
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE LAARBEEK  

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe
Jaargang 4 • Week 20 • 19 mei 2016

www.mooilaarbeek.nl
www.mooilaarbeek.nl

Het laatste nieuws

...

...

...

...

Pag.  .

Pag.  .

Pag.  .

Pag.  .

Opening heemhuis

Wijkschouw Voorbeemd

61ste Bavaria Ronde 

Open dag dierenpark

Pag. 3

Pag. 5

Pag. 9

Pag. 10 & 11

Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21 mei OPEN DEUREN DAG

20 & 21 mei  
LED’s DO IT!

Garagedeuren – Bedrijfsdeuren – Kozijnen – Zonweringen – Overkappingen          Voltaweg 10 Veghel  -  0413 344344

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Joost Duppen

Mariahout – Afgelopen week, om 
precies te zijn op donderdag 12 mei, 
opende gedeputeerde Anne-Marie 
Spierings het pop-uprestaurant ‘LOS 
op ’t veld’, bij de Janmiekeshoeve in 
Mariahout. Een pop-uprestaurant is 
een tijdelijk restaurant op een bijzon-
dere locatie. Een pop-uprestaurant 
verschijnt plotseling en verdwijnt ook 
plotseling. ‘LOS op ’t veld’ is slechts 
open van 12 tot en met 20 mei. Het 
restaurant laat mensen genieten van 
in - en op Laarbeekse bodem gepro-
duceerde lekkernijen.

Initiatiefnemer
Initiatiefnemer is Robert de Jong. “Al 
enkele jaren liet dit concept mij niet 
los”, zegt hij. “Toen John en Angelique 
Heesakkers van de Janmiekeshoeve 
mij een perfecte locatie konden leve-
ren, kon ik aan de slag”, vertelt hij.  
Achter de Janmiekeshoeve, staat een 
grote, smaakvol ingerichte tent. Hier 
kunnen 84 mensen tegelijkertijd ge-
nieten van een lunch of diner. “Voor 
99,9% samengesteld met ingrediën-
ten van Laarbeekse bodem. “Ja peper 

en zout maken we natuurlijk niet zelf 
in Laarbeek”, grapt Robert. Maar liefst 
21 leveranciers leverden producten 
van eigen bodem aan! Tomaten, eie-
ren, honing, lamsvlees, champignons, 
varkensvlees, bier, rundvlees, brood, 
groenten, te veel om op te noemen.

Succes
Inmiddels zijn er 900 reserveringen 
voor een diner of lunch binnengeko-
men. “Om aan de grote vraag te kun-
nen voldoen, is het pop-uprestaurant 
ook op zaterdag 21 mei nog open”, ver-
trouwt Robert De MooiLaarbeekKrant 
toe. Voor informatie zie de website: 
www.losophetveld.nl
Het succes is natuurlijk ook te danken 
aan de ondersteuning van o.a. ZLTO, 
Rabobank, gemeente Laarbeek, 
Peelnetwerk en veel vrijwilligers.

Opening 
Inmiddels is het zonovergoten terras 
volgestroomd en ook gedeputeerde 
Anne-Marie Spierings is gearriveerd. 
Na een kort woordje van Robert de 
Jong en gastheer John Heesakkers, is 
het haar taak om ‘Los op ’t veld’ offi-
cieel te openen. “Het provinciale land-
bouwbeleid is erop gericht om tot een 

beter begrip te komen tussen produ-
cent en consument. Dit evenement 
draagt daar zeker toe bij”, verzekert 
ze. Vervolgens krijgt de gedeputeerde 
een mand aangeboden vol met ver-
se producten van Laarbeekse bodem, 
die zij op haar beurt doorgeeft aan de 
koks die zich naar de keuken haasten. 
Hoe kort kunnen de lijntjes zijn?  

Janmiekeshoeve
John en Angelique Heesakkers van de 
Janmiekeshoeve zijn maar wat trots 
dat hun biologisch gerunde melk-
bedrijf mee kan liften op dit evene-
ment. Een educatief programma voor 
groep 6 van alle Laarbeekse scholen 
hebben ze toegevoegd. “En ook dan 
wordt er hier natuurlijk van alles ge-
proefd!”, verklapt Angelique. “Op 
De Janmiekeshoeve, met zijn wan-
delpaden, de mooie natuur, het aai-
bare vee, De melkSalon, de fruitbo-
men en de lekkere producten, is het 
hele jaar van alles te doen! Kijk maar 

eens op facebook of onze website: 
www.janmiekeshoeve.nl”, zegt 
Angelique uitnodigend.

Keuken
Ook een kijkje in de professionele keu-
ken is De MooiLaarbeekKrant gegund. 
De heerlijke geuren, doen hem water-
tanden. Hans Claas, Roland Lorenzini 
en Thijs van Hoof, koks van eigen bo-

dem, zijn drukdoende met het berei-
den van het diner voor 84 gasten. Aan 
de wand hangen de recepten. “Alles 
uitvoerig uitgeprobeerd ”, lacht Hans 
geruststellend.

Vervolg
“Krijgt dit mooie evenement 
nog een vervolg?”, vraagt De 
MooiLaarbeekKrant aan Robert de 
Jong, de initiatiefnemer. “Het smaakt 
naar meer, maar we nemen pas een 
beslissing als de rook van ‘LOS op ’t 
veld’ is opgetrokken”, antwoordt hij 
diplomatiek

Maar liefst 21 leveranciers 

leveren producten van 

eigen bodem aan!

Inwoners genieten van Laarbeeks eerste pop-uprestaurant

Vlnr. initiatiefnemer Robert de Jong, eigenaar Janmiekeshoeve John Heesakkers, 
gedeputeerde Anne-Marie Spierings en eigenaar Janmiekeshoeve Angelique Heesakkers 
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De Helmondseweg leidt ons naar Helmond. Dat is logisch. Aan de Hel-
mondse kant heet ie dus Aarle-Rixtelseweg. Ook logisch. Daar heb je niet 
veel fantasie voor nodig! Maar dat de Helmondseweg fantasieloos is, kun 
je niet zeggen. Deze weg kent en kende heel wat bijzonderheden. Om 
aan de Aarlese kant te beginnen valt meteen een levensgrote klomp op. 
Hier vind je het Klompenschuurtje van Nicole van Aarle. Het is veel meer 
een paradijsje dan een schuurtje! Het ziet er beregezellig uit en Nicole kan 
je er met veel passie alle kneepjes van het klompenmakersvak bijbrengen 
of klompen laten pimpen! Vroeger stond hier graanhandel P A van Hoek, 
maar na de grote brand - jaren geleden - is het bedrijf langzamerhand 
gekrompen en verdwenen. De Helmondseweg kun je ook wel de Aarlese 
Goudkust noemen! Er staan talloze kapitale villa’s, waarvan sommige een 
historische veldnaam dragen zoals “De Wieken’ en ‘De Vloet’. Die na-
men dateren nog uit de tijd dat dat je vanaf deze kant de oprijlaan naar 
het Guldenhuis van de heren van Rixtel kon bereiken. Maar dat is lang 
geleden! Even voorbij de Kannelustweg vind je een huis met de naam De 
Uithoorn, ook een oude veldnaam. Ouderen onder ons gebruiken deze 
naam nog wel eens, maar de jongere generatie weet van niks... Voorbij 
De Uithoorn toornt de fabrieksschoorsteen van de Artex hoog boven de 
omgeving uit. Vlakbij het monumentale wegkruis, dat onlangs nog werd 
geschandaliseerd, stond vroeger Hoeve De Rozenkrans. Nu vind je op 
deze plek een mooie waterpartij, die op deze plaats niet misstaat. Lang-
zamerhand naderen we nu de grens met Helmond. Maar voor we daar 
aankomen, zien we in de berm van de oude weg een groot bord met 
historische informatie over de Aarlese kerk en de Malthezerhoeve die hier 
tot het midden van de 19e eeuw eigendom was van de Malthezer Orde 
en vóór 1300 van de Orde van de Tempeliers. De kerk is al bijna 200 
jaar gelden afgebroken. De Malthezerhoeve heeft in de dertiger jaren van 
de vorige eeuw een nieuwe vervanger gekregen, maar een van de twee 
grachten ligt er nog,  evenals de prachtig oprijlaan met lindebomen. In-
middels hebben we grens met Helmond bereikt en moet ik het hierbij 
laten. Ik zou nog graag verder willen gaan want in mentaal opzicht loopt 
‘mijn’ Helmondseweg nog veel verder door. Helaas heeft Helmond dat 
deel na de herindeling van 1968, mogen gaan bezetten!

Henk van Beek
Heemkundekring Barthold van Heessel

DE HELMONDSEWEG

Monuta Magis. 
Voor de uitvaart
die bij uw
dierbare past.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.
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Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

Monuta Magis 
Warandelaan 62
5707 CV Helmond
www.monutamagis.nl

Telefoon: 0492 - 66 60 00
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

een dierbare herinnering voor altijd
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Als tranen een trap kunnen bouwen
en herinneringen een brug
dan klommen wij hoog naar de hemel
en nemen wij je gewoon mee terug.

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien 
nemen van alles wat je dierbaar en lief was. We hebben je los 
moeten laten 

Jan van Kleef
Johannes Antonius Cornelis Maria

echtgenoot van

Jo van Kleef-Sanders
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

 Lieshout: Jo
 Helmond: Henri en Marina
  Silvana en Nick
  Marciano
 Cothen: Rian en Ron
  Amy en Adoni
  Iris
  Lindyanne
  Eliciantha en Bradley
  Vivian en Flip
  Elvira

16 mei 2016
Correspondentieadres:
Coöperatie DELA, t.a.v. familie van Kleef
Belgenlaan 11, 5406 XN Uden

U kunt afscheid nemen van Jan op vrijdag 20 mei van 18.30 
tot 19.30 uur in uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 te 
Beek en Donk.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag  
21 mei om 10.30 uur in de parochiekerk St. Servatius, 
Burgemeester van den Heuvelstraat te Lieshout, gevolgd door 
de begrafenis op de r.-k. begraafplaats aldaar.

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

De vraag van deze week: Wie weet wanneer 
dit was en waar?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. 
Dit kan per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw ant-
woord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen 
onder andere de volgende reacties bin-
nen:

Dit is mijn klas. Communie eerste klas 
1966. De meisjes achter de twee meis-
jes met bril zijn Annemarie van Heug-
ten, Frankie  Segers en Marijke Steegs. 
Volgende rij: meisjes met bril is er eentje 
van Ceelen, Joke van Venrooy, Wilhel-
mien van Hoof, Joke van de Zanden, 
Helma Verbakel. Rij daarvoor: Marion 
Schepers, Marian van Uden, Hanneke 
van Zoggel, Gonny Colen. Meisje met 
de handen onder haar kin is Anja van de 
Biggelaar. Ikzelf sta niet op deze foto.

Vriendelijke groet, Dinie Weerts

Dit is een foto van de eerste communie in mei 1965 in de Sint-Servatiuskerk 
te Lieshout
De heilige mis werd gedaan door pastoor Floris van de Putten. Toen zaten de 
jongens en de meisjes nog apart, dat mocht niet gemengd, de jongens zaten 
helemaal links. Op de eerste rij zit: Anja van de Biggelaar 
Tweede rij: Marion Scheepers, Marian van Uden, Hanneke van Zoggel en 
Gonny Coolen. 
Derde rij: Thea Ceelen , (ik) Joke van Venrooij, Wilhelmien van Hoof, Joke 
van de Zande, Helma Verbakel.

Groetjes, Joke van Dijk

De foto die afgebeeld is, is de klas van juffrouw Staadegaard. Wij deden onze 
eerste communie. Wij zijn geboren in 1959/1960. Ik zie Joke van Venrooy. 
Achterin zie ik mijzelf Wilhelmien van Hek en nog veel andere bekenden. 
Leuk om jezelf zo in dit krantje terug te zien!

Groeten, Wilhelmien Meulders-van Hek

Ik heb de foto gezien; het zijn 1e communiefoto’s van de lagere Mariaschool 
uit Lieshout. Het jaar weet ik niet precies, ergens 1965 of zo. Ik sta er zelf ook 
op, ergens achteraan. Ik heb zelf nog 
4 foto’s uit deze serie. Maar er staat 
geen jaartal achterop. Het meisje 
met bril en donkere krullen, is (dacht 
ik) Joke van Venrooy. De rest weet ik 
niet meer; te lang geleden.

Groetjes, Yvonne Beniers-Strik

De vraag van deze week: Wie weet wanneer 

Historische beelden
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Aarle-Rixtel – Onder het toeziend 
oog van tientallen genodigden open-
den Ted en Marleen Hegeman af-
gelopen vrijdagavond het nieuwe 
onderkomen van heemkundekring 
Barthold van Heessel. Vele maanden 
van intensief vrijwilligerswerk waren 
aan dit feestelijk moment vooraf-
gegaan om het monumentale pand, 
gelegen op de hoek van Kerkstraat 
en Kouwenberg te Aarle-Rixtel, com-
pleet te renoveren.

Op zoek naar een nieuwe locatie
Begin 2015 had heemkundekring 
Barthold van Heessel vernomen dat 
zij haar toenmalig onderkomen – 
voormalig gemeenschapshuis De Aar 
aan de Bosscheweg – moest verlaten. 
“Toen zaten we toch wel met de han-
den in het haar”, aldus voorzitter Jan 
Dekkers, “via ons mededelingenblad 
hebben we onze leden hiervan op de 
hoogte gebracht en hen tevens ge-
vraagd naar suggesties voor een nieu-
we locatie.”

Toen Ted en Marleen Hegeman, 
buren en tevens eigenaar van het 
Heemhuis, deze oproep lazen, beslo-
ten zij dit monumentale pand aan te 

bieden als nieuw onderkomen voor 
de Aarlese Heem. “We hebben me-
teen Henk van Beek gebeld,” vertelt 
Marleen, “die stond binnen tien mi-
nuten bij ons op de stoep.” 

Renovatie
De heemkundering was erg blij met 
het aanbod, maar zag ook dat het 
pand onderkomen was en het op-
knappen hiervan een dure aangele-
genheid zou worden. Ook hier bood 
Ted Hegeman een oplossing: “Als 
pandeigenaar besloot ik om basis-
voorzieningen zoals riolering en zol-
dervloer in orde te brengen. Daarna 

zouden de vrijwilligers aan de slag 
kunnen met de verdere renovatie.”

Wat volgde was een periode van 
bijna een jaar waarin vrijwilligers da-
gelijks aan het werk waren om het 
pand volledig te renoveren. Het pand 
werd geïsoleerd, vloeren gelegd, mu-
ren geschilderd en de diverse ruimten 
thematisch ingericht. “Er zijn ik weet 
niet hoeveel vrijwilligers in de weer 
geweest”, vertelt vrijwilligster Ria 
Nooijen enthousiast. “Al die mensen 
hebben zich enorm ingezet, ieder met 
hun eigen kwaliteit. Ik kan hierbij ei-
genlijk geen namen noemen maar 
Henk Beniers en Piet Rovers woonden 
toch wel bijna in het Heemhuis.”

Trots op het eindresultaat én op de 
vrijwilligers
Tijdens zijn openingswoord afgelo-
pen vrijdagavond laat voorzitter Jan 
Dekkers de genodigden, waaronder 
vele vrijwilligers, weten erg trots te 
zijn op alle vrijwilligers en het prach-
tige resultaat van de renovatie. Ook 
Ted Hegeman is erg verguld met het 
behaalde resultaat: “Het is fantas-
tisch wat jullie hebben neergezet. 
We zijn heel blij met jullie als nieuwe 
buren.” Daarna nodigt de voorzit-
ter Ted en Marleen uit het lint bij de 
voordeur door te knippen.

Iedere ruimte een eigen thema
Na deze officiële opening nemen 
de genodigden uitgebreid de tijd de 
prachtig opgeknapte ruimtes van 
het Heemhuis en de diverse collec-
ties van Barthold van Heessel te be-
wonderen. “Iedere ruimte heeft een 
eigen thema zoals oude ambachten 
en religie”, vertelt bestuurslid Henk 
van Beek enthousiast: “Het is de 
bedoeling dat we onze inrichting, 
binnen deze thema’s, af en toe wis-
selen.” De meeste thema’s worden 
ondersteund met digitale middelen 
waaronder een digitale zuil. Henk 
licht toe: “Zo kunnen we op een 
speelse manier de mensen kennis la-
ten maken met de geschiedenis van 
Aarle-Rixtel.”

Toekomstplannen
De heemkundekring heeft volgens 
Jan Dekkers grote plannen met het 
nieuwe onderkomen: “We zijn ont-
zettend trots dat we hier kunnen zit-
ten. Het is een mooie centrale plek 
en een pand met veel mogelijkhe-
den. In de voorste kamer, ‘d’n Herd’ 
genaamd, kunnen mensen binnen-
lopen zonder entree te betalen om 
wat te kletsen en koffie te drinken. 
Verder zien we mogelijkheden om te 
gaan samenwerken met de Aarlese 
basisscholen. We kunnen bijvoor-
beeld lespakketten samenstellen 
waarin de geschiedenis van Aarle-
Rixtel zichtbaar wordt. Ook willen 
we graag de openingstijden verrui-
men. Dat hangt af van het aantal 
beschikbare vrijwilligers. Voorlopig 
zijn we iedere zondagmiddag open 
tussen 14.00 en 17.00 uur. Nieuwe 
vrijwilligers zijn natuurlijk van harte 
welkom.” 

Nieuw Heemhuis feestelijk geopend 

“We zijn ontzettend trots dat we hier kunnen zitten”

Iedere ruimte heeft een 

eigen thema zoals oude 

ambachten en religie”

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

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

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

De Hei 23, Mariahout
06-47316642

trimsalonpip@hotmail.com

vachtverzorging voor hond & kat

NIEUW GEOPEND

Frivool wordt het dit jaar.

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

Ties van Oorsouw nieuwe 
centrummanager 
Beek en Donk – Ties van Oorsouw uit 
Beek en Donk volgt Henk Brokx op als 
nieuwe centrummanager voor het Piet 
van Thielplein. Dit maakte voorzitter 
Joop Spek onlangs bekend. 

Ties is een rasondernemer met een 
groot netwerk in Laarbeek. Veel men-
sen kennen hem nog als uitbater van 
‘De Twee Beren’, dat voorheen in het 
Ontmoetingscentrum zat. Ook heeft 
hij Kookcentrum Brabant opgericht, de 
kookstudio aan het Wilhelminakanaal 
in Beek en Donk. Dit droeg hij een 
paar jaar geleden over aan zijn zoon. 

Vijf jaar geleden kwam Ties met het 
idee ‘Kwizut’, waarvan hij tot en met 
dit jaar de kartrekker is geweest. 

Ruime een half jaar geleden werd 
bekend dat Henk Broxc zijn functie 
als centrummanager neerlegde. Na 
een sollicitatieronde is Ties als opvol-
ger uit de bus gekomen. Hij is deze 
maand meteen begonnen met zijn 
werkzaamheden.
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Agenda 19 - 25 mei 2016

Donderdag 19 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout  Zusters van 
Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 20 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 21 mei 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor:  Hein en 
Miet Vogels-van den Heuvel en hun 
kinderen en familie, Lenard Huijbers, Jan 
Vereijken (mged), Martien Poels (mged), 
Rudi Ubben (verj).

Zondag 22 mei

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
1e Heilige Communieviering
Intenties in deze viering voor: Fried van 
Asten (par), Overleden ouders Manders–
van den Bogaard, Peter Wich (par), Tot 
welzijn van onze parochie.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Overleden 
ouders Van den Elzen-Hoogenhoff en fam-
ilieleden, Miet Truus en Jan van Dooren 
(fund), Johan en Elisabeth Merks-Sanders 
en overleden familieleden, Overleden 
leden seniorenvereniging KBO Lieshout, 
Jan Slaats (mged, verj), Karel en Toon van 
Kaathoven-Engels, Harrie van Lankvelt, 
Jan Aalders.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor 
Leonardus
Intenties in deze viering voor: Mien en Bert 
van der Linden, Frans en Mina van der 
Horst-Huijbers, Monique Swinkels-Haven, 

Frans en Nolda Verhagen, Toon en Liesn 
Heijnsbergen-Heesakkers Tiny de zoon 
en Riek de dochter, Nellie Bouwmans-
Biemans (verj), Piet en Jaan Jansen-van 
de Burgt, Miet van de Laar-Verhagen, Jet 
Hellings-Kastelijn, Nellie en Jan Leijten-den 
Dekker zoon Wim en Patrick

11.00 Mariahout O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk
Eucharistieviering 1e Communieviering
Intenties in deze viering voor: Frans en 
Lies Maas-van Rooij, Harrie Aarts en de 
kinderen Pieter en Christian, Voor de opa 
van Jesse van Doorn.

Maandag 23 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster 
Eucharistieviering

Dinsdag 24 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van 
Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 25 mei

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Op Bedevaart naar Saint Leonard de Noblat

Grote gildevlooienmarkt in Aarle-Rixtel

Patroonsviering Sint Servatius Gilde Lieshout

Beek en Donk - Een delegatie van het St. 
Leonardusgilde heeft van 5 t/m 9 mei deelge-
nomen aan een pelgrimstocht naar St.Leonard-
de-Noblat. Dit stadje ligt ongeveer 20 km van 
Limoges, een bekend centrum van porseleinin-
dustrie in Frankrijk.

