Zorg dat je geen klontjes krijgt, anders voeg je er nog een scheut 
room aan toe zodat alles mooi is opgelost. Voeg dit bij de rest en giet er de 
likeur en advocaat erbij. Goed roeren en verdelen over een mooi glas/bakje, 
vul het geheel tot 3/4 en laat in de koeling opstijven. Maak de aardbeien 
schoon, verwijder het kroontje en snijd doormidden. Smelt boter met wat 
suiker in de pan en bak hierin kort de aardbeien, breng evt. op smaak met 
aardbeienlikeur en bestrooi het met verse peper. Haal de glazen uit de 
koeling en leg er de gebakken aardbeien boven op.

40 gr eidooier gesplitst
30 gr honing
50 gr poedersuiker
100 gr mascarpone
3 blad gelatine
100 gr advocaat

Scheur cointreau of grand manier
2 dl room
1 bakje aardbeien
Suiker
Gemalen peper uit de molen
Boter

Recept van de week

Gebakken aardbeien met advocaatmousse 4 personen

www.kookcentrumbrabant.nl

Across

4. Welk medium is op dit moment populair bij veel
Laarbekenaren?

5. Hoe heet de hond die vermist is?

8. Wat organiseren Sportcentrum Coach en
Runningteam Laarbeek op 9 juni?

10. Aan welk evenement neemt Runningteam Laarbeek
dit weekend deel?

Down

1. Bij 100 likes maak je kans op een Bjorn Borg ..?

2. Wat is er in Lieshout te doen op 2e Pinksterdag?

3. Welke bioscoop plaatst een grote advertentie?

6. Wie wordt er 20 jaar deze week?

7. Over welke reis vertelt Stichting Malaika Kids
Laarbeek?

9. Welk dorp bestaat 80 jaar?

Alle antwoorden zijn terug te vinden in De

MooiLaarbeekKrant
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Middeleeuwse Kerktoren Route Ganzendonck zie Kleurre!

Inschrijving Kindervakantieweek ‘Winterwonderland’ 
Lieshout

Drie leerlingen Cum Laude geslaagd voor verkeersdiploma 

Lieshout – Naast dat het donderdag 
9 mei Hemelvaart was, was het 
ook Torendag. Tijdens Torendag 
wordt de Middeleeuwse Kerktoren 
Route nog eens extra onder de 
aandacht gebracht van een breed 
publiek. Deze fietsroute verbindt 9 
historische kerklocaties met elkaar, 
dwars door vier gemeentes. 

Op verschillende locaties langs de 
route vinden activiteiten plaats, 
georganiseerd door  plaatselijke 
heemkundekringen. Zo ook in 
Lieshout. Heemkundekring ‘t Hof 
van Liessent heeft, bij gebrek aan 
een kerktoren, haar intrek genomen 
in molen ‘De Leest’. De molen staat 
er prachtig bij en de wieken draaien 
krachtig in het rond. Goed weer 
voor de molenaar, iets minder voor 
de fietsers.

In de molen staan informatieborden 
met tekeningen van Lieshoutse 
kerken, twee bidstoelen met 
kerkboeken, een grote rozenkrans, 
een wanmolen, een leestafel en 
een computer met doorlopende 
Powerpoint. Ook zijn drie heren van 
de heemkundekring aanwezig, te 
weten Wim Robben, Cas van Hout 
en Henny van der Aa en is er één 
molenaar, Dorus de Leest.

Navraag leert, dat de heren 
van de heemkundekring 
als belangrijke taak 
hebben, om vandaag aan 
passanten uit te leggen dat 
Lieshout in vroegere tijden 
wel degelijk een kerktoren 
moet hebben gehad. 
De molenaar houdt ‘een 
oogje in het zeil’, ook als 
passanten een kijkje willen 
nemen boven in de molen, 
want dat is niet zonder 

gevaar.

Maar hoe zit dat nu met die 
Lieshoutse kerktorens? Volgens de 
heren van Heemkundekring ’t Hof 
van Liessent, zijn er in Lieshout 
zeven historische kerklocaties aan te 
wijzen. Opmerkelijk is dat alle kerken 
St.Servaas als patroonheilige hebben. 
De eerste drie kerken hebben op 
’t Hof gestaan. Op deze locatie in 
de route staat een informatiebord. 
De volgende twee kerken waren 
schuurkerken. De zesde kerk 
werd gebouwd in de toenmalige 
Renstraat. De huidige kerk werd in 
1962 in gebruik genomen. De kerk 
staat op de plek waar vroeger huize 
Ribbius stond. Echte Lieshoutenaren 
hebben nog steeds nachtmerries als 
zij denken aan het moois dat werd 
afgebroken en hetgeen dat ervoor in 
de plaats kwam.

Na sluitingstijd ogen de mannen van 
de Heemkundekring tevreden als 
zij kijken hoeveel passanten er zijn 
geweest. Het zijn er in totaal 61. 

De Middeleeuwse Kerktoren Route is 
47 km lang en kan het hele jaar door 
gefietst worden. Meer informatie 
over de historische  kerklocaties en 
de route is te vinden op 
www.kerkenindepeel.sre.nl.

Beek en Donk – ‘Ganzendonck 
zie kleurre!’ is het carnavalsmotto 
voor 2014. Voor het eerst in de 
53-jarige geschiedenis van de 
Teugelders van Ganzendonck is 
het motto al bekend, ver voordat 
het nieuwe carnavalsseizoen 
begint. De reden hiervan is 
de samenwerking tussen de 
carnavalsstichting, een aantal 
groepen en de horeca.

Afgelopen seizoen is een 
verdere samenwerking tussen de 
Teugelders, carnavalsgroepen en 
de horeca gestart. Dit resulteerde 
in een motto, waaraan een aantal 
themafeesten werden gekoppeld. 
Tevens werden bij de betrokken 
horecagelegenheden grote 

logoborden opgehangen, met een 
ludieke verwijzing naar het motto. 
Het voornemen was er toen al om 
voor het nieuwe seizoen met alle 
betrokkenen samen te gaan zitten 
en gezamenlijk het carnavalsmotto 
te bepalen. 

Omdat sommigen al voor de zomer 
beginnen met de voorbereidingen, 
zijn vertegenwoordigers van de 
Teugelders, De Neij Prinse Garde, 
Beweging Op d’n Tocht, organisatie 
carnavalsconcerten O&U, Duo 
Dubieus, Herberg ‘T Huukske, 
café Thuis, café zaal de Tapperij 
en café zaal Dave v.d. Burgt, 
enkele keren bij elkaar gekomen 
om het nieuwe motto te bepalen. 
Uiteindelijk is de keuze gevallen 

op ‘Ganzendonck zie Kleurre! 
Volgens de bedenkers opnieuw 
een motto waarmee middels vele 
woordspelingen allerlei creaties, 
thema’s en kleurrijke uitdossingen 
bedacht kunnen worden.

De betrokken partijen zeggen ‘in 
den zeuvende himmel’ te zijn met 
het nieuwe motto.

Lieshout – De Kindervakantieweek 
Lieshout gaat van 5 tot en met 
9 augustus weer van start op het 
terrein van de manege. Het thema 
van dit jaar is ‘Winterwonderland’. 
Wat dat allemaal met zich mee 
gaat brengen, daar moet je 
nog enkele weken geduld voor 
hebben.

Inschrijven voor de 
Kindervakantieweek kan op 
diverse data. De kleurplaten, welke 
tevens het inschrijfformulier is, zijn 
inmiddels op school uitgereikt. 
Wie geen kleurplaat heeft gehad, 
kan op de website kijken www.
kvwlieshout.nl of mailen naar 
info@kvwlieshout.nl. 

Inschrijven kan op de onderstaande data:
Maandag 20 mei op de 
Pinksterbraderie in Lieshout, van 
11 tot 17:00 uur
Woensdag 22 mei in het Dorpshuis 
te Lieshout, van 19 tot 20:30 uur
Donderdag 23 mei in het Dorpshuis 
te Lieshout, van 19 tot 20:30 uur

Na deze inschrijfdata kunnen 
kinderen niet meer worden 
ingeschreven. Mocht u zelf niet 
kunnen laat dan buren, familie of 
vrienden uw kind inschrijven om 
teleurstellingen te voorkomen.

Leiding is ook hard nodig. Ben 
je minimaal 15 jaar en heb je zin 
om 1 of meerdere dagen met 
kinderen bezig te zijn, schrijf je dan 
in als leiding of begeleider tijdens 
spellen of tochten. Je kan jezelf nu 

al aanmelden, maar ook tijdens 
de inschrijfdagen. Telefonisch 
aanmelden kan bij Coen Verbakel 
(06-19202829) of via een mail 
naar info@kvwlieshout.nl

De organisatie hoopt dat veel 
vrijwilligers zich aanmelden: 
“Denk niet dat je het niet kunt, of 
dat een ander zich wel aanmeldt. 
We hopen dit jaar weer zo’n 350 
kinderen in te mogen schrijven 
en om die groep in goede banen 
te leiden, hebben we weer vele 
handjes nodig!” Ook de leiders 
die al jaren meedoen, dienen 
zich officieel aan te melden. 
Bij de Kindervakantieweek 
is ook gelegenheid om een 
maatschappelijke stage te lopen. 
Geïnteresseerden kunnen ook 
bellen of mailen. 

Laarbeek –  Het was begin deze 
week spannend in de groepen 7 of 
8 van de Laarbeekse basisscholen. 
Een paar weken geleden legden de 
kinderen een verkeersexamen af. Dit 
bevatte zowel theorie als praktijk 
en ze mochten maximaal 7 fouten 
halen. Heel veel kinderen slaagden, 
drie leerlingen zelfs Cum Laude.  

“Yes, het is gelukt! Ik ben héél blij!”, 
vertelt een trotse Daan Krijnen. De 
leerling uit groep 7b van basisschool 
Het Brukelum in Aarle-Rixtel ontving 
zojuist van wijkagent Rianne Smits 
zijn verkeersdiploma. Daan maakte 
zowel het theorie- als praktijkexamen 
foutloos. “Ik was toch wel heel 
zenuwachtig vanmorgen. Ik had 
de route drie keer gefietst met mijn 
ouders, dus ik had goed geoefend. 
Ook had ik voor het theorie-examen 
vaak het proefexamen op de 
computer gedaan. Ik dacht eigenlijk 
dat ik zeker één fout had. Maar dat 
was dus niet zo”, vertelt de gelukkige 
leerling. Niet alleen Daan was 
geslaagd, maar alle leerlingen van 

deze twee klassen waren geslaagd. 
Dat was toch wel een opluchting 
toen wijkagent Rianne dit vertelde 
aan de klas. Waar de leerlingen eerst 
druk en nerveus waren, was er nu 
een duidelijke opluchting van de 
gezichtjes af te lezen. Rianne: “Ik 
ben erg blij met het resultaat van 
de leerlingen van het Brukelum. Er 
staat zelfs bij alle twee de klassen 
bijgeschreven dat de kinderen echt 
heel erg goed gefietst hebben.”

Even later werd ook op de 
Bernadetteschool in Mariahout 
het verkeersdiploma uitgereikt. 
Buurtbrigadier Henry van de Heuvel 
kwam met een grote envelop vol 
diploma’s de klas inlopen. Het 
verlossende woord kwam al snel: ook 
in deze klas was iedereen geslaagd! 
En één leerling in het bijzonder: 
Mike van Zutphen. Hij slaagde, net 
als Daan Krijnen, Cum Laude. “Ik 
had zeker verwacht dat ik een aantal 
fouten had gemaakt. Eigenlijk heb ik 
de route maar één keer geoefend en 
de theorie had ik ook niet supergoed 

geleerd. Maar ik ben er zeker trots 
op dat ik het helemaal zonder 
fouten heb gehaald!”, vertelt de 
12-jarige leerling. Dat Mike met 
opgeheven hoofd naar huis kon, 
werd al snel duidelijk toen bleek 
dat de zus van Mike, Daimy, een 
paar jaar terug ook Cum Laude was 
geslaagd. Na het uitreiken van de 
diploma’s kregen de leerlingen de 
mogelijkheid om vragen te stellen 
aan de buurtbrigadier. Hier maakte 
de klas dankbaar gebruik van. Ze 
vroegen de buurtbrigadier het 
hemd van het lijf. Zo werd het hele 
uniform van top tot teen besproken 
en wilden ze ook het naadje van de 
kous weten over Henry’s loopbaan. 

Het verkeersexamen is een goede 
voorbereiding op de middelbare 
school. Naast Daan Krijnen en 
Mike van Zutphen is ook de Beek 
en Donkse Kevin van Dinter Cum 
Laude geslaagd. Hij is leerling van 
De Muldershof in Beek en Donk. 

L i e v e 
goedheid, lig ik 

lekker in mijn bed gaat 
rond de klok van zessen 
’s morgens een muzikale 
wekker af. Het is een 
ordinaire doordeweekse 
zondagmorgen. Met het 
hoofd uit het raam hangend, 
kijk ik waar die rustonterende 
herrie vandaan komt. Vanaf 
de Oude Toren nadert de 
harmonie van Beek en 
Donk in een variëteit aan 
uniformen. De schoenen 
en sokken zeiknat van het 
wat te letterlijk nemen van 
deze vroege activiteit. De 
Laarbrug achter zich latend 
komt ook de harmonie van 
Aarle-Rixtel eraan, nog 
gehuld met een oranje das 
om de nek. Waarschijnlijk 
vergeten af te doen na 
een uit de hand gelopen 
Koningsfeestje. Met de 
neonletters van Bavaria in de 
rug marcheert de herremie 
van Liessent in vol ornaat 
en uiterst gedisciplineerd 
richting het drielandenpunt 
van Laarbeek. 
Mario staat op de splitsing 
van Het Laar en de 
Groenwoudseweg klaar 
met microfoon en digitale 
camera om voor radio 
Kontakt verslag te doen 
van een oud fenomeen. 
Super. Vroeger stonden de 
mensen op Hemelvaartsdag 
al om drie uur ‘s nachts 
op om blootsvoets op 
het gras te dansen. Het 
dauwtrappen was geboren. 
Dit als heidens gebruik 
om de heropleving van 
moeder natuur te vieren. 
Dauwtrappen heeft dus 
totaal niets met fietsen te 

maken. Ook niet te verwarren met 
de boer op de veemarkt die tegen 
zijn maat zegt: ‘hé Janus, zal ik de 
men of d’auw trappen’, na het 
kopen van ieder een ezel die geen 
stap vooruit willen zetten. Later 
werd het dauwtrappen gehouden 
op de eerste zondag in mei. 
Maar vergis ik me in de dag 
van de hemelvaart of loop ik 
een week achter, het is al twaalf 
mei. De burgemeester en enkele 
wethouders schenken een lekker 
kruidenbittertje en in lange stoet 
trekt alles naar de oude locatie 
van het Commanderij College. 
In dit oude gebouw kunnen ze 
gelukkig niet veel meer stuk 
trappen. Onze burgervader heeft 
de halve zaterdag staan snijden in 
witte broodjes en krentenbollen. 
Dit herinnert me direct weer aan 
de schooltijd. We gingen met 
de bus op schoolreis waarbij 
we allemaal op de achterste 
bank wilden plaatsnemen. Bij de 
eerste bocht na vertrek zaten de 
krentenbollen bij de meesten al 
achter de kiezen. Ook vandaag 
staat een dergelijke snelheid 
hoog in het spreekwoordelijke 
vaandel. De aubade kan weer 
doorgang vinden en een of andere 
schreeuwlelijk van een tambour-
maître geeft het commando rè-
hèchts ….om, en gehoorzaam als 
drie bataljons Koreaanse militairen 
trekken de muziekkorpsen weer 
huiswaarts. 
Het is nog vroeg dus ik kruip maar 
weer eens achter de gebreide 
boks van moeder de vrouw, het is 
tenslotte Moederdag. Of zoals de 
schipper zegt, achter kaap kont. 
Lekker slapen. ‘Op de plaa-haats 
rust’, en rusten.

P. Skauwe (pseudoniem)

OCHTENDHUMEUR

Groep 8 van de Bernadetteschool met hun verkeersdiploma
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PODOTHERAPIE BRUGMANS

Jeanne Brugmans, podotherapeut.
Lid van de Nederlandse 
vereniging van Podotherapeuten

Maandag en donderdag 
alleen op afspraak.

De praktijk is direct toegan-
kelijk. U kunt een afspraak 
maken voor een consult of 
een behandeling zonder een 
verwijzing van de huisarts

pijnlijke voeten
vermoeide voeten
voetstandsafwijkingen
verkeerd looppatroon
teenafwijkingen/klachten
nagelklachten
knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
sportblessures
Diabetische/Rheumatische voeten

Adres: Hool 56, 5469KC Keldonk  Tel: 0413-209325
Mobiel: 06-24148776   E-mail: info@podotherapiebrugmans

www.podotherapiebrugmans.nl

Een podotherapeut behandelt voetklachten 
en klachten, die voortvloeien uit het niet goed 
functioneren van de voeten. 

  Wij Behandelen:
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Examenleerlingen sluiten school in stijl af tijdens galabal Wijkzuster nieuwe stijl

Paulus Shäfer bij de Wim  Beeren Jazz Society

Laarbeek - Nadat de examens 
achter de rug zijn, zijn de zenuwen 
nog niet verdwenen. Heb ik het 
wel of niet gehaald? Bij de vmbo-
afdelingen van het Commanderij 
College (Gemert en Laarbeek) 
kunnen die zenuwen vlak voor de 
uitslag nog even vergeten worden. 

Op donderdag 30 mei zijn alle 
eindexamenleerlingen vmbo 
Gemert en PRO uitgenodigd voor 
het galabal 2013 en op vrijdag 
31 mei worden de kandidaten in 
Laarbeek onthaald.

Alle kandidaten van het Commanderij 
College vmbo-pro kunnen nog 
even uit hun dak gaan tijdens een 

groot bal. De kandidaten van het 
vmbo-pro Gemert worden in stijl 
bij Time-Out in Gemert ontvangen. 
De kandidaten van vmbo Laarbeek 
worden in galakledij bij De Tapperij 
verwacht. Traditioneel arriveren 
onze kandidaten op ludieke wijze.

In Gemert lopen de kandidaten (en 
introducés) op donderdag 30 mei 
2013 vanaf 19.30 uur over de rode 
loper bij Time-Out en in Laarbeek op 
vrijdag 31 mei 2013 bij De Tapperij. 
Vanaf 21.00 uur vieren zij feest. 

Alle examenkandidaten mogen één 
introducé meenemen. Zij hebben 
hun geldige schoolpas 2012-2013 
èn toegangsbewijzen bij zich. 

Ouders, verzorgers en andere 
belangstellenden zijn natuurlijk van 
harte welkom om de feestelijke 
aankomst te bewonderen. 

De diploma-uitreiking vindt plaats 
op woensdag 26 of donderdag 
27 juni 2013, afhankelijk van de 
schoollocatie van de kandidaat. 

Laarbeek - Monique Hubrechsen 
en Karin Spoorendonk zijn de 
aanspreekpunten van een uniek 
zorgbureau voor Laarbeek. Onder de 
naam “Tot uw Dienst” willen zij de 
zorg bereikbaar maken voor iedereen 
in Laarbeek.
 
Vroeger reed de wijkzuster rond 
op een Solex, en als je zuster 
van Bommel heette -zie enkele 
MooiLaarbeekKranten terug- kreeg je 
een auto van de zaak. Zij kende haar 
klanten en wist waar ze nodig was. 
Tegenwoordig wordt de zorg vanuit 
een grote zorgorganisatie aangestuurd 
en komt er gekwalificeerd personeel 
over de vloer van een cliënt. Vaak 
is het echter wel zo, dat er niet 
van kan worden uitgegaan, dat er 
steeds een bekende in huis komt. 
Steeds weer andere zusters komen 
de patiënten verzorgen. Zoals de 
vroegere wijkzuster van Bommel zei: 
“Ze zijn wel goed hoor, maar ik ken 
er niemand van.” Tot uw Dienst wil 
dit gaan veranderen. 

Groepjes van ongeveer 4 wijkzusters 
zorgen voor een bepaald aantal 
cliënten, de een helpt met 
boodschappen doen, de ander trekt 
de kousen aan of zet de spuit. Is er 
iemand van dat groepje ziek, dan 
neemt een ander het over, zodat er zo 
weinig mogelijk verschillende mensen 
bij de hulpbehoevende in huis komen. 
Deze zorg wordt betaald vanuit het 
Persoons Gebonden Budget. Een PGB 
is door iedereen aan te vragen, die 
zorg nodig heeft. 

Omdat Tot uw Dienst niet werkt 
met een grote overhead kan dit 
goedkoper dan normaal. Wordt er 
door de reguliere instanties ongeveer 
47 euro per uur gerekend, hier kan 
het voor gemiddeld 24 euro per 
uur. Het aantal uren, dat er uit een 
bepaald budget gehaald kan worden, 
is dus bijna verdubbeld. Omdat deze 

nieuwe zorginstelling kleinschalig 
werkt, alléén voor Laarbeek, denken 
ze een zeer goede zorgkwaliteit te 
kunnen leveren. 

Er zijn twee mogelijkheden om 
verzorgd te worden als dat nodig 
is, met andere woorden, als er een 
indicatie voor is. Men kan kiezen 
voor zorg in natura of voor een 
persoonsgebonden budget. Veel 
mensen kiezen voor zorg in natura en 
dan wordt alles geregeld, maar heeft 
men te maken met bovengenoemde 
nadelen van minder uren zorg en veel 
verschillende mensen aan bed. Een 
probleem van het gebruik maken van 
de diensten van “Tot uw Dienst” is, 
dat er een aanvraag moet worden 
gedaan voor geld. Dat geld wordt 
door het rijk aan mensen beschikbaar 
gesteld, zodat zij daaruit zelf hun 
zorgverlener kunnen betalen. “Tot 
uw Dienst” is bereid mensen, die 
dat zelf niet kunnen, te helpen bij 
die aanvraag. Daarna kunnen zij dat 
geld zelf beheren of laten beheren 
door bijvoorbeeld een familielid. Als 
dat niet mogelijk is kunnen ze dat ook 
door Monique of Karin laten doen. Op 
de vraag of ze als wijkzuster ook gaan 
rondfietsen door de wijk, of eventueel 
op de brommer, wordt geantwoord, 
dat het zeker in overweging zal 
worden genomen,”Alleen dan niet 
met dat witte kapje op, zoals vroeger.” 
Elke maand wordt dan een overzicht 
gestuurd van het nog beschikbare 
budget. “De cliënt behoudt de eigen 
regie, en bepaalt de eigen zorg”, 
aldus Monique.

Ongetwijfeld biedt dit initiatief veel 
mogelijkheden. Het is misschien 
even moeilijk om het heft zelf in 
handen te nemen, maar dan zijn er 
ook zeker voordelen. Wie meer wil 
weten over “Tot Uw Dienst” kan 
terecht op de internetsite www.
cooperatietotuwdienst.nl of op 
telefoonnummer 06-30640121.