Volgens een eeuwenoude traditie eren de steden 
en de dorpen van de Limousin hun patroonhei-
lige elke zeven jaar met grootse manifestaties. 
De inwoners van St-Léonard beschouwen het als 
een hoge eer de plechtigheden voor te bereiden. 
Omdat St. Leonardus de patroon is van het gilde 
ontvingen zij een uitnodiging om aan deze mani-
festatie deel te nemen. 

Omdat de delegatie van het St. Leonardus Gilde 
maar uit vier personen bestond, hebben zij zich 
aangesloten bij de Confrèrie van St. Leonardus 
van Zoutleeuw. (bij Brussel)
Op donderdag 5 mei ‘s morgens om 4.00 uur 
vertrokken zij met de auto naar Zoutleeuw om 
daarna om 6.00 uur met 56 personen te begin-
nen aan een reis van ongeveer 800 km. In een 
gloednieuwe bus ‘De Witte Merel’ uit St. Truiden. 
Onderweg in Orleans, de stad van Jeanne D’arc, 
hebben ze nog een bezoek gebracht aan de 
prachtige kathedraal. De reis naar Limoges, waar 
de delegatie 5 dagen in een hotel logeerden, 
verliep erg voorspoedig. De volgende dag, vrij-
dag 6 mei, kreeg men al zittend in een tram een 
sightseeing in de prachtige stad Limoges. Hierna 
vertrokken ze naar Vassivièra voor een boot-
tocht op het grootste stuwmeer in  de Limousin.  
Vervolgens hebben ze nog een bezoek gebracht 
aan het nationale porseleinmuseum.

Op zaterdagmorgen 7 mei bracht men een be-
zoek aan het dorp Oradour-sur-Glane, waar op 
10 juni 1944 een drama heeft plaatsgevonden. 
Slechts enkele uren volstonden om 642 mensen-
levens te vernietigen en 328 gebouwen te ver-
woesten. Alle ruïnes zijn nog in staat van na de 
verwoesting. 

Na deze trieste excursie zijn ze naar Noblat vertrok-
ken voor een kennismaking met alle buitenlandse 
delegaties in een ontspannend en feestelijk de-
cor met aansluitend een verbroederingsbarbecue. 

Om 18.00 uur werd een bedevaartsmis opgedra-
gen in de Collegiale kerk, gevolgd door een ont-
vangstbuffet voor alle pelgrims.

Op zondag 8 mei was het een plechtige hoogdag 
met en pontificale mis in de kapittelkerk. Na deze 
plechtigheid volgde nog een dodenherdenking 
bij het monument. ’s Middags om drie uur ver-
trok een prachtige praalprocessie met relikwieën 
en vertegenwoordigers van alle buitenlandse de-
legaties en de plaatselijke bevolking, meestal in 
klederdracht, door de versierde straten van het 
stadje. De straten stonden propvol met belang-
stellenden. 

Na het ontbijt op maandagmorgen 9 mei ver-
trokken de deelnemers van de Pelgrimstocht 
met mooie herinneringen aan dit onvergetelijke 
weekend richting Zoutleeuw en Beek en Donk. 
Onderweg hadden ze nog even de gelegenheid 
de mooie en grote kathedraal van Chartres te be-
zichtigen. 

De reis met de Belgen is de delegatie van het St. 
Leonardus Gilde erg goed bevallen en de vele fo-
to’s houden de herinneringen aan deze pelgrima-
ge levend.

Aarle-Rixtel - Het gilde Sint Margaretha houdt op 
zondag 22 mei een grote gildevlooienmarkt in de 
loods van Pieter Verschure aan de Lieshoutseweg 
te Aarle-Rixtel. 

Er worden ongeveer 70 kramen uitgestald met 
tweedehands spullen. Een hapje en drankje is tegen 
een vergoeding verkrijgbaar, tevens is er muziek 

aanwezig. De entree bedraagt €2,00 per persoon. 
Kinderen tot 10 jaar onder begeleiding hebben 
gratis entree. De opbrengst komt geheel ten goede 
aan het onderhoud van de gilde attributen.

De verkoop begint om 10.00 uur en om 11.00 uur 
het opbod verkoop door veilingmeester Kees De 
Jong.

Lieshout – De Patroonsdag van de heilige Sint 
Servatius vindt ieder jaar op 13 mei plaats. De 
zaterdag het kortst bij deze datum viert het Sint 
Servatius Gilde hun jaarlijkse teerdag.

Om 13.00 uur verzamelden de Gildebroeders 
met partner zich bij Paviljoen Bómé, om daarna 
gezamenlijk naar de Sint Servatius Kapel te gaan 
waar een gebedsviering plaatsvond. Deze mooie 
viering werd geleid door Ger Aarts en had als the-
ma: ‘geluk’. Tijdens de viering werden twee nieu-
we gildebroeders geïnstalleerd, tamboer Gerrit 
van Kaathoven en vendelier Maarten Engels.

Na de viering ging het Gilde met een groot aantal 
leden terug naar het Paviljoen waar de koffie met 

vla klaar stond om genuttigd te worden. Hierna 
werd het tijd om te gaan schieten, de dames met 
het geweer, de jeugd met de buks, en de heren 
met de kruisboog. Na een groot aantal schoten 
was het Gerda van der Burgt die bij de dames 
de vogel naar beneden schoot. Bij de jeugd werd 
dit Bas van Pelt. De vader van Bas, Willem van 
Pelt, wist de gipsen vogel met de kruisboog naar 
beneden te halen.

Na het schieten werd het tijd om de inwendige 
mens te versterken. Op het menu stond varken 
aan het spit, waar na een uur niet veel meer van 
over was. Het was een gezellige dag, en dankzij 
Sint Servatius bleef het droog.

Maarten Engels (l) in het midden Koningspaar Jo en Peter Keursten en daarnaast Gerrit van Kaathoven (r)
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Nieuwe initiatieven in ‘De Voorbeemd’
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - De wijkschouw nieu-
we stijl in ‘De Voorbeemd’ op woens-
dag 11 mei werpt de eerste vruchten 
af. Het belangrijkste doel, het oprich-
ten van een netwerk, is bereikt.

Ikke
De wijkbewoners, die samengekomen 
zijn op het centrale speelveldje zijn het 
erover eens; veel dingen moeten ver-
anderen. Het is in deze steeds indivi-
dualistischer wordende maatschappij 
moeilijk om met een groep iets voor 
elkaar te krijgen. ‘Terwijl het rijk en 
de gemeente naar een participatie-
maatschappij willen, is het in deze wijk 
ieder voor zich’, zo lijkt het als je de 
mensen hoort praten. Vroeger was 
natuurlijk alles beter! Sommige ou-
deren mijmeren over de tijden dat ie-
dereen op dit veldje iedere avond sa-
menkwam om met elkaar te buurten. 
Ja, dat had dan ook te maken met de 
in overvloed aanwezige kinderen. De 
wijk wordt ouder en de mensen blijven 
steeds meer binnen. Komen ze naar 
buiten, dan doen ze dat om de hond 
uit te laten. “En dan doen ze dat op 
de hondenuitlaatstrook, net langs het 
voetpad en ze zijn te beroerd om een 
zakje voor de drollen mee te nemen, 
want die zijn toch niet zo duur, maar 
ik doe het wel”, zegt een teleurge-
stelde hondenbezitter. Redeneringen, 
die er inderdaad op wijzen dat ‘ieder 
voor zichzelf’ het beeld heeft, dat hij 
het allemaal goed doet en ieder ander 
verkeerd!

Vertegenwoordiger
Een buurtvereniging, dat zou wel iets 
kunnen zijn. Dat zou veel oplossen, 
zo wordt er gezegd, maar ja dan moet 
er natuurlijk iemand zijn die de kar 
wil trekken. Anderen zeggen: “Leuke 
dingen doen, kan ik ook met mijn 
vrienden, daar heb ik geen buurtver-
eniging voor nodig….” Hieruit blijkt 
ook weer het beeld van een buurtver-
eniging, die alleen maar leuke dingen 
moet organiseren voor de mensen. 
Het doel zou moeten zijn om de buurt 
leefbaar te houden. Dit wordt duide-
lijk begrepen door Lindy Heerkens, 
die de weggeworpen handschoen op-
pakt. Zij wil een informatienet opzet-
ten voor de wijk. “Het opzetten van 
een Buurt Informatie Netwerk (BIN) 
is één van de doelen van vanavond”, 
aldus René Jansen, wijkagent in ‘De 

Voorbeemd’ en initiatiefnemer van de 
wijkschouw. Er zijn diverse plaatsen in 
Beek en Donk, waar al zo’n BIN draait 
naar volle tevredenheid, voorbeelden 
die worden genoemd zijn het Hugo 
Thijssenplein en De Hei. De heer Rops 
van de gemeente is blij met het initi-
atief: “We kunnen dan als gemeente 
voeling houden met de wijk en horen 
wat er leeft en nodig is. Maar hier had-
den we nooit een vertegenwoordiger.”

Energie
Oorzaken voor de mindere 

verstandhouding worden ook aan-
gegeven. “In mijn rij wonen twee 
buitenlandse gezinnen”, vertelt een 
man. “Die komen niet naar een ver-
gadering van de straat. Een buurman 
zegt dat hij wel komt, maar niet als die 
andere (niet buitenlandse) rijbewoner 
er ook is, want dan ontstaat er ruzie. 
En de andere twee gezinnen hebben 
geen zin, wat doe je dan?” Theo Van 
Gend vertelt: "In de buurt wordt on-
derscheid gemaakt tussen groepen. 
Toen ik een keer in een tent voor een 
feestje kwam, werd mij gevraagd bij 

de tafel te komen staan van de ko-
pers (mensen met een koopwoning), 
terwijl ik me prima thuis voelde bij de 
mensen met een huurwoning.” Henrie 
Bouwmans is dorpsondersteuner voor 
deze wijk. Hem valt het vooral op dat 
negatieve dingen worden benadrukt. 

Hij heeft er nu wel vertrouwen in dat 
de wijkschouw van vanavond iets 
heeft losgemaakt. “De toezegging van 
bijvoorbeeld Lindy is een stimulans 
om met nieuwe energie aan de wijk 
te gaan werken”, aldus een tevreden 
dorpsondersteuner.

Henrie Bouwmans en Lindy Heerkens gaan 
samenwerken aan een buurtvereniging voor de wijk

René Jansen in gesprek met buurtbewoners

Wijkbewoners zijn het 

eens; veel dingen moeten 

veranderen

Dans, zang, creativiteit, hobby en verzamelingen

Beek en Donk Presenteert
Beek en Donk - In de prachtige muziek-
tuin zal op zondag 22 mei een grote 
groep Beek en Donkenaren laten zien 
wat zij te bieden hebben op het gebied 
van dans, zang, kunst, creativiteit, hob-
by en verzamelingen. 

In de muziektuin, in de vorige eeuw 
door leden va O&U gebouwd, is een 
showplein ingericht waar dansgroepen 
laten zien wat ze kunnen. Vanaf 13.30 
uur vinden daar tevens kinderspelen 
plaats, waar onder de noemer ‘O&U 
maakt al 125 jaar muziek, kun jij het 
ook 125 keer?’, kinderen worden uitge-
daagd hun vaardigheid te tonen en pro-
beren een behendigheidsspel 125 keer 
vol te houden. 

Nabij het theehuis ParkPaviljoen treden 
de hele dag koren, zangers, zangeres-
sen en orkesten op onder auspiciën van 
Stichting Muziektuinpodium. Daarnaast 
zijn er marktkramen opgesteld waar 
verzamelingen, tekeningen, schilder-
werken en andere kunstnijverheid wordt 
getoond. Deze markt wordt in samen-
werking met Howeko georganiseerd. 
Sommige kunstenaars zullen zelf laten 
zien hoe ze de kunstwerken creëren. 

De Beek en Donkse gildes zullen deze 
dag regelmatig demonstraties ven-
delen en trommelen verzorgen. Ook 
Brandweer B&D pakt uit met een 
demonstraties. De kunst- en crea-
tiviteitsmarkt sluit perfect aan bij de 
tentoonstelling 125 jaar O&U die in 
de Heemkamer is ingericht. 

Tenslotte zal er de hele dag door kin-
deren gewerkt worden aan een heel 
groot ‘Muziek – feest’ schilderij. Op 
de kiosk worden grote doeken ge-
plaatst waarop kinderen al schilde-
rend invulling geven aan het thema 
‘Muziek & Feest’. Aan het einde van 
dag zullen we het kunstwerk bij de 
grote tent plaatsen, zodat iedereen er 
van kan genieten. 

Kortom, deze manifestatie mag 
niet gemist worden om te kun-
nen zien wat Beek en Donk te bie-
den heeft! Meer informatie over 
dit evenement, maar ook over alle 
andere evenementen in het kader 
van 125 jaar O&U is te vinden op 
facebook.com/harmonie.oenu en op 
www.oenu.nl.

Jackson, Lennon en Meeuwis in de Muziektuin?

Beek en Donk - Ja, u leest het goed. 
Komende zondag zijn Michael 
Jackson, John Lennon, Aretha 
Franklin, Michael Bublé, Van Dik 
Hout, Guus Meeuwis en nog vele 
andere artiesten te beluisteren in de 
muziektuin. 

Om 16.00 uur treedt Zanggroep 
Zingiz namelijk op tijdens het 
Muziektuinpodium en brengt deze 
muzikanten en nog vele andere stuk-
ken ten gehore. Zanggroep Zingiz laat 
u genieten van een zeer gevarieerd 
programma, waaronder dus o.a. mu-
ziek van bovengenoemde artiesten, 

maar ook disco, Afrikaanse, Zweedse 
en Spaanse muziek. Natuurlijk wil 
Zanggroep Zingiz langs deze weg 
Harmonie O&U van harte feliciteren 
met hun 125-jarig bestaan. Dat ze er 
met zijn allen een prachtig muzikaal 
weekend van mogen maken.

Zanggroep Zingiz Fotograaf: Tony van Doore
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WWW.WONENINDEFONTEIN.NL

OPEN HUIS ZATERDAG 28 MEI 
VAN 11.00 TOT 13.00 UUR

www.wonenindefontein.nl

BRON VAN SAMENWERKING

de fontein4 half/vrijstaande woningen

Oplevering eind 2015!

inlooPavond!

Maandag 1 juni

19.00-20.00 uur

locatie: de Klumper

• Oplevering juli 2016
• Energiezuinig
• Onderhoudsarm
• Achterzijde laagbouw dus geen inkijk
• Woonopp. 123 m² / Inh. 471 m³
• Perceeloppervlakte 229 m²
• Met extra uitbouw op de begane grond van 2,1 meter diepte.
• Nieuwbouw met energielabel A
• Koopprijs € 230.530,- v.o.n. inclusief uitbouw 

Pakt u deze laatste kans op een nieuwbouwwoning in Lieshout? Op 
zaterdag 28 mei kunt u deze woning van binnen bekijken van 11:00 
– 13:00 uur. 

Het is tevens mogelijk de woning op afspraak te 
bezichtigen. Neemt u hiervoor contact op met een 
van de verkopend makelaars. 

Van den HurkMakelaars o.z.

Heuvelplein 55a, Beek en Donk
tel. 0492 - 45 01 51

www.vandenhurkmakelaars.nl

Berg 2, Nuenen
tel. 040 - 28 33 708

www.vansantvoort.nl
Van Santvoortmakelaars

 

LIESHOUT, De Klumper
LAATSTE

WONING

KAVEL 9

Wandel mee in verschillende afstanden

7e Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek op punt 
van beginnen
Laarbeek - De 7e Wandelvierdaagse 
Gezond Laarbeek start op dins-
dag 24 mei in Lieshout. Café De 
Koekoek aan de Dorpsstraat stelt 
zijn locatie weer beschikbaar voor 
het in- en uitschrijven. Het eer-
ste Gezondheidsteam uit Lieshout 
verzorgt deze dag. De rustpost op 
alle afstanden is bij Melkveebedrijf 
Joan en Gerdien Vogels aan de 
Ooievaarsweg. Daar worden fris en 
wat lekkers aangeboden.

Op woensdag 25 mei is de start en fi-
nish in het Buurthuis van Mariahout, 
gelegen aan de Bernadettestraat 
43. De organisatie daar is handen 
van het eerste gezondheidsteam uit 
Mariahout. Op de rustposten aan het 
Torrenven zorgt de Rabobank voor 
wat lekkers en wat fris te drinken.

Donderdag 26 mei is Aarle-Rixtel 
aan de beurt. De start en fi-
nish vinden weer plaats in het 
    Conferentiecentrum Couwenberg, 
gelegen aan de Dorpsstraat 1. Ook 
hier is het eerste gezondheidsteam 
uit Aarle-Rixtel de organisator. Op 
elke afstand is een rustpost waar 
wat te drinken en wat lekkers wordt 
aangeboden. 

Vrijdag 27 mei is het de beurt aan 
Beek en Donk. Er wordt gestart in 
het Parkpaviljoen in de Muziektuin 
aan de Koppelstraat Hier zorgt het 
gezondheidsteam The Shooters 
voor de organisatie en zoals ande-
re jaren zit er weer een leuke puz-
zeltocht bij. De rustposten op de 5 
en 10 km zijn bij tomatenkwekerij 
Vereijken en bij Familie Verbakel aan 
de Broekkantsestraat. De 3 km heeft 
een rustpost bij voetbalvereniging 
Sparta’25. Ook hier worden weer 

wat fris te drinken en wat lekkers 
aangeboden.

Elke dag kan er worden gestart tussen 
17.30 en 19.00 uur. De afstanden zijn 
3, 5 of 10 kilometer. Je kunt iedere dag 
voor een andere afstand kiezen als je 
dat wil. Het inschrijfgeld voor 4 dagen 
bedraagt €2,00 per persoon. Voor ba-
sisschoolleerlingen met kortingskaart 
€1,00 voor 4 dagen. Inschrijven voor 
1 dag kan ook. Kosten €1,00 per per-
soon. Kinderen tot en met 4 jaar kun-
nen gratis meedoen.

De te wandelen afstanden zijn ge-
schikt voor iedereen in alle leeftijden. 

De 3 km is ook geschikt voor rolstoe-
lers en wandelwagens. Elke dag ont-
vang je tijdens de pauze een versna-
pering, hiervoor draagt supermarkt 
Plus van Balkom zijn steentje bij. Bij 
deelname aan tenminste 3 van de 4 
dagen ontvangt iedere deelnemer een 
uniek aandenken. Dit jaar ontvangen 
de wandelaars die een of twee dagen 
mee wandelen ook een leuk aanden-
ken. De routes zijn voor een deel weer 
in samenwerking met ZLTO Laarbeek 
uitgezet. 

Dus wandel mee onder het motto: ‘Ik 
kan het… Ik wil het… Ik doe het…. 
Zelf… Samen met jou’.

240 deelnemers aan Fietste Meetocht

Beek en Donk - De Stichting Goede 
Doelen Laarbeek, die enkele jaren te-
rug door het St. Leonardusgilde en de 
Scouting van Beek en Donk is opge-
richt, heeft afgelopen maandag, op 2e 
Pinksterdag, voor de tweede keer de 
Fietste Meetocht georganiseerd. 

Omdat er wat minder goed weer was 
voorspeld viel het aantal deelnemers 
wat tegen. Ongeveer 240 volwas-
senen en kinderen hebben aan de 
fietstocht deelgenomen en dat is be-
duidend minder dan vorig jaar. Maar 
ondanks de lage temperatuur waren 
de meeste deelnemers erg enthousiast, 
zowel over de mooie en met verkeer-
regelaars beveiligde route als over de 
ontvangst bij elke controlepost. 

Door de leden van de Scouting en de 
leden van het St. Leonardusgilde en 
zeker niet te vergeten door de vele 
vrijwilligers werd flink gewerkt om ie-
der deelnemer een gezellige fietstocht 
te bezorgen. Bij de drie controleposten 
werd telkens wat te drinken aangebo-
den. Alles bij elkaar toch een geslaagde 
fietstocht. Een aantal deelnemers heeft 
de route te voet afgelegd.

En belangrijk, een gedeelte van het in-
schrijfbedrag en de opbrengst van de 
loterij worden besteed aan een project 

in Namibië. Aan Pater van de Avoird, 
die in juli op vakantie komt, kan dan 
een mooi bedrag overhandigd worden 
voor de aankoop van dekens bestemd 
voor de kinderen die bij hem in een 
hostel verblijven. Vooral in de koude 
woestijnnachten, juli, augustus en sep-
tember, is hieraan een grote behoefte. 

Nadat alle deelnemers bij de finish te-
rug waren, werd door wethouder van 
Zeeland de loten getrokken voor de 
prijzen, die aan de loterij verbonden 
waren. De hoofdprijs een levensmid-
delenpakket is gevallen op lotnummer 
2709. De andere prijzen zijn gevallen 
op de volgende nummers: 2047, 2170, 
2293, 2396, 2651, 2853, 2925, 2958, 
2995. 

De prijzen, voor zover zij nog niet be-
zorgd zijn, kunnen elke dag na 18.00 
uur worden afgehaald bij gildebroeder 
Jan Rovers, Margrietstraat 5 te Beek 
en Donk. Jan wil de prijs ook thuis-
bezorgen als hij door de prijswinnaar 
wordt gebeld. Tel. 0492-463005 of 
06-21650038.

Graag wil Stichting Goede Doelen 
Laarbeek alle deelnemers en iedereen 
die aan de organisatie van deze fiet-
stocht heeft meegewerkt, hartelijk 
danken.
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Facilitair directeur Hennie Antonis van ViERBINDEN neemt afscheid

“Laarbeekse gemeenschapshuizen zijn voorbeeld 
voor andere gemeentes”

Om een oogje in het zeil te houden 
fiets ik op een doordeweekse 
zaterdag op mijn felblauwe stalen 
ros door het Laarbeekse landschap. 
Onze gemeenschap wordt een beetje 
omringd door de Zuid-Willemsvaart 
en het Wilhelminakanaal, het loopt 
bijna de spuigaten uit. Wel koninklijke 
namen waarmee onze Koning als 
watermanagementspecialist zeker 
niet te snel van stapel zal lopen. In 
vroeger jaren verzette ik de bakens 
nog wel eens door te gaan vissen 
bij Sluis V in het Achterbosch van 
Lieshout. Dan haalde ik mijn hengel 
op en kreeg een kleur als een boei 
wanneer er weer niets aan de angel 
zat. Driemaal is scheepsrecht dacht ik 
dan en probeerde het gewoon nog 
een paar keer om ze aan de haak te 
slaan. Om de vissen te dwarsbomen, 
liet ik ze wel eens in een fuik 
zwemmen. Ik ving ze dan ook bij de 
vleet. Die ene keer dat ik een paling 
had gevangen was het alle hens aan 
dek om hem om het droge te krijgen. 
Op dat moment was ik toch degene 
die zijn zeemanschap kon tonen en 
ging het me voor de wind. Zo, dat 
waren dan dertien spreekwoorden 
over de scheepvaart en visserij in tien 
zinnen.
Bij de Donkse brug raak ik op de 
valreep verzeild in een schouwspel 
van het schutten van een schip. Dat 
is waarachtig een machtig gezicht. 
De schutsluis, in puzzels meestal 
aangeduid als sas, is een kunstwerk 
dat het mogelijk maakt om schepen 
van het ene naar het andere 

waterpeil te brengen. Een schip 
kan ermee worden opgeschut of 
afgeschut, respectievelijk omhoog of 
omlaag. Vanuit richting Beekse brug 
komt een toeterend signaal mijn 
richting uit. Kort daarop zit ik zo eens 
te kijken hoe het zwaarbeladen schip 
bijna twee meter lager komt te liggen 
om zijn vaart te vervolgen. Hierbij 
moet je echt niet tussen wal en schip 
belanden of aan lagerwal geraken, 
anders is er minimaal een man 
overboord. Binnen een kwartier 
openen de twee sluisdeuren 
zich om en om, het water blijft 
steeds maar waterpas. Een 
knap staaltje techniek. Heel 
anders dan ik vroeger eens 
meemaakte. Samen met 
mijn vrienden kwam ik van 
school, het was warm. Bij 
de Laarbrug in Aarle-
Rixtel gooiden we onze 
fietsen aan de kant, 
trokken onze kleren uit 
en sprongen vanaf deze 
brug het water in. Juist op 
dat moment komt er een 
schip aan en we zien duidelijk 
dat dit hoger op het water ligt 
dan de onderkant van de brug. 
Met een knarsend geluid blijft 
het dak van de kajuit achter de 
stalen brug hangen om vervolgens 
in het water te belanden. Het 
krijsende geluid van het viswijf 
dat over de Laarbeekse velden 
schalde wil ik u graag besparen.

Schepen schutten Volgens P. Skauwe
COLUMN

Redacteur: Marie-Christine van 
                  Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
                  (Beek en Donk)

Laarbeek - Hennie Antonis heeft vrij-
dag afscheid genomen. In de twintig 
jaar dat hij in de gemeente Laarbeek 
werkte was hij onder meer verant-
woordelijk voor het Dorpshuis in 
Lieshout, het Buurthuis in Mariahout 
en het Ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk. Alle zijn in deze periode 
flink ‘op de schop’ gegaan.

Recht voor zijn raap
Enthousiaste Hennie bruist van ener-
gie. Daarom gaat hij zich nu volledig 
richten op zijn advieswerkzaamheden 
“Twintig jaar geleden werkte ik voor 
de Makro als restaurantmanager in 
het restaurant waar soms duizend 
bezoekers per dag kwamen”, legt hij 
uit. “Ik was daarnaast ook lid van de 
Landelijke Ondernemingsraad, af en 
toe de luis in de pels van de directie. 
Ik kwam op voor het personeel.” Na 
twintig jaar Makro zag Hennie een 
vacature voor een dorpshuisbeheer-
der in Lieshout. “Het leek me een 
interessante baan. Men zocht bewust 
een beheerder die van buiten Lieshout 
kwam”, vertelt Hennie, die deze be-
slissing van onder andere bestuurslid 
Johan van der Heijden een verstandige 
vindt. “Iedereen moet gelijk behan-
deld worden”, legt Hennie uit. “Dat is 
voor een persoon van buiten het dorp 
net even makkelijker.” Nadat Hennie 
de gesprekken met de gemeente 
had gevoerd, werd hij door stichting 
Dorpshuis aangenomen. “Dat was an-
dere koek”, lacht Hennie. “Gewend 
om met grote bedragen om te gaan bij 
de Makro dacht ik de eerste keer dat 
ze een fout gemaakt hadden met een 
dagomzet van 200 gulden.”

Gemeenschapshuizen
De gemeente Laarbeek had grote plan-
nen met haar gemeenschapshuizen. 
Vanaf 1996 was Hennie betrokken bij 
de verbouwing en exploitatie van het 
Dorpshuis, het Ontmoetingscentrum 
en het Buurthuis. “Burgerparticipatie 
is daarbij belangrijk, maar je moet za-
kelijk blijven”, legt Hennie uit. “Het 

moet in de krant kunnen; wat voor de 
een geldt, geldt ook voor de ander.” 
Gemeenschapshuizen worden beheerd 
door professionele krachten die aan 
alle wettelijke eisen voldoen. De be-
heerder staat onder andere achter de 
bar en doet daarnaast ook de adminis-
tratie en schoonmaakwerkzaamheden. 
ViERBINDEN heeft naast deze profes-
sionele krachten ook tweehonderd vrij-
willigers. “Samenwerken met vereni-
gingen is heel belangrijk”, legt Hennie 
uit. “Toch kun je van vrijwilligers die 
gebonden zijn aan een vereniging niet 

verwachten dat ze hun eigen belangen 
opzijschuiven.” Hennie moest weleens 
streng zijn als clubs hun eigen belan-
gen voor wilden laten gaan. “Voor 
elke club, groot of klein, gelden dezelf-
de afspraken”, herhaalt Hennie nog 
maar een keer. “Professionaliteit is een 
vereiste om goed lopende gemeen-
schapshuizen te houden. Vrijwilligers 
hebben een ondersteunende taak.” 
Advies dat Hennie gratis weggeeft. 
Zijn ervaring met gemeentes en horeca 
gaat hij nu volledig inzetten voor zijn 
eigen adviesbureau.

Samenwerken met 

verenigingen is heel 

belangrijk

Hennie Antonis

Voor complete 
BBQ - Gourmet - 

vleespakketten en catering

Luud Habraken
Ambachtelijke Slagerij

Dorpsstraat 8 • Aarle-Rixtel • 06-10062065
luudhabraken@gmail.com

Gratis
thuis

bezorgd

Spetter Pieter Pater … lekker project water!  
Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Lieshout –  Zelf onderzoek mogen doen 
naar alles wat met water te maken 
heeft. Dat staat de komende weken 
op het lesprogramma van basisschool 
'De Sprankel' en de 'Mariabasisschool' 
in Lieshout. De MooiLaarbeekKrant 
nam gisterochtend een kijkje bij de 
start van de  vossenjacht.    

Waterpistolen
Op het plein van 'De Sprankel' 
zoeken de kinderen hun groep-
je. Ze gaan lekker naar buiten op 
zoek naar vossen! Speciale vossen 
die te maken hebben met 'water'. 
Grote en kleine vossen. Het start-
sein van de vossenjacht wordt ge-
geven door een aantal kleuters en 
Ton van den Baar, adjunct-directeur 

en groepsleerkracht van groep 8. 
Met waterpistolen natuurlijk! “In 
de lucht schieten”, roept kleuter-
juf Gerrie lachend, met een knip-
oog naar de kleuters. Al het water 
belandt op meneer Ton. Altijd leuk 
natuurlijk!

Vloeiende start
Ondertussen zijn alle vossen in stel-
ling gebracht. Joost en Hannah ver-
tellen dat ze onderweg zijn naar de 
Kiosk om water te pompen. Mike 
en Thijs kleden zich om tot ware pi-
raten, Maikel en Nard maken zich 
op voor een potje flessenvoetbal. 
Ondertussen wordt de was gedaan, 
wordt er gezwommen … noem 
maar op. Lieshout is van de Ploeg tot 
in de Wolwever in de ban van water. 
Misschien kun je wel spreken van 
een vloeiende start van dit project. 

Zo veel kanten aan water
Waarom is dit thema gekozen? Ton 
vertelt: “Dit project is van zó veel 
kanten te benaderen. Denk aan be-
roepen die met water te maken heb-
ben,  duurzaamheid, insecten, spor-
ten, milieu … Leerlingen stellen hun 
eigen onderzoeksvragen op en gaan 
proefjes doen. En wie weet wordt 
het binnenkort prachtig zonnig weer. 
Dan staat er uiteraard een waterdag 
op het programma!”Meneer Ton van De Sprankel opent het project met een waterpistool 
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Uitleg van recept:
Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Doe het spek in een droge koekenpan, 
bak deze 5 minuutjes en laat daarna 
uitlekken op een keukenpapiertje. Kook 
de broccoli 3 minuutjes voor in een pan 
met water en giet af. Snipper de ui en 
bak deze in een pan met een beetje olie. 
Voeg de aardappeltjes en de paprika in 
blokjes toe en roer ze door elkaar. Bak dit 
twee min. Bekleed de onderkant van de 
bakvorm met bakpapier en vet de randen 
in met olie of boter. Verdeel het aardap-
pelmengsel, broccoli, spek en wat pijn-
boompitten om en om in de springvorm. 
Klop de eieren, slagroom en yoghurt 
door elkaar met een garde en giet deze 
er overheen. Bestrooi de schotel met 
wat Parmezaanse kaas en eventueel wat extra pijn-
boompitten. Bak de aardappeltaart in ca 40 minuten gaar. Controleer 
met een prikker of het eiermengsel goed gestold is en de taart gaar is. 
Laat hem dan ietsjes afkoelen en snijd met een mes langs de rand van 
de springvorm en haal hem dan voorzichtig los. Bon appetit! 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Heerlijke aardappeltaart

wat Parmezaanse kaas en eventueel wat extra pijn-

Ingrediënten
450 gr aardappelpartjes met schil 200 gr spekblokjes of reepjes

3 eieren
125 ml slagroom125 gr Griekse yoghurt250 gr broccoli1 paprika1 ui

2 el pijnboompitten50 gr geraspte Par-mezaanse kaasOlie

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk
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Open Dag Dierenparkje 't Regter Eind

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Mandy van de 
Ven

Ilse Barten

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

de razende reporter

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

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

SudokuVery hard

7 2 3 1

2 5 3

8 9

2 4 9

9 3 8 6

1 4 7

8 1

1 4 5

2 1 6 4

Puzzle #36428

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

ARRANGEREN
BELOFTE
CURSUS
ENVELOP
ETIQUETTE
FOETEREN
FRANCHISE

GRANDIOOS
HALVERWEGE
HONNEURS
IRRITATIE
JACHT
KLAPPEREN
LONKEN

MAGNETISCH
NOORDEN
ONTSTEKING
PARADEREN
QUOTE
RANGORDE
STRIJDEN

TAFELLAMP
UTOPIE
VANGNET
VRIJDAG
WEINIG
WRATTEN
ZICHTBAAR

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ARRANGEREN HALVERWEGE MAGNETISCH
ONTSTEKING ETIQUETTE FRANCHISE
GRANDIOOS IRRITATIE KLAPPEREN
PARADEREN TAFELLAMP ZICHTBAAR
FOETEREN HONNEURS RANGORDE
STRIJDEN BELOFTE ENVELOP
NOORDEN VANGNET VRIJDAG
WRATTEN CURSUS LONKEN
UTOPIE WEINIG JACHT
QUOTE

Bavaria Ronde

Eet smakelijk!
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Een eerste kennismaking

Vanaf deze plek zal ik met enige re-
gelmaat inwoners van Laarbeek 
meenemen in de wereld van de ouder 
wordende mens. Het hoe en waarom 
lees je zo meteen, eerst even netjes 
voorstellen.

Mijn naam is Hanny Vlemmings en ik 
woon al bijna mijn hele leven in Beek en 
Donk. Al toen ik bij zuster Godefridia
op de kleuterschool zat vertelde ik dat 
ik later zuster wilde worden…niet in 
het klooster, maar zuster in het zieken-
huis. Na 6 jaar fietsen naar ‘de Knip’ 
was het dan eindelijk zover. Ik startte 

met de verpleegkunde-opleiding in
het Lambertusziekenhuis, waar ik na 
3,5 jaar mijn speld kreeg uitgereikt. 
Ik heb gewerkt in Helmond, Veghel 
en tenslotte bij de Zorgboog. Ik ben 
altijd blijven werken, ook toen ik 
moeder werd van 2 zonen. Op latere 
leeftijd, jaja, we gaan richting ‘ouder
worden’, ben ik gestart met de 
HBO-opleiding Toegepaste Geronto-
logie op Fontys en heb nu veel kennis 
over ouder worden, de vergrijzing, en 
alle vraagstukken op diverse gebieden 
die dit met zich meebrengt. Afge-
studeerd op ‘inzet van zorgtechnolo-
gie  in de thuissituatie bij mensen met 
een beginnende dementie’. Ik ben op 
dit moment werkzaam als zorgtech-
noloog bij de Zorgboog, bestuurslid 
van Alzheimer Nederland afdeling 
ZO-Brabant en druk bezig met Laar-
beek Dementievriendelijk.

En nu sta ik dus hier met een kaas in 
mijn handen!!

Kaas heb je in diverse varianten: jong, 
belegen of oud, de smaak verandert 
maar het blijft kaas.  Niet dat ik daar 
verstand van heb…ik lust het geen-
eens! 

Mensen worden ook ingedeeld en wel 
in: kinderen, volwassenen en oude-
ren…en dat laatste vind ik gek…zijn 
ouderen dan niet ineens niet meer vol-
wassen?? Worden ze echt als een an-
dere groep gezien? Waarom dan? En 
hoe verander je dat? Precies daarover 
ga ik het hebben in deze column. 
Op heel veel fases in je leven bereid 
je je goed voor, denk bijvoorbeeld aan 
het krijgen van een kind. Je leest er 
heel veel over, je spaart en je schaft 
van alles aan. Heel nor-
maal vindt iedereen 
dat…toch doen veel 
mensen dit niet als ze 
ouder 

worden. Waarom niet? Ouder worden 
gaat vanzelf en we hopen allemaal dat 
we daar een beetje redelijk doorheen 
fietsen. Maar ook op oud worden kun 
je je voorbereiden…ik hoop met mijn 
column wat meer kennis te geven 
over ouder worden. Want ja, ouder 
worden gaat vanzelf, je houdt het niet 
tegen, maar een goede voorbereiding 
is het halve werk. 

Ik bezie de mensen behorend 
bij ‘Old Laarbeek’ als die be-
kende kaas….het is ook oude 
kaas…maar dan met wat 
meer smaak en pit!

Hanny Vlemmings
COLUMN

Hanny Vlemmings is Toegepast 
Gerontoloog en houdt zich bezig 
met alles wat normale veroude-
ring met zich meebrengt. Ouder 
worden gaat vanzelf, maar weet 
je wat er gebeurt in je lichaam 
als je ouder wordt? Ben je voor-
bereid op ouder worden en is 
jouw omgeving dat ook?

‘De Lieshoutse Wielrenners’ organiseert vol enthousiasme 61e Bavaria Ronde

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

Lieshout – Volop actie in deze kern 
van Laarbeek afgelopen week-
end. Supportersclub ‘De Lieshoutse 
Wielrenners’ organiseerde samen met 
de Koninklijke Nederlandse Wieler 
Unie (KNWU) de 61e Bavaria Ronde. 
Een sterk deelnemersveld verscheen 
aan de start, verdeeld over de catego-
rieën nieuwelingen, junioren en elite. 

Historie
De wielerronde is in 1954 voor het 
eerst gehouden georganiseerd door 
voetbalvereniging ELI om geld in te 
zamelen voor de feestavond van het 
25-jarig jubileum. De Lieshoutenaar 
Piet Damen kwam aan de start als 
nieuweling en presteerde goed. 

Zijn prestaties maakten dat de 
Lieshoutenaren enthousiast werden 
voor het wielrennen. De Bavaria Ronde 
was geboren. Piet Damen ontwikkelde 
zich als goed wielrenner en bereikte 
in 1959 de elfde plaats bij de Tour de 
France. Als kampioen van Nederland 
deed hij mee met de Vredeskoers die 
als tegenhanger van de Tour de France 
gold in het toenmalige Oostblok. De 
steden Praag, Warschau en Oost-
Berlijn werden door de renners aan-
gedaan. Piet Damen heeft als enige 
Nederlandse wielrenner deze wedstrijd 
op zijn naam geschreven. De koers is 
in 2006 na 59 edities van de wieler-
kalender verdwenen. Sinds 2013 is de 
naam Vredeskoers verbonden aan een 
wielerwedstrijd voor de U23 categorie. 

Organisatie
In 1969 nam supportersvereniging “De 

Lieshoutse Wielrenners” de organisa-
tie van de Bavaria Ronde ter hand. De 
Lieshoutse wielrenners hebben al eni-
ge tijd geen wegwielrenners meer. In 
de andere wielrendisciplines veldrijden, 
tijdrijden en toertochten hebben zij 
nog steeds enthousiaste amateurs. Als 
een wedstrijd wielerronde of criterium 
heet, zijn dat de zogenaamde ‘rond-
jes om de kerk’, aldus Leo van Berlo, 
bestuurslid van de supportersvereni-
ging. “Je hebt ook nog een omloop; 
dat betekent dat het parcours langer 
is dan drie kilometer en natuurlijk de 
klassieker die van stad naar stad gaat.” 
Bij een tijdrit starten de deelnemers om 
beurten met een vastgestelde tussen-
pauze. Bij de andere ritten start het pe-
loton gelijktijdig en komt de beslissing 
bij de finish door een sprint. Ondanks 
het ontbreken van Lieshoutse renners, 
organiseert de supportersclub met veel 

plezier en enthousiasme deze wieler-
ronde. “Je kunt het bijna een monu-
ment noemen", zegt Leo van Berlo. 

Laarbeekse deelname
De enige Laarbeekse deelnemer is de 
uit Beek en Donk afkomstige Dennis 
van Dijk. Bij de nieuwelingen weet 

hij zich bij de eerste tien te scharen. 
Dat betekent punten op zijn kwali-
ficatie voor het Nederlands kampi-
oenschap medio juni 2016. Voor de 
volledige uitslagen; kijk op de web-
site van de supportersvereniging 
www.lieshoutsewielrenners.nl.
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Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Beek en Donk – Het was druk afgelopen zondag tussen 
11.00 en 17.00 druk op Dierenpark ‘t Regter Eind. Veel 
dierenliefhebbers bezochten, ondanks de aarzelende zon 
en de frisse wind, de open dag. Ook dit jaar pakte het 
dierenpark weer uit met een aantal leuke en gezellige ac-
tiviteiten voor jong en oud. Om 13.00 u stond een verras-
singsoptreden gepland. Nieuwsgierig als altijd, meldt De 
MooiLaarbeekKrant zich rond dat tijdstip op het dierenpark.

Feestelijk
Dierenpark ’t Regter Eind ligt er op deze pinksterzondag 
feestelijk bij. Tegen het hek staan heel veel fietsen, kleurige 
vlaggen wapperen vrolijk in de wind, het terras is gezellig 
bezet, af en toe klinkt er de schreeuw van een pauw, herten 
bekijken de drukte vanaf een afstandje, kinderen vermaken 
zich in het speeltuintje of trekken papa of mama mee naar de 
volgende bezienswaardigheid: “Pap kom nou méé!”