Door: Rene Vermaes

Aarle – Rixtel - Niets geen 
Brabants kwartiertje bij de Wim 
Beeren Jazz Society,  het concert 
begint om klokslag half negen.  
Het trouwe publiek zit dan al een 
half uur klaar, gretig wachtend 
op welke top jazz-act ze nu weer 
voorgeschoteld krijgen door Jos 
Beeren.  
 
Ober Rik heeft zijn mouwen 
alweer opgestroopt om de hele 
avond als een ballerina met een 
dienblad tussen het publiek in het 
overvolle café door te dansen. 
Frans van Kooten heeft zijn camera 
in de aanslag,  de geluidsman 
richt zijn kleine videocamera, 
Jos Beeren, bescheiden aan de 
zijkant en houdt nauwlettend 
het geheel in de gaten. Het  is  
bewonderenswaardig  wat zij in 
Laarbeek voor elkaar gekregen 
hebben.  Een jazz podium waar 
elke grote stad jaloers op zou zijn. 
En niet alleen het publiek wordt 
verwend, ook de muzikanten 
komen hier graag spelen.  Het zal 
niet lang duren of je hoort er in de 
Nederlandse Jazz scene niet bij, als 

je niet gespeeld hebt bij de Wim 
Beeren Jazz Society in Aarle-Rixtel.

Deze avond staat het Paulus 
Schafer trio, met als gast Tim 
Kliphuis op het podium.  Gypsy-
jazz van de bovenste plank.  In het 
tempo van een Ferrari vliegen de 
solo ’s je om de oren.  Tim Kliphuis 
houdt het publiek bij de les in deze 
waterval van noten door af en toe 
een  fragmentje Pippi Langkous of 
Fur Elise in zijn solo te verwerken.  
De unisono melodie lijnen van de 
Tim Kliphuis en Paulus Schafer 
lopen naadloos gelijk, alsof je maar 
één instrument hoort.  Het publiek 
volgt aandachtig. Niet voor iedere 
spierballen solo wordt geklapt,  
maar daar waar intensiteit,  
creativiteit  en muzikaliteit 
samenvallen, worden de solisten 
met een gul open doekje beloond.  
Pas na drie nummers richt het 
ensemble zich via de violist zich 
tot het publiek. Hij heeft door 
zijn  komische aankondigingen het 
publiek snel op zijn hand.  Daar 
waar veel gypsy-jazz orkesten 
blijven hangen in het standaard 
repertoire, weet het Paulus Schafer 
ensemble ook nummers uit de 

popmuziek smaakvol te bewerken 
in hun swing idioom. Zo komen 
Apache van de Shadows en Paint 
it black van de Rolling Stones 
voorbij.  

Paulus Schafer was, evenals Jimmy 
Rosenberg, als kind al te zien in de 
beroemde documentaire ‘Django’s 
legacy’.  Een documentaire die 
ertoe bij gedragen heeft dat de 
woonplaats (en begraafplaats) van 
Django, Samois sur Seine, tijdens 
het jaarlijkse gitaarfestival, een 
bedevaartplaats voor gitaristen 
werd.  In publiek waren een 
aantal van die bedevaartgangers 
aanwezig.  Heel de ambiance van 
Cafe van Bracht  zou in Samois 
niet misstaan.  Zonder de  toegift  
‘Les Yeux Noirs’ komt  het Paulus 
Schafer ensemble niet weg.  Een 
frisse geur van lente regen komt 
het café binnen als het publiek 
vertrekt.  In de dorpsstraat worden 
al trampolines voor de  jaarmarkt 
in elkaar gezet. ‘Melodie au 
Crepuscule’ echoot nog na. Het 
was weer een mooie avond bij de 
Wim Beeren Jazz society.

Monique Hubrechsen en Karin Spoorendonk

Auto- en Motorrijschool 
de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

          Koppelstraat 66    Beek en Donk 

VIJVERVOER (sticks) 
nu per liter.....  € 0,50

Alle HILLS grootverpakking 
hondenvoer deze week 
50% kassa korting

Wegens toenemende drukte zoeken wij een fulltime 

GASTVROUW/ GASTHEER 
dynamisch, gastvrij, vakvrouw/-man, 
proactief, ruime ervaring, teamspeler 

 

               Interesse: bel naar 0499 425 585  

          of mail je CV t.a.v. Theo Peren naar   

                   theo@bavariabrouwerijcafe.nl  

LANGEAKKER 9
AARLE-RIXTEL

TEL. 06 13 64 20 46

NIEUWBOUW
ONDERHOUD
RESTAURATIE

ROB@VOEGERSBEDRIJFVERHOEVEN.NL
WWW.VOEGERSBEDRIJFVERHOEVEN.NL
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Populaire Facebookpagina Je bent 
een .. als je .. brengt mensen en 
herinneringen samen.

Laarbeek - Je bent een Beek en 
Donkenaar als je … als (oud-) Beek en 
Donkenaar lid bent van deze groep op 
Facebook. De groep bestaat nog maar 
een half jaar en telt al ruim 1200 leden. 

Beheerder van deze site, Paul van Eerd 
uit Beek en Donk, legt het idee uit: 
“Ik kreeg een tip van een vriend uit 
Uitgeest, hij was daar lid van de groep 
op Facebook. Hij gaf me de middelen 
om dit te beginnen en ik heb toen 7 
bekenden uitgenodigd om lid te worden 
van deze groep. Vervolgens liep alles 
vanzelf. Op donderdagmiddag hadden 
we 22 leden en op donderdagavond 
al 200! Momenteel zijn er ruim 700 
foto’s geplaatst en zijn er meer dan 
1200 mensen lid. Eén van de mooiste 
gebeurtenissen was het verhaal over 
een man die jaren geleden onder een 
vrachtwagen is meegesleurd en het 
heeft overleefd. Deze man is zelf lid 
geworden van de groep en heeft zijn 
verhaal nog eens gedaan.”

Afgelopen zaterdag heeft van 
Eerd in samenwerking met De 
MooiLaarbeekKrant ook voor de andere 
kernen gelijksoortige pagina’s gemaakt. 
Nu bestaan er pagina’s voor de mensen 
uit iedere Laarbeekse kern. Je bent een 
Aarle-Rixtelnaar als je.. werd razendsnel 
populair en telt al bijna 500 leden na 4 
dagen. Hetzelfde geldt voor Lieshout. 
Je bent een Lieshoutenaar als je.. telt 

al bijna 600 leden na 4 dagen. Je bent 
Mariahoutenaar als je .. wordt ook al 
gevonden door de Mariahoutenaren 
en telt momenteel 80 leden. Van Eerd: 
“De groei van het aantal leden zegt iets 
over de saamhorigheid.”

Van Eerd hoeft er zelf niet veel voor 
te doen: “De groep wordt gemaakt 
door de mensen zelf. Door zelf leuke 
anekdotes en interessante foto’s te 
plaatsen lok je ook weer mooie reacties 
uit en gaan herinneringen weer leven. 
Vooral de klassenfoto’s en schoolfoto’s 
van vroeger doen het goed. Het hele 
gebeuren draait om het herkennen van 
gebeurtenissen en personen.”  En zo zij 
het. Na slechts een paar dagen zijn er 
op de drie nieuwe pagina’s gezamenlijk 
al 250 foto’s en honderden reacties 
geplaatst.  

Van Eerd vindt echter niet dat hij de 
persoon is om de pagina’s en dus 
groepen uit de andere kernen van 
Laarbeek te beheren. “Dat is niet aan 
mij als Beek en Donkenaar. Als iemand 
enthousiast daarin is en met regelmaat 
erin wil kijken, dan komt het wel goed. 
Je bent er weinig tijd mee kwijt.”

Van Eerd wil met zijn pagina’s de 
andere dorpen uit Laarbeek enthousiast 
maken en op deze manier proberen om 
van Laarbeek meer één te maken. Als u 
interesse heeft om de Facebookpagina 
uit uw dorp te beheren, kunt u contact 
opnemen met Paul van Eerd via 
Facebook.

Beek en Donk - Superslagerij 
Brouwers zit al 45 jaar aan de 
Smalleweg in Beek en Donk en is 
de enige ambachtelijke slager in 
Beek en Donk. Voor aankomende 
zomer biedt de slager een groot 
assortiment aan. 

Superslagerij Brouwers is lid van 
het worstmakersgilde. Dat wil 
zeggen dat heel veel vleeswaren en 
specialiteiten in eigen worstmakerij 
worden geproduceerd. Ook als 
barbecuespecialist staat Brouwers 

in de hele regio bekend. De slager 
heeft drie soorten barbecueworst, 
welke al diverse keren zijn 
bekroond met goud. 

Voor aankomende zomer heeft 
Superslagerij Brouwers weer 
een groot assortiment voor haar 
klanten klaarstaan. Dit varieert van 
vlees tot vis. Ook in grote partijen, 
compleet verzorgd, is deze slager 
gespecialiseerd. Het plaatsen van 
tenten kan eventueel ook tot de 
mogelijkheden behoren. 

Tot september worden 
barbecuepartijen ook op zondag 
geleverd, dit wel na afspraak. De 
uitgebreide barbecuefolders van 
Superslagerij Brouwers liggen 
in de winkel aan de Smalleweg. 
Loop gerust eens binnen voor een 
goed en lekker stukje vlees of voor 
meer informatie. Ook tijdens de 
werkzaamheden aan de kruising 
Smalleweg/Nieuwstraat is de 
slagerij goed te bereiken.

Beek en Donk - De afdeling Beek 
en Donk van De Zonnebloem 
organiseert activiteiten voor 
ouderen, alleenstaanden en 
mensen, die het gewoon leuk 
vinden om te komen. In principe 
vindt er iedere maand een activiteit 
plaats en alle geïnteresseerden 
zijn daarbij welkom. Op dinsdag 
14 mei was er in zaal ’t Huukske 
een gezellige middag gepland.

Tonny Wijnands uit Deurne was 
de optredende artiest deze middag 
en hij zou de aanwezigen op een 
leuke manier met luisterliedjes 
vermaken. De zaal was gevuld met 
ongeveer 80 mensen van dezelfde 
generatie en dan is de keuze van 

de juiste liedjes belangrijk. Titels 
als “When I was just a little girl.. 
en artiesten als de Heikrekels 
en producers als Johnny Hoes 
waren bij iedereen bekend, en 
de meezingers uit die tijd als 
“Waarom, waarom” en andere 
“wereldhits” werden uit volle borst 
meegezongen. De humoristische 
manier van presenteren van Tonny 
droeg zeker bij tot de stemming in 
de zaal. Zoals die zanger van een 
groep in Deurne, die vanwege een 
spraakgebrek veel lachers op zijn 
hand kreeg, als hij zijn hit “Kus me 
voor de laatste keer” vroeg mee 
te zingen in het bejaardentehuis. 
“Dan vlogen de gebitten in het 
rond en gebeurde het wel eens, als 

ik ze weer allemaal teruggegeven 
had, dat er iemand twee weken 
met twee bovengebitten rondliep. 
Maar dat maakte niet uit, want in 
een bejaardentehuis is al het vlees 
toch zacht!” 

Het bestuur kan terugkijken op 
een geslaagde middag, waaraan 
het de bezoekers aan niets 
ontbrak. Zij zijn weer even onder 
leeftijdsgenoten en vergeten hun 
zorgen. De Zonnebloem afdeling 
Beek en Donk heeft altijd behoefte 
aan mensen die meehelpen. 
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Toos vd Linden, 
telefoon 0492-462974. 

Paul van Eerd

Een samenkomst van mensen en herinneringen

Laarbeek in de ban van populaire 
Facebookpagina

Superslagerij Brouwers biedt 
uitgebreid (barbecue)assortiment

When I was just a little girl… 

Advertorial

Stichting Malaika Kids Laarbeek vertelt over reis Tanzania
Beek en Donk - In Kindcentrum De 
Raagten vertelt Jeroen Leenders 
op 21 mei om 20.00 uur het 
verhaal van de reis die hij met zijn 
moeder Betsi en Til Verschuren 
naar het kinderdorp Mkuranga 
maakte. Jeroen is lid van Stichting 
Malaika Kids Laarbeek.

In februari maakte het drietal de 
reis naar Tanzania in Oost-Afrika 
om het Malaika kinderdorp te 
bezoeken. Dit dorp ligt ongeveer 
55 kilometer ten zuiden van Dar-
es-Salaam. De bouw van het 
kinderdorp begin in 2008 en in 
2009 zijn de eerste kinderen er 
komen wonen. Op dit moment 
wonen er 40 kinderen in het 

kinderdorp. Het zijn allemaal 
weeskinderen die eerst op straat 
rondzwierven, omdat hun ouders 
overleden waren, meestal aan aids. 

Betsi, Til en Jeroen vinden het een 
prachtig project. “De kinderen 
wonen in een familiehuis. Ze zijn 
van diverse leeftijden, net zoals 
een normaal gezin. Wij hebben 
met eigen ogen kunnen zien dat 
het geld dat onze sponsoren en 
vrienden van Malaika op onze 
rekening in Laarbeek storten, 
goed besteed wordt. De kinderen 
hebben het ontzettend naar hun 
zin, ze zijn vrolijk, gaan naar 
school en hebben te eten en 
slapen in goede bedjes”, aldus 

Betsi. Ze vervolgt: “Er zijn nu vier 
familiehuizen. In elk huis wonen 
10 kinderen en een moeder. Het 
dorp wordt nu uitgebreid voor nog 
eens 40 kinderen. Het was goed 
om tijdens deze reis te zien wat er 
allemaal met het geld gebeurt. Het 
is een prachtig project.”

Het relaas van Jeroens lezing 
wordt ondersteund met een 
fotopresentatie. Iedereen is van 
harte welkom om onder het genot 
van een kopje koffie of thee meer 
te weten te komen van het werk 
van Malaike Kids in Tanzania. Het 
adres van het nieuwe Kindcentrum 
De Raagten is Otterweg 31, 
5741BC, Beek en Donk.

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64

Waardebon
Bij inlevering van deze waardebon ontvangt u 

op het normale tarief van € 60,- per uur

Actie is geldig t/m 29 juni 2013 
max. 1 bon per klant

60% korting
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Praktijk Annemie voor voetverzorging en massage

Gezocht! 

Pedicure
Voeten  zijn belangrijk, voeten dragen 
je, voeten brengen je daar waar je 
wilt zijn. Voeten verdienen aandacht. 
Alhoewel het lichaam wat verzorging 
betreft de laatste jaren steeds meer 
in de belangstelling staat, komen de 
voeten er maar bekaaid af. We vinden 
het normaal dat we de hele dag op 
de voeten kunnen staan en lopen, er 
op kunnen springen of welke sport 
dan ook kunnen uitoefenen. Pas als 
de voeten gaan protesteren en het 
lopen pijn gaat doen, merken we hoe 
belangrijk de voeten zijn. De pedicure 
verwijdert o.a. eelt, likdoorns, 

ingegroeide
nagels en biedt 
verzorging voor 
de vaak pijnlijke 
kloven. Tenslotte 
krijgen uw voeten 

een heerlijke voetmassage met olie. 
De pedicure is er voor u en uw voeten; 
ook als u geen klachten heeft vragen 
uw voeten om aandacht. Geef ze met 
regelmaat een verwenmoment,  uw 
voeten verdienen het!

Massage
Bij Praktijk Annemie kunt u naast 
een pedicure ook terecht voor een 
massage. Een massage betekent 
aandacht aan uw lichaam, aandacht 
voor uzelf. Vooral in deze hectische 
tijd waarin we meer in ons hoofd 
leven vergeten we ons lichaam. 

Regelmatig een weldadige massage 
nemen is goed voor ontspanning 
van lichaam en geest.  Een Sabaaydi-
massage is een Oosterse massage 
met warme kruidenstempels en 
olie. Deze exclusieve massage 
is gebaseerd op de traditionele 
Thaise kruidenstempelmassage, 
shiatsu, klassieke massage en de 
voetreflexmassage. De warmte van 
de stempels openen de poriën van 
uw huid, zodat de kruiden kunnen 
binnendringen om daar hun werking  
te doen. Met warme olie wordt 
daarna uw lichaam gemasseerd. 
Uw lichaam wordt uitgenodigd  te 
ontspannen en te ontgiften. Lichaam 
en geest zullen de heilzame werking 
van de kruiden ervaren. De Sabaaydi-
kruidenstempel massage is pure 
ontspanning en lichaamsreiniging in 
één.  

Bent u toe aan een verwenmoment 
voor voeten en/of lichaam, maak dan 
een afspraak bij Praktijk Annemie!

Annemie van de Burgt-Bekkers
Orchideestraat 5 | Beek en Donk
06-21238619/0492-464122
www.praktijkannemie.nl

Begin mei stond er in het Eindhovens 
Dagblad een artikel bij Mijn ED met de 
titel ‘Erfenis van een meesterbakker’. 
Het artikel gaat over de worstenbroodjes 
van Sjef van Griensven. Op de foto 
staan Peter, Lucie, Sjef en Ghislaine van 
Griensven, welke bezig zijn met het 
maken van honderd worstenbroodjes. 

Naar aanleiding van dit artikel ontving 
de familie een kaart (zie foto). Hier stond 
alleen niet bij van wie deze kaart was. De 
familie is opzoek naar degene die deze 
kaart naar het gezin opgestuurd heeft. 
Bent/kent u diegene? Stuur dan een mail 
naar redactie@demooilaarbeekkrant.nl.

“Ik ben heel trots op Laarbeek”

De buurman is zijn werkgever en 
in 2010 werd hij uitgeroepen tot 
‘meest invloedrijke persoon in 
de publieke gezondheidszorg’. 
Menig Laarbekenaar zal hem ook 
regelmatig hardlopend voorbij zien 
komen: Joan Briels. De wethouder 
van – hoe kan het ook anders – 
Sport, Volksgezondheid, Welzijn en 
Wmo, Kunst en Cultuur en Toerisme 
en Recreatie. 

Hoewel Joan Briels nu al jaren in Beek 
en Donk woont, is hij van oorsprong 
een echte Mariahoutenaar. Hij 
groeide op – zoals vorige week bij 
MooiMezelf ook te lezen was – naast 
wethouder Hans Vereijken. Joan 
heeft nog twee zussen en een broer. 
Zijn zussen wonen ook in Laarbeek. 
De moeder van de wethouder was 
vroeger traditioneel huismoeder en 
zijn vader werkte bij een slager in 
Lieshout. Joan bleef niet in het kleine 
dorpje. “Na twintig jaar in Mariahout 
te hebben gewoond, ging ik studeren 
in Maastricht en ging ik daar ook 
op kamers. Ik studeerde jeugd- en 
welzijnswerk.”

Na vier jaar gestudeerd te hebben, 
keerde Joan terug naar zijn roots in 
Laarbeek. Daar liep hij zijn Beek en 
Donkse vrouw Mariska tegen het lijf. 

Joan pakte zijn spullen in Lieshout 
en nestelde zich met zijn vrouw 
in de Oude Bemmerstraat in Beek 
en Donk. Na daar een aantal jaren 
gewoond te hebben, verhuisden 
het gezin weer. Dit keer bleven ze in 
hetzelfde dorp, maar kozen ze voor 
een huis op de Koppelstraat. Vlakbij 
het gemeentehuis, waar Joan nu 
parttime zijn functie als wethouder 
uitvoert. 

Nadat Joan zijn diploma 
behaalde, ging hij in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie werken. Dit deed hij 
onder andere in Boxtel en Oisterwijk. 
Daarna richtte hij zijn eigen 
trainingsbureau op en dat heeft hij 
nu, naast zijn wethouderschap, nog 
steeds. 

Joan en Mariska hebben drie 
kinderen: Fabian (20), Tobias (19) 
en Merle (16). Ze zitten allemaal 
op school. Fabian zit op kamers en 
Tobias en Merle wonen nog thuis. 
Behalve dat Joan altijd veel gewerkt 
heeft, sportte hij ook veel. “Ik heb 
altijd bij Mariahout gevoetbald. 
Daarnaast heb ik ook aan judo, 
karate en zaalvoetbal gedaan.” 
Inmiddels is de wethouder met al 
deze sporten gestopt. “Vanwege 
mijn drukke werkzaamheden en 
vele verplichtingen, kon ik die vaste 
sporttijden niet meer volhouden. 

Eigenlijk had ik niet zoveel met 
hardlopen, maar ik heb er toch voor 
gekozen om dat te gaan doen. Nu 
kan ik gaan sporten wanneer het mij 
uitkomt. Op dit moment loop ik een 
keer of vier in de week, meestal ’s 
ochtends rond half zeven al. Zaterdag 
vertrek ik ook met Runningteam 
Laarbeek om deel te nemen aan de 
Roparun.”

Dat Joan in de politiek is beland, is 
volgens hem toeval. “Toen Laarbeek 
ontstond, was er in Aarle-Rixtel de 
politieke partij ‘De Werkgroep Aarle-
Rixtel’. Deze partij wilde in dezelfde 
vorm doorzetten, maar wel Laarbeek 
breed worden. In ieder dorp zocht de 
partij mensen, die er goed in pasten. 
Zo kreeg ik toen een telefoontje om 
als Beek en Donkenaar partijlid te 
worden. Ik zei ‘ja’ en zo kwam van 
het een weer het ander.” 

Inmiddels is dit al het zevende jaar dat 
Joan wethouder is en dat doet hij nog 
steeds met veel plezier. “Laarbeek 
groeit. Laarbeek leeft. Daar ben 
ik trots op. We hebben op dit 
moment vier heel actieve dorpen. De 
betrokkenheid van de mensen is heel 
belangrijk. Laarbeek is uniek met zijn 
4 iDOP’s (dorpontwikkelingsplan). Als 
gemeente hebben wij geïnvesteerd 
in verbondenheid en dat is ook wat 
je steeds meer ziet ontstaan. Dat is 

heel mooi. Het belangrijkste vind ik 
nog dat mensen trots zijn op hun 
eigen dorp. Ze moeten zich er thuis 
voelen. Daarnaast zie ik nog steeds 
uitdagingen en, als het mij gegund 
is, geef ik nog graag vier jaar vervolg 
aan mijn wethouderschap.”

Hoewel de foto in de Muziektuin 
genomen is, is dat toch niet zeker de 
favoriete plek van Joan in Laarbeek. 
“Het liefst zou ik de foto op het 
terrein van Wish Outdoor maken, 
maar daar leent het terrein zich op 
dit moment niet voor. Ik vind Wish 
Outdoor zo’n mooi en knap project, 

opgezet door een drietal jonge 
ondernemers. Ik weet het nog als 
de dag van gisteren dat zij hier aan 
tafel zaten om hun plan te vertellen. 
Als je ziet wat zij in een paar jaar 
tijd gerealiseerd hebben, dat is echt 
ongelofelijk. Ik ben heel trots op hen. 
Ook dat is Laarbeek!” De Muziektuin 
ziet Joan als een tweede goede optie: 
“Dit in het kader van de iDOP’s. De 
Muziektuin is een project uit mijn 
portefeuille, waar door vrijwilligers 
– onder andere van de Dorpsraad – 
veel tijd en energie ingestoken is. Het 
ziet er nu ontzettend mooi uit. En ook 
dat leeft!”

Advertorial

De ruit, een eindeloos verhaal.
Met veel interesse las ik vorige 
week de beide verhalen over de 
welbekende ruit.
Ik ben net als Henk van Beek en 
diverse Laarbekers tegenstander 
van de oost-west verbinding of 
wel de F-variant. Vooral nu weer 
een rapport boven water komt 
waar de waarheid is in verzwegen, 
en de kosten weer veel hoger zijn. 
Maar een van mijn allergrootste 
zorgen zijn, de afsnijding van 
Aarle-Rixtel van Laarbeek door 
een asfaltweg die zijn nut nog niet 
kan bewijzen. Vervolgens gaat 
er een heleboel mooie natuur 
eraan, denk aan Dommeldal- 
Reijbroeken-Beem en Achterbos 
en middengebied. Denk eens 
aan de nieuwe bewoners van het 
mooie plan  “De Beekse akkers” 
die daar in deze moeilijke tijd een 
nieuw huis gebouwd hebben. De 
nieuwe bewoners hebben NIET 
in de gaten wat een constant 
verkeersgeluid hun te wachten 
staat als die weg eenmaal daar 
ligt.
Het geruis van 24 uur autoverkeer 

gaat heel erg ver door.
Ik heb zelf jaren gewoond op 
de Oranjelaan en als ik dan bij 
oostenwind buiten zat kon je 
het verkeer op de Wolfsputter/
Broekdalerbaan letterlijk horen 
vooral vrachtverkeer dreunt maar 
door.
Ik wil dan ook de nieuwe bewoners 
van “De Beekse akkers” hierop 
wijzen en hun woongenot niet 
te laten verpesten door een weg. 
We zijn allemaal heel erg trots 
op ons mooie Laarbeek, laten 
we dan onze stem horen nu het 
nog kan. Ik rij zelf voor mijn werk 
40.000 kilometer per jaar, en zie 
in Nederland vele wegen die er 
eigenlijk niet hadden moeten zijn 
(Amelisweerd-Spitsstrook Almere/
Amsterdam en de weg om Delft). 
Hopelijk zijn er vele medestanders 
die net als ik het nut van die weg 
en de verminking NIET willen.

M.v.g. Walther van Kessel.

Lezerspodium

MooiMezelf



Donderdag 16 mei 2013 11
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Wilt u ook iemand op een 
unieke manier feliciteren, 
bedanken, succes wensen of 
iets anders dergelijks? Doe 
dit dan met een felicitatie in 
De MooiLaarbeekKrant! Naar 
uw eigen wens maken wij de 
advertentie op. Een reguliere 
felicitatie (53 x 53 mm) kost u 
€19,95. Wilt u een maatje groter 
(109 x 53 mm)? Dan kost u dit 
€29,95. Als u interesse heeft 
of meer informatie wilt, kunt u 
contact met ons opnemen door te 
mailen naar info@mooilaarbeek.nl 
of te bellen naar 0492-832182. 

Luch
tpo

st
In een prehistorisch verleden 
won mijn moeder zaliger een 
fotowedstrijd bij de KVO van 
Aarle-Rixtel, ondanks dat ze 
nog nóóit een camera in haar 
handen had gehad! Haar 
inzending was een door mijzelf 
vervaardigde shoot, waarvoor 
ik op het Grafisch Lyceum een 
mager zesje behaalde. Moeder 
vond dat de foto méér verdiende 
dan de prullenbak. Met een 
stalen gezicht van: Kijk-mij-
eens-wat-ik-gefotografeerd-
heb stuurde ze de foto naar 
de jury en won de éérste prijs. 
Een koperen carillonbeiaard, 
geschonken door de Koninklijke 
Klokkengieterij Petit en Fritsen 
BV. Dát zegt Laarbeek wel iets! 
Tijdens de prijsuitreiking viel 
moeder bijna door de mand. 
Waar was die prachtige zwart-
witfoto van de omlaag gevallen 
klok uit een kerktoren eigenlijk 
genomen? Mijn moeder had 
géén idee. Héél de KVO: “Ach 
Martina, bende gai in Antwerpuh 
gewist”? Met een stalen gezicht 
beaamde ze de vraag en kreeg 
de koperen klok mee naar 
huis. De eerlijk verdiende klok 
(!) verdween op zolder waar 
het jarenlang een eenzaam en 
donker bestaan leidde, tussen 
hoogopgestapelde dozen en 
afgedankte rotzooi. Het berustte 
in haar lot. Nooit had iemand 
nog aan het klokje gedacht, 
tot er in de Costa-Blanca een 
poortgebouw gerealiseerd 
moest worden, met daarin een 
heuse klokkentoren. 
Het állereerste Spaanse woordje 
wat ik van buiten moest leren 

was: Campanario. Verbaast 
vroeg ik aan mijn Spaanse 
leraar Antonio: “Wat moet 
ik nou in Godsnaam met het 
woord klokkentoren”? Gek 
genoeg heb ik dat woordje 
heel vaak gebruikt want… ruim 
vijfentwintig jaar later - nadat 
het klokje geen dáglicht meer 
gezien had - kwam het naar 
Spanje. Eerlijk verdiend met 
een schamel zesje - zo vond ik 
- kreeg het koperen klokje een 
ereplek bij de entree van Finca 
Erbalunga. OK, haar donkere 
jaren waren allerminst leuk maar 
die heeft ze na tien jaar wel 
ingehaald. Ze kreeg niet alleen 
dáglicht maar wát te denken 
van die dagelijkse hoeveelheid 
loeihete zonnestralen? Het 
koperen klokje hangt nu 
in mijn poortgebouw als 
aandenken aan mijn roots, 
waar het de Jalónvallei in kijkt 
over wijnranken en kromme,- 
scheefgegroeide olijfbomen. Het 
klôkske uit Aele kondigt met een 
vrolijke tingg-tingg-tingg mijn 
bezoek aan die soms 2000km 
hebben moeten overbruggen. 

Met een stalen gezicht 
van: Kijk-mij-eens-wat-ik-
gefotografeerd-heb stuurde ik 
een foto naar de klokkengieterij 
met een begeleidende brief 
over de levensloop van hun 
vervaardigde klok. Er kwam een 
allervriendelijkste brief terug 
met de mededeling voor het 
klokje: “Je zult maar een klôkske 
zijn uit Aele”! * Campanario…

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

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Hoera!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 12
5741 JK   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:

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

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

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Nieuw geopend Therapeutische 
Praktijk! Nu t/m 15 juni gratis con-
sulten. Bel vrijblijvend en voor meer 
info: 06-13071432 of mail naar 
sandra.vanrooij@hotmail.com.

RISERO Rioolservice Sint-Oeden-
rode Voor al uw ontstoppingen en 
renovaties van uw riolering en put-
ten. Reinigen dakgoten, renovatie 
en aanleg riolering. Kantoor: 0413-
206181 / Mob: 06-10025295 
www.risero.nl

Oud ijzer en metalen. Ik kom ze 
graag bij u ophalen. Mail naar: 
H6.sjaak@gmail.com of bel naar 
06-10055422.

Mooie Boss Trike Juwel te koop 
uit 2001. Trike met veel opties en 
Ghrome Alles Led op de koplam-
pen na. GEEN helmplicht en ri-
jden met rijbewijs B. Verkoopprijs: 
€17.500. Aantal kilometers: 800. 
Kleur: dehli rood. Interesse? Mail 
naar Atmoz76@gmail.com of bel 
06-27052120. 

Max, superlieve zwart-witte kater, 
10 maanden oud. Wil met iedereen 
spelen. Weg sinds dinsdag 7 mei. 
Laatst gezien lopend in de velden 
bij De Hei. Geen halsband, wel 
gechipt. Ik wil hem graag terug: € 
50 beloning. Bel Robbert: 
06-10645759

Gratis ophalen van al uw oud ijzer, 
witgoed, computers, fi etsen, zon-
nebanken, tv’s, accu’s, koper, zink, 
elektronica, enz. Tel: 06-11070700

Alle soorten oud ijzer en metalen, 
zoals koper, aluminium, kabels, 
enz.. We halen het graag bij u op. 
Alleen in Beek en Donk. 
Tel: 06-81049083

Alle soorten kook-, bak- en steel-
pannen voor de hobby. Ik haal ze 
graag bij u op. Alleen in Beek en 
Donk bvd. Tel: 06-81049083.

AANGEBODEN

GEVRAAGD

TE KOOP

VERMIST

Een datum voor het feest is nog niet 
gepland maar wij maken het 

alvast bekend:
Appie & Rianne 25 jaar getrouwd!!

20 mei 2013

Van Harte gefeliciteerd!
Maria en LouiseMaria en Louise
Bart en Carla

Marianne en Enzio
en kids xxx

Hiep Hiep 
Hoera, Lieke 

20 jaar!

Gefeliciteerd 
Karel!

´t klôkske uit Aele:

Vijftig bossen bloemen voor vijftig Laarbeekse moeders 
Beek en Donk – Voor vijftig Laarbeekse moeders 
was het niet alleen op Moederdag feest. Zij 
waren de gelukkige winnaars van de actie van 
Winkeliersvereniging Piet van Thielplein, waarbij 
zij de prijswinnaars waren van een boeket 
bloemen. 

Wie bij aankoop van één van de deelnemende 
winkeliers op het Piet van Thielplein tussen 29 
april en 10 mei aankopen deed, ontving een 
kanskaart. Vijftig bossen bloemen werden er 
verloot onder de prijswinnaars. De gelukkige 
moeders - of familieleden daarvan - mochten dit 
boeket zaterdag ophalen op het winkelplein.  

Het team van 
De MooiLaarbeek-
Krant wenst alle 

eindexamenkandidaten 
veel succes de 

komende periode!

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een digitale foto (jpeg 5x5 cm, 200 DPI) 
van een jarige met naam en adres naar:

redactie@demooilaarbeekkrant.nl en hij of zij 
maakt kans op een gratis taart voor 12 

personen. De winnaar kan de taart afhalen op 
onderstaand adres op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen. De taart 
wordt aangeboden door Echte Bakker Vedder.

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Neelt je Pr ick

Gratis taart voor de jarige!Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Te huur 

Ruimte voor Praktijk en/of 
werkatelier en/of zzp-er ter 

grootte van 190 m².
Op de Beekerheide 25
5741HB Beek en Donk

Bel voor inlichtingen: 
0492-464578
Fr v Schijndel

Volg ons ook via 
Twitter en blijf op de 
hoogte van het 
laatste nieuw uit 
Laarbeek
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LAARBEEK – Vanwege Pinksteren is het gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei. 

LAARBEEK - Op zaterdag 4 mei heeft 
de Dodenherdenking in Beek en Donk 
plaats gevonden. De herdenking 
bestond uit drie onderdelen: de 
herdenkingsbijeenkomst in de 
Michaëlkerk in Beek en Donk, een 
stille tocht van de Michaëlkerk naar 
het herdenkingsmonument en de 
herdenking bij het monument. Als laatste 
konden door de aanwezige kinderen een 
witte roos geplaatst worden.
De herdenking was mogelijk door de 

medewerking van vele verenigingen en 
personen: het fluit-ensemble van de 
harmonie O&U, het koor ‘De Cantorij’ 
uit Aarle-Rixtel, Amnesty International, 
Ver-eniging De Laarbeekse Veteranen, 
leden van de Jeugdgemeenteraad, het 
gilde Sint Anthonius en het gilde Sint 
Leonardus, harmonie O&U, trompettist 
Nick Heesakkers, Scouting Lieshout/
Mariahout en de burgerspreker de heer 
W. Rooijakkers. Hartelijk dank voor uw 
bijdragen.

Voorbereidingsprocedure aanleg zebrapad Dorpsstraat Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te 
hebben om de ver-keersmaatregel te treffen tot het aanleggen van een zebrapad op 
de Dorpsstraat in Lieshout. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van zaterdag 11 mei tot 
en met vrijdag 21 juni 2013 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze ken-baar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 
burgemeester en wethouders van Laar-beek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. 
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden ge-bracht bij de pijler Beleid en 
Projecten, team leefbaarheid, telefoon 0492 469700.

Definitieve beschikking Karstraat 4-6 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht, dat 
zij positief beschikt hebben op de aanvraag van de heer Van der Hurk voor het 
veranderen van de bestaande inrichting en de werking daarvan welke is gelegen aan 
de Karstraat 4-6 in Beek en Donk.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen van maandag 13 mei 
tot en met maandag 24 juni ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Desgewenst 
kan een mondelinge toe-lichting op de stukken worden gegeven. De definitieve 
beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Binnen de hierboven genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Dit kan alleen door: 
-    degenen die een zienswijze (bezwaar) hebben ingediend tegen de 
     ontwerpbeschikking,
-    adviseurs die een advies hebben uitgebracht over de ontwerpbeschikking,
-    degenen die geen mogelijkheid hadden om een zienswijze (bezwaar) in te dienen 
     tegen de ont-werpbeschikking,
-   degene die bezwaar heeft tegen de wijzigingen van de beschikking ten opzichte 
     van de ont-werpbeschikking.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de rechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 
Wanneer u een beroepschrift heeft inge-diend, kunt u daarnaast een voorlopige 
voorziening aanvragen. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn 
van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek tot een 
voorlopige voorziening is gedaan; de beschikking wordt niet van kracht voordat op dat 
verzoek is beslist. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.

LAARBEEK - De zes Peelgemeenten Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek 
en So-meren hebben plannen om in de nabije 
toekomst nauwer te gaan samenwerken 
dan ze nu al doen. Door de krachten te 
bundelen wordt de positie van de zes 
afzonderlijke gemeenten ver-sterkt en 
kunnen de kansen die de regio biedt worden 
verzilverd. De Peelgemeenten kunnen 
daardoor samen ook meer betekenen voor 
andere samenwerkingspartners. Dat is 
de basis van het advies dat de stuurgroep 
Peelsamenwerking onlangs heeft 
gepresenteerd aan de gemeen-teraden van 
de zes gemeenten.

Samenwerken
Door samen te werken wordt de positie van 
de Peelregio als onderdeel van Brainport 
versterkt. Samenwerking is ook nodig om 
beter te kunnen reageren op ontwikkelingen 
zoals de komst van grote nieuwe taakvelden, 
teruglopende budgetten en de inrichting 
van bestuurlijk Neder-land. Herindeling van 
gemeenten is niet aan de orde.
Samenwerken levert voordeel op. Inwoners, 
het bedrijfsleven, de instellingen en 
verenigingen kunnen beter worden bediend. 
Door samenwerking kunnen gemeenten 
‘meer met minder’, wat nodig is vanwege de 
te verwachten bezuinigingsoperaties. Het 
benutten van kansen en het be-houd van 
voorzieningen vraagt om intensivering van 
de samenwerking.

Eén organisatie
Het advies gaat uit van het oprichten van 
één organisatie waarin alle onderwerpen 
en taken van samenwerking worden 
ondergebracht. De organisatie krijgt geen 
beleids- of verordenende bevoegdheden, 

waardoor de rol van de gemeenteraden niet 
wordt aangetast. Lokale dienstver-lening en 
maatwerk blijft mogelijk.

Prioriteiten
De samenwerking op het sociaal domein 
krijgt de hoogste prioriteit. Andere 
onderwerpen die voor samenwerking 
in aanmerking komen zijn Belastingen, 
Watertaken en AgroFood, Bedrijfs-voering, 
Openbare Orde en veiligheid en gemeente 
overstijgende onderwerpen op de gebieden 
Economische Zaken en Ruimtelijke 
Ordening. Het is de bedoeling dat ook 
bestaande samen-werkingsverbanden, zoals 
Atlant en het Werkplein, onderdeel worden 
van de nieuwe organisa-tie. 

Uw mening
Het advies van de stuurgroep over de 
peelsamenwerking kunt u lezen op de site 
van de ge-meente Laarbeek, onder het kopje 
‘Agenda raadsvergadering 16 mei 2013’, 
agendapunt 3. Het advies wordt voor het 
eerste door de gemeenteraad besproken 
in zijn vergadering van 16 mei 2013. 
Heeft u of uw instelling of vereniging een 
mening over dit onderwerp en wilt u deze 
me-ning delen met de gemeenteraad, dan 
kunt u gebruik maken van het spreekrecht 
aan het be-gin van de raadsvergadering. 
Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik 
wilt maken kunt u zich tot uiterlijk 15 mei, 
om 17.00 uur, aanmelden bij de heer Van 
Heijnsbergen, griffier van de gemeenteraad 
via rene.v.heijnsbergen@laarbeek.nl 
of telefonisch via 0492 469 700. In de 
raadsvergadering van 27 juni 2013 besluit 
de gemeenteraad of de visie over de 
peelsamen-werking wordt gedeeld.

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
Heieindseweg 20 Mariahout            01-05-2013  aanvraag mantelzorgwoning
Dorpsstraat 7 Aarle-Rixtel         02-05-2013  kappen boom
Mariastraat 54 Mariahout            03-05-2013  vervangen pinbox
Mariastraat 64 Mariahout            03-05-2013  plaatsen twee dakkapellen
Herendijk 49 Beek en Donk     02-05-2013  vergroten woning 
Smalleweg 19 Beek en Donk     06-05-2013  vergroten woning
  
Aangevraagde sloopmelding
Locatie              Kern           Ingediend d.d. Werkomschrijving
Croylaan 3       Aarle-Rixtel         02-05-2013 slopen woning, aanbouw en garage

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
Heieindseweg ongenummerd Mariahout       bouw varkensstal/luchtwasser    bouwen       03-05-2013
Broekweg 5 Beek en Donk   bouw loods en drie sleufsilo’s    bouwen       07-05-2013
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Wabo. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer 
bellen, 0492 469 700.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kijk voor meer informatie en actuele 
berichten ook op www.laarbeek.nl

Aangepaste openstelling

Dodenherdenking in Laarbeek

Verkeersbesluiten

Wabo

Peelgemeenten willen krachten bundelen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunning

Gemeente actueel

Kort Nieuws

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzen-
ding van Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laar-
beek. 

Op vrijdag 17 mei komt wethouder Biemans aan het woord. 

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
- Agenda raadsvergadering 16 mei 2013
- (Belastingdienst Eindhoven werkt voortaan op afspraak
- Kunstroute Laarbeek
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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Afgehandelde sloopmeldingen
Locatie                        Kern       Werkomschrijving  Activiteit
Croylaan 3                Aarle-Rixtel      sloop woning, aanbouw, garage slopen
Kamillestraat 23     Beek en Donk      verwijderen asbest  slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Wabo. U kunt 
hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket via gemeente@laarbeek.nl. 
U kunt ook tele-fonisch een afspraak maken via het centrale telefoonnummer 0492 
469 700.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afgehandelde sloopmeldingen

Algemeen Belang Laarbeek is 
een politieke groepering die staat 
voor alle inwoners van Laarbeek. 
Het woord Algemeen Belang zegt 
dat al. Ook de mensen met een 
beperking, op welk gebied dan 
ook, verliezen we niet uit het oog. 
ABL vindt het bevorderen van 
een goed woon- en leefklimaat 
een belangrijk speerpunt. Het 
bouwen naar behoefte, zorgen voor 
voldoende groen in de buurten en 
de verkeersveiligheid in alle kernen 
hebben onze aandacht. Als al deze 
punten in evenwicht zijn dan heb je 
een goede basis voor het bereiken 
van een fijn woon- en leefklimaat. 
Ook het hebben van werk is een 
belangrijk onderdeel van dat goede 
leefklimaat. Wij hebben als politiek, 
door de crisis, hier weinig vat op. 
Wat we wel kunnen doen en ook 
doen is het faciliteren van een goed 
bedrijfsklimaat waardoor het voor 
nieuwe- en bestaande bedrijven 
interessant is om in Laarbeek 
gevestigd te zijn.  Het nieuwe 
bedrijventerrein de Bemmer is hier 
een goed voorbeeld van. 
Door nauwe banden met 
de achterban en buurt- en 
verenigingsleven proberen wij alle 
signalen op te vangen uit Laarbeek. 
Deze signalen brengen we in in de 
commissie- en raadsvergaderingen. 
Het contact met de burger is daarom 
van groot belang want zonder deze 
inbreng kunnen we onze taak als 
jullie vertegenwoordigers niet goed 
uitvoeren. Burgerparticipatie is 
daarom ook belangrijk. We blijven 
ons hier enorm voor inzetten.
De ontwikkelingen omtrent de 
ruit volgen we op de voet. Wij zijn 
ons als ABL al lang bewust  dat 
de Ruit een negatief gevolg heeft 
voor ons woon-en leefklimaat. Ton 
Sonneveldt, de voorzitter van ABL, 
heeft 2 weken geleden in deze krant 
al uitgebreid zijn/ons standpunt 
vertolkt. Dit wordt vervolgd!
Ook al zitten we als Laarbeek nu 
in een goede financiële positie dit 
betekent niet dat er veel ruimte is 
voor nieuw beleid. Waar we trots 
op kunnen zijn is dat we in Laarbeek 
de gemeentelijke belastingen 
laag kunnen houden. Ook weer 
belangrijk voor het woon-en 
leefklimaat.
Via deze weg de uitnodiging aan 
u om onze voorbesprekingen bij 
te wonen. Op www.ABLLaarbeek.
nl vind u alle data en gegevens van 
onze mensen.  U bent zeer welkom!

Bert Klessens, Monika Slaets en 
Christian van den Berg

foto: Joost Duppen

De Zeepkist Afvalkalender

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Afvalkalender 2013
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Fuut Fuut.

“In deze tijd van het jaar zorgen veel 
dieren voor nageslacht. Wie in Laar-
beek in de omgeving het kanaal en de 
slootkanten in de gaten houdt, ziet op 
diverse plaatsen futen, meerkoetjes of 
knobbelzwanen hun nest bouwen. 
Deze foto van de fuut met het jong op 
zijn rug heb ik bij het kanaal in de buurt 
van Peterhof gemaakt.
Hier zie je dat het jong veilig bij moeder 
op de rug zit, terwijl vader visjes komt 
brengen.
Een fuut leeft van visjes (2-10cm), wel-
ke onder water worden gevangen door 
ze te achtervolgen.
De jonge fuutjes hebben - zoals op de 
foto te zien is - prachtige gestreepte 
donsveertjes, wat een soort streep-
jescode is zodat de ouders ze meteen 
herkennen. Ze zitten de eerste weken 
vaak op de rug van de ouders, zodat 
ze lekker warm zitten en niet gepakt 
kunnen worden door een roofvogel of 
roofvis.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Uitstekend voor zombie met ontploft haar
Mariahout - Ruim tachtig meter 
kledingrekken met kostuums, 
variërend van priestergewaden 
tot boerinnenjurken en van 
koningsmantels tot wolvenpakken: 
dat beheert Tina Verhoeven (50) van 
de Toneelvereniging Mariahout. En 
de collectie groeit met het jaar. Voor 
de nieuwe voorstellingen Roodkapje 
en Vertellingen van Duizend en 
Eén Nacht verzamelt en fabriceert 
de kledinggroep alweer nieuwe 
kleding. 