Het programma
“Maar liefst 11 demonstraties en activiteiten staan op het 
programma”, vertelt een trotse voorzitter Tonny van de 
Graft. ”Schapen scheren, kaarsen maken, korfvlechten, 
dieren knuffelen, schminken, nestkastjes maken en deelne-
men aan een quiz. Een uilenbezitter vertelt alles over uilen 

en roofvogels, Kleindier- sportvereniging ‘Oost Brabant’ is 
aanwezig met kippen en konijnen, bijenhoudersvereniging 
Ambrosius uit Boekel toont haar producten. Kinderen mogen 
zich uitleven in de hooischuur! Voor volwassenen knijpen we 
daar desgewenst een oogje dicht”, grapt de voorzitter.

Nooit geweten dat die 

bokken en geiten ook 

kunnen genieten van 

Limburgse vlaai

Geen dierentuin, maar dierenpark
“Ons dierenpark wil vooral inheemse diersoorten laten 
zien”, zo gaat Tonny verder. “Daarom gaan we het aantal 
uitheemse diersoorten beperken. Die vragen vaak een speci-
ale verzorging of vertonen gedrag dat niet past bij een die-
renpark. Probeer vooral niet een Alpaca te knuffelen!” Het 
dierenpark houdt zich in stand met een financiële bijdrage 
van de gemeente, donaties en de verkoop van overbodige 
dieren. Daarnaast kan het dierenpark rekenen op voedsel uit 
de plaatselijke supermarkten, dat tegen de houdbaarheids-
datum zit. “Nooit geweten dat die bokken en geiten ook 
kunnen genieten van Limburgse vlaai”, lacht Tonny. Zo’n 25 

Gerrit van Leuken wordt koninklijk onderscheiden

Gerrit van Leuken koninklijk onderscheiden

Een feestelijke open dag op   Dierenpark ’t Regter Eind 
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vrijwilligers verzorgen de dieren en doen het ‘vuile werk’. 
Bovendien is ‘t Regter Eind volgens de voorzitter een gewil-
de plek voor scholieren die hier hun maatschappelijke stage 
invullen.

Het verrassingsoptreden
Om klokslag 13.00 uur pakt voorzitter Tonny van de Graft 
de microfoon. Hij kondigt aan dat hij het scheidende be-
stuurslid Gerrit van Leuken wil bedanken voor de jarenlange 
inzet voor het dierenpark. Uit de woorden van de voorzit-
ter blijkt dat Gerrit klaarstond voor elk karwei. “Vanmorgen 
stond hij hier nog het gras tussen de tegels uit te krabben”, 
zegt Tonny, "onverstoorbaar laat Gerrit alle loftuitingen over 
zich heen gaan."

Dat verandert enigszins als wethouder Van Zeeland, com-
pleet met ambtsketting, en wethouder Meulensteen ten to-
nele verschijnen. Wethouder van Zeeland somt alle bestuurs-
functies en vrijwilligerstaken op die Gerrit de afgelopen 
twintig jaar vervulde. Dat waren er nogal wat! Om er een 
paar te noemen; bestuurslid van het dierenpark, bestuurslid 
van de heemkundekring, bestuurslid bij O & U, betrokken bij 
de parochie, bij de hofkapel, de rommelmarkten, archivaris 
bij O&U, bestuurslid Kleindiervereniging ‘Oost Brabant’….  

Bij elkaar méér dan genoeg om in aanmerking te komen voor 
een koninklijke onderscheiding”, vindt de wethouder en hij 

spelt de perplex staande Gerrit de versierselen op die be-
horen bij een Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als even 
later harmonie O & U het dierenpark op marcheert om een 
serenade te brengen, is het feest helemaal compleet. De har-
monie eindigt haar fraaie optreden met het Wilhelmus, met 
op het eind een driewerf hoera. Leve de koning! Leve de 
koningin! Leve Gerrit van Leuken!

De open dag
De open dag gaat ondertussen gewoon verder. Sandra en 
Marijn Sponselee leggen met hun kinderen Ella en Jinte de 
laatste hand aan de oplossing van de quiz. “Ja we hebben 
alles samen overlegd”, zegt mama met een knipoog. Papa 
komt even later met de jongste telg van de familie, Luca 
aanzetten, die was nog ergens anders aan het knuffelen. Ella 
en Jinte vonden de kuikentjes en de hooischuur heel leuk. 
Verderop vragen Karlijn (9) en haar broertje Sem (6) of De 
MooiLaarbeekKrant even wil kijken of ze de puzzel goed 
hebben.

Beduusd
“Ik wist dat ze iets van plan waren”, mompelt Gerrit be-
duusd, na alles wat hem deze middag is overkomen, “maar 
een koninklijke onderscheiding, hier uitgereikt op de open 
dag van ’t Regter Eind, met al dat volk? Wie had dát kunnen 
denken?” 

Gerrit van Leuken koninklijk onderscheiden

Een feestelijke open dag op   Dierenpark ’t Regter Eind Kijk voor meer foto's op www.mooilaarbeek.nl
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an Happen Containers - Weijerbeemd 10 - 5651 GN Eindhoven - www.vanhappencontainers.nl

 

Interesse? 
Heb jij interesse en ben je benieuwd of je bij Van Happen Containers past? Kom dan naar de 
Dag van de Logistiek en maak kennis met Van Happen Containers. Je bent van harte welkom op 
zondag 22 mei, tussen 11.00 en 16.00 uur, bij Van Rooijen Logistiek in Eindhoven. 
Locatie: Achtseweg Noord 60, 5651 GG  in Eindhoven.

Voor meer informatie en overige actuele vacatures zoals o.a. allround monteur kun je natuurlijk ook onze 
website bezoeken www.vanhappencontainers.nl/vacatures, telefonisch contact opnemen 0499-470 500
en mailen hr@vanhappencontainers.nl

Chau�eurs inzameling / Regionaal
Chau�eurs afvoer met overnachting/ Landelijk

Van Happen Containers | Weijerbeemd 10 | 5651 GN Eindhoven | T. 0499-470 500 | E. info@vanhappencontainers.nl

Enthousiaste vrachtwagenchau�eurs

Van Happen Containers, met vestigingen in Eindhoven, Panningen en Moerdijk, is een sterk groeiend, 
modern en succesvol familiebedrijf op het gebied van afvalinzameling, transport, verhuur, verkoop, 
reparatie en onderhoud van opslagcontainers. Daarnaast voorzien wij in units voor (tijdelijke) huisvesting.  
Met 300 medewerkers, 150 moderne vrachtwagens en 30.000 containers reguleren wij op duurzame en 
e�ciënte wijze de afvalstromen voor organisaties en particulieren in geheel Nederland. Innovatie, MVO 
en klantgerichtheid zijn factoren die aan de basis liggen van de snelle groei die wij doormaken. 
Om het succes verder uit te bouwen, zijn wij per direct op zoek naar:

Als chau�eur ben je ambassadeur voor Van Happen Containers. Je zamelt afvalsto�en op een 
duurzame en e�ciente wijze in of voert deze af. Ben je vitaal, vriendelijk en een klantgerichte 
aanpakker? En ben je in het bezit van rijbewijs CE of bereid om rijbewijs E te halen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Chau�eurs afvoer met overnachting/ Landelijk

INTERESSE?

Kom naar de 

Dag van de Logistiek

Eindhoven op  22 mei

tussen 11.00 -16.00 uur

Achtseweg Noord 60 

in Eindhoven

Expositie van 21 mei tot en met 12 juni

Fijnschilderkunst, aquarellen en 
tassen in 't Oude Raadhuis
Beek en Donk – In het Oude Raadhuis 
in Beek en Donk wordt een exposi-
te gehouden van 21 mei tot en met 
12 juni. Martien Mertens uit Gemert 
toont fijnschilderkunst, Ann van de 
Eijnde – van Dijk uit Deurne toont 
haar aquarellen en Bonetta Stelpstra 
uit Deurne stelt haar handgenaaide 
Lederen tassen ten toon.

Martien Mertens (Gemert): 
Fijnschilderkunst.
Reeds op jonge leeftijd ca. 1945 was 
hij al veel bezig met het tekenen van 
voorwerpen. Later, tijdens zijn oplei-
ding als bouwkundige, werden onder 
andere voor gebouwen ontwerpen 
gemaakt.

Tijdens zijn dagelijks werk werd veel 
ervaring opgedaan met de vormge-
ving en verschijningsvormen van ob-
jecten. In zijn vrije tijd heeft Martien 
opleidingen gevolgd en artistieke 
vaardigheden opgedaan, door het 
schilderen van stillevens en soms een 
landschap met bebouwing. Onder an-
dere bij Peter Dillen uit Veldhoven.

Het weergeven van realistische-figu-
ratieve voorstellingen heeft mijn voor-
keur. Volgens de traditie van de 17de 
eeuwse schilders worden gebruiks-
voorwerpen en stillevens door hem 
weergegeven. Aandacht voor details, 
stofuitdrukking en kleurgebruik staan 
centraal in zijn klassieke stillevens.
Info: www.martienmertens.com

Ann v.d. Eijnde-van Dijk (Deurne): 
Aquarellen, Acryl, Mixed Media.
Zij komt uit een kunstzinnige fami-
lie, en groeide op in een natuurlijke 
omgeving met natuurlijke materialen 
en veel hergebruik tijdens- en na de 
tweede wereldoorlog. Na altijd cre-
atief bezig te zijn in de jeugdbewe-
ging en hobbyclubs, volgde zij met 
de opleiding creatieve handvaar-
digheid A en B, en werkte zij in de 
bezigheidstherapie.

Haar kunstzinnige vorming kreeg ze 
van naaldkunstenaar Willi Martinali 
en schilderen leerde ze bij de Vrije 
Academie in Deurne. Ze laat zich 
inspireren door de natuur en sociale 
omgeving. Ze maakt schetsen en fo-
to’s. Met een losse toets, gevoel voor 
kleur en fantasie komen er verrassen-
de werken tot stand. 

Bonetta Stelpstra (Deurne): 
Handgenaaide Lederen tassen, cre-
atief met leder.
Door het uitproberen van een aantal 
workshops kwam ze erachter wat ze 
leuk vond. Het werken met leder. Zij 
maakt in opdracht voor winkels en 
personen, en geef workshops. 

Het liefst geeft Bonetta de work-
shops in kleine groepjes. Door een 
workshop merk je dat er heel veel 
gezelligheid terugkomt en mensen 
de tijd en energie nemen voor el-
kaar. Ook kunnen mensen wat stress 

kwijt. Ze maken namelijk de gaatjes 
met een soort vorkje (naaitand). Om 
door het leer te komen moet er dus 
goed gehamerd worden. Alles wordt 
met de hand genaaid, met naald en 
draad.

Ook het creatieve brein wordt goed 
getest. En zo zie je aan het eind van 
de workshop vaak iets heel moois 
ontstaan. Iets dat de mensen in 

eerste instantie niet van zichzelf had-
den verwacht.

De materialen zijn van een hoog-
waardig kwaliteit leder. De huiden 
zijn origineel met de verwondingen, 
denk hierbij aan een prikkeldraad of 
hechting. Een gat in het leer wordt 
gebruikt voor een sluitingsgat. Alle 
rouwe randen van het vel zijn vaak de 
flappen van een tas/portemonnee, 

enz. Dit is echt een Bo-Kado work-
shop kenmerk. Zie Facebookpagina’s 
Bo-Kado Workshops. 

Voor de verloting hebben de drie 
kunstenaars een kunstwerkje be-
schikbaar gesteld. Door mee te doen 
aan de verloting kunt u een origi-
neel kunstwerk winnen (prijs per lot 
€2,00). Geopend: op zaterdagen en 
zondagen van 14.00 tot 17.00 uur.

Een aquarel van Ann v/d Eijnde

COLUMN
Koninklijke Harmonie 

Oefening & 
Uitspanning 
125 jaar

Koninklijke Harmonie Koninklijke Harmonie 

Wanneer u dit leest op de dag 
van verspreiding van deze edi-
tie van De MooiLaarbeekKrant, 
dan is het eerste onderdeel van 
het feest alweer achter de rug. 
Harmonie Oefening & Uitspan-
ning bestaat 125 jaar en dat 
willen we laten weten. Talloze 
activiteiten zijn in het komende 
weekend georganiseerd om de 
Laarbeekse bevolking te trakte-
ren op een feestje. Vele bespre-
kingen gingen vooraf, draaiboe-
ken zijn in elkaar gezet en de 
koffiebonen moesten veelvuldig 
aangevuld worden. 

En steeds weer kwamen dezelf-
de vragen naar boven waarop 
ik ook nu de antwoorden niet 
exact heb. Weet je al hoeveel 
bezoekers er naar Beek & Dance 
komen? Hoeveel kaarten zijn er 

al verkocht voor Proms Royale? 
Hoe loopt het met de verkoop 
van de loten? Hoeveel kinde-
ren bezoeken Circus Arundo? 
Hebben zich veel muziekvereni-
gingen aangemeld voor de Mu-
zikale Rondtocht op zondag? 
Hoeveel kramen moeten we 
neerzetten voor Beek en Donk 
presenteert? Wat voor taarten 
worden er gebakken voor Heel 
beek bakt… en Donk ook? 
Welke nummers spelen Bag on 
Wheels, Pauwkes Jazz Orkest 
en de Philips harmonie? 

Ik weet het niet. Wat ik wel 
weet is dat de feesttent er klaar 
voor is, en zo ziet deze eruit.

Pierre Heesakkers
Voorzitter O&U

Weet je al hoeveel…?
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Daan vd 
Berkmortel 

Zo af en toe moeten Nederlanders die 
in de Costa-Blanca wonen even op 
bezoek bij het thuisfront. Als er dan een 
hond is, moet daarvoor een oplossing 
gevonden worden. Sinds mijn hond 
als hellehond door de hondenhemel 
sjeest voel ik me vaak geroepen om 
dat gewoefte op te vangen. Meestal is 
dat voor ´n week, of een dagje meer. 
Geen probleem, ik doe het met heel 
mijn hondenhart. Ik geniet altijd weer 
van het geblaf. De hondenharen als 
dank iets minder… maar daar kom ik 
wel overheen. 

Zo kwam de pikzwarte MOOS een 
paar dagen logeren. Deze speelse 
pup vond in ons poesje: Joep Meloen 
(roepnaam Joepie) een speelmaatje, 
maar daar dacht Joepie héél 
anders over. Iedere keer als MOOS 
toenadering zocht begon Joepie 

vreselijk te blazen maar MOOS dacht 
blijkbaar dat het een onderdeel van 
het spelletje was. Oeps, ik schrok me 
kapót! Plots had MOOS een witte 
streep over zijn hondenkop, want 
Joepie had tijdens haar krabsessie een 
heleboel zwarte haren weggemaaid. 
Toen dat een dag later nog zichtbaar 
was vond ik dat echt verschrikkelijk. 
Ik vond in mijn atelier een zwarte 
permanente Edding-marker en stiftte 
het plekje netjes bij. Zijn baasje heeft 
het blijkbaar nooit gemerkt want 
MOOS kwam weer. Gelukkig zijn 
de zwarte haartjes inmiddels weer 
aangegroeid (knipoog)…
Kennissen uit een andere vallei brachten 
hun twee schoothondjes. Geloof het 
of niet… die noemden ze SAM en 
MOOSJE. We zwaaiden de baasjes 
uit en deze kleine hondjes bleven tien 
dagen logeren in ons hondenB&B. 

Alleen had ik een afspraak buitenshuis 
gepland staan op de avond van hun 
aankomstdag. Ik durfde de hondjes 
niet alleen thuis te laten, bang dat ze 
mijn fauteuils zouden mollen… dus 
nam ik ze mee naar mijn vriendin in 
de nabijgelegen kustplaats Altea. De 
hondjes gedroegen zich voorbeeldig 
maar verveelden zich blijkbaar. Terwijl 
ik van een glas wijn genoot hoorde ik 
plots “Boenkeboenkeboenk”. Oeps, ik 
schrok me kapót! Wat bleek. MOOSJE 
was naar de wenteltrap gelopen en 
was een verdieping naar beneden 
gekinkeld. Ik vlóóg de trap af in een 
poging MOOSJE te reanimeren die 
levenloos onder aan de trap lag. 
Sodejúh… MOOSJE, MÓÓÓÓS! 
Ohh gelukkig, hij dééd het weer! 
Ik heb dit verhaal nooit aan deze 
kennissen durven te vertellen…

Het klapstuk was toch wel wat jack-
russel BEAU moest ondergaan. Voor 

dit hondje van onze vrienden werd 
een oppas geregeld, zodat zij met een 
gerust hart naar Nederland konden. In 
hun voorraadkast stonden grote plastic 
watertankjes die zij gebruikten om bij 
de bodega (wijncoöperatie) witte 
wijn af te tanken. Nu gebruikte hun 
oppas dat zogenaamde water om de 
waterbak bij te vullen van BEAU, die 
daar na een dag schoon genoeg van 
bleek te hebben. Wat hij ook probeerde 
om het de oppas duidelijk te maken, 
dat kwartje viel blijkbaar niet. Voordat 
onze vrienden thuiskwamen had zijn 
hondenlever het opgegeven. Volgens 
mij heeft BEAU in de hondenhemel nu 
nóg de hik… whaháááhhh! 
Adios…

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

Luchtpostspanje

Hondenoppas is óók een vak!

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

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

Overschuren, renovatie bestaande houten 
vloeren, kleuren in olie of lakafwerking. 30 
jaar ervaring. Tel. 06-53648085

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

AANGEBODEN
Zoekt u een oppas voor uw kind(eren)? 
Bel: 0499-422258 vraag naar Ruben (15j)

Gratis af te halen, oude eiken Regenton, 
zonder deksel. Tel. 06-25466317

Ongeveer 250 grijze en rode stoeptegels 
(30x30cm) gratis af te halen. Tel. 
06-30450825

GEVONDEN
Sleutels gevonden met fl esopener als han-
ger. Tekst op sleutelhanger: NEPOTRANS. 
Gevonden bij bushalte Lieshoutseweg, Beek 
en Donk. Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

Sleutels gevonden op het Piet van Thielplein 
in een bloembak. Twee kleine sleuteltjes 
met een kapotte blauwe sleutelhanger. Af 
te halen bij kantoor MooiLaarbeek

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

Gevraagd: minipony – merrie, zachtaardig. 
Tel. 0492-463064

OVERIG
Inzamelpunt olie en vet. Octopus speeltuin, 
Lage Heesweg. Iedere 3de zaterdag van de 
maand. 21 mei / 18 juni / 16 juli van 10.30 
tot 11.30 uur.

TE HUUR
Gestoffeerde eengezinswoning te huur per 
1-7-2016. Brabantlaan 51 te Aarle-Rixtel. 
Huurprijs €900,00. Huursubsidie mogelijk. 
Tel. 06-54798037 (na 18.00 uur)

Te Huur: mooie vrijstaande woning op de 
Kanthoeve tussen Bakel, Gemert en Aarle-
Rixtel in. Huiskamer, keuken, wc, hal, bad-
kamer met wc, bad en douche. 2 slaap-
kamers beneden en 2 slaapkamers boven. 
Grote tuin, 2 parkeerplaatsen. Voor inl. Tel. 
06-22107517

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

Dvd-speler met 2 boxen (groot en klein). 
Tel. 06-23277401

Te koop: jonge poesjes. Tel. 06-22849257

Te koop: 6 verstelbare aluminium tuinstoe-
len met kussens en tuintafel (160x90cm). 
€200,00. Tel. 0492-463288

Gazelle e-bike type ‘Easy glider’, incl. 2 
accu’s en oplader. In prima staat (fi ets van 
13-10-2011). €375,00. Tel. 0492-781633

Mooie jonge hangoorkonijntjes te koop. 
Tel. 0492-463452

Wegens overcompleet te koop: 20 ver-
pakkingen hoorbatterijen van RAYOVAC 
extra model 13 oranje. €25,00. Mail pgm-
brouw@kpnmail.nl of tel. 06-18290572

Zeer betrouwbare Toyota Yaris 2001, 
71.830 km. Nieuwe banden, 195 mm. 
Lichtmetalen velgen. Voorzitting le-
ren bekleding. Trekhaak, airco en open 
dak. 1.3 vvit sol, kleur goud. Vaste prijs: 
€2999,-. Tel.: 0492-463386

Te koop gevraagd: Landbouwmachines. 
O.a. ploeg, frees, schudder, hark, maaier, 
weidesleep, mesttank, kipper, tractor, etc. 
Tel. 06-19076959

VERLOREN
Portefeuille verloren tijdens het fi etsen in 
Aarle-Rixtel (29 april). Ook mijn rijbewijs 
zat erin. Zou de vinder a.u.b. contact wil-
len opnemen via 06-17750809

Zwarte portemonnee met inhoud 
(ID-kaart,rijbewijs,bankpas) verloren. 
Omgeving Otterweg, Beek en Donk. 
Graag contact opnemen via 06-23739599 
of mail: hvdv@onsbrabantnet.nl

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

OUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

Shanaya 

gefeliciteerd met je 

sweet 16!

Van harte gef
eliciteerd Lie

ke! 