Over het mooiste item uit de 
collectie hoeft Tina Verhoeven 
niet lang na te denken. Het is een 
koninginnenmantel, al drie keer 
gebruikt en telkens weer gepimpt 
en aangepast naar de wensen van 
de regisseur. “Het is gemaakt van 
roodfluweel gordijnenstof. We 
hebben er later mouwen ingezet en 
hem voorzien van kant en kralen. 
Twee jaar geleden hebben we er 
nog een witkanten, opstaande kraag 
opgezet.”

Zuinig
Het oudste stuk is niet terug te 
vinden tussen de talloze rokken, 
mantels, blouses en broeken. Het is 
een geruite jurk, veertig jaar geleden 
gedragen tijdens  Bonjour Brigitte, 
de allereerste voorstelling van de 
Mariahoutse toneelvereniging. Tina 
struint langs de rekken met erboven 
planken die bezaaid liggen met 
allerhande hoeden en attributen 
“Misschien heb ik hem weggedaan, 
hoewel ik zelden dingen weggooi.” 
De beheerster toont een lang wit 
gewaad waar de gaten in gevallen 

zijn. “Deze jurk is minstens vijftig jaar 
oud. Hij is nog uitstekend geschikt 
voor een zombie met ontploft haar 
die uit het graf verrijst bijvoorbeeld.” 

Kinderbroekjes
Klossen garen, elastiek en specifieke 
kleuren stof worden ingekocht. 
Verder is het de kunst om zo 
min mogelijk geld uit te geven. 
Rommelmarkten worden afgestruind 
op zoek naar buitengewone kleding, 
knopen en kantjes. De vereniging 
krijgt ook veel voor niets. Tina toont: 
“Voor de voorstelling Vertellingen 
van Duizend en Eén Nacht hebben we 
een pak genaaid. Van kinderbroekjes 
is één volwassen broek gemaakt. 
Iemand heeft de mouwen uit deze 
blouse van een boerenbruiloft 
geknipt. Uit de bijbehorende rok 
hebben we de voering gehaald en 
over de broek vastgenaaid. Voilá, 
Oosterse kleding!”

Historie
Hoewel het gros van de 
kledingstukken zelfgemaakt of van 
vlooienmarkten afkomstig is, is de 
collectie van onschatbare waarde 
voor de vereniging. “We zijn 
hiervan afhankelijk en bovendien 
heeft zij emotionele waarde. Er 
hangen maagdenjurken die tijdens 
de processie gedragen werden, 
afkomstig van het plaatselijke 
klooster Mariënhof van de Zusters 
van Barmhartigheid. En wat dacht 
je van de originele habijten met 
vierkante kap van de nonnen. Ook 
komen we nog verkleedkleren tegen 
die gelabeld zijn door de nonnen 
en gebruikt werden tijdens de 

toneelstukken op de meisjesschool in 
ons dorp.”

Teamwork
De kleding wordt gemaakt door een 
team van ongeveer twaalf vrijwilligers 
die in wisselende samenstelling 
twee ochtenden en drie middagen 
in de week samenkomen. De 
naaisters starten in februari voor de 
voorstellingen in de zomervakantie. 
“Niet iedereen is even handig op de 
naaimachine, of is even creatief. Maar 
we doen absoluut geen concessies 
aan de kwaliteit. Dus we verdelen 
het werk naargelang 
de vaardigheden. Er 
is altijd wel tornwerk 
of er zijn knopen 
die verzet moeten 
worden.”

Experimenteren
Het werk van 
de kledinggroep 
begint met het 
ontwerpen van de 
kleding. Patronen 
komen er zelden 
aan te pas. “Voor 
de jeugdproductie 
Assepoester was 
de opdracht om de 
spelers te laten lijken 
op tekenfilmfiguren. 
We kwamen ertoe 
de kostuums te 
maken van een 
soort schuimrubber. 
Daarmee hebben 
we veel moeten 
e x p e r i m e n t e r e n . 
Bijvoorbeeld hoe we 

het in felle kleuren konden krijgen. 
Uiteindelijk hebben we het met 
verfspuitbussen gekleurd.” 

Kindervoorstelling Roodkapje, 25 
juli 14.30u, 5 augustus 14.30u, 10 
augustus 19.00u.
Volwassenenvoorstelling Vertellingen 
van Duizend en Eén Nacht, 7, 13 en 
14 september 20.30u 
In het Openluchttheater van 
Mariahout.
www.toneelverenigingmariahout.nl
www.openluchttheater-mariahout.nl

gewaad waar de gaten in gevallen 

WAAR:
PETERHOF AARLE-RIXTEL
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Heerlijke barbecueschotels en –salades bij Beijers 
Groente & Fruit

Beek en Donk – Arno Beijers, eigenaar 
van Beijers Groente & Fruit op het 
Piet van Thielplein, is helemaal klaar 
voor het zomerseizoen. “We hebben 
heerlijke, compleet opgemaakte 
barbecueschotels in ons assortiment 
en de lekkerste salades maken we 
klaar.”

De barbecueschotels worden op 
wens gemaakt en bevatten naast 
koude schotel alles wat een goede 
barbecue – afgezien van vlees en vis 
-  nodig heeft.

Beijers is een echt begrip in Beek en 
Donk. Voordat Arno in de winkel 
zat, runden zijn twee broers de 
groente- en fruitwinkel. Arno: “Alles 
in de winkel is kwaliteit Klasse 1. Iets 

anders wil ik niet. Ik wil kwaliteit aan 
de mensen bieden. Niets komt hier 
kant-en-klaar binnen, alles bereid ik 
zelf. Zo snijd ik zelf de groenten, die 
(gesneden) verpakt zijn.” 

Naast dat het barbecueseizoen 
op komst is, is het ook echt 
‘aardbeientijd’, en die zijn bij 
Beijers op dit moment goedkoop, 
vergeleken met zijn concurrenten. 
“Ik heb heel goede aardbeien. Deze 
komen rechtstreeks van het land, 
elke dag vers. Aardbeien zijn heel erg 
duur op het moment, maar ik kan ze 
toch goedkoop aanbieden.”

Ook de dagverse salades zijn populair 
bij de groentewinkel. “Op dinsdag is 
het hier saladedag. Dit is het gehele 

jaar door”, vertelt Arno. Het groente- 
en fruitvak is de eigenaar met de 
paplepel ingegoten. “Mijn ouders 
stonden vroeger op de markt. Als wij 
vrij waren van school dan gingen wij 
meehelpen op de markt. Het vak is 
me daarom niet vreemd en het bevalt 
me nog steeds heel erg goed.” Arno 
vindt het dorpse karakter in Beek 
en Donk erg prettig. “Ik vind het 
belangrijk dat alles persoonlijk is. Ik 
wil dichtbij de mensen staan, dat is 
belangrijk.”

Arno verwelkomt u graag in zijn 
winkel. Beijers Groente & Fruit vindt 
u op het Piet van Thielplein 19c in 
Beek en Donk. 
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Hoe is het nou met.....
Hoe is het nou met.....

Deze week is het de beurt aan 
Antoon van Osch. Van Osch was 
in 1973 één van de arbeiders 
die het Beek en Donkse bedrijf 
P. Van Thiel en Zn.  een week 
lang bezet hielden vanwege een 
faillissementsdreiging. 

“Half februari 1973 kreeg de 
ondernemingsraad een strikte 
geheimhouding opgelegd en 
werd het voltallige personeel bij 
elkaar gehaald in een van de grote 
fabriekshallen om enige informatie 
te geven over de belabberde 
situatie van het bedrijf. Er hing een 
surseance van betaling boven het 
hoofd. Op 3 april hoorden wij (Piet 
van Gemert, Theo Cortenbach en 
Antoon van Osch) dat de banken 
inmiddels in het spel waren 
betrokken. Op 5 april hadden we om 

11:00 uur een afspraak in Helmond 
met de vakbondsbestuurders. 
Tijdens dat overleg ontving een 
der vakbondsbestuurders een 
telefonische uitnodiging voor een 
spoedoverleg bij Van Thiel. Dat gaf 
ons het sein om snel terug naar 
Beek en Donk te gaan.

We hielden meteen een algehele 
ondernemingsraadvergadering 
om de situatie te bespreken. 
Tijdens deze bijeenkomst verliet 
een tweede zwaar beladen 
vrachtwagen het bedrijf met 
bossen draad, wat in Veghel zou 
worden opgeslagen. Toen we dat 
zagen was er maar één oplossing: 
wij moeten dit bedrijf bezetten! In 
een hoog tempo ging ieder naar 
de uitgangspoort waar net de 
derde vrachtwagen al onze richting 

opkwam. Net op tijd konden wij de 
poort nog sluiten, om vervolgens 
met veel materiaal per heftruck de 
poort te blokkeren.

Vanaf toen waren wij de bezetters. 
Via telefonisch contact met 
de vakbondsbestuurders, die 
op hun beurt de directeuren 
zouden inlichten, gingen wij 
het een en ander opzetten over 
hoe het nu verder moest. In de 
fabriekshal waren alle werknemers 
opgetrommeld en werd er vermeld 
dat de bezetting een feit was en 
dat er van eenieder veel inzet werd 
gevraagd. De productie moest 
doorgaan en vrijwilligers werden 
gevraagd om de uitgangspoorten 
en deuren te bewaken. De 
vakbonden en zelfs het landelijke 
vakbondsbestuur gaven ons 

volledige steun.

Vele steunbetuigingen bereikten 
ons van her en der. Verschillende 
landelijke dagbladen deden 
verslag. Ook de radio en televisie 
besteedden aandacht aan onze 
bezetting. Op maandag maakten 
we kennis met de weledele heer 
Kager sr. uit Helmond. Hij ging 
samen met ons werken aan een 
herstel mits wij onze medewerking 
zouden verlenen. We moesten 
elkaar daarin vertrouwen en 
vanaf dinsdagmiddag was de 
bezetting beëindigd. Jammer 
genoeg werd een groot aantal van 
ons ontslagen binnen een klein 
jaar. Een reorganisatie was niet te 
vermijden. In hetzelfde jaar is het 
bedrijf in zijn geheel overgenomen 
door Gebr. Zweegers uit Geldrop. 

In de maand april 1973 is er voor 
en door alle werknemers goed en 
hard gestreden om ons werk te 
kunnen behouden. Moet je kijken 
wat er nu is overgebleven na 40 
jaar: jammer, jammer.”

Van Osch is nog steeds woonachtig 
in Beek en Donk en inmiddels 
gepensioneerd. 

Diverse Luikse Markten in Laarbeek

Verzoek aanwonenden en 
bezoekers Heuvelplein Luikse Markt

Lieshout - Er zijn dit jaar weer diverse Luikse Markten. De entree hiervoor 
is gratis en de data van de markten zijn:
 
- 20 mei Heuvelplein Beek en Donk
- 2 juni naast De Dreef in Aarle-Rixtel
- 7 juli Floreffeplein Lieshout
- 4 augustus Heuvelplein Beek en Donk
- 18 augustus Floreffeplein Lieshout
- 1 september naast De Dreef in Aarle-Rixtel

Wie een kraam wil huren, kan contact opnemen met 0495 588008 of 
mailen naar info@org-vac.nl. Meer informatie is te vinden op de website 
www.org-vac.nl.

Beek en Donk – De Laarbeekse 
Veteranen Vereniging houdt op 2e 
Pinksterdag (20 mei) een Luikse 
Markt op het Heuvelplein.

Deze markt duurt van 09:00 tot 
16:30 uur en is gratis toegankelijk. 
Met excuses voor het eventuele 
ongemak, wil de organisatie 

aanwonenden en hun eventuele 
bezoekers vriendelijk vragen om hier 
rekening mee te houden. Dat wil 
zeggen om geen auto’s te parkeren 
op zondag 20 mei van 06:00 tot 
18:00 uur. Zij danken u bij voorbaat 
voor uw begrip en medewerking en 
zien u graag terug op de markt.
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Hoe MOOI is Laarbeek?Hoe MOOI is Laarbeek?

Laarbeek zit bomvol mooie 
initiatieven. In de rubriek ‘Hoe mooi 
is Laarbeek’ staat een keer in de twee 
weken een verhaal over iets ‘moois’ 
uit Laarbeek.

Een uniek project, dat is het project 
van Stichting AED Alert Laarbeek. Er 
zijn al ruim vierhonderd opgeleide 
vrijwilligers en er hangen 32 AED-
kasten in de gemeente. En dat terwijl 
het project pas sinds januari in de 
hele gemeente operationeel is. 

Het krijgen van een hartstilstand kan 
iedereen overkomen. Hoe sneller er 
hulp is, hoe groter de kans om te 
overleven. Overlevingskansen van 
slachtoffers nemen toe als er snel 
begonnen wordt met reanimeren 
en gebruik wordt gemaakt van een 
AED. Een AED geeft indien nodig 
een schok, zodat het hart weer in het 
goede ritme kan komen. 

Stichting AED Alert Laarbeek 
heeft ervoor gezorgd dat er een 
gedegen netwerk is, zodat hulp 
snel kan komen, waardoor de 
overlevingskansen vergroten. Joep 
van Dijk, één van de bestuursleden: 
“Het is uniek als je bekijkt hoeveel 
vrijwilligers wij hier al hebben en 
hoeveel kasten er al hangen. Dat 
is bijzonder. Wij zijn dan ook erg 
trots op de betrokkenheid van onze 
vrijwilligers en rayonhoofden.”

Het idee voor dit netwerk vindt zijn 
oorsprong in Lieshout. Pieter de Baaij 
is voorzitter van het Wit-Gele Kruis. 
Vanuit de dorpsraad kwam de vraag 
aan hem of het niet mogelijk is om 

een soort AED-netwerk te creëren. 
Pieter ging praten met diverse 
instanties en onderzoeken of dit 
mogelijk was. Na diverse gesprekken, 
waaronder met de gemeente, kreeg 
Pieter groen licht. Voorwaarde van 
het project was dat het Laarbeek 
breed werd opgepakt.

En dat is ook gebeurd. Een 
negenkoppig bestuur richtte vorig 
jaar de stichting AED alert Laarbeek 
op en ging actief aan de slag om een 
goed netwerk te creëren.  Vrijwilligers 
konden zich aanmelden en werden 
opgeleid. Joep van Dijk vertelt: 
“Alle vrijwilligers die zijn opgeleid, 
zijn ook aangesloten bij HartslagNu. 
Op het moment dat er via 112 een 
telefoontje binnenkomt waarin het 
gaat over reanimatie krijgen de 
aangesloten, in het gebied wonende 
vrijwilligers een berichtje. Hierin staat 
wat zij moeten doen.”

In elk gebied moeten voldoende 
vrijwilligers wonen om er een AED-
kast neer te kunnen hangen. Op dit 
moment zijn er al zoveel vrijwilligers 
aangemeld, dat in principe de 
kern van de dorpen allemaal dicht 
is. Dit betekent niet dat stichting 
AED Laarbeek nu compleet is en 
niets meer hoeft te doen. “Juist 
niet. Wij kunnen niet genoeg 
vrijwilligers hebben. Daarnaast 
vinden er nu ook gesprekken plaats 
met Horecavereniging Laarbeek 
en Stichting Parkmanagement 
Laarbeek. Ook zien we graag dat 
het buitengebied erbij betrokken 
raakt. Dit is in één geval al 
concreet geworden, namelijk in 

het buitengebied ‘Achterbos’. Hier 
hebben de bewoners het initiatief 
genomen en hebben wij vanuit 
de stichting een en ander kunnen 
faciliteren.” 
 
Dat het AED netwerk goed 
functioneert, is al gebleken. Sinds de 
start is het vier keer voorgekomen 
dat er een oproep plaatsvond. 
Hieruit bleek dat alles werkt zoals 
het zou moeten werken. Het 
bestuur verwacht dat er zo’n vijftien 
oproepen per jaar zullen komen. 
Pieter: “Natuurlijk is het geen 
garantie dat mensen hierdoor niet 
overlijden, maar we kunnen het 
aantal sterfgevallen hierdoor zeker 
verminderen en dat is belangrijk.”

Ook is het voor het bestuur belangrijk 
dat het netwerk gehandhaafd blijft. 
Joep: “We hopen dat het project op 
langere termijn ook zo blijft lopen. Er 
moeten natuurlijk genoeg vrijwilligers 
zijn, maar het moet ook financieel 
haalbaar zijn.”

AED Laarbeek is te allen tijde op 
zoek naar vrijwilligers die zich op 
willen laten leiden, zodat ze ook 
aangesloten zijn bij het AED-netwerk 
en opgeroepen kunnen worden. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met één van de 
volgende personen:
Jan Dekkers (Aarle-Rixtel): 0492-
381673, Joep van Dijk (Beek en 
Donk): 06-51094991 of Monique 
Hubrechsen (Lieshout/Mariahout): 
0499-841206. 

Vier bestuursleden van AEDlert Laarbeek. 
vlnr Joep van Dijk, Gerda Jansen, Jan Dekkers, Pieter de Baaij 

Onthulling Social Sofa Mariahout

Mariahout – De dames van oMase 
vrouwenvereniging hebben een 
prachtige Social Sofa gerealiseerd. Dit 
project kwam tot stand met subsidie 
van de Gemeente Laarbeek, Rabobank 
en Zorg om ’t Dorp. Daarnaast 
kreeg de vrouwenvereniging ook 
medewerking van Van Heeswijk 
Meubelen, Berkvens Transport en 
Wijdeven Totaalbouw.

28 Creatieve dames hebben deze 
bank gemaakt, die bij de ingangspoort 
van het openluchttheater komt 
te staan. Na de H. Mis van 11:00 
uur op zondag 26 mei wordt deze 
onthuld. De Mis is in het theater. In 
verband met het 80-jarig bestaan van 
Mariahout zijn er ook festiviteiten. 
Iedereen is welkom om de Social Sofa 
te komen bekijken.

Beek en Donk   www.hollandreclame.com   0492-464011   06-53296455

GRATIS ZONNEBRIL OP 
STERKTE BIJ AANKOOP VAN

EEN COMPLETE BRIL

OPEN DAGEN 
zaterdag 18 mei en zondag 19 mei 

van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Buitenpotten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 

Ook hét adres voor hydro-, kunst- en buitenplanten.
I.s.m. www.ketrading.com 

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

   

 

Voor alle 
informatie & 
fotos van de 
evenementen 

binnen 
Laarbeek
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MooiLaarbeekkrant
‘Beleef meer in Openluchttheater’ Familie Janssen wint 

weekendverblijf Beekse Bergen
Meiboomfeest op 
de Kouwenberg

Fiets door de wereld van Vincent van Gogh

Cursus reanimatie en bediening AED

Moederdagactie 
in De 
MooiLaarbeekKrant

23e vlooienmarkt buurtvereniging 
de Bernadettebuurt

Engelse Stafford ‘Tess’ vermist

Mariahout - Het nieuwe 
theaterprogramma is bekend. Vanaf 
juni opent het Openluchttheater 
Mariahout opnieuw haar poorten 
voor een spetterend theaterseizoen. 
Dit jaar is het wederom een 
programma waar de organisatie trots 
op is. 

Er is weer een uitgebreid en divers 
programma. Cabaret, muziek of 
theater, iedereen kan dit seizoen 
genieten van de vele voorstellingen 
in het openluchttheater. Zo is er de 
nieuwste show van Mark van de 
Veerdonk en komt Karin Bloemen 
met een voorstelling speciaal voor het 
Openluchttheater. Miss Montreal zal 

iedereen omver blazen, waarna Leon 
van der Zanden zorgt voor het nodige 
vertier. Naast deze grote namen 
zijn er ook een aantal terugkerende 
successen.  Ook gaat u lachend 
de zomer in met de Zomerton, net 
als voorgaande jaren. Wederom is 
er een tribute band, die de rauwe 
klanken van Bruce Springsteen live 
ten gehore brengt. Voor de afsluiting 
van het theaterseizoen zorgt de 
toneelvereniging Mariahout met de 
voorstelling duizend en één nacht. 

Op 23 juni start het kinderseizoen met 
een spectaculaire opening. Voor de 
kinderen staat weer een spetterend 
programma klaar. Dit jaar met Tim 
Douwsma! Na deze opening zijn er 
iedere maandag en donderdag van 
de zomervakantie leuke, muzikale en 
aanstekelijke kindervoorstellingen te 
zien.  Bent u nieuwsgierig geworden 
naar het nieuwe theaterprogramma, 
kijk dan op de folder die in De 
MooiLaarbeekKrant zit of kijk op 
www.openluchttheatermariahout.nl 
voor het volledige programma.

Beek en Donk – Voor alle kids heeft 
Shoeby een leuke actie. Met een 
Shoeby paspoort kunnen zij stempels 
sparen waarmee zij kans maken op 
leuke prijzen. Familie Janssen uit 
Beek en Donk is de winnaar van een 
weekendverblijf in de Beekse Bergen 
ter waarde van €450,-.

De kidscollectie bij shoeby staat 
in het thema van reizen. Kids 
kunnen daarom met een persoonlijk 

paspoort stempels sparen. Met dit 
paspoort krijgen zij gratis toegang tot 
Safaripark Beekse Bergen. Zij maken 
bovendien kans op leuke prijzen 
met een vol paspoort. Zo maken 
zij o.a. kans op een coole Shoeby 
zonnebril of een cadeaukaart van de 
NS Spoordeelwinkel ter waarde van 
€100,-.

De kidscollectie van Shoeby ‘Jilly & 
Mitch’ combineert Fashion & Fun. 
Naast de stoer kleding in de maten 
92 t/m 176 is er een funcorner 
waar zij zich kunnen vermaken met 
spelcomputers, tv en luisterzuilen 
met populaire hits. Wil je kans maken 
op leuke prijzen, haal dan je eigen 
paspoort op bij Shoeby of kijk op 
shoebyfashion.com/kidsspaaractie 
voor meer informatie. De actie loopt 
tot en met 30 juni.

Aarle-Rixtel – Folkloregroep 
Dikkemik houdt op vrijdag 24 mei 
een meiboomfeest op en rond de 
kiosk. Er vinden diverse optredens 
plaats, naast het feestelijk opzetten 
van de meiboom. Meiboomfeesten 
zijn eeuwenoud, maar werden lange 
tijd verboden. Eerst in de Franse tijd 
werd er op Croy in Aarle weer een 
meiboom opgezet.

Morrisdansgroep uit Helmond voert 
haar eeuwenoude traditionele dansen 
uit afgewisseld met volksmuziek van 
de groep Binderin. De meiboom 
en het meidansen verbeelden de 
vruchtbaarheid , het nieuwe leven 
en nieuwe vriendschappen. Ook 
heden ten dage zijn er nog steeds 
traditionele meifeesten zoals ook in 
Aarle-Rixtel. Morris is één van de 
oudste nu nog bekende dansvormen, 
waarvan varianten in verschillende 
streken van Europa zijn getraceerd. 
De vroegste vermeldingen dateren 
uit de middeleeuwen, maar daaruit 
blijkt dat Morris veel ouder moet 
zijn. Ondanks deze hoge ouderdom 
is Morris een zeer energieke en 
spectaculaire dansvorm. De Morris 
wordt gedanst met zakdoeken, 
stokken en bellen. Volksmuziekgroep 
Binderin bestaat uit ( voormalige)
leraren en ouders van de Vrije 
School. De groep speelt authentieke 
volksmuziek van allerlei aard. Het is 
vooral vrolijke muziek. 

Het meiboomfeest begint om 
20.00 uur en wordt uiteraard gratis 
aangeboden.

Lieshout - Fiets door het Brabantse 
land waar Van Gogh leefde en werkte, 
het land dat hem inspireerde en dat 
hij in zijn hart sloot. Treed in zijn 
voetsporen en geniet van die plekken 
die van grote invloed waren op het 
oeuvre van deze wereldberoemde 
kunstenaar. 

De nieuwe fietsroute bestaat uit 
een tocht van 335 km, verdeeld in 
vijf unieke routes. Het is een van de 
eerste themaroutes, die gekoppeld is 
aan de bekende fietsknooppunten. 
De route voert door typische Van 
Gogh plaatsen in Zundert, Tilburg, 
Etten, Nuenen en ‘s-Hertogenbosch, 
die tevens als vertrekpunt dienen. 
Daarnaast doet de route ook Lieshout 
aan. 

De route laat de fietsers niet alleen 
genieten van Van Gogh maar 
ook van het mooie Brabantse 
coulisselandschap. De fietsroute 
is uitgezet volgens het bestaande 
fietsknooppuntennetwerk en is 
aangegeven met aparte en duidelijk 
herkenbare Van Gogh routebordjes. 
De Van Gogh fietsroute is een 
initiatief van Van Gogh Brabant en 
Routebureau Brabant.

Alle informatie over de fietsroute 
wordt ‘digitaal ontsloten via www.
RoutesinBrabant.nl’. Ook is er een 
brochure gemaakt. Deze is vanaf half 
mei verkrijgbaar bij de verschillende 
Van Gogh locaties in Brabant.

Beek en Donk - Een leven 
hoeft niet te stoppen bij een 
hartstilstand. Elke week worden 
300 Nederlanders getroffen 
door een hartstilstand. Meestal 
gebeurt dit in en rondom het huis. 
Dit kan ook gebeuren bij u in de 
omgeving.

Als omstanders de tekenen van een 
hartstilstand snel herkennen, stijgt 
de kans om te overleven. De eerste 
zes minuten zijn cruciaal bij een 
hartstilstand. De overlevingskans 
is vrijwel nihil als er niet binnen 
die tijd begonnen wordt met 
reanimeren. De overlevingskans 
stijgt 25 tot 30% als er direct 
wordt gereanimeerd en 112 wordt 
gebeld voor een ambulance. 
Wordt er binnen korte tijd een AED 
ingezet, dan is de overlevingskans 
nog groter. 

Reanimatie Laarbeek start weer 
een cursus reanimatie en bediening 
AED. Deze cursus is op twee 
avonden en de avonden duren 
2,5 uur. Tijdens de avond wordt 
uitgebreid ingegaan op het goed 
te kunnen reanimeren en het juist 

bedienen van de AED. De cursus 
is op woensdag 5 en 12 juni in het 
Ontmoetingscentrum en begint 
om 19:30 uur. De kosten bedragen 
€10,-, dit is inclusief lesmateriaal 
en een certificaat. Van tevoren 
aanmelden is wenselijk. 

Deze cursus wordt gegeven door 
een ervaren docent, en volgens de 
richtlijnen van de NRR 2010. Voor 
€ 10,- per jaar kunt u wellicht een 
mensenleven redden.

Het is belangrijk dat zoveel 
mogelijk inwoners van Laarbeek 
deze cursus volgen zodat, als er 
iemand een hartstilstand krijgt, er 
altijd iemand in de omgeving is die 
weet hoe snel te handelen om de 
overlevingskans van het slachtoffer 
te vergroten.

Wie meer wil weten of de cursus 
of interesse heeft, kan contact 
opnemen met:
Stichting Reanimatie Laarbeek
Ad van Kasteren
Tel: 06 51 21 17 02 
Email: info@reanimatielaarbeek.nl
www.reanimatielaarbeek.nl

In De MooiLaarbeekKrant van 
vorige week stonden een aantal 
moeders vermeld. Vier van deze 
moeders werden in het zonnetje 
gezet met een mooie prijs. Eén 
van die winnaressen was Ciska 
Swinkels. Zij mocht bij Jumbo 
Mariahout/Lieshout een heerlijke 
Moederdagtaart ophalen. 
De overige prijzen werden 
aangeboden door DIO Drogisterij 
Mark, Grand Café Stout en 
Bloematelier De 4 Seizoenen.

Mariahout – Buurtvereniging de 
Bernadettebuurt houdt op 1e 
Pinksterdag (19 mei) een vlooienmarkt 
in het Openluchttheater. Dit jaar 
wordt deze al voor de 23e keer op 
deze dag gehouden.

Leden van de buurtvereniging gaan 
op vrijdag 17 mei de hele dag en 
op zaterdag 18 mei tot 12:00 uur 
nog bruikbare spullen in Mariahout 

en omstreken ophalen. Deze spullen 
worden op zondag 19 mei van 09:30 
tot 13:00 uur gesorteerd te koop 
aangeboden. Deze markt, waar de 
kinderen pony kunnen rijden en 
de ouders gebruik kunnen maken 
van het terras, wordt elk jaar druk 
bezocht. De entree bedraagt €1,50 
en kinderen tot 12 jaar hebben gratis 
toegang. 

Aarle – Rixtel – De Engelse Stafford 
‘Tess’ is sinds dinsdagavond vermist. 
De hond liep woensdagavond weg 
van huis en werd een eind verderop in 
de straat meegenomen door een jong 
gezin in een grijze Peugeot.  

Eigenaar Sanne Leenders uit Aarle-Rixtel 
is naarstig op zoek naar haar hond ‘Tess’. 
Sanne woont buiten het centrum van 
Aarle-Rixtel en haar buren wonen op 
ongeveer 500 meter afstand. Zij zijn 
ook niet bekend met deze hond. Sanne: 
“We laten onze hond altijd in het bos 
uit, achter ons huis. Zij hebben onze 
hond nog nooit gezien maar zagen de 
hond gisteren wel op de weg staan, niet 
wetende dat ze bij ons hoort.”

De eigenaar vervolgt: “Een zilvergrijze 
Peugeot kwam vervolgens voorbij met 
daarin een jong gezin met twee kleine 

kinderen. Zij stopten en wilden de hond 
meenemen. De buren drongen wel aan 
om de hond bij hen te laten, maar ze 
zouden de hond afgeven bij een asiel en 
namen Tess dus mee. Zo vertelden mijn 
buren het.”

Sanne heeft verschillende 
dierenopvangcentra en asiels in de regio 
gebeld, maar zonder resultaat. De hond 
is tot op heden spoorloos. “Ik hoop echt 
dat iemand deze mensen kent of dat 
iemand onze hond gezien heeft, zodat 
we Tess terug kunnen krijgen.”

                     2e Pinksterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur                     
Brakenstraat 7                             
5741 SR Beek en Donk 
0492-551414              

www.benikbosbouw.nl

Tunberging met veranda Hangstoel Rondo

€ 289,- € 499,-

Steigerhout

€ 1,99 
pm1

Speeltoestel Willem schuttingplanken

€ 1,90 
p.st.

advertorial

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103
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Op deze foto staat een man uit Aarle-Rixtel. Wie herkent hem? En 
wanneer is deze foto ongeveer gemaakt? 
Wij zijn erg benieuwd. 
Stuur uw reactie op naar redactie@demooilaarbeekkrant. 

Veel mensen wisten 
wie er op de foto 
vorige week stonden. 
Het zijn inderdaad 
meneer en mevrouw 
Broks uit Lieshout. Dit 
jaar zijn zij alweer 62 
jaar getrouwd.

Historische beelden
Hennepkwekerij Aarle-Rixtel ontmanteld

MuziektuinPodium op 1ste Pinksterdag

Televisieopnamen NTR bij lezing 
Wim Daniëls 

Braderie Lieshout op 2e Pinksterdag

Moederdagviering 
Vrouwenbeweging

Jaarvergadering C.V. De Heikneuters

Feest van de Donckse Wijing

Aarle - Rixtel - De politie heeft 
vanmiddag op De Wolfsputten in 
Aarle-Rixtel een hennepkwekerij 
ontmanteld. De 46-jarige bewoner 
van het (bedrijfs)pand en een, tot 
nu toe nog onbekende vrouw, zijn 
aangehouden. 

Op basis van eigen informatie 
ontdekte de politie de 
hennepkwekerij, welke 1500 planten 
bevatte. De ontmanteling vond 
tussen 14.30 en 15.00 uur plaats. 
De officier van justitie heeft ook 
beslag laten leggen op de aanwezige 
voertuigen. 

Beek en Donk – De stichting 
MuziektuinPodium houdt op 
zondag 19 mei weer een concert in 
de Muziektuin in Beek en Donk. 

Om 13:00 uur start  een optreden 
van de Mariahoutse Liederentafel 
met aansluitend om 14:00 uur 
een intermezzo. Daarna volgt om 
15:00 uur de Beek en Donkse 
Muziekmakerij De Biks Bent en 
om 16:00 uur wordt het concert 
afgesloten met een optreden 

van Mrs. Ippi, een band met 3 
zangeressen die muzikaal begeleid 
worden door gitaar, contrabas en 
percussie.

Iedereen is van harte welkom om 
deze optredens gratis te komen 
bekijken.
Meer informatie over de groepen en 
de overige concerten van dit seizoen, 
zijn te vinden op de website: 
www.muziektuinpodium.nl

Aarle - Rixtel - Wim Daniëls geeft op 
donderdagavond 23 mei een lezing 
over de toekomst van de Brabantse 
dialecten. Een tv-ploeg van de NTR 
maakt opnamen van deze lezing.

De lezing duurt van 19.00 tot 20.00 
uur en vindt plaats in Café-Zaal van 
Bracht in Aarle-Rixtel. De opnamen 

worden in de maand juli uitgezonden 
in een programmareeks, getiteld 
‘De NTR Academie’. Daarin komen 
verschillende onderwerpen aan bod, 
waaronder dus ook het dialect. 

 De lezing is gratis toegankelijk. Café 
Van Bracht vindt u in de Kerkstraat. 
Iedereen is van harte welkom.

Lieshout - In het centrum van 
Lieshout vindt op Pinkstermaandag 
(20 mei) voor de 26ste keer een 
braderie plaats. De markt duurt van 
11.00 tot 17.00 uur en de entree 
voor deze drukbezochte jaarmarkt 
is gratis. 

De plaatselijke horeca richt gezellige 
terrassen in en er is livemuziek 
aanwezig. Clown Cees vermaakt 
de kinderen met zijn theatershow. 
Kinderen kunnen zich ook laten 
schminken en verder is er vertier met 
een draaimolen, autoscootertjes, 

bungeejumper en een springkussen. 
Countryclub The Black Longhorn 
verzorgt op het Floreffeveld haar 
maandelijkse Country Dance 
Party en heeft daarvoor een riante 
dansvloer met een sfeervol decor 
aangelegd. Verder treedt De 
Lieholter Blaaskapel van  ± 14:00 
tot 16:00 uur op De Heuvel op  met 
vrolijke volksmuziek. 

Iedereen is van harte welkom om 
deze leuke, drukbezochte jaarmarkt 
te bezoeken. 

Beek en Donk – Leden van de 
Vrouwenbeweging Beek en Donk 
worden uitgenodigd voor de 
moederdagviering bij Herberg ’t 
Huukske op dinsdag 21 mei om 
20:00 uur.

De avond staat in het teken van 
de moeders en ook voor de Heilige 
Maria. Marie-Christien Verstraeten 
verzorgt, na een korte viering, de 
avond met een optreden. De liedjes 
van haar laatste album brengt zij ten 
gehore. 

Mariahout – Carnavalsvereniging 
De Heikneuters heeft weer een 
geweldig geslaagd seizoen gehad. 
De vereniging bedankt nogmaals 
iedereen die daar aan bij heeft 
mogen dragen. 

Het seizoen wordt afgesloten met de 
jaarvergadering op 27 mei om 20:30 
uur. Alle leden en begunstigers 
zijn uitgenodigd om deze 

jaarvergadering bij te wonen. In het 
bestuur is aftredend en herkiesbaar 
Alexander van de Ven. Piet van Uden 
is ook aftredend en niet herkiesbaar. 
Eventuele nieuwe bestuursleden 
kunnen zich aanmelden bij één van 
de bestuursleden, tot aanvang van 
de vergadering. 

De jaarvergadering vindt plaats in het 
Buurthuis aan de Bernadettestraat. 

Beek en Donk - In 1422 werd op De 
Donck een kapel gesticht, toegewijd 
aan de H. Leonardus van Noblat. De 
H. Leonardus leefde in de vroege 
middeleeuwen in Frankrijk. 

Hij was een zoon van een belangrijk 
adellijk geslacht en zijn ouders 
bekleedden een hoge functie aan het 
hof van koning Clovis. Toen Clovis 
in 494 een belangrijke veldslag had 
gewonnen bij Tolbiac in Duitsland, 
liet hij zich dopen door Bisschop 
Remigius en met hem nog wel 
duizend andere ridders en edelen. 
Ook de ouders van Leonardus lieten 
zich dopen en in 495 werd Leonardus 
geboren, hij werd gedoopt en koning 
Clovis werd zijn  peetoom. 

De kleine Leonardus groeide op 
als een dapper en godsdienstig 
manneke. Later mocht Leonardus 
als edelman, net als zijn ouders, 
in het kasteel van Clovis gaan 
werken. Hij zag dat er buiten het 
kasteel veel ellende was. Vooral 
gehandicapte kinderen en zwangere 
moeders hadden het zwaar. De 
gevangenissen zaten vol met meestal 
onschuldige mensen, vastgebonden 
aan kettingen. Hij verliet de rijke 
omgeving van het kasteel en ging 
wonen op een eenzame plek, Noblat, 

om deze mensen te helpen. Spoedig 
verspreidde zich de faam van zijn 
heiligheid. Mensen in nood kwamen 
naar hem toe en werden door hem 
gastvrij ontvangen en geholpen. 

In de loop van meer dan duizend 
jaar over heel Europa werd de 
verering van Leonardus verspreid. Al 
honderden jaren wordt op De Donck 
Leonardus vereerd en aangeroepen. 
De aan hem toegewijde kapel op De 
Donck trok in 1422 veel pelgrims 
om de machtige patroon aan te 
roepen. In de jaren 1700, volgens 
archiefstukken, vond een herdenking 
plaats van de inwijding van een 
kapel- of kerkgebouw. Door zalving 
van H. Olie werd een gebouw aan 
God toegewijd, voor de eredienst 
bestemd en jaarlijks feestelijk 
herdacht. De oude Leonarduskapel 
verdween, de gildebroeders hebben 
in 1979 een nieuwe kapel gebouwd. 
Nu is de  tijd aangebroken het feest 
van de Donckse Wijing in ere te 
herstellen. Dit feest is gepland op 
zondag 2 juni door een plechtige 
gebedsdienst bij de Leonarduskapel 
aan de Goorloop. In een nader 
artikel wordt nog ingegaan op de 
viering van deze feestdag. Voor meer 
informatie www.gildesintleonardus.nl

Spinningmarathon bij sportcentrum Coach
Beek en Donk – Sportcentrum 
Coach houdt in samenwerking met 
Runningteam Laarbeek op 9 juni een 
spinningmarathon. Er wordt gefietst 
van 11:00-14:00 uur. 

Het is hierbij ook mogelijk om in 
tweetallen elkaar af te wisselen. Het 
belangrijkste is dat alle fietsen bezet 
zijn om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor het goede doel.

De bijdrage is €5,00 per uur, per fiets. 
De bijdrage komt, evenals verleden 
jaar, geheel ten goede aan Stichting 
Roparun. De Roparun zet zich al meer 
dan twintig jaar in voor mensen met 
kanker. Het motto is dan ook: ‘Leven 
toevoegen aan de dagen, waar 
geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven’.

Meer informatie is te vinden op: 
www.roparun.nl. 

Samen zorgen 
voor succes
Annet en Roland van Gils van 
Successie in Bedrijf adviseren 
ondernemers over hun 
testamenten en bedrijfsvoering. 
Binnenkort richten zij zich ook tot 
de particuliere markt met Mijn 
Testamentadvies. 

Testamenten en huwelijkse 
voorwaarden uitelkaar gegroeid?

Een testament is voor de meeste 
mensen vaak een taai en moeilijk 
leesbaar stuk, dat vaak al jaren 
ongezien in de kast ligt. Natuurlijk, 
een testament is belangrijk en de 
meeste mensen hebben er dan 
– gelukkig - ook wel een. Vaak 
weten zij nog wel wat erin staat. 
“Op de langstlevende”, zeggen 
zij dan.
  
En dat klopt. Het ouderlijk 
boedelverdelingstestament (het 
‘testament op de langstlevende’) 
is nog steeds de meest 
voorkomende testamentvorm. 
Ook nu we al jarenlang het 
nieuwe erfrecht hebben. Mensen 
‘vergeten’ hun testament op 
zijn tijd kritisch door te lichten, 
waarschijnlijk omdat het formele 
en juridische taalgebruik niet echt 
interessant is en alles toch naar de 
langstlevende gaat. Net zoals de 
huwelijkse voorwaarden.

Tja, en daar liggen ze dan: zij aan 
zij in het dressoir, als een mooi 
stuk antiek. En antiek, daar moet 
je voorzichtig mee omgaan. Maar 
pas op: deze antieke stukken zijn 
inmiddels een eigen leven gaan 
leiden en de kans is groot dat 
zij ook nog eens uitelkaar zijn 
gegroeid!

Wat destijds een mooi op elkaar 
afgestemd geheel was, kan nu bij 
een overlijden of echtscheiding 
toch heel anders uitpakken en een 
kostbare aangelegenheid worden.

Lees in de volgende column een 
voorbeeld uit de praktijk.

Havenweg 2, Aarle Rixtel
T: 06 22 87 05 21
E: annetkuys@successieinbedrijf.nl

Havenweg 2, Aarle Rixtel
T: 06 22 87 05 21
E: annetkuys@successieinbedrijf.

Samen regelen nu het kan voor later

Telefoon (0492) 46 87 44

voor het meest actuele nieuws

Laarbeek.nl
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€5,50*Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

indien gewenst - tot aan de stoel. De menukaart biedt alle keuze! 

Een druk op de service knop aan de stoel en de medewerkers 

brengen het snel en ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. 

Ook voor of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

speciaal voor de filmliefhebbers  

bieden wij vanaf heden: ARTHOUSE. ARTHOUSE 

biedt de bezoeker per twee weken, de eerste week op 

maandag en de tweede week op dinsdag, een film die 

niet in de reguliere filmagenda staat. 

Deze speciaal geselecteerde films zijn vaak met Oscars 

bekroond en vormen een fantastische aanvulling op ons 

filmaanbod.  

ARTHOUSE films worden wekelijks gedraaid op  

de maandag of dinsdag tegen een entree van  

slechts € 6,-.

19 en 20 mei, alle films voor 12:00 u:

meer info op www.industrybioscoop.nl

*ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag

voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

piNKster KortiNG!

DI  21 MEI: liNcolN 
20:15 u

MA 27 MEI: le fils de l’autre 20:15 u

DI  04 jUNI: le fils de l’autre 20:15 u

MA 10 jUNI: the impossible 20:15 u

DI  18 jUNI: the impossible 20:15 u

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

arthouse film proGramma
vanaf 13.00 uur is het tijd voor een Mega Kids 

Party bij iNdustry! De gehele dag zijn er allerlei 

leuke activiteiten voor kinderen te doen. Zo kun je 

bijvoorbeeld geschminkt worden en er staat een 

springkussen!

hoofdfilm op deze speciale dag: epic 3d!

Nederlands Gesproken!

Een kaartje voor dit vette event bedraagt  

€ 11,50 per kind (incl. 3D bril en 3D toeslag). Voor 

de kids zit bij dat bedrag de Kids box inbegrepen. 

De Kids box is een doos met daarin popcorn 

en een drankje! Voor volwassenen geldt het 

reguliere tarief. 

(Ieder kind neemt verplicht 1 volwassene mee ter begeleiding).