Wat zijn we blij
Met zo’n mooi meisje erbij

Lissa 
Nicolette
14 mei 2016 

Dochter van Bas Roos & 
Willemiek Slits

Z usje van Hessel

Eikenlaan 37 5741DG Beek en Donk

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

V
o
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VAN SCHIJNDEL 
WONEN

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  0492-46 11 00  
www.vanschijndelwonen.nl 
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Biezenweg 2a   |   Beek en Donk   |   Tel.: 0492-461310  |  www.tuincentrumdebiezen.nl

Rozen

Mandeville

Vijverwater testdagen

1e kwaliteit, 
50-cm lang en
10 takken
per bos
van € 3,50

Verkrijgbaar in
diverse kleuren.
90-cm hoog
in 19-cm pot
van € 14,95

Deze week alle 
buitenpotterie

Gratis vijveranalyse, 
voor een goed advies op maat!

Spoel een plastic flesje goed uit 
en vul deze vervolgens met jouw 
vijverwater.

Breng dit flesje mee naar 
Tuincentrum De Biezen en laat 
het testen!

Deze aanbiedingen zijn geldig 
van 18 t/m 24 mei 2016

Buitenpotterie

RozenRozenRozenRozenRozen
1e kwaliteit, 
50-cm lang en
10 takken
per bos
van € 3,50

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
Tuincafé

Groente- & kruidenplanten

Bij De Biezen kun je kiezen!
Nu alle soorten en maten

3 halen

2 
betalen

*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Geraniummarkt

nu

€1.99

nu

€8.99

Perkplanten mest

nu

€6.99

Huismerk mest op 
kwekers recept. 
Levert gegarandeerd 
de mooiste bloemen! 
Inhoud 1 kg

Deze week alle 
buitenpotterie

BuitenpotterieBuitenpotterieBuitenpotterieBuitenpotterieBuitenpotterieBuitenpotterieBuitenpotterieBuitenpotterie

*Goedkoopste halve prijs

Wandhanger
Keuze uit diverse kleuren & soorten.
55-cm hoog en 25-cm breed van € 12,99

nu

€7.99

Callibrachoa “Carnaval
Een mix van prachtige 
bloemkleuren met een 
doorsnede van 20-cm, 
in 12-cm pot.
€ 2,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Een mix van prachtige 
bloemkleuren met een 
doorsnede van 20-cm, 

Salvia “Nemorosa”
Deze vaste plant is
20-cm hoog 
in een 12-cm pot
€ 2,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

WandhangerWandhangerWandhanger

Salvia “Nemorosa”Salvia “Nemorosa”Salvia “Nemorosa”Salvia “Nemorosa”Salvia “Nemorosa”Salvia “Nemorosa”Salvia “Nemorosa”Salvia “Nemorosa”

Wat moet je doen?

Perkplanten mestPerkplanten mestPerkplanten mestPerkplanten mestPerkplanten mestPerkplanten mest

Prachtige geraniums
Hang of StaandNu 0.89

"
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Ben Swinkels - wonende in Lieshout 
en raadslid van De Werkgroep - is 
geboren en opgegroeid in Son en 
Breugel. Het boerenleven bepaal-
de het leven van de jonge Ben. Het 
voeren van de kippen en varkens 
was al net zo gewoon als het mee-
helpen bij het melken van de koeien. 
In zijn huidige functie als fractielei-
der van ‘De Werkgroep’ kan hij zijn 
affiniteit met het boerenbedrijf ge-
bruiken om de standpunten van de 
agrariërs te kunnen plaatsen. 

Ben is getrouwd met Marianne en 
heeft een zoon en een dochter. 
Voor zijn pensionering heeft hij ja-
renlang het vak levensbeschouwing 
gedoceerd op de LTS in Helmond. 

Daarnaast was hij als directielid be-
last met de leerlingenzorg. Buiten de 
politiek is Ben lid van biljartclub ‘Ons 
Genoegen’ en vanwege zijn techni-
sche knobbel helpt hij mee bij het 
maandelijkse repaircafé. 

Symbool
Als het gaat om mensen die hij 
bewondert, noemt Ben geen po-
litici. Wél is hij een fan van Philip 
Cocu trainer van PSV, die een ma-
nier van werken heeft, die hem erg 
aanspreekt. Zonder zichzelf op de 
voorgrond te zetten bezit Cocu het 
vermogen om het spel op een voor-
treffelijke en rustige manier te coör-
dineren. Dit is ook altijd de manier 
van werken geweest, die Ben in zijn 
onderwijsloopbaan nastreefde. De 
aanleiding om in de politiek te gaan 
is niet ingegeven door zijn ouders. 
Die waren er niet zo mee bezig. In 
Lieshout echter werd de aandacht 
van Ben gegrepen door een groep, 
die ernaar streefde de kernen van 
de vier Laarbeekse dorpen te be-
houden. Lang bestond immers de 
gedachte, dat Beek en Donk als 
grootste kern alles naar zich toe 
wilde trekken. De authenticiteit van 
de andere drie gemeenten zou dan 
ondergeschikt worden. Daarom ook 
heeft Ben met ‘De Werkgroep’ er-
voor gepleit, dat het Lieshoutse 
gemeentehuis als symbool van het 
centrum van het dorp niet zou wor-
den afgebroken.

Kern
Nog steeds is duurzaamheid en 
toekomstbestendigheid van de vier 
-heel verschillende- kernen van 
Laarbeek het belangrijkste speer-
punt van zijn partij. “Nu moet je 
niet direct denken aan zonnepane-
len”, vertelt Ben, “Nee, belangrijk 
is de instelling van de mensen in de 
kern. Ze moeten ervan doordron-
gen zijn, dat ze zelf een belangrijke 
taak hebben in het in stand houden 
van de levendigheid van een kern.” 
De fractievoorzitter benadrukt, dat 
het doen van inkopen in het dorp 

zelf, belangrijk is voor het voort-
bestaan van de winkels. Dat is één 
van de zaken, die een dorp leef-
baar houdt. Elke kern legt zijn eigen 
accenten en zorgt daarmee voor 
verscheidenheid. 

Op de vraag of hij bezig is met 
het verleden antwoordt Ben, dat 
hij niet zo ‘terugkijkerig’ is. Op het 
moment zou er in het gemeente-
huis van Lieshout wat hem betreft 
gerust een restaurant kunnen wor-
den gevestigd, terwijl hij dat, op 
het moment van ontstaan van de 

gemeente Laarbeek, absoluut zou 
hebben afgekeurd. Ben wil met zijn 
partij vooruit. De mensen ervan 
doordringen, dat ze zelf deel uitma-
ken van die kern en dat leefbaarheid 
iets is van ons allemaal. "Natuurlijk 
moet alles economisch verantwoord 
zijn, maar ik vind het erg leuk om 
bezig te zijn met mijn directe omge-
ving. Dat was ook de reden om ‘De 
Werkgroep’ te kiezen als partij, want 
hun kernenbeleid past uitstekend bij 
mijn visie op het bestaan", aldus de 
fractievoorzitter van De Werkgroep. 

MooiMezelf Ben SwinkelsMooiMezelfMooiMezelf

De namen van de raadsleden in 
Laarbeek zijn algemeen bekend. De 
gezichten die horen bij die namen 
vaak ook. De MooiLaarbeekKrant 
is nieuwsgierig naar de persoon 
achter het gezicht en gaat met een 
spiegel op pad. Wat we in de spie-
gel zien, vormt de inspiratie voor 
de nieuwe vierwekelijkse rubriek 
‘Mooi Mezelf’. 

Op zoek naar werk? Nieuwe mensen nodig?

“Solliciteren is niet eng. Pak deze kans!”
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Johan Maas

Laarbeek – Niet hoeven ploeteren 
op die sollicitatiebrief, maar gelijk 
in contact komen met werkgevers. 
Of zien wie er interesse heeft om bij 
jouw bedrijf te komen werken. Met 
die laagdrempelige insteek organi-
seert 'Laarbeek Werkt' op donderdag-
middag 26 mei haar eerste Vacature 
Café in het Dorpshuis in Lieshout. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. 

Werkzoekend?
Op zoek naar werk? Vakantiewerk, 
tijdelijk werk of toch een vaste baan? 
Maak dan nu je CV (Curriculum 
Vitae) in orde. Je levert die in bij de 
werkgroep 'Laarbeek Werkt' en kunt 
zo gratis deelnemen aan het eerste 
Vacature Café in Lieshout. Het zou 
immers zomaar kunnen dat jij die mid-
dag, tijdens een zogenoemd 'klikge-
sprek', kennismaakt met jouw nieuwe 
werkgever. Die ingeleverde CV komt 
dan handig van pas. 'Laarbeek Werkt' 
geeft jouw CV aan geïnteresseerde 
werkgevers zodat zij contact met je 
op kunnen nemen. Zo simpel kan het 
zijn… Niet vergeten dus!

Werkgroep 'Laarbeek Werkt'
De werkgroep 'Laarbeek Werkt' wordt 
gevormd door drie vrijwilligers: Pascal 
Béguin, Frans Elling en Esther Béguin 
– van Koert. Alle drie willen ze graag 
hun bijdrage leveren om werkzoe-
kenden te ondersteunen. Of zoals 
Frans zegt: “Wij kunnen niet zorgen 
voor meer vacatures, maar wél men-
sen ondersteunen die willen door-
stromen naar ander werk.” Zelf deelt 
hij zijn kennis als arbeidsdeskundige 
en weet hij de verbinding te maken 
tussen werkgever en werkzoekende. 
“Voor die werkzoekende is het vooral 

belangrijk om de moed erin te houden 
na de zoveelste afwijzing. Wij kunnen 
daarbij helpen door interessante work-
shops te geven en te laten zien dat 
ze er niet alleen voor staan.” Esther 
vertelt enthousiast: “Wij hebben in 
workshops, die een keer per maand 
gehouden worden, aandacht besteed 
aan het maken van een CV, aan het 
voeren van een sollicitatiegesprek en 

noem maar op. Meestal komen er 
rond de vijftien mensen, waarvan de 
samenstelling wel eens verandert, als 
ze een baan vinden. Zelf bezoek ik ook 
andere vacaturecafés in de regio. Voor 
mezelf, omdat ik ook werkzoekend 
ben én ook om te netwerken voor 
workshops die we in Laarbeek kun-
nen organiseren. Voor het Vacature 
Café in Lieshout rekenen we zeker op 

honderd man. We willen het plaatse-
lijk houden. Niet moeilijk, gewoon in 
een ongedwongen sfeer: komen dus!”

Peter Swinkels is gastspreker
“Peter Swinkels, oud-bestuurs-
voorzitter van Bavaria, is deze mid-
dag uitgenodigd als gastspreker”, 
vertelt Pascal trots. “Als echte in-
spirator en motivator!” Bedrijven 
die sowieso komen en dus open-
staande vacatures hebben, zijn: 
Bavaria N.V., APS Personeelsservice 
Nuenen, Artex B.V., Uitzendbureau 
Brabant Match Gemert, de Zorgboog 
Werkboog, Jeurgens Banket-, Biscuit- 
en Chocoladefabriek B.V., Frans 
Huybregts, Hommel B.V. Restaurant, 
Hutten Catering, Zorgboogcentrum 

Franciscushof, UWV Werkplein, Van 
Keulen Elektrotechnisch Buro en Van 
Rooi Meet. Verder is er een vacature-
wand opgesteld en zijn er speciaal dui-
zend visitekaartjes gedrukt waarmee 
de werkzoekende zichzelf kan promo-
ten. “Zoek je werk, laat deze kans dan 
niet aan je voorbijgaan”, besluit Frans 
enthousiast.  

Werkgevers kunnen zich nog 
aanmelden
Bent u een ondernemer met minstens 
één openstaande vacature? Door 
deelname aan het Vacature Café, 
kunt u uw vacature snel en eenvou-
dig invullen. Bel naar: 06-40429394 
of naar: 06-53410250. Kijk ook op: 
www.laarbeekwerkt.nl.

Zoek je werk, laat deze 

kans dan niet aan je 

voorbijgaan

Trots staan Pascal Béguin, Esther Béguin-van Koert en Frans Elling bij de banner 
die aangeboden is door Van Stiphout, grafische communicatie uit Helmond. 

Gallery 
Berkendijkje

Bij Diana’s kunt u terecht voor:
Sieraden uit eigen atelier, 

unieke handgemaakte sieraden 
van glas, wol en keramiek, 
voor sieraden in opdracht, 

maar ook voor reparatie van 
uw eigen sieraden.

Iedere vrijdag en zaterdag 
open van 10.00 tot 17.00 uur.

Buiten openingstijden op 
afspraak. Tel. 06-49666336

 

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl
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Na 54 jaar nemen wij afscheid van onze winkel.
Daarom willen wij iedereen uitnodigen om

samen met ons terug te kijken op deze periode.

Afscheidsopruiming met hoge kortingen,
van vrijdag 20 mei tot onze laatste dag 

zaterdag 29 mei.

U bent allemaal van harte uitgenodigd!

Toni en Mieke van den Bergh  •  Heuvelplein 26  •  5741 JK  Beek en Donk  •  Tel.: (0492) 46 17 40

Afscheidsfeest met grandioze opruiming

Kringloopwinkel Boedel Totaal levert, 
vanaf nu, ook in Gemert Totaalservice.
Een kleine 11 jaar, is kringloopwin-
kel Boedel Totaal werkzaam in de 
Regio de Peel en de Kempen. Via 
Geldrop zijn we in 2014 in Beek en 
Donk terecht gekomen, van waaruit 
wij een totaal Pakket kunnen lever-
en.

Nu de Kringloop Gemert gaat sluiten 
springen wij in dit open gat. Zodat 
ook Gemert en Bakel niet alles zo-
maar hoeven weg te gooien terwijl 
anderen hier nog blij gemaakt kun-
nen worden.

Naast het inleveren van Goede kring- 
loopspullen, komen hier ook de spul-
len terecht uit ontruimingen. Ontrui- 
mingen in de zin van leegruimen 
van huizen van personen die zijn 
gestorven, gescheiden of verhuisd 
zijn. De hoeveelheid materialen die 
daar vrijkomen zou niet verantwoord 
worden gerecycled als we alles naar 
de milieustraat zouden brengen. 
Zoveel mogelijk 1e lijn recyclen  
(kringloop verkoop) is ons doel.

Materiaal dat niet verkocht kan 
worden, wordt ook op een verant-
woorde manier verwerkt. Papier bij 
papier, glas bij glas, chemisch afval 
bij chemisch afval, etc. Ook kan 

iedereen bij ons goede zaken inle- 
veren.

Bij ontruimingen of miniverhuizingen 
kunnen we, Zoals onze naam reeds 
doet vermoeden, een Totaal Pakket 
aanbieden. Zo verzorgen we een ont- 
ruiming van A tot Z. Van de Inspec-
teur van de Woningbouwverenigin-
gen tot aan de sleuteloverdracht, met 
alles wat er in de tussentijd dient te 
gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn 
vloerbedekking verwijderen, repa-
raties aan de muren uitvoeren, etc.

Ontruimingen kunnen vaak goed-
koop worden uitgevoerd omdat de 
inboedel in de kringloopwinkel ver-
kocht kan worden. Als er alleen maar 
kringloopspullen opgehaald dienen 
te worden en ze in goede staat zijn, is 
dit zelfs kosteloos. Dit geldt natuurlijk 
niet voor maar 1 stoeltje of 1 doosje. 
Deze kunnen de mensen zelf inle- 
veren.

Kijk op www.boedeltotaal.nl voor een 
uitvoerig beeld van de geschiedenis 
en de diensten die boedel Totaal kan 
aanbieden.

Onze openingstijden zijn van woens-
dag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 
17:00 uur.

Lettertype:

Lettertype huisstijl:
Museo Slab 300
Museo Slab 700

P 103-16 C
C100 M92 Y36 K26
R42 G47 B86
#2A2F56

Museo Slab 300
Museo Slab 700

P 52-8 C
C0 M96 Y79 K0
R197 G36 B51
#C42333

Advertorial

Lettertype:

Lettertype huisstijl:
Museo Slab 300
Museo Slab 700

P 103-16 C
C100 M92 Y36 K26
R42 G47 B86
#2A2F56

Museo Slab 300
Museo Slab 700

P 52-8 C
C0 M96 Y79 K0
R197 G36 B51
#C42333

 Heuvelplein 93 Beek en Donk    www.boedeltotaal.nl    Tel 0492330313

Laarbeek - Nog nooit was Pinksteren 
zo koud, nog nooit was Pinksteren zo 
nat, Running Team Laarbeek trotseer-
de de hagel en regenbuien om na bijna 
48 uur te arriveren op de Coolsingel. 
Op zaterdagmiddag was het team van 
start gegaan in Hamburg om na 566 
kilometer te finishen in Rotterdam.

Goed voorbereid vertrok het team 
op zaterdagmorgen op weg naar 
Hamburg. Onderweg werd bekend-
gemaakt dat Elly Faber dit jaar van 
start mocht gaan. Om 17.30 uur was 
het dan zover, Roparun 2016 was be-
gonnen. Na enkele kilometers kwamen 
de eerste waterdruppels al naar bene-
den, gevolgd door een verschrikkelij-
ke hagelbui. Door wat oponthoud in 
Bremen werd het tijdschema niet ge-
haald. De eerst nacht was verschrikke-
lijk koud en nat en vooral de fietsers 

kwamen helemaal verkleumd aan op 
het wisselpunt. Aan de Nederlandse 
grens werden ze verwelkomd door 
Twan en Juliëtte Peters die daar hun 
camper hadden geparkeerd en al zijn 
shirts van Running Team Laarbeek van 
de laatste jaren had opgehangen. Door 
de harde wind en de hagelbuien lag 
het team intussen bijna een uur achter 
op het tijdschema. 

In de laatste nacht en morgen werd 
het tempo flink opgeschroefd. Jammer 
was het, dat door het late tijdstip bijna 
alle festiviteiten in de dorpen al voor-
bij waren, maar eenmaal in de buurt 
van Rotterdam was het overal vol-
op feest. De doorkomst bij de Daniël 
den Hoed kliniek blijft heel speciaal 
en emotioneel, hier komen de doelen 
van de Roparun heel dicht bij elkaar 
en worden ook alle deelnemers op een 

feestelijke manier onthaald. De laatste 
kilometers ging het gehele team over 
de Erasmusbrug naar de Coolsingel, 
waar ze feestelijk onthaald werden. 
Een avontuur voor het leven, zeker 
voor de nieuwe mensen in het team. 

Voor Running Team Laarbeek een 
zeer geslaagde Roparun 2016, te-
meer omdat dit jaar een record aan 
donaties is binnengehaald €20.000,- 
. Hen steunen kan altijd nog, kijk op 
runningteamlaarbeek.nl. Alle spon-
soren worden heel hartelijk bedankt 
voor hun bijdrage. Niet Running Team 
Laarbeek, maar u maakt het mogelijk 
om het doel van de Roparun mogelijk 
te maken: “Leven toevoegen aan de 
dagen, waar geen dagen meer kunnen 
worden toegevoegd aan het leven”. 
Op naar Roparun 2017, voor Running 
Team Laarbeek de 10e Roparun.

Team trotseert zware weersomstandigheden en loopt 566 kilometer uit

Zware Roparun voor Running Team Laarbeek

Running Team Laarbeek op de Coolsingel 
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‘Vers verzonnen’ vrolijke versjes van Tineke Mols
Redacteur: Marie-Christine van 
                  Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek/Gemert – Een kleurrijk vrolijk boekje 
ligt sinds kort bij boekhandel Van Helvoort op 
de plank. De MooiLaarbeekKrant bezocht trot-
se schrijfster Tineke Mols in haar woning in 
Gemert.

Beelden en woorden
Een kordate, vrolijke Tineke opent de deur. Zowel 
haar woning als de hal van het appartement zijn 
versierd met haar prachtige foto’s. Dat de kleurrij-
ke prenten haar versjesbundel zouden aanvullen, 
was eerst helemaal niet het plan. “Ik was in ge-
sprek met een illustrator die prenten bij de versjes 
zou maken, maar we kwamen er samen niet he-
lemaal uit”, vertelt Tineke. “De tip van haar om 
mijn foto’s erbij te gebruiken, was een gouden.” 
Nu ligt haar ‘kindje’ voor haar op tafel. Een glos-
sy boekje met een harde kaft. Tineke lacht om de 
opmerking van haar kinderen. “Als je je versjes 
bundelt, maak er dan iets moois van.” Dat is wat 
Tineke gedaan heeft. Zestig versjes en dertig fo-
to’s van eigen hand. “De foto’s passen bij de sfeer 
van de versjes”, legt Tineke uit, terwijl ze een foto 
laat zien met een duif die opvliegt. “Toepasselijk 
voor een vers over de overgang”, lacht ze.

Inspiratie
“Nee, de versjes zijn niet autobiografisch”, 
lacht Tineke op de ondeugende vraag van De 
MooiLaarbeekKrant. “Inspiratie doe ik op ‘in huis 
en tuin’, het heeft niet altijd betrekking op me-
zelf. Het zijn dingen die me bezighouden.” Nu 
de kinderen het huis uit zijn, heeft ze meer ruim-
te voor zichzelf. “In de loop der jaren groeide 
mijn aantal versjes”, zegt Tineke. “Toen plannen 
voor de bundel ‘Vers verzonnen’ concreter wer-

den, heb ik een aantal verzen kritisch bekeken en 
vervangen door andere versjes die ik afgelopen 
jaar nog schreef.” Over de vraag welk versje ze 
graag in de krant wil hebben, moet ze even na-
denken. Uiteindelijk kiest ze toch een autobiogra-
fisch werk.