ZoNdaG 26 mei

meGa Kids 

party!

prinses lillifee e/d Kleine eenhoorn, Nl: 14:00

croods 3d, Nl de: 

14:00 15:45

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:45

the big wedding: 

16:00 20:00

iron man 3 3d: 

16:00 19:45

yoko: 

13:45

daglicht: 

19:45

olympus has fallen: 

20:00

bobby en de Geestenjagers: 
15:45

the Great Gatsby 3d: 

19:45

leve boerenliefde: 

20:00

the big wedding: 

20:00

daglicht: 

19:45

prinses lillifee e/d Kleine eenhoorn, Nl: 11:00 15:00

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:15

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00 13:00  

the Great Gatsby 3d: 

15:15 21:00

leve boerenliefde: 

15:00 19:00 21:30

the big wedding: 

19:15

iron man 3 3d: 

19:00

yoko: 

12:45

daglicht: 

19:00 21:30

olympus has fallen: 

21:15

bobby en de Geestenjagers: 
12:45

Nijntje de film: 

11:00

croods 3d, Nl de: 

16:00

the Great Gatsby 3d: 

21:30

leve boerenliefde: 

16:00 19:15 22:00

the big wedding: 

19:30

iron man 3 3d: 

19:00

yoko: 

16:00

daglicht: 

19:30 21:45

olympus has fallen: 

21:30

prinses lillifee e/d Kleine eenhoorn, Nl: 16:00

prinses lillifee e/d Kleine eenhoorn, Nl: 13:30

croods 3d, Nl de: 

13:30 15:30

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:30

the Great Gatsby 3d: 

15:45 21:30

leve boerenliefde: 

15:45 19:15 22:00

the big wedding: 

19:30

iron man 3 3d: 

19:00

yoko: 

13:45

daglicht: 

19:30 21:45

olympus has fallen: 

21:30

bobby en de Geestenjagers: 
15:15

prinses lillifee e/d Kleine eenhoorn, Nl: 11:00 15:00

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:15

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00 13:00

the Great Gatsby 3d: 

15:15 21:30

leve boerenliefde: 

15:00 19:15 22:00

the big wedding: 

19:30

iron man 3 3d: 

19:00

yoko: 

12:45

daglicht: 

19:30 21:45

olympus has fallen: 

21:30

bobby en de Geestenjagers: 
12:45

Nijntje de film: 

11:00

woeNsdaG 15 mei

doNderdaG 16 mei

maaNdaG 20 mei

vrijdaG 17 mei

ZaterdaG 18 mei

ZoNdaG 19 mei
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‘Meester, onderwijs hè, dat is 
eigenlijk maar een raar woord’. 
Meester keek op van zijn 
nakijkwerk en zag het immer 
vriendelijke gezicht met de ietwat 
op fl aporen lijkende uitstekels 
links en rechts van twee scherpe 
haviksogen. ‘Uuuuh, ….. Wat?!’ 
Meester moest even schakelen 
tussen de topografi e van 
Zuidoost-Azië en de opmerking 
van Gijs. ‘Nou, weet je mees, ik 
dacht er zo eens aan. Eigenlijk is 
onderwijs maar een raar woord.’ 
‘Oh, hoezo dat dan Gijs?’ 
Meester was wel nieuwsgierig 
geworden naar dit plotselinge 
hersenspinsel van Gijs. Hij ging er 
eens goed voor zitten. Meester 
legde de groene nakijkpen op 
de met een 7,5 bekroonde 
aardrijkskundetoets van Cynthia 
en leunde achterover. Venijnig 
piepend kwam de blauw 
rafelende bureaustoel na drie 
tellen tot stilstand. ‘Nou Gijs, 
brand los. Wat is er zo raar 
aan het woord ‘onderwijs’.’ 
Gijs begon zijn bevlogen uitleg. 
‘Weet je, mees, wij volgen on-
der-wijs, maar eigenlijk klopt 
dat niet’. Gijs keek meester even 
geheimzinnig aan. Toen ging hij 
verder:  ‘Wij worden namelijk 
helemaal niet van onderen wijs. 
Jij probeert ons toch van boven 
wijs te maken.’ Gijs wees op 
dat moment met zijn knokige 
wijsvinger naar zijn toch al 
goed gevulde bovenkamer 
en trok een grijns van oor tot 
oor. ‘Dus eigenlijk volgen wij 
geen onderwijs, mees, maar 
bovenwijs!’, concludeerde Gijs 
met gepaste trots.  Meester kon 
een glimlach niet onderdrukken. 
‘Zie hem nou staan’, dacht hij, 
‘alsof hij zojuist het juiste woord 
bij LINGO had gespeld en de 
gouden bal uit de ballenbak had 
getrokken’. 
Gijs genoot nog even na van zijn 
‘Dikke van Dale-ontdekking’. 
Wippend van zijn linker op 
zijn rechtervoet. Net twaalf 
jaar geworden, nog even en 
de dagelijkse wandeling naar 
school zou worden ingeruild 
voor een oma-fi ets met een 
tassenrekje. Het VWO, daar zou  
zijn brein verder gevuld gaan 
worden met nieuwe oefenstof. 
‘Mees, dan ga ik dus eigenlijk 
op het Commanderij naar VWB, 
Voorbereidend Wetenschappelijk 
Bovenwijs’.  Gijs leek de smaak 
te pakken te krijgen. ‘Maar nu 
moet ik snel weg anders dan 
krijg ik van ons mam op mijn 
kop en dat is niet goed voor mijn 
bovenwijs’. Lachend draaide Gijs 
zich om en liep in een drafje naar 
de deur. Vlakbij de deur, nadat 
Gijs nog een ‘aha’ door de klas 
had laten echoën draaide hij 
zich nog eenmaal om: ‘Mees, 
weet je, eigenlijk moeten ze 
het onderstebovenwijs noemen, 
want jij zegt toch altijd dat je 
eruit moet halen wat erin je zit?!! 
Nou, tot straks. Nu moet ik echt 
gaan.’ Gijs trok zijn jas aan en 
verdween door de openstaande 
deur, meester helemaal 
ondersteboven achterlatend. 

Mees Joost

‘Onderstebovenwijs’

Eén keer in de twee weken staat 
in De MooiLaarbeekKrant een 
column van bassischoolleraar 
Joost Huijbers. Hij geeft les 
op de Bernadetteschool in 
Mariahout en staat ook wel  
bekend als ‘Mees Joost’

Naam: Miriam van de Sande 
Woonpplaats: Aarle Rixtel
Leeftijd: 20 jaar 
Opleiding: MBO kinderopvang 
niveau 4 

Wat houdt de studie in?
“De opleiding duurt 1 jaar. De 
studie is voor 18+ leerlingen. Je 
gaat één dag in de week naar 
school en loopt 24 uur per week 
stage. De taken van kinderopvang 
niveau 4 kun je het beste leren in 
de praktijk, vandaar dat je meer 
praktijk dan theorie krijgt in de 
week. Naast het op de groep 
werken met de kinderen in de 
leeftijd van 0 t/m 12 jaar ben je ook 
bezig met taken eromheen, zoals 
intake gesprekken voeren, thema-
activiteiten verzorgen, stagiaires 
ontvangen en begeleiden, 
kantoortaken en de voorraad 
behouden van knutselmateriaal. 
Je functie met dit diploma is 
assistent-leidinggevende.”

Wat vind je leuk aan je studie?
“Ik heb vorig jaar mijn diploma 
kinderopvang niveau 3 behaald. 
Aan het eind van de opleiding 
was ik al in mijn gedachten bezig 
om mijn eigen kinderopvang te 
starten. Het is mij gelukt om dit 
te realiseren. Per  1 januari 2013 
is Agrarische kinderopvang ’t 
Heikantje gestart. Dit deed ik 
terwijl ik ondertussen ook nog 
één dag in de week op school 

zat en 24 uur per week stageliep. 
Samen met mijn compagnon 
hebben we er hard aan gewerkt 
om het te realiseren.  Het leuke 
van mijn studie is dat ik de theorie 
meteen goed kan meenemen 
in de praktijk. Dat alles meteen 
werkelijkheid is voor mijn eigen 
kinderdagverblijf. Ook heb ik zo 
meer afwisseling in mijn werk. Je 
doet taken op kantoor, maar je 
staat ook nog steeds op de groep 
om met de kinderen bezig te zijn. 
Waar mijn hart naar uitgaat is om 
de hele dag bezig te zijn met de 
kinderen.”

Wil je hierna gaan werken of ga 
je verder leren?
Deze vraag is erg makkelijk voor 
mij . Het is redelijk zwaar om een 
eigen bedrijf te hebben en ook 
nog goed te presteren bij je studie. 
Mijn antwoord hierop is werken. 
Er voor zorgen dat Agrarische 
kinderopvang ’t Heikantje in 
de toekomst steeds groter mag 
worden. Lekker bezig zijn met 
de kinderen, dieren en de natuur, 
want ‘ieder kind heeft zijn of haar 
groen hart op je juiste plaats’.”

“Nog even als extra informatie: 
We houden een open dag op 23 
juni van 11.00 uur tot 15.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom op 
De Wolfsputten 6 in Aarle Rixtel.” 

zat en 24 uur per week stageliep. 

Uitslag loterij Koninginnedag 
Oranje Comité Lieshout

Gemeenteraad komt op ‘visite’ in 
Mariahout

Lieshout - De loterij die het Oranjecomité Lieshout dit jaar heeft 
georganiseerd was een groot succes. Hierbij dankt de organisatie iedereen 
die hieraan heeft deelgenomen. De  winnaars van de loterij zijn:

1.   Biertour Bavaria voor 4 personen - Essinger, Nieuwstraat 2
2.   Biertour Bavaria voor 4 personen - Ingrid Bergé, Revershof 10
3.   Tegoedbon slagerij Hurks - Billekens, De Dorsvlegel 8
4.   Tennisset Slits Speelactief - Rinsma, de Zeis 2
5.   Kaarsenset Concurrent - Van Leuken, Nieuwstraat 4
6.   Boodschappenpakket Jumbo - Verschuuren, Revershof 57
7.   DIO verzorgingsset - Van den Nostrum, Baverdestraat 4
8.   DIO verzorgingsset -Theo van Veggel, Wolwever 27
9.   DIO verzorgingsset - Wundering, Ruitjensakker 21
10. DIO verzorgingsset - Meulendijks, Nieuwstraat 20

De fietsoptocht is  gewonnen door Maud van Dommelen. Het Oranjecomité 
wenst alle winnaars veel plezier met hun gewonnen prijs.

Mariahout - Het Integrale Dorps 
Ontwikkelings Programma (iDOP) 
Mariahout is vorig jaar afgesloten. 
De Laarbeekse gemeenteraad 
wil graag wat van de resultaten 
zien en brengt daarvoor een 
zogenaamd  Raadsvisitatiebezoek 
aan Mariahout. Dit vindt plaats op 
woensdag 22 mei. 

Het programma begint om 17.00 
uur op Zorgboerderij Grootenhout 
(een van de IDOP-projecten). Na 
ontvangst en rondleiding vertrekt 
het gezelschap tegen zessen naar 
het Torreven, waar op de route van 
Ommetje West een kunstwerk zal 
worden onthuld. De betreffende 
werkgroep kreeg in 2011 een 
vrijwilligerscompliment en heeft 
het bedrag dat daarbij hoorde, met 
een bijdrage van Zorg om het Dorp, 
ingezet voor een in de omgeving  
passend kunstwerk van Genoveef 
Lukassen, met een gedicht over 

het Torreven van Maarten van 
den Elzen. Daarna gaat de tocht 
verder naar de trimbaan en via het 
Oranjeplein gaat het gezelschap 
naar ‘de Pelgrim’, waar ieders 
aandacht wordt gevraagd voor de 
Mariahoutse centrumvisie. Om 
20.00 uur gaat men richting het 
Buurthuis, waar de raadsleden 
graag de inwoners van Mariahout 
in discussie gaan over de vraag: Hoe 
verder na de iDOP? 
Wat is en  blijft nodig om de 
leefbaarheid in Mariahout, ook 
na 80 jaar, te handhaven? Dan 
gaat het vooral over immateriële 
projecten, waar nog subsidies voor 
te verkrijgen zijn. 

Heeft u een goed idee of wilt u met 
de raadsleden in gesprek over dit 
onderwerp? Dan bent u van harte 
welkom op 22 mei om 20:00 uur in 
het buurthuis in Mariahout. Fietsen naar Kevelaar KBO Mariahout verzet

Mariahout – De Katholieke Bond van Ouderen heeft het fietsen naar 
Kevelaar verzet. Op 7 en 8 augustus was er in Kevelaar geen plaats voor 
overnachting. Het bestuur heeft deze activiteit verzet naar maandag 12 
en dinsdag 13 augustus. Wilt u meefietsen? Noteer dan deze data. In de 
komende nieuwsbrief staat deze activiteit ook vermeld.

Kienavond in Dorpshuis Lieshout

Lieshout - Carnavalsvereniging de Raopers houdt op vrijdag 17 mei een 
kienavond in het Dorpshuis aan het Grotenhof te Lieshout. De avond 
begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is welkom. 

Monumentaal pand in Beek en Donk is te huur voor bedrijfsruimte Advertorial

Beek en Donk – Begin dit jaar heeft 
Robert Hellings zijn onderneming 
IRIS Vastgoed gevestigd aan de 
Nachtegaallaan 2 te Beek en 
Donk. Het voormalig wit-gele 
kruisgebouw is gebouwd in de 
jaren ‘50 en is door zijn sfeer, 
indeling en ligging ideaal voor 
een gebruik als kantoorruimte, 
praktijk-, atelier-, cursus- of 
vergaderruimte. In het pand is 
nog ruimte voor een of meerdere 
gebruikers die terecht kunnen 
op de begane grond of op de 
eerste verdieping in praktische 
kantoorruimtes. Ook de 
zolderverdieping kan uitstekend 
gebruikt worden voor vergader- of 
cursusfaciliteiten.

Robert: “Er wordt een 
representatieve huishouding van je 

verwacht in de vastgoedbranche. 
Dit monumentale pand is vergroeid 
met de gemeenschap en heeft 
karakter. Doordat er meerdere 
ondernemers onder één dak 
zitten, kunnen ze iets oppikken 
van elkaars ervaring en kennis. Het 
is inspirerend om onder één dak te 
vertoeven met gedreven collega’s. 
Het pand is gerenoveerd en voldoet 
aan de eisen van deze tijd. Voor de 
nog beschikbare ruimte worden 
toekomstige huurders betrokken 
bij de indeling en afwerking.
Iedere verblijfslaag is afzonderlijk 
in te delen, met een eigen 
toiletgroep en keuken. Er is een 
afsluitbare eigen toegang voor de 
individuele kantoren aanwezig. 
Parkeren kan ook op het eigen 
terrein, er is voldoende ruimte 
voor. De omgeving is voorzien van 

een omsloten tuin en veel groen 
van het park dat zich naast het 
pand bevind.”

IRIS vastgoed verzorgt naast eigen 
ontwikkelingen professioneel proces- 
en projectmanagement, verstrekt 
helder en daadkrachtig advies en 
bedenkt creatieve oplossingen en 
concepten. IRIS werkt vanuit haar 
ondernemersmentaliteit in opdracht 
van derden in het gehele vastgoed 
ontwikkeltraject. 

IRIS is daarbij de regisseur die het 
proces leidt en beheert alsof het 
een eigen project betreft. Het gaat 
om inzicht en het vaardig kunnen 
omgaan met maatschappelijke en 

economische belangen; problemen 
doorgronden en praktische, 
duurzame oplossingen aanreiken. 
IRIS staat voor een stringente 
bewaking van budget en planning. 
IRIS werkt steeds met een open 
mind en denkt pro-actief om 
projecten voor eenieder optimaal 
te realiseren.

Vrij denken binnen afgebakend 
gebied, is dan ook haar credo.

Wie belangstelling heeft om hier 
kantoorruimte te huren, kan 
contact opnemen met Robert 
Hellings op 06-51315563 of 
download de brochure via www.
irisvastgoed.nl/beekendonk 

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   
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NACHTEGAALLAAN 2 TE BEEK EN DONK

 TE HUUR       

Dit is dé bedrijfslocatie waar U naar op zoek bent ! Dit  KARAKTERISTIEKE 
MULTIFUNCTIONELE gebouw is gelegen op een UNIEKE ZICHTLOCATIE met 
VOLOP PARKEERGELEGENHEID op eigen terrein. Het representatieve gebouw 
is hoogwaardig afgewerkt (2012 gerenoveerd) en geschikt voor meerdere 
doeleinden zoals ten behoeve van vestiging van een kantoor, een praktijk, 
een atelier, cursus c.q. vergaderruimte etc. De grote raampartijen bieden 
veel natuurlijke lichtinval en ruimte voor de presentatie van uw 
bedrijfsactiviteiten. bedrijfsactiviteiten. Kortom, maak een afspraak voor een bezichtiging, u zult 
versteld staan van de karakteristieke elementen, ruime vertrekken, lichtinval 
en de perfecte staat van onderhoud! Gedeeltelijke verhuur behoort tot de 
mogelijkheden. 

Bruto vloeroppervlakte:  Begane grond: ca. 140 m² -  1e verdieping: ca.   
           160 m² - 2e verdieping :  ca. 83 m² (exclusief    
           btw, energie- en servicekosten)

Huurprijs: Op aanvraag.

Eijkemans Bedrijfsmakelaardij & Taxaties is gevestigd

Telefoon 0492-37 13 37  Fax 0492 - 37 13 38  E-mail info@eijkemans.nl

Binderseind 57, 5421 CH te Gemert
www.eijkemans.nl

Lokale kaartverkoop WiSH Outdoor 
en Camp WOW van start

Nieuwe speeltoestellen en speelplaats 
op basisschool Bernadette

Sint Servatius 
gilden viert 
Patroonsdag

Met &RG-Teens naar Bobbejaanland

Zo-Zo Zomershow bij &RG-Teens

Beek en Donk - Op 5, 6 en 7 juli 2013 
presenteert WiSH Events de 7e editie 
van WiSH Outdoor. Festivalterrein 
‘de Aa’ wordt omgetoverd tot een 
magistraal wonderland waarbij 
decoratie, service en creativiteit de 
boventoon voeren. 

Daarnaast heeft de organisatie 
onlangs aangekondigd dat er 
tevens voor de eerste maal een 
camping (Camp WOW!) inclusief 
pre-party zal wordt toegevoegd aan 
de servicemogelijkheden van het 
festival. In navolging van de online 
kaartverkoop, is nu ook de lokale 
kaartverkoop van start gegaan. 
 
Zondag 7 juli
Ook dit jaar heeft de organisatie 
weer een goede line-up samen weten 
te stellen, die past bij het gezellige 
karakter van WiSH Outdoor. Waar 
op zaterdag talloze (inter)nationale 
deejays het festival op zijn kop zullen 
zetten, kenmerkt de zondag zich als 
een feest voor jong en oud met haar 
gezellige en gemoedelijke karakter. 
Op zondag 7 juli presenteert WiSH 
Outdoor nationale topartiesten, 
waaronder Van Velzen, DI-RECT, 
Jan Smit, Nielson (bekend van 
‘Beauty & the Brains’) en de Loco 
Loco Discoshow. Daarnaast zijn er 
op zondag ook talloze dance-acts te 
vinden op het festivalterrein. Zo zullen 
o.a. de Bassjackers, Feestdjruud, 
Yellow Claw, Jordy Dazz, Mr. Polska, 
Mental Theo en the Darkraver de 
revue passeren. De creatieve area’s en 
decoratieve hoogtepunten, waarmee 
het festival zich al jaren onderscheidt, 
zullen ook niet ontbreken. Kortom, 
voor ieder wat wils! 

Voor het eerst in de geschiedenis 
van haar bestaan, presenteert WiSH 
Outdoor haar eerste eigen camping: 
Camp WOW!. Vanaf vrijdag 5 juli 
tot en met maandagochtend 8 juli, 
kunnen bezoekers uit binnen- en 
buitenland terecht op deze, pal naast 
het festivalterrein gelegen, rustplaats. 
Vanzelfsprekend zal de camping van 

alle gemakken worden voorzien, 
zodat de campingbezoekers 
verzekerd zijn van een gezellig en 
aangenaam verblijf. Tevens zal er op 
vrijdagavond speciaal een exclusieve 
pre-party plaatsvinden voor de 
campingbezoekers. Tickets voor de 
camping zullen €17,50 kosten en zijn 
uitsluitend te verkrijgen via de WiSH 
Outdoor website.

In navolging van de online 
kaartverkoop, die inmiddels al 
enkele weken actief is en harder gaat 
dan ooit tevoren, is ook de lokale 
kaartverkoop van start gegaan. Op 
verschillende verkooppunten in de 
regio is het mogelijk om tickets voor 
WiSH Outdoor te bemachtigen.  De 
organisatie raadt iedereen die nog 
tickets wil kopen daarom aan om hier 
niet al te lang mee te wachten om 
teleurstellingen te voorkomen. 

Lokale voorverkoopadressen:
De Beemd 
Kapelstraat 48
5741 CE Beek en Donk

Le Patat
Dorpsstraat 62
5735 EE Aarle-Rixtel

Joy of Life
Kapelaanstraat 6-b
5421 DG Gemert

Mensroom 
Oude Aa 4
5701 PZ Helmond

De Koekoek - Café-Zaal + Cafetaria
Dorpstraat 49
5737 GA  Lieshout
 
Plus van Balkom
Piet van Thielplein 30
5741 CP  Beek en Donk
0492-468999

Voor meer informatie over tickets, 
lokale verkooppunten, Camp WOW!,  
de line-up of andere zaken, kunt u 
kijken op www.wishoutdoor.com.  

Mariahout - Samen met de gemeente 
Laarbeek en schoolbestuur Stichting 
de Eenbes gaat basisschool 
Bernadette haar speelplaats 
renoveren en een heel ander aanzien 
geven. Op de foto is te zien hoe de 
situatie is tijdens de werkzaamheden 
in de meivakantie.

De tegels van de speelplaats zijn op 
een groot aantal plaatsen helemaal 
versleten. Er dreigen zelfs gevaarlijke 
situaties te ontstaan. De gemeente 
heeft daarom besloten om het gehele 
tegelveld opnieuw te laten bestraten. 
Voor de school is het tegelijkertijd een 
mooie gelegenheid om de inrichting 
aantrekkelijker en uitdagender te 
maken voor de kinderen. Zo zal 
op de aanlooproutes naar school 
het midden gedeelte van het pad 
voorzien worden van rode tegels. De 
rode tegels leiden de kinderen naar 
de speelplaats en naar de ingang van 
de school. 

Op de speelplaats worden 2 rode 
vakken aangebracht van elk 100 
m2 meter, zij hebben de grootte 
van een are. De kinderen kunnen op 

deze manier een beeld vormen van  
oppervlaktematen. De blauwe cirkel 
krijgt in het middelpunt een nieuwe 
korfbalpaal. De cirkel geeft de 
mogelijkheid tot het berekenen van 
de oppervlakte van een grote cirkel. 
De speelplaats van de onderbouw 
krijgt op het tegelvlak een echt 
verkeersplein. De jongste kinderen 
kunnen daarop spelen met de karren 
en fietsjes en er kan echt verkeersles 
gegeven worden.  

De school moet zelf zorgen 
dragen voor de bekostiging van de 
speeltoestellen. Dankzij de inzet 
van veel ouders en kinderen op de 
kerstmarkt is er een flink bedrag 
opgehaald. Ook hebben plaatselijke 
middenstanders een mooi bedrag 
gesponsord.  ‘Zorg Om Het Dorp’  
heeft dankzij sponsoring van RABO-
bank Peel Noord een riante bijdrage 
geleverd. De oudervereniging 
heeft niet alleen een grote donatie 
gedaan ook zij zullen zorgen voor 
de noodzakelijk mankracht bij het 
plaatsen van de speeltoestellen. 

Bij de keuze van de speeltoestellen 
is er gekeken naar de omgeving van 
de school. Met natuurlijke materialen 
is er al een grote evenwichtsbalk 
gemaakt en een wigwam van 
wilgentenen. In hetzelfde vak wordt 
een klimklauterbaan van veelal 
natuurlijk materiaal gemaakt.  Als 
het geheel afgerond is kunnen de 
kinderen genieten van een veilige 
en aantrekkelijk ingerichte nieuwe 
speelplaats.

Lieshout  - Afgelopen zaterdag 
waren de geüniformeerde leden van 
het Sint Servatius Gilde aanwezig 
op het terrein aan de Beemdkant, 
dit in verband met de jaarlijkse 
patroonsviering. De sterfdag van Sint 
Servatius is op 13 mei. Deze sterfdag 
wordt door het Gilde gevierd op de 
zaterdag die het dichts bij 13 mei is.