Ik miste al een tijd 
mijn damast tafellaken 

hoe kan zoiets in godsnaam 
nou toch verloren raken?

Toen vond ik zoon zijn brommer 
in losse onderdelen 

mijn kleed lag daar dus onder 
de kerstdis te verspelen…

Taal
“Gedichtjes maken is knutselen”, zegt Tineke die 
veel met taal bezig is. Het schrijven van versjes 
geeft haar een gevoel van vrijheid. Toch was het 

best een puzzel om de verzen mooi en correct op 
papier te krijgen. Over elke hoofdletter, punt of 
komma is nagedacht. Om de bladzijde een foto 
en een geschreven paginanummering.  Het boek-
je is speels ingedeeld. Af en toe staat onder een 

gedicht een komische regel geschreven. “Waar 
heb ik mijn paspoort nou gelaten…? Ik heb geen 
ID.” Samen met de versjes zorgen ze voor een 
komisch en herkenbaar bundeltje.

Tineke Mols

ONDERHOUD VAN 
ALLE MERKEN,

OUD & JONG

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

AUTO CORSTEN
OPEL ERKEND
REPARATEUR

Iedereen heeft er wel eens van gehoord, veel mensen zijn er wel eens door behandeld, 
de manueel therapeut, in de volksmond, een “kraker” genoemd. Meestal zijn het 
de volwassenen die door een verkeerde houding, overbelasting of trauma, nek- of 
rugklachten ontwikkelen. Deze klachten kunnen dan door de manueel therapeut 
adequaat  behandeld worden. 
Ook kinderen kampen vaak met pijnklachten in het bewegingsapparaat die doorgaans 
moeilijk te plaatsen zijn. Dat de manueel therapeut vaak moeite heeft met het 
interpreteren van deze pijnklachten bij kinderen komt omdat hij hierin onvoldoende is 
opgeleid.  Een kind is geen kleine volwassene! Daarnaast gaan kinderen op een andere 
wijze om met pijnklachten. Het ene moment verteld het kind zijn ouders dat hij last 
heeft van zijn lies of knie en een paar uur later voetbalt hij weer met zijn vriendjes. Veel 
ouders denken dan: “ het zal wel meevallen”. Na 30 jaar ervaring in het behandelen van 
kinderen weet ik dat als een kind met regelmaat dezelfde pijnklacht aangeeft er wel 
degelijk iets aan de hand is. De oorzaak van de klacht zit dan meestal niet daar waar de 
pijn gevoeld wordt.

Om kinderen met pijnklachten goed te kunnen behandelen is specifi eke 
kennis nodig. We hebben te maken met een nog niet volgroeit 

skelet, een individu dat lichamelijk en geestelijk in ontwikkeling 
is en daarbij zijn eigen specifi eke aandoeningen of klachten kan 
ontwikkelen. Binnen onze praktijk is Harry Mommers geregistreerd 
kindermanueeltherapeut (KMT), en dus in staat om kinderen 
met pijnklachten in het bewegingsapparaat / hoofd op een juiste 
manier te onderzoeken en te  behandelen. Dit gaat altijd in nauw 
overleg met de huisarts en als nodig met een kinderfysiotherapeut. 

Uiteraard worden ook de ouders/verzorgers betrokken bij het 
behandelplan. 

Een aparte manueel therapeut voor kinderen ? 
Is dat eigenlijk wel nodig? Is de gewone manueel therapeut dan onvoldoende 
opgeleid om kinderen (0-18 jaar) met pijnklachten in rug , benen, nek en hoofd op 
een verantwoorde manier te behandelen?

“Een kind is geen kleine volwassene”

De Kinder Manueel Therapeut

www.fysiopuntlaarbeek.nl

Gedichtjes maken is knutselen

Toneelstuk over dementie ‘Zoeken’ bij de KBO

KBO Lieshout houdt kienavond

Tweede editie KVL hobbybeurs

Rommelmarkt 'De Regt ruimt op!' afgelast
Lieshout - De gemeente Laarbeek wil een de-
mentie-vriendelijke gemeente zijn. In dit ver-
band is er een toneelstuk ontwikkeld dat mensen 
aan het denken wil zetten over dementie. Steeds 
meer mensen zullen hiermee te maken krijgen. 

De KBO is daarom blij met de volgende voorstel-
ling.  In ‘Zoeken’ wordt door mensen uit Laarbeek 
(waarvan sommigen in hun eigen situatie met 
dementie geconfronteerd worden) een aantal 

scènes gespeeld waarin dementie een rol speelt. 
Daarna wordt er in kleine groepen hierover nage-
praat en nagedacht. In Lieshout wordt het stuk 
gespeeld op donderdag 26 mei om 19.00 uur in 
de Hofkamer van Franciscushof.

Toegang is gratis. Wel graag even aanmelden 
bij De Inloop van de KBO of via de mail naar 
kbolieshout@gmail.com.

Lieshout - Seniorenvereniging KBO Lieshout 
houdt op vrijdag 20 mei een gezellige kienavond 
in het Dorpshuis te Lieshout. Iedereen is van har-
te welkom om mee te spelen.

Win een van de prachtige prijzen en misschien wel 
het bedrag dat in de jackpot zit. De zaal in het 
Dorpshuis is geopend om 19.00 uur. Het kienen 
vangt aan om 20.00 uur. Na het kienen is er tradi-
tiegetrouw de loterij. 

Lieshout – De tweede editie van de KVL Hobbybeurs 
wordt gehouden op zondag 2 oktober in het 
Dorpshuis in Lieshout. 

Deze hobbybeurs is bestemd voor mensen die hob-
bymatig diengen maken en dit willen presenteren 
en eventueel willen verkopen. De beurs duurt van 

11.00 tot 16.00 uur. Er zijn nog tafels te huur, voor 
€7,50 kunt u uw hobby aan een groot publiek la-
ten zien. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
Sandra van der Aa, tel. 06-49855244. Mailen kan 
ook naar kvlieshoutnb@gmail.com. Wilt u niet op 
deze hobbybeurs staan als standhouder, dan bent u 
als bezoeker van harte welkom. De toegang is gratis. 

Beek en Donk - De jaarlijkse rommelmarkt 'De 
Regt ruimt op!', welke zondag 22 mei stond ge-
pland, kan helaas niet doorgaan. 

Er zijn te weinig kramen verhuurd voor de rom-
melmarkt, waarop de organisatie heeft besloten 
het evenement af te lasten. Na het succes van de 
afgelopen 2 jaren, vindt er dit jaar dus geen 3e 
editie plaats.
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Rabobank       Peel
Noord heeft sa-

menwerken hoog in het vaandel staan. 
De collegiale samenwerking met diverse 
lokale makelaars en taxateurs is daarvan 
een goed voorbeeld. Deze keer tre� en Ma-
rie-Louise Meulendijk, � nancieel adviseur 
van Rabobank Peel Noord en Marco Eijke-
mans van Bedrijfsmakelaardij uit Gemert 
elkaar. Samen leggen ze uit waarom het in-
schakelen van een aankoopmakelaar aan-
trekkelijk is voor potentiële huizenkopers.

Waarom is het verstandig een aankoopma-
kelaar in te schakelen?
“Het kopen van een huis moet je weloverwo-
gen doen”, legt Marco uit. “Het is niet zomaar 
een aankoop, een huis is een investering voor 
de toekomst en een huis moet altijd courant 
blijven. Daarom is het belangrijk dat je om te 
beginnen je wensen in kaart brengt. Naar welk 
type woning ben je op zoek? Welk leefcomfort 
past je? Welke locatie vind je interessant? Alle-
maal zaken die een aankoopmakelaar met je 
bespreekt voordat je gericht op zoek gaat naar 
een geschikte woning. Vervolgens kan een aan-
koopmakelaar dan onafhankelijk een selectie 
maken van panden die in aanmerking komen 

naar aanleiding van jouw wensen en behoef-
ten.”

Wanneer kopers interesse hebben in een 
pand, hoe dan verder?
“Je moet een aankoopmakelaar eigenlijk zien 
als een soort van regisseur; hij of zij begeleidt 
je vanaf het moment dat je je wensen in kaart 
brengt totdat je bij de notaris zit voor de over-
dracht”, vervolgt Marco. “Behalve het maken 
van afspraken voor bezichtigingen, gaan we 
ook mee met klanten. We vragen van tevo-
ren alle relevante juridische informatie op en 
nemen deze met klanten door. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het bewijs van eigendom of 
een akte van erfpacht. Een belangrijke taak is 
ook het checken van de bouwkundige staat 
en van informatie bij gemeente (o.a. een be-
stemmingsplan), Kadaster en bodemloket. Een 
aankoopmakelaar vergaart alle relevante infor-
matie vooraf. Op die manier kunnen eventuele 
problemen vooraf worden getackeld en zijn 
klanten volledig geïnformeerd alvorens ze een 
pand gaan bezichtigen!” 

Blijft het alleen bij vooraf infor-
meren?
“Nee hoor, zeker niet”, lacht Marco. 
“Na een bezichtiging maken we 
een uitgebreid bezichtigingsver-
slag met hierin al onze bevindin-
gen over het pand, inclusief een 
waardebepaling en – heel belang-
rijk – we brengen advies uit over 
de bouwkundige staat waarin de 
woning zich bevindt. Indien nodig, 
adviseren we een bouwkundige 
keuring en desgewenst regelen we 
die ook. Maar in de regel adviseer ik 

klanten wanneer ze serieus geïnteresseerd zijn 
in een woning om nog een keer terug te gaan 
met mensen ‘uit de praktijk’. Neem die mee en 
laat die persoon kijken naar de bouwkundige 
staat. Mochten klanten serieus interesse tonen 
in een woning, dan voeren we desgewenst de 
onderhandelingen, we adviseren in de keuze 
voor een notaris en nemen de koopakte en no-
tariële documenten door. Tot slot begeleiden 
we klanten bij de inspectie van het pand voor 
de overdracht en bij de uiteindelijke sleute-
loverdracht. En dan is de cirkel rond!”

Hoe kijkt de Rabobank naar de rol van een 
aankoopmakelaar?
“Een aankoopmakelaar doet in feite een 
quickscan én er is al een (voorlopige) waarde-
bepaling afgegeven wanneer klanten bij ons 
komen voor hypotheekadvies”, legt Marie-Lou-
ise uit. “Behalve een indicatie van de waarde, is 
door middel van die quickscan direct een indi-
catie van verbouwingskosten, energielabel en 
eventueel achterstallig onderhoud bekend bij 
ons. Ook het bestemmingsplan wordt onder-
zocht. Dit is van belang voor het verstrekken 
van een hypotheek. Wanneer vooraf alle infor-

matie helder is, heeft de bank dus meer gerich-
te informatie omtrent de aan te kopen woning. 
Onvoorziene zaken zijn vooraf ‘getackeld’. Dit 
maakt dat we direct aan de slag kunnen en dat 
de klant achteraf zelf geen onderzoek meer 
hoeft te verrichten. Dat scheelt werk en tijd 
waardoor eerder duidelijkheid gegeven kan 
worden inzake de � nancieringsbehoefte van 
de klant. Daar pro� teert de klant alleen maar 
van.”

Elke dag inloopspreekuur
Heb jij vragen op het gebied van nieuwbouw, 
wonen of anders? Loop dan geheel vrijblijvend 
binnen tijdens de dagelijkse inloopspreekuren 
van Rabobank Peel Noord! “Mensen zijn enthou-
siast en willen graag kopen op dit moment”, be-
sluit Marie-Louise, “het inloopspreekuur is een 
groot succes. Bovendien zijn we vanaf 25 april 
gestart met de actie ‘Hypotheek binnen een 
week’. Ga voor alle informatie naar HYPERLINK 
“http://www.rabobank.nl.” 

Rabobank…een aandeel in elkaar

SOLAR

POWER

DE AANKOOPMAKELAAR. OMDAT JE NIET ZOMAAR EEN HUIS KOOPT…

Een aankoopmakelaar is 
een regisseur

Een aandeel in elkaarRabobank Peel Noord  Koppelstraat 91 Beek en Donk 0492-391919 www.rabobank.nl/peelnoord

Vlnr: Paul Stienen (Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs), Marie-Louise Meulendijk (Financieel 
Adviseur Rabobank), Drieke van den Hurk (Van den Hurk Makelaars), Marco Eijkemans (Eijkemans 
Bedrijfsmakelaardij en Taxaties), Marja Gerritsen- van de Vossenberg (Financieel Adviseur Rabobank), Geert 
Geerts (Geerts Makelaars – Taxateurs) en Paul van Helvoort (Van Helvoort Makelaardij BV).Geerts (Geerts Makelaars – Taxateurs) en Paul van Helvoort (Van Helvoort Makelaardij BV).

COLUMN
Harmonie 

St. Caecilia viert 
8, 9 en 10 juli 

groot feest

Een zonovergoten Heuvel, een 
paar ossen aan het spit, vrolijke 
muziek. Zo was het in 1976 bij 
het 100-jarig bestaan van onze 
harmonie. Het moest een feest 
worden zoals er in Lieshout nog 
nooit geweest was. En dat werd 
het ook. Het was een feest waar 
men nu nog over praat. Onder-
tussen is dat al weer 40 jaar gele-
den en wie dat eeuwfeest bewust 
heeft meegemaakt is niet meer 
de allerjongste. Die is misschien 
al lid van de KBO en heeft op 
13 september 2015 het 60-jarig 
bestaan van de KBO meegevierd. 
En waar een feest te vieren is, 
daar is onze harmonie aanwe-
zig. Ook al lijkt het weer wat 
minder, als de harmonie speelt, 
dan schijnt de zon en worden 
de mensen vrolijk. Het was een 
mooi feest op 13 september 
2015, mede dankzij onze har-
monie, die op het kerkplein een 
mooie aubade bracht aan bestuur 
en leden van de KBO. In optocht 
trok men daarna achter de har-
monie aan naar het Dorpshuis, 

waar het feest werd voorgezet. 
Maar de toon was gezet, de 
stemming zat erin. Op 8, 9 en 10 
juli is het weer feest in Lieshout. 
En weer zal de hele bevolking dit 
feest meevieren, want de har-
monie hoort bij Lieshout en haar 
bevolking. Als er één vereniging 
in Lieshout is waar iedereen van 
kan genieten, jong en oud, dan is 
het de harmonie. Hou daarom die 
data vrij. Doen hè! 

Nelly de Groot-Cooijmans

En de KBO in Lieshout viert mee…

Jaarlijkse Pelgrimsrit MTC Mariahout

Meiboomfeest op de Kouwenberg

Mariahout – MTC Mariahout houdt 
op zondag 22 mei haar jaarlijkse 
Pelgrimsrit. Deze motortoertocht is 
dit jaar onderverdeeld in 2 afzonder-
lijke ritten van ongeveer 110 km lang, 
welke hetzelfde snijpunt hebben, na-
menlijk café restaurant ‘De Pelgrim’ in 
Mariahout. 

U kunt dus zelf kiezen welke rit of 
ritten u rijdt (totaal dus 220 km). De 
ene rit ligt oostelijk van Mariahout en 
gaat zo richting Grave en de andere 
rit ligt westelijk van Mariahout rich-
ting Oirschot/Tilburg. Alle motorrij-
ders die deel willen nemen aan deze 
rit zijn van harte welkom. Deze rit telt 
tevens mee voor de Lootcompetitie 
(10 punten). Voor deze tocht kan men 
inschrijven tussen 9.00 en 11.00 uur 
bij De Pelgrim, Mariastraat 21-23 te 
Mariahout. De route is alleen digitaal 
voor Garmin navigatie beschikbaar. 
Het inschrijfgeld gedraagt €6,00 en 
dit is inclusief consumptie. Vooraf 

inschrijven is mogelijk via 
cmdaniels@onsbrabantnet.nl. 

Meer info is te verkrijgen bij Neel 
Daniëls, tel. 0499-422638. 

Aarle-Rixtel - Folkloregroep Dikkemik 
houdt op vrijdagavond 27 mei een 
meiboomfeest op en rond de kiosk. 
Naast het feestelijk opzetten van de 
meiboom vindt er een optreden plaats 
van volksmuziekgroep Binderin met 
vrolijke (mei)liedjes en wordt er rond-
om de meiboom gedanst .Uiteraard 
zal Dikkemik ook van zich laten zien 
en horen! 

Meiboomfeesten zijn eeuwenoud, 
maar werden lange tijd verboden. 
Eerst in de Franse tijd werd er in Aarle 

weer een meiboom opgezet ( op 
Croy).De meiboom en het meidansen 
verbeelden de vruchtbaarheid , het 
nieuwe leven en nieuwe vriendschap-
pen.Ook heden ten dage zijn er nog 
steeds traditionele meifeesten zoals 
ook in Aarle-Rixtel. Volksmuziekgroep 
Binderin bestaat uit ( voormalige)lera-
ren en ouders van de Vrije School. De 
groep speelt authentieke volksmuziek 
van allerlei aard. Het is vooral vrolijke 
muziek. Het meiboomfeest begint om 
19.00 uur
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Mariahout met 2-1 voor tegen Lieshout 

Jeu-de-boulesverenigingen strijden mee in dorpenbattle

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout – In het kader van de Dorpenbattle 
van harmonie St. Caecilia streden dinsdag de 
Mariahoutse en Lieshoutse jeu-de-boulesver-
enigingen tegen elkaar voor een puntje erbij in 
de ranking. Er werd volop gejeu-de-bould op de 
banen bij het Dorpshuis in Lieshout. Lieshout 
ging met de winst naar huis, maar Mariahout 
voert toch nog de battle aan. Tussenstand: 2-1. 

Dorpenstrijd
Harmonie St. Caecilia heeft in het kader van haar 
140-jarig bestaan een dorpenbattle georgani-
seerd. De dorpen die deelnemen zijn Lieshout 
en Mariahout, want de harmonie is voor beide 
dorpen de muzikale steun en toeverlaat. Beide 
Laarbeekse kernen hebben een eigen voetbal-
club, een biljartclub en jeu-de-boulesclub, om 
maar eens een paar voorbeelden te noemen. 
Hans Tossaint van de harmonie legt uit: “De 
overkoepelende functie van de harmonie in deze 
‘battle’ wordt benadrukt. Er hebben al enkele 
wedstrijden plaatsgevonden. Een projectgroep 
binnen de harmonie kwam op het idee om de ge-
lijksoortige clubs in de dorpen uit te laten maken, 
welk dorp het beste is. Tot op dit moment zijn er 
twee wedstrijden geweest. Deze jeu-de-boules-
wedstrijd is battle nummer 3.”

Op kop
De twee buurthuizen hebben tegen elkaar ‘ge-
battled’ door met Pasen een aantal verstopte eie-
ren te laten zoeken. Onder leiding van een heuse 
paashaas zijn er eieren gevonden en is er van het 
geheel ook een filmpje gemaakt. Alles bij elkaar 
werd deze wedstrijd gewonnen door Mariahout. 
De voetbalclubs ’Eli’ en ‘VV Mariahout’ moesten 
tijdens hun strijd bepalen, wie het beste was met 
een bal op de lat van het doel te schieten. Ook 
hierbij won Mariahout. 

Balletjesspel
Vandaag is een grote afvaardiging van Lieshout 
naar het veld gekomen om hun rivalen uit 
Mariahout te ontvangen. Er wordt stevig gegooid 
en de uitroepen van goed- of afkeuring zijn niet 
van de lucht. “Ge wordt er wel moe van”, ver-
trouwt één van de oudere ‘boulers’ de verslag-
gever toe. Vanaf de zijlijn wordt de spelers veel 
goedbedoeld commentaar toegeroepen. Ook 
hier staan de beste stuurlui aan wal. De leden 
van Ons Genoegen (Lieshout) en Het Trefpunt 
(Mariahout) laten zich de koffie met cake goed 
smaken en een enkel lid waagt zich al aan een 
flesje bier. Alom is er lof voor de mooie vlak-
ke banen in Lieshout, “alleen niet die langs de 
muur”, legt een kenner me uit. Vergeleken met 
andere regionale banen ligt het geheel er strak 
bij en vanwege de positie hebben passanten een 
goed zicht op de spelers. Een schoolklas komt 

langs en een “Hoi oma” klinkt, omdat deze sport 
toch vooral gepensioneerden trekt! Bij dit spel 
laat Lieshout zien, dat de battle nog niet is beslist. 

Lieshout wint met 25-8, zodat de totale stand nu 
2-1 is, in het voordeel van Mariahout.

De jeu-de-boulesverenigingen van Lieshout en Mariahout streden dinsdag tegen elkaar. Links de spelers van ’t Trefpunt uit Mariahout en rechts alle spelers van Ons Genoegen uit Lieshout 

Di. t/m Do. 16.00 - 21.00u   Vr. & Za. 14.00 - 21.30u  Zo. en feestdagen 12.00 - 21.30u 

Dorpsstraat 15-17  |  Lieshout  |  0499 - 313185

2 bekers Tomatensoep
2 porties Mini Loempia’s
Foe Yong Hai met Kipfilet
Tjap Tjoy met Kipfilet
Koe Loe Yuk
Varkenshaas  Sichuan saus
Kipfilet Pikante saus
Kipfilet met Champignons
Chinese Nasi

€ 5,-      Voor € 4,10
€ 6,-      Voor € 5,20
€ 8,50   Voor € 7,95
€ 9,20   Voor € 8,50
€ 11,50 Voor € 9,99
€ 11,50 Voor € 9,99
€ 11,95 Voor € 10,50
€ 11,95 Voor € 10,50
€ 10,50 Voor € 8,-

AANBIEDINGEN

CATERING MENU
Alle catering zijn incl. nasi, bami of rijst

CATERING A

CATERING C

P.P. € 8,50 
Babi Pangang, Foe Yong Hai, Tjap Tjoy, 

Saté, Ka Li Kok, Casavas

P.P. € 12,50 
Babi Pangang, Foe Yong Hai, Koe Loe 

Yuk, Kong Bao Ha, Kipfilet met kerriesaus, 
Jiao Yen Yuk, Ming Pao Kai, Saté, Mini 

loempia,Pangsit goreng, Casavas

P.P. € 10,50
Babi Pangang, Foe Yong Hai, Tjap Tjoy, 
Tausi Yuk, Sichuan Kai, Po Lou Kai, Saté, 

Mini loempia, Ka Li Kok

P.P. € 15,00
Ming Pao Kai, Kipfilet met cashewnoten, 
Tausi Yuk, Tongfilet met zoetzure saus, 

Kong Bao Ngou, Garnalen met oestersaus, 
Koe Loe Yuk, Kipfilet met kerrie saus, Cha 

Sieuw met uien, Salade, Mini loempia

CATERING B

CATERING D

Alle catering zijn incl. nasi, bami of rijst.
Wij kunnen bij u thuis of uw bedrijf een lopend buffet en 

catering vanaf 15 personen verzorgen!!

NIET GELDIG OP 
ZONDAG EN 
FEESTDAGEN

GELDIG VAN 17 MEI T/M 17 JUNI 2016
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Ophaaldata binnengebied

Kort nieuws

Gemeente actueel

Eerste Laarbeekse id-swipers tijdens Beek & Dance van O&U

Uitvoeringsregels kunst- en cultuureducatie 

Verleende omgevingsvergunningen

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Bent u een docent in kunst- en cultuuronderwijs in Laarbeek?
• Prijsvraag voor pakkende titel duurzaamheidsprogramma!
• Vacaturecafé, werkgroep Laarbeek Werkt
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Op vrijdag 20 mei komt wethouder Briels aan het woord. 

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

In de gemeente Laarbeek wordt veel aandacht besteed aan alcoholmatiging. 
Organisaties van evenementen moeten bezoekers controleren op leeftijd en dat 
is soms best lastig. Aan een identiteitsbewijs is iemands leeftijd weliswaar af te 
lezen maar de echtheid van het bewijs is vaak met het blote oog niet vast te stellen.
 
Om organisaties van evenementen te faciliteren heeft de gemeente Laarbeek nu 
vijf zogenaamde id-swipers aangeschaft waarmee paspoorten, identiteitskaarten 
en rijbewijzen op echtheid kunnen worden gecontroleerd.
Het apparaat geeft na een seconde ook aan of iemand oud genoeg is om alcohol 
te drinken (groen lampje) of niet (rood lampje). Laarbeekse organisaties mogen de 
id-swipers gratis gebruiken voor het door hun georganiseerde evenement.
 
Harmonie O&U heeft tijdens Beek & Dance op vrijdag 20 mei de primeur en zal 
bij de entree gebruik gaan maken van de id-
swipers. Het gebruik van de swipers levert 
geen vertraging op bij de entree maar draagt 
juist bij aan een vlotte doorstroming omdat 
het apparaat direct informatie geeft over 
leeftijd van de persoon en echtheid van het 
identiteitsbewijs.
 
In een volgend artikel geven we u meer 
informatie over hoe u met uw vereniging ook 
de id-swipers kunt lenen.

Kunstenaar gezocht

Wilt u met uw kunstwerk pronken op een A-locatie langs de N279? Grijp nu 
uw kans!
Op bedrijventerrein Bemmer IV wordt binnenkort een aantal bomen gekapt. Het 
college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft besloten om één 
boom ter beschikking te stellen aan een kunstenaar die van deze boom (of een 
deel daarvan) een mooi kunstwerk kan maken. Dit kunstwerk wordt geplaatst op 
één van de eilandjes van Bemmer IV langs de N279.
Het is één van de negen eiken die staan in een weiland in het verlengde van de 
Bosbeemd (voormalige Boerdonkseweg). Deze zijn ongeveer 20 meter hoog en 
hebben een omtrek van circa 2,5 meter. U kunt zelf aangeven welke boom uw 
voorkeur heeft.

Wij zijn op zoek naar een kunstenaar uit Laarbeek die zin heeft in deze 
uitdaging.
U kunt zich tot 6 juni aanmelden via lisette.heesakkers@laarbeek.nl. Vermeld 
uw naam en adres en dien uw schets/ontwerp in. De kunstadviescommissie van 
Laarbeek adviseert het college van burgemeester en wethouders welke kunstenaar 
het kunstwerk mag maken.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Lisette Heesakkers van de gemeente 
Laarbeek, bereikbaar via telefoonnummer 0492 469 700.

Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens zijn vergadering op 15 
maart 2016 de uitvoeringsregels kunst- en cultuureducatie vastgesteld.
Deze uitvoeringsregels maken het mogelijk om kinderen tot en met 18 jaar 
een tegemoetkoming in de kosten te verlenen voor het volgen van kunst- en 
cultuuronderwijs. De regeling geldt voor het cursusjaar 2016-2017 (met ingang 
van 1 augustus 2016).

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Heuvel 10, Lieshout aanbrengen gevelreclame bouwen 11-05-2016
Rijbroeksedreef 1-3,  bouwen van twee woningen bouwen 13-05-2016
Beek en Donk
Eksterlaan 6, Lieshout vergroten van een woning bouwen 13-05-2016
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s.

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

Les volgen voor kunst en cultuur? 
Dan kun je subsidie aanvragen

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

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

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

af te wijken).

Docentenlijst
Er komt een lijst van docenten die aan de criteria voldoen om een opleiding te mogen 
verzorgen. Een criterium is een vakdiploma en/of aantoonbare gebleken geschiktheid. 
De docentenlijst staat vanaf week 24 (15 juni) op de website van de gemeente.

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

Per kind wordt per jaar maximaal 1 subsidie verleend voor individueel onderwijs en 1 
voor groepsonderwijs. De hoogte van het subsidiebedrag kan worden verlaagd als er 
per jaar meer aanvragen zijn, dan er subsidiegeld beschikbaar is. 

Hoe vraagt u subsidie aan?
Een ouder/verzorger schrijft een kind in voor het volgen van een opleiding via een 
lesovereenkomst. De docent zorgt vervolgens dat deze overeenkomst bij de gemeente 
terechtkomt. Als de lesovereenkomst voor 1 augustus bij de gemeente binnen is, 
dan krijgt de ouder/verzorger voor het begin van de opleiding (in principe aanvang 
basisonderwijs) duidelijkheid over de hoogte van de subsidie. Wordt een aanvraag 
later gedaan dan 1 augustus, dan is er in principe binnen een maand duidelijkheid over 
de hoogte van de subsidie.
De ouder/verzorger kan de voucher overdragen aan de docent, die op zijn/haar beurt 
deze kan verzilveren bij de gemeente.

Wat als u het lesgeld niet kan voorschieten?
Als uw inkomen niet toereikend is om het lesgeld voor te schieten, bijvoorbeeld omdat 
u leeft van een bijstandsuitkering, komt u mogelijk in aanmerking voor een voorschot 
of kunt u beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor kunt u contact 
met de gemeente opnemen via telefoonnummer 0492 469 700.

Meer informatie
Meer informatie staat op de website van de gemeente. Heeft u nog vragen, neem dan 
contact op met de gemeente Laarbeek, 0492 469 700.
Deze manier van subsidiëren is nieuw en roept wellicht nog vragen op. Op woensdag 
15 juni van 17.00 tot 19.30 uur kunt u binnenlopen in het gemeentehuis als u nog vragen 
heeft over het nieuwe subsidiesysteem. Wethouder Joan Briels en beleidsmedewerker 
Anton-Pieter Verheggen proberen dan uw vragen te beantwoorden.

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

M E I
ma di wo do vr za zo

M E I
ma di wo do vr za zo

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek
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Maak u de beste foto van het mooiste groene plekje in Laarbeek? 

We nodigen u uit om mee te doen aan onze fotowedstrijd met als thema: wat is uw 
mooiste groene plekje in Laarbeek? Laarbeek doet mee aan de groenwedstrijd van 
de stichting Entente Florale. Hierbij strijden gemeenten om de titel ‘groenste dorp’ of 
‘groenste stad’ van Nederland. Laarbeek heeft op het vlak van groen veel te bieden 
en daar zijn we trots op. En u als inwoner weet als geen ander de mooiste plekjes 
te vinden. Graag willen we zien wat volgens u het mooiste plekje van Laarbeek is. 

Hoe doet u mee?
Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot en met maandag 30 
mei uw foto(’s) sturen naar fotowedstrijd@laarbeek.nl onder vermelding van uw 
naam, adresgegevens, telefoonnummer en de locatie waar de foto is genomen. 

Prijzen
De drie mooiste foto’s worden beloond een afdruk van hun foto op canvas en met 
€ 75,- (eerste plaats), € 50,- (tweede plaats) en € 25,- (derde plaats). Daarnaast 
worden de foto’s afgebeeld op de achterzijde van de MooiLaarbeekkrant, bij de 
evenementenkalender. 

Waar moeten foto’s aan voldoen?
Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd houdt u dan rekening mee met de 
volgende criteria:
• Alléén inwoners van de gemeente Laarbeek kunnen deelnemen aan de 

fotowedstrijd.
• Per persoon mogen maximaal drie foto’s worden ingeleverd.
• De foto moet in Laarbeek worden genomen. 
• De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG formaat met een 

minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1 MB.
• De foto’s moeten uiterlijk maandag 30 mei via het e-mailadres  

fotowedstrijd@laarbeek.nl aangeleverd zijn. 
• Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te vragen voor 

publicatie van de foto’s.
• De gemeente Laarbeek kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden. Bij 

deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s 
voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures, etc.

De foto’s en de namen van de winnaars zullen bekend gemaakt worden 
via de MooiLaarbeekKrant. De winnaars krijgen natuurlijk vooraf schriftelijk 
bericht. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Linda Jacobs via  
linda.jacobs@laarbeek.nl. 

Verleende vergunningen Drank- en Horecawet

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten vergunning te verlenen aan:
• Van B Restaurant, Dorpsstraat 25 in Aarle-Rixtel tot het verstrekken van 

alcoholhoudende drank, op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet 
(verzonden 12 mei 2016),

• Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel tijdens het koningschieten tot het 
verstrekken van alcoholhoudende drank op grond van artikel 35 van de Drank en 
Horecawet, op dinsdag 23 augustus 2016 van 13.00 tot 19.30 uur op het terrein 
Jan van Doorenpaviljoen aan de Torenakkerweg in Aarle-Rixtel (verzonden 12 mei 
2016),

• Stichting Dorpsfeesten, de heer J.J.P.M. Krijnen uit Aarle-Rixtel tijdens een 
badkuipenrace tot het verstrekken van alcoholhoudende drank op grond van 
artikel 35 van de Drank en Horecawet, op zondag 19 juni 2016 van 13.00 tot 18.00 
uur aan de Havenweg in Aarle-Rixtel (verzonden 12 mei 2016),

• Gilde Sint Margaretha, de heer J.A.M. Roijackers uit Aarle-Rixtel tijdens het 
koningschieten tot het verstrekken van alcoholhoudende drank op grond van 
artikel 35 van de Drank en Horecawet, op maandag 22 augustus 2016 van 14.00 
tot 20.00 uur op het gildeterrein Sint Margaretha aan de Havenweg 6a in Aarle-
Rixtel (verzonden 12 mei 2016),

• Harmonie St Caecilia Lieshout, de heer D.H Dirven uit Lieshout tijdens 
Sounds XXL (dorpsfeest voor het 140 jarig bestaan) tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet, op:

• vrijdag 8 juli 2016 van 19.00 tot 0.45 uur de dag daarop volgend
• zaterdag 9 juli 2016 van 14.00 tot 0.45 uur de dag daarop volgend 
• zondag 10 juli 2016 van 12.00 tot 22.00 uur (verzonden 12 mei 2016),
• WISH Events, de heer T. Klomp Bueters uit Beek en Donk tijdens Wish 

Outdoor 2016 tot het verstrekken van alcoholhoudende drank op grond van artikel 
35 van de Drank en Horecawet, op:

• vrijdag 1 juli 2016 van 19.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend,
• zaterdag 2 juli 2016 van 14.00 tot 02.00 uur de dag daarop volgend,
• zondag 3 juli 2016 van 14.00 tot 24.00 uur,

op het Wish Outdoor festivalterrein aan de Lekerstraat in Beek en Donk (verzonden 
17 mei 2016).

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

Aanvragen omgevingsvergunning

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend    Werkomschrijving
IJsweg, Beek en Donk 09-05-2016    kappen zes bomen
Lieshoutseweg 7, Aarle-Rixtel 09-05-2016    veranderen van een woning
Burg. Seelenlaan 25 en 27,  11-05-2016    vergroten van twee woningen
Beek en Donk

Aangevraagde sloopmelding
Locatie       Ingediend Werkomschrijving
Bosven 2b, Mariahout       09-05-2016 verwijderen van asbest
Beemdkant 7, Lieshout       12-05-2016 verwijderen van asbest
Rooyseweg 15, Mariahout       13-05-2016 slopen van een bijgebouw

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke 
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

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

Afgehandelde sloopmeldingen

Locatie Werkomschrijving Activiteit
Bosven 2b, Mariahout verwijderen van asbest slopen
Tuindersweg 27, Mariahout verwijderen van asbest slopen
Rooijseweg 14, Mariahout verwijderen asbest daken  slopen
Beemdkant 7, Lieshout verwijderen van asbest slopen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met de Donckse Wijing is 
het gedeelte van de Lage Heesweg 
tussen de Kapelstraat en de Model 
van de Donckstraat in Beek en Donk 
afgesloten voor alle verkeer behalve 
voetgangers. Deze maatregel geldt 
op zondag 29 mei 2016 van 8.00 tot 
14.00 uur.

Tijdelijke verkeersbesluit

Voorbereidingsprocedure instellen stopverbod een zijde van de Schoolstraat 
Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te 
hebben om de verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een stopverbod 
gedurende bepaalde tijden aan een zijde van de weg in een deel van de 
Schoolstraat in Aarle-Rixtel.
Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 20 mei 2016 tot vrijdag 1 juli 2016 ter 
inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 
burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en 
Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team 
Leefbaarheid, telefoon 0492 469 700.

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
ontwerpbeschikkingen zijn genomen:

Locatie Inzagetermijn Werkomschrijving
Beekerheide 12a, Beek en Donk 18-5 t/m 29-6 2016 brandveilig gebruik
  Koetje Boe
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen 
bovengenoemde ontwerpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Wanneer geen zienswijze wordt ingediend, kan later geen beroep 
worden ingesteld.

Exploitatievergunningen

• De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te wijzigen van 
de heer en mevrouw Vogels, op grond van artikel 1:6, lid b van de Algemene 
Plaatselijke Verordening voor het uitbaten van Landgoed d’n Heikant, 
Asdonkseweg 6 in Aarle-Rixtel (verzonden 12 mei 2016).

• De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen aan de 
heer S.L.T. van Berloo, op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening voor het uitbaten van Van B Restaurant, Dorpsstraat 25 in  
Aarle-Rixtel (verzonden 12 mei 2016).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek: t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de 
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 19 mei 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

Geef het vanuit thuis door op 
www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?
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Teams Zorg & Welzijn in alle Laarbeekse kernen van start
Als laatste in deze serie stelt ook Team Zorg & Welzijn Beek en Donk zich voor. 
Sinds 1 april vormen Henrie Bouwmans (ViERBINDEN dorpsondersteuner voor Beek 
en Donk), Peter Bogaards (maatschappelijk werker LEV-groep) en Hetty Hendriks 
(Wmo-consulente gemeente Laarbeek) het Team Zorg & Welzijn in Beek en Donk. 

“Iedereen kan bij ons terecht”
“Alle inwoners van Beek en Donk kunnen met alle vragen op het gebied van zorg en 
welzijn bij ons terecht”, benadrukt dorpsondersteuner Henrie Bouwmans. “Als ze ons 
nodig hebben, kunnen ze binnenlopen tijdens het spreekuur op maandagochtend 
of bellen met het Klantcontactcentrum van de gemeente. Het bijzondere aan het 
Team Zorg & Welzijn is dat we drie afzonderlijke disciplines zijn, die elkaar enorm 
versterken. Door gezamenlijk vragen te bespreken ontstaat een bredere kijk op de 
behoeften van de inwoners en komen we op inventievere oplossingen. Dat werkt 
goed. Vooral omdat er vanuit het Rijk, de gemeente, maar ook vanuit de samenleving 
steeds meer een beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid en het eigen netwerk van 
mensen. Bij vraagstukken die wij als team niet kunnen beantwoorden beschikken we 
over een groot netwerk waar we altijd een beroep op kunnen doen of naar kunnen 
doorverwijzen.”

Relatie Teams Zorg & Welzijn met Peel 6.1
Veel inwoners van Laarbeek vragen zich af wat de relatie is van de Teams Zorg & 
Welzijn met Peel 6.1 en bij welke van de twee ze nu terecht moeten met hun vragen. 
“Dat is eigenlijk heel eenvoudig”, legt Henrie Bouwmans uit. “Sinds de invoer van de 
Teams Zorg & Welzijn kunnen de inwoners van Laarbeek altijd terecht bij het Team 
Zorg & Welzijn in hun eigen kern en hoeven ze niet meer naar Helmond te bellen. De 

gemeente Laarbeek wilde de zorg zo dicht mogelijk bij de burgers brengen en ze in 
hun eigen woonplaats helpen. Daarom zijn deze teams geformeerd. Peel 6.1 is nog 
steeds in werking, maar is voor de burgers niet meer direct van belang. Het is voor de 
gemeente Laarbeek meer de administratieve organisatie die alles met betrekking tot 
zorg en welzijn op de achtergrond regelt. Het kan soms voorkomen dat mensen door 
de administratieve processen lang op een antwoord of beschikking moeten wachten. 
Als ze daardoor in de problemen raken, raden wij ze aan zeker even contact op te ne-
men met het Team Zorg & Welzijn in hun woonplaats. De teamleden kunnen mogelijk 
bemiddelen in het proces of meedenken over een (tussen)oplossing.” 

WMO-loket
Specifiek geldt bovenstaande ook voor Wmo. Voor alle inwoners van Laarbeek geldt, 
dat zij daarvoor niet meer per sé naar Helmond hoeven. Wmo-vragen kunnen voort-
aan ook gesteld worden bij het Team Zorg & Welzijn waar de Wmo-consulent deel van 
uitmaakt. In Beek en Donk is dat Hetty Hendriks. Zij pakt alle Wmo-aanvragen op die 
bij het Team Zorg & Welzijn Beek en Donk binnenkomen. 

Bereikbaarheid Team Zorg & Welzijn Beek en Donk
Iedere maandagochtend van 9.00 tot 11.00 uur houdt het Team Zorg & Welzijn Beek 
en Donk inloopspreekuur in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Het team 
is telefonisch bereikbaar via het Klantcontactcentrum van de Gemeente Laarbeek, 
telefoonnummer 0492 469 700. Ook kan er een bericht worden gestuurd via het 
contactformulier op de website www.laarbeek.nl/teamz&w. 