De dag begon met een heilige mis 
in het kapelletje aan het Ginderdoor, 
Na de Mis, die werd voorgegaan 
door pastoor Beekman, togen de 
geüniformeerde en een aantal leden 
terug naar het paviljoen, waar 
inmiddels de koffie met een lekker 
stuk vla al stond te wachten. Na de 
koffie werd er door de vendeliers 
van het Sint Servatius Gilden een 
vendelhulde gebracht aan pastoor 
Beekman, die 9 jaar de Gilde Heer 
van het Gilde is geweest. Per 2 juni 
wordt pastoor Jeroen Beekman 
kapelaan van de pastorale eenheid 
Berghem, Haren, Macharen en 
Megen. Na de vendelhulde, door de 
pastoor zeer gewaardeerd, werd een 
schietmast in orde gebracht zodat 
er geschoten kon worden voor het 
wisselkruis. Doordat het weer steeds 
slechter werd, werd er gestopt met 
schieten en werd het wisselkruis 
verloot onder de schutters. Klaas 
v/d Zanden mocht uiteindelijk het 
felbegeerde kruis opspelden. De dag 
werd afgesloten met een barbecue. 
Ondanks het slechte weer was het 
toch een geslaagde dag. 

Lieshout – De vrijwilligers 
van &RG-Teens , tienerwerk 
Lieshout, heeft voor zaterdag 
1 juni een bezoek aan pretpark 
Bobbejaanland in België gepland. 
Deze dag is alleen voor de &RG-
Teens en &RG-PLUS leden, je bent 
lid als je een pasje hebt. Je dient je 
wel op tijd aan te melden middels 
het inschrijfformulier.

Alle leden krijgen zoals gebruikelijk 
een aankondigingsmail hiervan, 
het formulier wordt hierbij als 
bijlage mee gestuurd. Via de 
basisscholen wordt deze niet 
meer verspreid. Dit formulier 
wordt als bijlage meegestuurd 
met de aankondigingsmail die als 
gebruikelijk naar alle leden wordt 
verzonden. Deze worden dus niet 

meer verspreidt op de basisscholen.  
Men kan het inschrijfformulier ook 
via de website 
www.energyteens.nl downloaden. 

In verband met busvervoer is er een 
beperkte deelname. Inschrijven 
kan alleen als bestaand lid en 
voor 24 mei. Inschrijvingen na 
deze datum worden niet meer in 
behandeling genomen. De kosten 
voor deze activiteit bedraagt 
€12,50 per persoon. Dit is een 
bijdrage voor entree en vervoer.  
Op deze dag zijn de consumpties, 
versnaperingen en maaltijden voor 
eigen rekening. Men dient zelf 
zorg te dragen voor een voedzaam 
lunchpakketje en wat zakgeld. De 
tieners worden lekker de hele dag 
door elkaar geschud, kunnen de 

wildwaterbaan in of de achtbaan.  

Jouw &RG-teens vrienden en 
vriendinnen gaan natuurlijk ook 
mee. Het vertrek is om 08:30 uur 
vanaf het Dorpshuis. Rond de klok 
van 19:30 uur zijn is de bus weer 
terug in Lieshout. Ben je niet op 
tijd bij de bus, dan mis je deze.  
Het park is kindvriendelijk, men 
heeft alle vrijheid, de tieners lopen 
zelfstandig in groepjes zonder 
begeleiding rond op het park. De 
leiders van &RG-Teens zijn op een 
vaste plek binnen het park, goed 
herkenbaar, aanwezig. 

Meer informatie over het pretpark 
staat op www.bobbejaanland.be/nl. 

Lieshout - Party Jockey Tim 
presenteert deze nieuwe, unieke, 
verbluffende, verrassende, 
spannende en lachwekkend 
interactieve disco/spelshow in de 
tienerruimte van het Dorpshuis te 
Lieshout op vrijdag 24 mei. Geen 
avond chillen op de bank, maar 
een hevige strijd tussen teams in 
een muziekshow met bijzondere 
opdrachten. 

Beleef de zomer op een andere 
manier en hos, spring, konte bonk, 
bump of doe de in dit klimaat 
smeltende “chocoladedans”.  Dit 
keer zullen er spontane swingende 
bewegingen bij je los komen na 
het luisteren van de goede muziek 
welke je gegarandeerd in tropische 
sferen brengt.  Het is onmogelijk 
om in het denkbeeldige warme 
zand met je blote voeten stil te 
blijven staan. Kleed je zomers en 
“have fun” er zijn mooie prijzen te 
winnen en word jij de miss of mister 
ZoZo? Hierbij enkele hints en 
musthaves voor de discogangers. 
Denk aan zonnebrillen, slippers, 

zwembroeken, bikini’s, 
rieten rokjes, Hawaï 
slingers, strandlakens, 
verrekijkers, fototoestel, 
zwembandjes, 
zonnecrème. Kom 
allemaal, want dit is 
de laatste disco van dit 
seizoen bij &RG-teens. 

De toegang tot &RG-
teens discoavond is 
voor tieners met een 
pasje gratis en iedere 
gezellige jeugdige tiener 
( groep 7 ) tot en met 
15 jaar is tegen betaling 
van €1,50  van harte 
welkom. De Discozaal 
is open vanaf 19.30 
uur. Ben er op tijd bij 
om het allemaal mee te 
kunnen maken, want 
om 22.00 uur is deze 
hete zomeravond weer 
voorbij.  
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‘Echte Mariahoutman’ Wilco 
Verhoeven gaat er even tussenuit

VV Mariahout verliest eerste nacompetitiewedstrijd

Belangrijke punten voor Flamingo’s 
tegen de kampioen

ELI 3 overtuigend naar kampioenschap

Mariahout - Een ‘echte Mariahoutman’, 
zo noemt Wilco Verhoeven zichzelf. 
Sinds halverwege de jaren negentig 
is Verhoeven actief geweest als 
trainer en coach bij de B1 en de A1 
van Voetbalvereniging Mariahout. 
Ook is hij actief in de technische 
jeugdcommissie. Daarvoor speelde hij 
jarenlang in het 1e elftal van de club.

Hij startte de eerste twee jaren 
bij de B1 zonder trainerspapieren. 
Na het behalen van de papieren 
in het seizoen ’96-‘97 stapte 
Verhoeven over naar de A1-jeugd. 
De inmiddels 48-jarige coach 
sprak destijds met zichzelf af om 
te stoppen wanneer zijn zoon zou 
overgaan naar de senioren. En dat 
moment was nu aangebroken.

Voor Verhoeven werd het nog 
bijna een afscheid in stijl, of 
zoals hij zelf zegt: “Het was een 
mooi droomscenario geweest.” 
Mariahout A1 kon namelijk in haar 
laatste wedstrijd van het seizoen 
het kampioenschap binnenhalen 
op het eigen sportpark ‘De 
Heibunders’. Daarvoor moest het 
winnen of gelijkspelen tegen de 
nummer 2 op de ranglijst RKPVV 
A1. 

Na een zenuwslopende wedstrijd 
en een tumultueuze slotfase, 
waarin onder meer een rode 
kaart viel voor de tegenstander 
en waarin vv Mariahout een 
strafschop mistte, was het toch de 
nummer twee die aan het langste 
eind trok (2-3). Vv Mariahout A1 
staat nog steeds bovenaan nu, 
maar heeft de zaken niet meer in 

eigen hand. Ze zijn uitgespeeld dit 
seizoen en kunnen slechts hopen 
op een misstap van RKPVV A1.

Na de wedstrijd is Verhoeven al snel 
weer bij positieven: “Ik heb even 
de jongens staan oppeppen in het 
kleedlokaal. Ik heb staan genieten 
van ze en ik ben hartstikke trots. Ze 
hebben me niet teleurgesteld. Dit 
was een mooie afscheidswedstrijd. 
Ook vond ik het prachtig dat er 
zoveel ex A-spelers langs de kant 
stonden om aan te moedigen. Dat 
doet je wel wat!”

Op de vraag wat Verhoeven nu gaat 
doen, antwoordt hij: “Ik stop even 
helemaal met het vrijwilligerswerk 
bij het voetbal. Ik ga nog wel 
kijken. Verder ga ik tennissen en 
fietsen, dat doe ik graag. Mijn 
vrouw en kinderen hebben me 
altijd gesteund, dat was belangrijk 
voor me. Mijn vrouw vind het zelfs 
leuk en met haar praat ik zelfs over 
de opstelling!”
Verhoeven vindt zichzelf een 
echte coach: “Ik coach alles wat 
ik zie. Of het nu het korfbal van 
mijn dochter is of tennis of wat 
dan ook, mijn mond gaat altijd 
open. Mensen denken vaak dat 
ik eigenwijs ben, maar dat is niet 
zo. Ik ben eigenzinnig. Eigenwijs 
ben je als je iets doet tegen beter 
weten in. Dat doe ik niet.”

Kampioen of geen kampioen, voor 
Wilco staat een pilsje klaar: “Het is 
nu tijd om mijn afscheidsfeestje te 
vieren!”

Programma Jeugd dinsdag 15 mei
19.15 ASV’33 B1 – Schijndel  B2
18.45 Nijnsel C2 – ASV’33 C3
19.00 RKVV Keldonk D1G – ASV’33 D3
18.30 ASV’33 E1G – Sparta’25 E4
18.30 Milheezer Boys E2 – ASV’33 E2G
18.30 ASV’33 F2 – Erp F5

Donderdag 16 mei
19.00 Bruheze B2 – ASV’33 B2
18.30 ASV’33 F1 – Gemert F1
18.45 ASV’33 F5 – Deurne F6

Zaterdag 18 mei
13.00 Deurne B3 – ASV’33 B2

Dinsdag 21 mei
19.00 ASV’33 C1 – MULO C2

Programma Veteranen zaterdag 18 mei
17.00 Handel – ASV’33

Uitslagen Jeugd woensdag 8 mei
ASV’33 B1 – SVEB B1           4-2
ASV’33 E2G – SSE E2G            2-2
ASV’33 F1 – Stiphout Vooruit F1   2-3
ASV’33 F5 – Gemert F9           8-4

Zaterdag 11 mei
Deurne B2 – ASV’33 B1           3-2

Maandag 13 mei
UDI’19 MC1 – ASV’33 MC1 
Erp E6 –ASV’33 E3G          1-8
ASV’33 F1 – Bruheze F1          4-3
ASV’33 F4 – Erp F3           3-2

Uitslagen Veteranen zaterdag 11 mei
Stiphout Vooruit – ASV’33        8-3

Biljartuitslagen 10 mei ‘BV Van de Rooje’

Dave v/d Burgt – Mark v/d Burgt 3-1
Jan Crooijmans – Dennis van
Dommelen                                3-0
Frank Bouw – Marcel Bekkers   2-0
Jan Crooijmans – Jan van Grinsven 2-2
Frank Bouw – Dave v/d Burgt  0-3

Stand:
1.Dave v/d Burgt         25        53
2. Philip Oosthoek       26        48
3. Geert-Jan Otten   24       44
4. Niels Schoonings   25      44
5. Frank Bouw    26      40

Mariahout – Na het verlies van de 
1e nacompetitiewedstrijd komt 
donderdag 16 mei om 19:00 uur 
Herpinia uit Herpen op bezoek in 
Mariahout.

Afwachtend begonnen beide 
teams aan deze eerste wedstrijd . 
Herpinia kwam na 10 minuten op 
voorsprong door een achterwaartse 
kopbal van Paul Sweep. Hierna 
werd het tempo bepaald door 
Mariahout en zij creëerden enkele 
goede mogelijkheden. Martijn 
v/d Linden lobde na een half uur 
spelen de bal bijna in het doel. 
Een van richting veranderd schot 
van Roy van Zutphen viel buiten 
bereik van de doelman net over 
het doel. Na 40 minuten was de 
beste kans, een actie van Roy v/d 
Broek eindigde in een overtreding 

door Herpinia. Dit resulteerde in 
een strafschop voor Mariahout. 
Martijn v/d Linden knalde 
snoeihard tegen de lat. Ook hierna 
kreeg Mariahout de kansen. Een 
actie van Youri Vereijken leidde tot 
een voorzet waar Michel Leenders 
een teenlengte te kort kwam. 
Na de rust werd het een gelijk 
opgaande wedstrijd. Mariahout 
kreeg enkele mogelijkheden om 
de stand gelijk te trekken. Joost de 
Beer kopte uit een hoekschop net 
naast en een vlammend schot van 
Youri Vereijken werd gekeerd door 
de doelman van Herpinia, waarna 
Martijn v/d Linden voorlangs 
schoot. Donderdag vindt de return 
plaats.

Opstelling Mariahout: Rick v/d 
Heuvel, Maarten Gilsing, Joost 

de Beer, Han Leenders, Serge van 
Hout, Michel Leenders (75 min. 
Coen van Eijndhoven),  Sander 
Scheepers (85 min. Jens Leenders) 
Youri Vereijken, Roy van Zutphen, 
Roy v/d Broek, Martijn v/d Linden. 

Mocht Mariahout doorgaan naar 
de volgende ronde, dan is de 
tegenstander Volkel of Milsbeek. 
Deze wedstrijd zal dan worden 
gespeeld uit op zondagmiddag 20 
mei en 26 mei is de return thuis, 
deze wedstrijden beginnen om 
14.30 uur.

Zaterdag en zondag zijn er 
jeugdtoernooien voor de D, E en F 
jeugd. U bent welkom op sportpark 
de Heibunders in Mariahout.

Uiteindelijke uitslag: 0-1

Mariahout - Senioren 1 van Flamingo’s 
mocht een belangrijke wedstrijd spelen 
in en tegen Heumen. Heumen is vorig 
speelweekend kampioen geworden, 
maar wil de competitie graag 
ongeslagen afsluiten. De belangen 
van deze wedstrijd zijn groot voor 
Flamingo’s, want bij een 2e plek zal het 
strijden in een promotiewedstrijd voor 
een plek in de Hoofdklasse. 

Flamingo’s komt vrij snel achter met 
1-0, maar weet in het spoor te blijven 
van Heumen. Tot 3-3 gaat de wedstrijd 
gelijk op. Na een aangevraagde 
time out worden de puntjes op de 
spreekwoordelijke ‘i’ gezet en dit 
resulteerde meteen in een voorsprong. 
Een voorsprong, zo bleek later, die de 
hele wedstrijd niet meer uit handen 
zal worden gegeven. Flamingo’s speelt 
met veel overzicht en zoekt steeds naar 
de vrije dame in het vak. Typerend 
voor de wedstrijd vandaag zijn de vele 
afstandsschoten die worden gescoord. Er 
wordt gerust met een 8-10 voorsprong. 
In de rust krijgen de Mariahoutse 
meiden te horen dat er prima aanvallen 
worden gespeeld, maar dat wanneer de 
indirecte aanvalster nog nadrukkelijker 
wordt gezocht, er nog meer doelpunten 
gemaakt gaan worden. Verdedigend 
komt iedereen de gemaakte afspraken 
na. De aanwijzingen worden na rust 
prima uitgevoerd. Lonneke Leenders, 
die vandaag een groot aandeel had in 
de score, scoorde meteen de 8-11. Na 
de 9-11 is het Anouk van Eijndhoven 
die twee keer tot scoren komt vanuit 
de indirecte aanval en hierdoor komt 
Flamingo’s met vier doelpunten voor. 
Het gat is gemaakt en de meiden uit 
Mariahout gaan met steeds meer (zelf)
vertrouwen aanvallen. In de verdediging 
worden de aanvallende dames van 
Heumen aan banden gelegd en dit 
maakt dat Flamingo’s met 20-15 wint.
 
Aan het einde van de dag wordt bekend 

dat Astrantia vandaag gelijk speelt tegen 
Emos. Dit betekent dat Flamingo’s op dit 
moment alleen op de 2e plek staat. Op 
zondag 26 mei zal Flamingo’s om 13.00 
uur thuis spelen tegen Emos uit Schaijk. 
Bij winst mag Flamingo’s zich gaan 
opmaken voor een promotiewedstrijd. 

Scores vandaag:
Lonneke Leenders 6x, Anouk van 
Eijndhoven 5x, Kim Vervoort 3x, Linda 
Corsten 2x, Robin Vogels 2x, Marleen 
de Groot en Manon de Beer 1x.
Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Verhuur, 
had een flitsende start tegen het team 
van DSV 2. Ze maakten snel een paar 
doelpunten, helaas voor Flamingo’s 
kwamen de dames sterk terug en de 

stand was weer gelijk. In de tweede 
helft waren beide teams even sterk tot 
DSV het initiatief nam en met 3 punten 
verschil de eindstand bracht op 12-9.

Uitslagen 
AspC2 – Lottum  4 – 3
AspC1 – NeCa  4 – 2
JunA1 – De Kangeroe  3 – 2
Blauw Wit (Ha) – PupD1 0 – 9
Heumen 1 – Sen 1 15 – 20
Emos 2 – Sen 3  6 – 0 
DSV 2 – Sen 2  12 – 9 

Programma zaterdag 18 mei
Sportpark Mariahout
13.30 AspC2 – De Merels

Lieshout - Met slechts twee 
verliespartijen op de eerste en 
laatste competitiedag is ELI 3 met 
54 punten overtuigend kampioen 
geworden in de 5e klasse. 

De laatste wedstrijd uit bij Boskant 
3 werd afgelopen zaterdagavond 
gespeeld en was ontzettend 
spannend. Boskant, dat zich 
‘versterkt’ had met enkele spelers 
uit de selectie, wist ELI tot uiterste 
krachtinspanningen te brengen. 
Na een 1-0 achterstand wisten 
de Lieshoutenaren uiteindelijk te 
winnen met 2-3. 

Met 98 gemaakte doelpunten 
was het een doeltreffend seizoen. 
Topscoorders van het team zijn 
Sem Steenbakkers en Erwin Von 

Kriegenbergh met allebei bijna 
veertig doelpunten. 

Al met al heeft het 3e elftal een 

prachtige prestatie geleverd. Voor 
volgend seizoen ligt de opdracht 
klaar om wederom mooie 
resultaten te boeken.

biljarten

A.S.V.

Programma / Uitslagen
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Luistert U ook?

 Radio Kontakt verzorgt tijdens de pinksterdagen vanuit de studio een 
marathon-uitzending over de Roparun (vanaf zaterdag 18 mei 17.00 uur tot en 
met 2e pinksterdag 17.00 uur).

Onze verslaggever Gerard Brouwers reist met met het Runningteam Laarbeek  
mee en doet dag en nacht verslag. De Roparun gaat dit jaar in Hamburg van 
start.

Marathonuitzending ROPARUN

Badminton Club zoekt nieuwe train(st)er

Familievoetbaltoernooi bij RKVV ELI 

Lieshout - Na vele leuke, gezellige 
en ook succesvolle jaren hebben 
Badminton Club Lieshout en 
trainer Frans van Waardenburg 
besloten uit elkaar te gaan. In 
goed overleg hebben zij besloten 
de samenwerking te beëindigen, 
zodra Badminton Club Lieshout 
een nieuwe train(st)er heeft 
gevonden.

Aan de jarenlange samenwerking 
tussen Badminton Club Lieshout 
en Frans van Waardenburg is 
na enkele zeer constructieve 
overleggen dan toch een einde 
gekomen. Het bestuur heeft 
voor “nieuw bloed” gekozen en 
is nu op zoek naar een opvolger 
van Frans. Liefst wil het bestuur 
dat die nieuwe train(st)er zijn 
werkzaamheden zal starten bij 
aanvang van het nieuwe seizoen, in 
augustus 2013. Frans zal aanblijven 
totdat een nieuwe train(st)er is 
gevonden. Hij zal de vereniging 
met raad en daad terzijde staan 
bij het zoeken naar een opvolger. 
Zij zoeken een train(st)er die bij 
de informele organisatie past en 
bij de meer recreatieve gerichtheid 
van de vereniging. Een train(st)
er hoeft niet gediplomeerd te zijn 
maar iemand die op een speelse en 
gezellige wijze de badmintonners 

wat bij kan leren. De persoon 
moet passen bij de groepen en 
het niveau van de spelers, dat 
zijn jeugdgroepen, senioren, 
recreatieve en competitieve 
spelers.

De speelavonden van de 
Badminton Club zijn op woensdag.  
De jeugdleden beginnen om 
18:30 uur, waar de groep 
jeugdbegeleiders samen met de 
train(st)er de training verzorgt 
en begeleidt. Aansluitend om 
20:00 uur trainen de senioren tot 
21:00 uur. In deze gecombineerde 
groep trainen op dit moment 
zowel recreatieve als competitieve 
badmintonners. Na 21:10 uur 
spelen de badmintonners vrij, 
waardoor de avond voor de 
train(st)er dan afgelopen is. 
Badminton Club Lieshout zoekt 
nadrukkelijk een nieuwe train(st)er 
die past bij de vereniging. Dat vindt 
de vereniging veel belangrijker 
dan badmintonvaardigheden of 
diploma’s. Mocht je interesse 
hebben in deze belangrijke post 
bij Badminton Club Lieshout 
laat dat dan weten via info@
badmintonclublieshout.nl of kijk 
op de site: 
www.badmintonclublieshout.nl

Lieshout – Op Hemelvaartsdag 
vindt bij voetbalvereniging ELI 
in Lieshout traditiegetrouw het 
familietoernooi plaats. Naast 
‘eigen’ familiebanden hadden 
de organisatoren, Piet en Bart 
Mighels, Truus en Gertje van den 
Brink en schoonzoon Joop Engels, 
24 families bereid gevonden om 
deel te nemen aan dit toernooi, dat 
voor de 14e keer werd gehouden. 

Het voetbal was niet het 
belangrijkste deze dag, wel het 
aanhalen van contacten met 
oude bekenden, kennissen en 
familieleden, die men lang niet 
gezien had. Sommige familieleden 
begroetten elkaar met een knuffel 
op de parkeerplaats. Na de 
wedstrijden namen zij gezamenlijk 
nog een pintje. De dag stond naast 
gezelligheid ook in het teken van 
sportief spelen, elkaar iets gunnen 
en met veel respect de wedstrijden 
ingaan, zowel naar elkaar als naar 
de tegenstander toe. 

Het regelement gaf aan dat er 
in een team minstens één dame 
mee moest spelen en dat de 
familieleden minimaal 15 jaar oud 

zijn en dat de spelregels een beetje 
‘des zaals’ zijn, zodat er ‘ingerold 
of ingeschoten’ dient te worden 
bij een uitbal en dat er zeker geen 
slidings gemaakt mogen worden. 

De dag verliep heel ontspannen 
met vrolijke gezichten en soms 
verbeten gezichten, als de bal op 
een verkeerde plek op het lichaam 
terecht was gekomen. ‘Kan ik niet 
nu al wisselen’ of ‘fluit maar af’ 
waren uitdrukkingen die geroepen 
werden als een ouder dame of heer 
wat te veel had gelopen. In 4 poules 
speelden families uit Laarbeek, een 
enkeling uit het buitengebied en 
zelfs ‘ne Hellimondse’ familie. Deze 
Helmondse familie Meeuwsen 
nam de Manfred van de Heuvel 
Sportiviteitsprijs mee naar huis. Er 
waren damesteams, teams met een 
grote verscheidenheid aan jong en 
oud en teams waar de familieband 
ver te zoeken was. Deze komen 
wellicht niet meer door de keuring, 
omdat familie hoog in het vaandel 
staat bij de organisatie. 

Naast een winnend team, 
wordt ook een sportiviteitsprijs 
weggegeven. De sportiviteitsprijs 

droeg dit jaar voor de tweede 
maal de naam ‘Manfred van de 
Heuvel Sportiviteits Trofee’. Dit ter 
nagedachtenis aan Manfred van de 
Heuvel, die het toernooi en ELI een 
warm hart toedroeg, en bovendien 
jarenlang fanatiek mee heeft 
gedaan.  De familie Meeuwsen uit 
Helmond, die haar debuut maakte 
op het familietoernooi, won dit 
jaar deze prijs. 

De familie Van de Enden, 2 dames 
in het team en een mix van jong en 
oud, ging er dit jaar met de eerste 
prijs vandoor. De reserves die op de 
tweede helft invielen maakten de 
wedstrijd af. In de finale won men 
met penalty’s van de kampioen 
familie Migchels. Het bleef nog 
lang gezellig in de kantine na 
de prijsuitreiking waar diverse 
polonaises werden gelopen. 

De organisatie bedankt via deze 
weg graag nog alle vrijwilligers 
die zijn of haar steentje bij hebben 
gedragen om het familietoernooi 
weer tot een succes te maken. Van 
omroepster tot kantinepersoneel, 
van lijnzetters tot sponsoren, en 
van scheidsrechter tot EHBO: 

hartelijk dank 
voor jullie 
inzet. 

badminton

vissen

Nationale hengeldag bij HSV ’t Sluisje

Forelvissen bij 
HSV Het Geduld

Lieshout – Op zaterdag 25 mei is het de 
nationale hengeldag. Deze dag wordt 
door Hengel Sport Vereniging ’t Sluisje 
uitgebreid gevierd. De dag begint met een 
wedstrijd van 08:00 tot 10:00 uur voor 
leden van 50 jaar en ouder.  

De kinderen tot en met 12 jaar uit Lieshout 
en Mariahout zijn hierna aan de beurt. De 
wedstrijd voor de kinderen is van 10:00 tot 
11:30 uur. Aanmelden voor deze wedstrijd 
kan vanaf 09:30 uur bij de schuilhut een 
deelname is gratis. Bij voorkeur een eigen 
hengel meebrengen, heb je deze niet dan 
heeft de vereniging een aantal hengels te 

leen. Na afloop is de prijsuitreiking van de 
jeugdwedstrijd. Alle kinderen hebben prijs 
ook al hebben ze geen vis gevangen. 

Voor de eerste keer is er voor de leden een 
karperwedstrijd op de rechtervijver van 
14:00 tot 16:00 uur. Bij de schuilhut is voor 
een klein prijsje brood, vlees, salade en 
drinken te verkrijgen. Wilt U kennis maken 
met de hengelsport kom dan gerust eens 
kijken op de  mooie vijver, gelegen achter 
de tennisbanen. Het bestuur hoopt op een 
mooie opkomst van groot en klein. Vissers 
en kijkers zijn van harte welkom op deze 
dag.

Beek en Donk – Het jaarlijkse weekend forelvissen voor alle leden 
van Hengelsport Vereniging Het Geduld vindt plaats tijdens het 
Pinksterweekend. Drie dagen kunnen leden tegen een geringe bijdrage 
op forel vissen. Het vissen is op zaterdag, zondag en maandag van 08:00 
uur tot 19:00 uur. Dit vindt plaats op de vijver van Het Geduld aan de 
IJsbaanlaan in Beek en Donk. Tijdens het Pinksterweekend is de vijver 
alleen beschikbaar voor het forelvissen. Er kan niet op andere vis gevist 
worden.

Openingstijden: 
Ma t/m Vr  08:00 - 18:00 uur
Zaterdag 08:00 - 17:00 uur
Zondag  10:00 - 17:00 uur

Vrijdag koopavond 
tot 20.00uur

www.tuincentrumdenheikant.nl
Bakelseweg 1  |  5735 SC Aarle-Rixtel  |  Tel: 0492 - 383167

Maandag 2de pinksterdag geopend
Elke klant een gratis plant

 Grote Lavendel planten € 2,25 p.st
5 voor € 9,95

 Mooie gekleurde hangpotten 
met zomerbloeiers    Vanaf € 9,95 p.st

Geranium`s hang of staande Vaste lage prijs 
€ 0,89 p.st 

Voor alle 
informatie & 
fotos van de 
evenementen 

binnen 
Laarbeek



Donderdag 16 mei 2013 23
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

“Basketbal is mijn passie en meer 
dan een hobby”

Voorlopige 
eerste plaatsen 
voor Krijgsman 
Soranus

Handboogverenig-
ing Strijd in Vrede

Paarden Dressuur wedstrijd in D’n 
Perdenbak

Het Vloerenland 
Tennistoernooi 
nadert ontknoping 

Dames BC Lieshout door naar promotie/degradatie ronde

Basketbal coach Robert de Wit, 
leeftijd 28 jaar, maakt de stap naar 
jongens onder 18 team in Veghel. 
Deze week is hij begonnen met het 
trainen van het Jongens onder 18 
team dat acteert op hoofdklasse 
niveau, het hoogste niveau van 
regio zuid Nederland. 

De uit Beek en Donk afkomstige 
coach is begonnen bij BC Lieshout, 
de vereniging die bekendstaat 
om het dames eredivisieteam 
dat enkele jaren geleden 
landskampioen werd.

Robert vertelt: “Als basketbalspeler 
begon ik bij de jeugd in Lieshout 
onder coach en oud-voorzitter 
Maarten de Groot. Hier raakte ik 
zo enthousiast dat ik vervolgens de 
stap maakt naar Veghel en Gemert. 
Hier speelde ik op hoofdklasse 
niveau en kreeg ik training van 
enkele Top trainers, waaronder 
Wierd Goedee. Hier leerde ik ook 
het vak van trainer en coach en 
deed ik veel ervaring op.”

Toen Robert de stap maakte naar 
het eerste senioren team van BC 
Lieshout kampte hij met blessures, 
waardoor hij ervoor gekozen heeft 
om trainer te worden. Robert geeft 
nu al enkele jaren training. Hij mag 
gezien worden als een jongen met 
veel basketbalkennis en hij is in het 
bezit van het Trainer A diploma. 
Hiervoor heeft hij stagegelopen 
bij de basketbalschool te 
Eindhoven. Ook heeft hij het 
praktijkbegeleiderdiploma
 behaald, waarmee hij trainers 
voor hun diploma mag begeleiden.

Robert vertelt: “Met mijn 
trainerspapieren en de ambitie die 

ik nastreef, koos ik ervoor om van 
BC Lieshout naar Deurne over te 
stappen en nu dus naar Attacus 
Veghel. Het team uit Veghel traint 
twee keer per week.” Attacus is 
één van de grootste verenigingen 
van Rayon Zuid met rond de 
300 leden. Robert gaat proberen 
met dit team het volgende 
trainersdiploma te behalen, 
waarmee hij volwassenen en jeugd 
op landelijk niveau mag coachen. 
Daarvoor moet hij anderhalf jaar 
op cursus naar Almere. Zijn oude 
coach Rogier Huijsmans wordt nu 
zijn praktijkbegeleider.

Robert gaat dit jaar bouwen aan 
het team dat onderaan eindigde 
in de hoofdklasse. “Voor mij is 
het zaak te gaan bouwen aan het 
team en niet te degraderen.  Het 
is een behoorlijke opgaaf verwacht 
ik met de huidige selectie. Er zijn 
enkele talentvolle spelers van 
buiten de vereniging, die interesse 
tonen om het team te komen 
versterken.”
Meer informatie is te vinden op 
www.robertdewit.wordpress.com. 

Lieshout – Krijgsman Soranus 
nam dinsdagavond deel aan 
het Wilibrordustoernooi wat 
werd georganiseerd door 
de gelijknamige vereniging 
uit Milheeze. Vooraf moest 
opgegeven worden wat men 
geacht werd te schieten. Een en 
ander lukte wonderwel.

Het eerste zestal gaf 1333 punten 
op en eindigde op 1353. Een 
verschil dus van 20 punten en 
een voorlopige tweede plaats. 
Het tweede zestal spande echter 
de kroon. Met een opgegeven 
aantal van 972 en een geschoten 
totaal van 961 bleven ze er 11 
punten onder, voldoende voor 
de eerste plaats. Beste schutter 
was compoundschutter Twan 
v/d Kruijs met 239 punten. Ad 
Endevoets was met 236 punten de 
beste recurveschutter.

De uitslag:
Compound: Twan v/d Kruijs    239
Recurve: Ad Endevoets             236 
Jolanda v.d.Kruijs                     232 
Theo v.d.Laar                          226
Rik v.d.Westerlo                      220 
Arjan v.d.Heuvel                      204 
Paul v/d Broek                         200
Matien v/d Graef                    187 
Stephan Wijffelaars                 169 
Rita Endevoets                        160
Toos v/d Graef                        123 
Nelly v.d.Laar                          118

Jeugdwedstrijd
De jeugd schoot weer haar 
maandelijkse wedstrijd. Niet 
iedereen was aanwezig i.v.m. de 
vakantie, maar degenen die er 
waren schoten er lustig op los. 
De steeds beter in vorm komende 
Arjan v/d Heuvel behaalde een 
nieuw persoonlijk record op de 18 
meter met 205 punten.

De uitslag: 
Willem Bekx                            195
Jim Daniëls                              181
Ziggy Daniëls                           165

Beek en Donk – Strijd in Vrede 
had afgelopen zaterdag 11 mei 
weer eens een tegenstander op 
de eigen  banen. Regelmatig is 
er de afgelopen weken onderling 
geschoten op de zaterdagavond. 
Nu was er een sportieve strijd 
tegen de schutters van Vredelust 
uit Deurne in het kader van het 
Zwaantoernooi.

De schutters van Vredelust  
probeerde Strijd in Vrede te 
verslaan. Echter na opmaak van 
de stand bleek dat zij een dikke 
nederlaag hadden behaald. Keizer 
Tom van Lieshout was de hoogste 
schutter met 236. Hij grijpt elke 
gelegenheid aan om te trainen 
voor het Koningschieten op 25 
mei. 

De uitslag:
Tom van Lieshout 236, Louis van 
de Zanden 222 ( compound), 
Antoon Leenders 218, Henk Caris 
217,
André Goedemans 216, Wietse 
Aarden 215, Rita Segers 210, 
Martien van Deurzen 194, 
Toon van Lieshout 187, Henk 
Leenders 185, Wim van den 
Eynden 173 en Auke Segers 164.

Lieshout – Op 10 mei was er 
buiten bij manege D’n Perdenbak 
een Paarden Dressuur wedstrijd. 
Door vrijwilligers waren op het 
gras 2 ringen uitgezet waar de 
proeven werden gereden. Door 
het zonnige weer konden ruiters 
genieten met hun paarden en een 
mooie dressuur laten zien.  Er 
waren extra prijzen, geschonken 
door Annie van Lankveld uit Beek 
en Donk.

Uitslag klasse B:
1ste proef: 1e  Renske Gravendeel 
met Locomotion`s Bo Wopke 191 
punten, 2e  Chantal Raaimakers 
met Danjo 186 punten, 3e  Loes 
Lavrijssen met Vive La Reina 176 
punten, 4e  Renee Verest met 
Diego 172 punten.
2de proef: 1e  Chantal Raaimakers 
met Danjo 193 punten, 2e  Renske 
Gravendeel met Locomotion`s Bo 
Wopke 192 punten, 3e  Renee 
Verest met Diego 175 punten.

Klasse L2:
1ste proef: 1e Robin van 
Kronenburg met Lincom`s Don 
Jon 190 punten, 2e  Sofie Houwen 
met Bastion 184 punten.
2de proef: 1e Robin van 
Kronenburg met Lincom`s Don 
Jon 201 punten, 2e Sofie Houwen 
met Bastion 192 punten.

Klasse M1 en M2:
1ste proef: 1e  Noortje Beaurain 
met Wayfarer hf 199 punten, 
ex equo 2e Nicole Dubois met 
Sjardon en Regine Brouwers met 
Astazie allebei 176 punten, 4e 
Anja Walravens met Atomic 170 
punten, 5e ex equo Giel Hulsen 
met Vaquieto en Eline Verbeek 
met Tuesday allebei met 164 
punten.

2de proef: 1e Noortje Beaurain 
met Wayfarer hf 200 punten, 
2e Regine Brouwers met Astazia 
182 punten, 3e Nicole Budois 
met Sjardon 177 punten, 4e 
Anja Walravens met Atomic 174 
punten, 5e Eline Verbeek met 
Tuesday 167 punten, 6e Giel van 
Hulsen met Vaquieto 165 punten.

Klasse Z1:
1ste proef: 1e Linda Selhorst met 
Aqanto S 213 punten, 2e Sabine 
Boudewijns met Cocco Chanel 
199 punten, 3e Yvonne Beyer 
met Lana 192 punten.
2de proef: 1e Linda Selhorst met 
Aqanto S 211 punten, 2e Sabine 
Boudewijns met Cocco Chanel 
199 punten.

Op 24 mei is er weer een 
ponywedstrijd bij de Manege. 
Wil je meedoen? Kijk voor 
het goedgekeurde KNHS 
vraagprogramma, uitslag en meer 
foto`s op onze site 
www.stichtingderaam.nl

Beek en Donk - Het 
Vloerenland tennistoernooi bij 
tennisvereniging ‘T Slotje nadert 
het einde. Dit toernooi wordt voor 
de 37e keer georganiseerd door 
tennisvereniging ‘T Slotje en dit 
jaar gesponsord door Vloerenland 
(te vinden op Beekerheide 28 in 
Beek en Donk). 

U kunt nog genieten van prachtige 
tennispartijen op donderdagavond 
vanaf 18:00 uur, zaterdag vanaf 
17:30 uur en zondag vanaf 10:00 
uur. Op maandag 2e Pinksterdag 
zijn dan de hele dag vanaf 10:00 
uur de finales te zien. Er wordt 
in 27 categorieën gestreden 
om de eerste plaats. Er wordt 
gespeeld in de speelsterktes 4, 5, 
6, 635+, 7, 735+, 8 en 835+ in 
de enkels, dubbels en mixpartijen. 
De organisatie hoopt op veel 
finalepartijen van mensen uit 
Laarbeek. Iedereen is welkom, om 
spannende wedstrijden te zien,  op 
het prachtig aangeklede tennispark 
van tennisvereniging “t Slotje.

Lieshout - Met slechts 7 speelsters 
in de Lieshoutse gelederen was de 
doelstelling om voor de winst te 
gaan in de laatste wedstrijd van 
het reguliere seizoen. Voor beide 
partijen stond er niets meer op 
het spel, desondanks wilden ze 
allebei voor de winst gaan.

Lieshout begon sterk, de 
verdediging stond goed en Virtus 
kon moeilijk scoren. Aanvallend 
werd het baltempo hoog 
gehouden. Er kwam ruimte in de 
bucket waar Lieshout goed gebruik 
van maakte en zo de voorsprong 
pakte. In de verdediging werd 
door goede communicatie het 
scoren door de tegenstander 
moeilijk gemaakt. Een verdiende 
voorsprong na het eerste kwart 

stond op het bord.

Verdedigend bleef het goed staan 
en Virtus bleef moeite houden met 
goede kansen creëren en moest 
noodgedwongen de moeilijkere 
opties nemen. De rebound was 
goed verzorgd aan Lieshoutse 
zijde. Aanvallend bleef het echter 
achter. Het baltempo ging omlaag 
waardoor de ruimte in de bucket 
dicht gehouden kon worden. 
Hierdoor bleven de schoten 
van afstand over die maar niet 
wilde vallen. Het spel was op dat 
moment vrij chaotisch van beide 
kanten. Virtus kon als eerste weer 
wat orde in het spel brengen, 
maar gelukkig kon Lieshout direct 
hetzelfde doen. Het tempo ging 
weer wat omhoog en de dames 
gingen met een kleine voorsprong 
de rust in. 

Na de rust bleef het tempo 
hoog, maar Virtus vond een stuk 
makkelijker de basket. Bovendien 
zette ze een press op, waar 
Lieshout in het begin wat moeite 
mee had en slordig bal verlies 

leed. Virtus nam de voorsprong 
over. Na een time out werd er met 
snelle passes de press omspeeld en 
volgden er breaks. Virtus had hier 
geen antwoord op en de leiding 
weer overgeven. Virtus opende 
in het vierde kwart de score en 
kon via vrije worpen de leiding 
terugpakken. Lieshout rechtte de 
rug en kon een tempoversnelling 
plaatsen om via een run de leiding 
te nemen en een gaatje te slaan. 
Met nog 1 minuut te gaan was de 
opdracht om tijd te nemen voor 
de aanval en in de verdediging fel 
op de bal te verdedigen om veel 
secondes van de tijd af te halen. 
Virtus wist echter snel de 3 punter 
te vinden, en zette vervolgens de 
tijd stil door snel de fout te maken. 
Lieshout kon uiteindelijk via vrije 
worpen de wedstrijd binnen 
trekken. Met een lekker gevoel 
kunnen de dames door naar de 
promotie/degradatie ronde.

Uitslagen:
DS1 – Virtus   
55-52
JU16 – Gennep Cougars 61-43

basketbal

tennis

handboogschieten

paardensport

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49
5741 CB Beek en Donk

Tel.: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,-

Daar word 
je blij van!

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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E V E N E M E N T E N

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E NE V E N E M E N T E N

Volg ons!

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

Kijk voor foto’s van evenementen
op www.mooilaarbeek.nl

Evenementen

10 januari - 12 december 2013
Jeu de Boulesclub “Dû Tie Ut”

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

22 april - 1 juli 2013
Bootcamp

Muziektuin Beek en Donk 

27 april - 19 mei 2013
Overzichtstentoonstelling van de 

“Kunstroute Laarbeek”
in ‘t Oude Raadhuis Beek en Donk 

1 - 24 mei 2013
Jouw fairtrade moment

Wereldwinkel Beek en Donk 

4 - 26 mei 2013
Kunstenaars exposeren in mei

Gallery Berkendijkje Beek en Donk

9 - 20 mei 2013
Open Vloerenland Tennistoernooi
Tennispark ‘t Slotje  Beek en Donk

14 - 17 mei 2013
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek

Alle kernen in Laarbeek 

17 mei 2013
Senzation Black Disco

Club Energie ruimte Dorpshuis Lieshout 

19 mei 2013
Open Dag dierenpark Regter Eind

Dierenpark Hermelijnstraat 
Beek en Donk

19 mei 2013
58e Bavaria-Ronde Lieshout

Dorpsstraat Lieshout 

19 mei 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin Beek en Donk

19 - 26 mei 2013
Kunstenaars exposeren in mei

Gallery Berkendijkje Beek en Donk

20 mei 2013
Braderie

De Heuvel en Dorpsstraat in Lieshout 

20 mei 2013
FietsteMee Beek en Donk

Vanaf de blokhut van de scouting 
Beek en Donk

23 mei 2013
Politiek cafe Duurzaam Ondernemen

Zaal van Bracht Aarle Rixtel 

24 mei 2013
Pony Dressuur, Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26 Beek en Donk

24 mei 2013
Tropical Disco

Club Energie ruimte Dorpshuis Lieshout 

25 mei 2013
Nationale hengel dag

Visvijver Lieshout 

25 mei 2013
Marathondag Lifestylecenter Laarbeek

Parklaan 6 Beek en Donk 

25 mei 2013
SkateSwing

Rollerhal lage heesweg 1 Beek en Donk

1 - 2 juni 2013
De Laarbeekse Wandeltochten
Startpunt restaurant De Zwaan 

Beek en Donk

1 juni 2013
Bobbejaanland met &RGTeens

vertrek vanuit dorpshuis Laarbeek 

1 - 9 juni 2013
Power to the Pieper Open 35+ Toernooi

L.T.V. de Hut Aarle-Rixtel 

2 juni 2013
Fietsspektakel Mariahout

Mariahout 

2 juni 2013
Vlooienmarkt Stichting African Child Care

Broekweg 2, Beek en Donk 

2 juni 2013
Fietsspektakel Mariahout (Escharen)
Oranje Bar, Oranjeplein 7, Mariahout 

2 juni 2013
Fietsspektakel Mariahout (Escharen)
Oranje Bar, Oranjeplein 7, Mariahout 

2 juni 2013
Pelgrimsrit (motorrit)
de Pelgrim Mariahout 

2 juni 2013
Grote Vlooienmarkt

Broekweg 2, Beek en Donk 

2 juni 2013
Donkse Wij-ing

Bij Leonardus Kapel Beek en Donk

2 juni 2013
Openlucht gebedsdienst

St Servatius kapel aan het Ginderdoor
Lieshout 

2 juni 2013
Kikkerconcert IVN laarbeek

de Bimd, Beekseweg Aarle-Rixtel 

2 juni 2013
Kiek nou natuurfoto expositie !

IVN gebouw “De Bimd” Beekseweg Aarle-
Rixtel 

3 - 8 juni 2013
Buurtvoetbal Mariahout
Sportpark de Heibunders 

7 juni 2013
Paarden Dressuur, Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26 Lieshout

8 juni 2013
Roefeldag

Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en 
Mariahout 

8 juni 2013
Daan van Sleuwen G voetbaltoernooi
Sportpark ‘t Heereind, Beek en Donk 

8 juni 2013
Zomeravond Korenfestival met vier 

Laarbeekse koren
Openluchttheater Mariahout 

9 juni 2013
Laarbeek Cup

Sparta’25 te Beek en Donk 

9 juni 2013
Jaarmarkt Beek en Donk

Piet van Thielpein Beek en Donk

9 juni 2013
Open Praktijk route Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel 

9 juni 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin Beek en Donk

9 juni 2013
Brabants Wipschieten

‘t Wipke Zwinkelweg 6, Beek en Donk 

9 juni 2013
Tentoonstelling Muziektuin 85 jaar

Heemkamer aan de Parklaan Beek en Donk

14 juni 2013
Benefiet Diner voor de stichting Guus

Bavaria Brouwerijcafé 

15 juni 2013
Zeskamp Beek en Donk 2013
KPJ Terrein Heereindsestraat 

15 - 16 juni 2013
Outdoor Mariahout 2013 - Men- en 

Dressuurwedstrijd
Rooyseweg 8, Mariahout 

20 juni 2013
Musical groep 8

Openluchttheater Mariahout 

20 juni 2013
Musical groep 8

Openluchttheater Mariahout 

21 juni 2013
Pony Dressuur in Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26 Lieshout

21 juni 2013
Afstudeerconcert Marianke Hobé met 

O&U
Muziekcentrum Het Anker, Beek en Donk 

22 - 30 juni 2013
Bavaria open dubbeltoernooi 2013

Tv de Raam Lieshout 

22 - 23 juni 2013
SplasH!!

Kanaal bij de Beekse Brug in Beek en Donk 

22 juni 2013
Eindelijk in Mariahout...Karin Bloemen

Openluchttheater Mariahout 

22 juni 2013
PLUSh OUTDOOR

Scoutingterrein Lieshout ( ingang ELI )