Welzijn
Zorg

MeedenkenAdvies

Oplossing

Hulp

Contact

Mantelzorger
Inloopspreekuur

Wonen Maatschappelijk

Vlnr: Peter Bogaards, Henrie Bouwmans en Hetty Hendriks

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

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

IJsvogeldrama op de Biezen
Zoals ik enige weken geleden beschreef in mijn stukje hadden we op Eco camping de Biezen een ijsvogelwand 
gecreëerd die binnen enkele weken bewoond werd. We hebben er vanuit een schuilhutje kunnen genieten van 
het graven, baltsen en paren van de ijsvogels en hier mooie foto´s van kunnen maken. Na enkele weken broe-
den waren de ijsvogels de uitgekomen jongen aan het voeren, wat te zien was aan het af en aan vliegen van 
het mannetje en vrouwtje ijsvogel met visjes. Afgelopen week zagen we echter afwijkend gedrag, ze gingen niet 
meer voeren terwijl de jongen nog niet uitgevlogen waren. Zaterdagmorgen ben ik in het hutje gaan zitten om te 
kijken hoe het ervoor stond, maar ik zag alleen het vrouwtje dat stilletjes voor zich uit zat te kijken, het mannetje 
kwam af en toe een visje voor het vrouwtje brengen maar dat werd niet geaccepteerd. Plotseling zag ik vanuit 
mijn ooghoek beweging en tot mijn stomme verbazing kwam er een nerts over een drooggevallen randje zand 
aan en klom zo het nest van de ijsvogels in om er na een paar seconden weer uit te komen en te verdwijnen. 
Een drama! Deze ontsnapte Amerikaanse nerts had natuurlijk enkele dagen eerder het nest al leeggeroofd. In de 
dagen hierna heeft hij nog een ware slachting aangericht door diverse nesten van meerkoetjes leeg te roven en 
jonge eendjes en meerkoetjes op te eten. Het beestje weet niet beter en volgt zijn natuurlijk gedrag maar het is 
een exoot die in onze natuur niet thuishoort en nu gaat een bevoegde instantie proberen de nerts te vangen en 
af te voeren zodat er aan de slachting een einde komt. Helaas moet ik voor de eerste keer mijn stukje afsluiten 
met de woorden; het was voor mij afgelopen weekend niet genieten van onze Mooie Laarbeekse natuur!

Liedertafel 't Nachtpitje
Beek en Donk - Iedereen is op vrij-
dag 27 mei weer welkom in Café/
Zaal de Tapperij aan de Kerkstraat in 
Beek en Donk voor de maandelijk-
se meezingavond van Liedertafel 't 
Nachtpitje.

Zoals gewoonlijk liggen vanaf 21.00 
uur de zangbundels klaar en starten 
de accordeonisten met de bege-
leiding van populaire liedjes die bij 
iedereen bekend zijn. De entree is 
gratis.

Aarle-Rixtel - De EHBO-vereniging 
Aarle-Rixtel geeft op maandag 6 en 
13 juni een cursus Reanimatie-AED. 
Op deze twee avonden leert u wat 
u moet doen bij een circulatiestoor-
nis (hartstilstand). Dagelijks ster-
ven mensen aan een hartstilstand, 
thuis, op het werk of op straat. 

Bij een circulatiestoornis is er acuut 
levensgevaar en dan is het van le-
vensbelang om zo snel mogelijk 
te handelen. De eerste minuten 
zijn daarbij cruciaal. Op de cur-
sus leert u hoe u een hartstilstand 
herkent en welke stappen vervol-
gens moeten worden doorlopen. U 
leert het slachtoffer te beademen 
en borstcompressies te geven. De 

reanimatievaardigheden worden 
geleerd op een oefenpop. Daarnaast 
leert u het gebruik van een AED (een 
Automatische Externe Defibrillator). 
Met behulp van een AED kan het 
hart van het slachtoffer een kleine 
elektrische schok gegeven worden 
wat het slachtoffer een grotere kans 
op overleven geeft.  Deze AED’s zijn 
op veel buitenlocaties in Laarbeek te 
vinden. 

De lessen worden gegeven in De 
Dreef aan de Duivenakker in Aarle-
Rixtel en de lestijd is van 20.00 tot 
22.30 uur. De cursus kost €20,00. 
Aanmelden kan tot 30 mei via  
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl.

Cursus EHBO in Aarle-Rixtel

Reanimeren kun je leren

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl
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Witte gij ’t nog?  Café ‘Voermansrust’ aan 
de Gemertseweg? Nee zeker? Klopt, want 
dat café werd in de volksmond steevast 
D’n Engel genoemd, of nog huiselijker 
‘Bij Nel d’n Engel’. Het café heeft er tot 
1964 gestaan, toen moest het wijken voor 
de verbreding van de Gemertseweg. De 
MooiLaarbeekKrant werd hierover getipt 
door Marc Wijgergangs (14), kleinzoon 
van ‘Dora d’n Engel’ (74), die op haar beurt 
weer de dochter is van ‘Nel d’n Engel’.

‘D’n Engel’, een bijnaam 
Het café werd ‘D’n Engel’ genoemd, om-
dat het steeds werd uitgebaat door iemand 

met de achternaam Engels. Janus Engels 
was in 1903 de eerste uitbater. In 1939 
werd het café voortgezet door zijn doch-
ter Nel Engels die getrouwd was met Harry 
Grassens. “Geen reden om onze bijnaam 
aan te passen”, lacht Dora. “Niks, ‘Bij 
Harry’ of zo, het bleef gewoon ‘Bij Nel d’n 
Engel’. Sommige mensen hier in Beek en 
Donk noemen mij trouwens ook vaak Nel 
in plaats van Dora. Ze doen maar!”

‘Voermansrust’, de echte naam
“Het was niet zomaar een café”, gaat 
Marc verder. “Je kon er ook wat eten, er 
werden ook kruidenierswaren verkocht 
en petroleum. Daarnaast onderhield ‘Jan 
de Voerman’, broer van Nel, met paard 

en wagen een expeditiebedri-
jfje tussen Beek en Donk en 
Eindhoven. Over ome Jan en 
zijn paard zou je een mooi dik 
boek kunnen schrijven”, vult 
Dora aan. ‘Voermansrust’ lag 
op een strategische plaats, 
een knooppunt van wegen. 
Dat zorgde vroeger voor veel 
aanloop van voerlui, die hier 
hun paard lieten rusten en zelf 
ook een biertje namen. Later 
werden dat chauffeurs, die 
een hapje kwamen eten en 
fietsers. Achter het café stond 

een schietpaal. De Groene Schut uit Beek 
schoot daar op een ‘puist’ (stronk) die 
boven aan de paal was bevestigd. Degene 
die het laatste stuk eraf schoot was koning. 
Dat kon uren duren, maar dat vonden ze 
volgens Dora bij ‘D’n Engel’, helemaal niet 
erg! De schietpaal staat nu langs de Aa, 
vlakbij het kasteel.

Romantiek in ‘D’n Engel’
Met een schuin oog naar haar man Mari, 
vertelt Dora dat ze zelf weinig van het café 
heeft meegekregen. “Mijn moeder stuurde 
me naar kostschool, omdat ze me de ruige 
cafépraat wilde besparen. Later had ik 
geen enkele behoefte om het café voort te 
zetten.” Marc vervolgt lachend: “Toch heb 
je ook wel het een en ander aan ‘D’n Engel’ 
te danken oma.” Reden voor Mari, die zich 
tot nu toe nauwelijks in het gesprek had 
gemengd, om in te grijpen. Het blijkt dat 
hij Dora, op één van de spaarzame mo-
menten dat ze wél in het café aanwezig 
was, voor het eerst heeft ontmoet.

Hoe dat ging? Een gekuiste samenvatting 
van twee verschillende versies door De 
MooiLaarbeekKrant: “Drie kameraden, 
waaronder Mari Wijgergangs meldden zich 
na een avondje stappen bij ‘Nel d’n Engel’. 
Alle drie vallen ze op Dora. Ze besluiten 
om haar moeder te vragen of haar doch-
ter nog even mee mag… om een frietje te 

kopen. Het antwoord was twee keer ‘nee’. 
Als Mari een laatste poging waagt, zwijgt 
moeder en kan Dora mee. “Zo en niet an-
ders”, zegt Mari beslist.

Mooi plekje
Op de plek waar vroeger ‘D’n Engel’ stond, 
is Mari nog regelmatig te vinden. Hij heeft 
daar nog een stukje grond met wat schap-
en en een tractortje. “Mooi in de lente”, 
lacht hij. “Maar veel werk”, zucht hij. 
“Misschien denkt hij wel eens was ik toen 
‘D’n Engel’ maar voorbijgefietst”, besluit 
Dora lachend.

een schietpaal. De Groene Schut uit Beek 
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Door Jos Bekx en Paul van de Wiel 

Bij de aansluiting van het nieuwe 
kanaal op de Zuid-Willemsvaart 
werd de weg van Den Bosch 
naar Weert die daarlangs liep 
onderbroken. Dit probleem 
werd in het oorspronkelijke plan 
opgelost door het plaatsen van 
een ophaalbrug. Bij die brug zou 
een dubbele keersluis komen, 
om het Wilhelminakanaal af te 
kunnen sluiten, bijvoorbeeld als er 
onderhoud gepleegd moest worden 
of bij eventuele leegloop van het 
kanaal.

Bij het herziene plan in 1904 
wordt de sluis verplaatst naar 
het Achterbosch in Lieshout. De 
reden was dat het schutten van 
schepen in de monding van het 
Wilhelminakanaal zou kunnen 
leiden tot stremmingen in de Zuid-
Willemsvaart. In het gewijzigde 
plan vervalt de ophaalbrug daar en 
wordt verplaatst naar de huidige 
Oranjelaan. De weg van Den Bosch 
naar Weert zal worden omgeleid 
vanaf de aansluiting op de Zuid-
Willemsvaart, langs het nieuwe 
kanaal tot de Oranjelaanbrug 
en dan terug naar de Zuid-
Willemsvaart. Met als gevolg vier 
scherpe bochten. In december 1907 
tekent de gemeenteraad van Aarle-
Rixtel bezwaar aan. De raad vindt 
dat de ophaalbrug op de oude plaats 
moet blijven, omdat die daar nodig 
is voor de vele fabrieksmeisjes die 
van de weg gebruik maken. Het 
bezwaar wordt verworpen.

Twee jaar later komen de 
gemeenten Aarle-Rixtel en Beek en 
Donk samen in actie. Zij vinden de 
vier scherpe bochten in de nieuwe 
weg bezwaarlijk. Ze stellen voor 
de weg van Den Bosch naar Weert 
om te leiden over de Oranjelaan 
tot de brug en van daaruit door de 
Beemd naar Aarle-Rixtel. Zij lijken 
hun zin te krijgen, maar komen in 
aanvaring met de strijdvaardige 
Nölleke Raijmakers. Deze heeft 
daar zijn landbouwgronden liggen 
en weigert elke medewerking.

De gemeente Aarle-Rixtel praat 
jarenlang op Raijmakers in, maar 
tevergeefs. B&W laten in 1913 
aan Provincie en Rijk weten dat de 
grond van Raijmakers niet te koop 
is. Provinciale Waterstaat geeft 
het echter niet op en biedt f 3000 
voor de benodigde 37 aren. Maar 
Raijmakers wil alleen verkopen 
als hij f 5000 krijgt. Provinciale 
Waterstaat vindt deze prijs 
buitensporig hoog en adviseert een 

onteigeningsprocedure te starten. 
De normale grondprijzen lagen die 
tijd rond de ƒ1000-1500 per ha.

In juli 1913 staat dit onderwerp 
op de agenda van de Provinciale 
Staten. Raijmakers heeft echter in 
een schrijven op 18 juli 1913, op 
zegel, bezwaar aangetekend. Hij 
stelt dat de weg door de Beemd 
geen algemeen nut dient; de afstand 
van de Zuid-Willemsvaart tot de 
Oranjelaanbrug is slechts 60 meter, 
zodat door het verharden van de 

beide kanaaldijken vanaf de 
Zuid-Willemsvaart tot aan de 
Oranjelaanbrug het verkeer slechts 
een omweg van circa 120 meter 
hoeft te maken. Hoewel de omweg 
in werkelijkheid vele malen groter 
is, krijgt de stug volhoudende 
Raijmakers zijn zin. Beide 
kanaaldijken worden verhard, 
de gronden van Nölleke worden 
niet onteigend en de weg door de 
Beemd komt er niet. 

1916 - 2016

Nölleke Raĳ makers een eeuw geleden: niks weg

Op 1 februari 1916 begon in 
Aarle-Rixtel de aanleg van het 
oostelijk deel van het Wilhelmina-
kanaal. Nu, honderd jaar later, be-
steedt De MooiLaarbeekKrant daar 
aandacht aan in een serie artikelen 
over de aanleg van het kanaal en 
wat daarmee samenhing. 

Nölleke Raijmakers (links) 
met schoonzoon Fr. Bekx.
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Het terras wordt omgetoverd tot Biergarten en Weinstube
Entree GRATIS!

Brabants Musik Fest
Jetzt geht’s los

26 JUNI 
11.00 - 19.00 uur

Onder het genot van 
bier en wijn genieten 
van live-muziek

Kloosterdreef 8  |  5735 SJ  Aarle-Rixtel  |  0492 46 81 10
www.brabantsekluis.nl  |  reserveren@brabantsekluis.nl  

Mooi UIT in Laarbeek

Fiets en tuinfeest voor Laarbeekse Veteranen

Terug in de tijd

Tentoonstelling 125 jaar Harmonie O&U in de Heemkamer 

Laarbeek - Vereniging ‘De Laarbeekse 
Veteranen’ houdt op zaterdag 11 juni 
hun zomeractiviteit: het fiets en tuin-
feest. Voor de eerste keer op de een 
nieuwe locatie aan het Wethouder 
Heinsbergenplein 6 in Beek en Donk 
(De Nieuwe Werf).

Die fietstocht van circa 2 uur brengt 
de deelnemers naar de mooiste plek-
jes van Laarbeek en omgeving en start 
om 12.00 uur. Na afloop van de fiets-
tocht sluit men zich aan bij de andere 
deelnemers en gaan ze beginnen aan 
een gezellige en hopelijk zonovergoten 
middag, onder het genot van een hap-
je en een drankje. Later op de middag 
kan er genoten worden van een koud-
warm buffet, en komen ook de verha-
len los. Leden kunnen zich aanmelden 
via de secretaris.

Sinds 1973 bestaat er een vetera-
nen vereniging in Beek en Donk, 

eerst als vereniging voor Nederlands 
Indiëgangers welke later versterking 
kregen van veteranen uit Nieuw-
Guinea. Na het ontstaan van de 
Gemeente Laarbeek in 1994 ontstond 
er een veteranen vereniging met leden 
uit Lieshout, Mariahout, Beek en Donk 
en Aarle-Rixtel. 

Vanaf 2005 is de vereniging De 
Laarbeekse Veteranen opengesteld 
voor alle veteranen; van WO-II tot de 
missie in Mali. Veel in Laarbeek woon-
achtige jonge Veteranen weten echter 
niet dat er in Laarbeek een veteranen 
vereniging actief is. Vanwege de wet 
op de privacy zijn deze veteranen vaak 
ook niet bekend bij de vereniging. 
Een vereniging dus voor jong en oud, 
m/v, dienstplichtig en beroeps, zowel 
oud-militairen als militairen die nog 
in actieve dienst zijn. Zo kan het dus 
gebeuren dat er twee leden nu ver-
stek moeten laten gaan op het fiets en 

tuinfeest omdat zij momenteel op mis-
sie zijn in Mali en Afghanistan.

Bent u veteraan en wil u meer we-
ten over de vereniging en mis-
schien lid worden, dan kunt u con-
tact opnemen met de secretaris: 
veteranenlaarbeek@gmail.com of tel. 
0492-382674.

Beek en Donk - Ook Heemkundekring 
‘De Lange Vonder’ sluit zich aan bij 
de festiviteiten rond het jubileum van 
de koninklijke harmonie ‘Oefening 
en Uitspanning’. In de Heemkamer is 
namelijk een expositie ingericht die 
geheel gewijd is aan het 125-jarig be-
staan van dit roemrijke muziekkorps.

De tentoonstelling is samengesteld uit 
het rijke archief dat van de harmonie 
bewaard is gebleven. Het eerste deel 
is chronologisch opgebouwd met vele 
foto's en het bijbehorende verhaal. 
Het tweede deel gaat kriskras door de 
tijd met allerlei losse foto's en enkele 
filmfragmenten. 

De tentoonstelling 125 jaar O&U is 
te bezoeken in de Heemkamer aan 
de Parklaan 5 te Beek en Donk (de 
Heemkamer bevindt zich op het 

feestterrein). Openingstijden: zaterdag 
21 mei en zondag 22 mei beide dagen 
van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang 
is gratis.

Concert Cor Bakker Trio 
Aarle-Rixtel - De seizoensafsluiting 
van Wim Beeren Jazz Society zal 
op woensdag 25 mei worden ver-
zorgd door het trio van Nederlands 
bekendste pianist Cor Bakker in 
de zaal van Bij Van Dijk aan de 
Dorpsstraat 18 in Aarle-Rixtel. 
Bassist en drummer die avond zijn 
respectievelijk Jasper Somsen en 
Yonga Sun.

Cor Bakker studeerde cum laude 
af aan het Amsterdams Sweelinck 
Conservatorium in de richting
piano/improviserend musicus. 
Hij vervolgde zijn studie in Los 
Angeles bij zijn grote inspirator, de 
Amerikaanse pianist, componist en 
arrangeur Clare Fischer. Hij was ge-
durende 11 jaar de vaste pianist van 
het Metropole Orkest. Landelijke 
bekendheid kreeg Cor o.a. als vaste 
begeleider van TV programma’s van 
Paul de Leeuw, evenals zijn eigen 
muziekprogramma’s ‘Cor & Co’ en 
‘Cor op reis’. Naast zijn onvolprezen 
pianospel als begeleider van talloze 
nationale en internationale ar-
tiesten, is Cor Bakker ook 
een uitmuntend solist in de 
setting van het klassieke 
jazz trio. Er zal dan ook 
veel werk te beluisteren 

zijn van zijn jazz-cd ‘Elettra’ bij Wim 
Beeren Jazz Society.

Gezien de te verwachten gro-
te belangstelling voor dit concert, 
wordt geadviseerd tijdig aanwezig 
te zijn. Aanvang 20.30 uur, entree 
slechts €8,00. Graag tot ziens op 
25 mei bij ‘Bij Van Dijk’, Dorpsstraat 
18, Aarle-Rixtel, recht tegenover 
de kerk. Kijk voor info ook op 
www.wimbeerenjazzsociety.nl en 
www.corbakker.nl.

Cor BakkerFotograaf: Bokkie Vink
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DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

‘T Café van Lieshout
Feestje voor max. 130 personen? Info aan de bar

Entree 
gratis!

Vrijdag 20 mei  ‘Switched Off’
Zaal open: 20.00 uur | Aanvang: 21.00 uur

Zondag 29 mei
Live op groot scherm: 
Formule 1 race van Monaco

Mooi UIT in Laarbeek

MuziektuinPodium in teken van 125 jaar O&U
Beek en Donk – De Stichting 
MuziektuinPodium verzorgt op zon-
dag 22 mei in de Muziektuin van 
Beek en Donk de muzikale omlijs-
ting van het onderdeel ‘Beek en Donk 
Presenteert’ in het kader van het 
125-jarig jubileum van de Koninklijke 
Harmonie Oefening & Uitspanning.

Op het kleine podium bij het 
ParkPaviljoen treden tussen 10.30 
en 17.00 uur Kinderzanggroep Kiko, 
Vrouwenkoor Mignon, Binderin, Aniek 
Westerdijk, Zoë Vermaes, Three Keys, 
Zingiz en Eyad Shawi voor u op.

De Stichting MuziektuinPodium no-
digt iedereen van harte uit deze gratis 
optredens te komen bijwonen. Voor 

meer informatie over de stichting, de 
optredende groepen en de overige 
concerten op 12 juni, 26 juni, 17 juli, 

28 augustus en 25 september, kunt u 
terecht op www.muziektuinpodium.nl.

Beek en Donk – Meedoen aan de 
allereerste editie van de botenpa-
rade, welke op zondag 26 juni in de 
zuid-Willemsvaart wordt gehouden, 
is eenvoudiger dan menigeen wellicht 
denkt. Enige voorwaarde voor dit Juni 
Watermaand evenement is namelijk 
de aanwezigheid van een vaartuig dat 
blijft drijven en kan varen. De aandrij-
ving mag gemotoriseerd zijn of kan 
handmatig gebeuren. De organisatie 
is in handen van de Teugelders van 
Ganzendonck. Aanmelden kan via 
www.teugelders.nl.

De bedoeling is dat er door het ka-
naal tussen sluis 6 en de Beekse brug 
in Beek en Donk tijdens de bewuste 
zondag een lange stoet van rubberbo-
ten, kano’s, badkuipen, surfplanken, 
kartonnen boten, roeiboten, water-
fietsen, plezierboten, speedboten, 
vlotten, luchtbedden, zwembanden en 

vaartuigen gemaakt van allerlei andere 
materialen vaart. De vaartuigen en de 
deelnemers moeten uiteraard ludiek 
zijn aangekleed. Dit kan, net zoals bij 
de carnavalsoptocht, groots en uitge-
breid (denk aan de optochtwagens), 
maar ook klein (denk aan individuele 
deelnemers en groepen). De boten-
parade legt met hele lage snelheid, 
aangegeven door de organisatie, het 
parcours af. Er zijn ludieke prijzen te 
winnen in 2 categorieën: gemotori-
seerd en niet gemotoriseerd.

Ook voor publiek
Het zomerse evenement SplasH!! is 
er niet alleen voor de deelnemers van 
de botenparade. Op zaterdagavond 
25 juni is de kade van het kanaal aan 
de Dijkstraat (bij de Beekse brug) van-
af 20.00 uur het tropische toneel van 
een gezellige muzikale avond. De 
band ‘Five4you’ strooit die avond met 

vele beken-
de hits in de 
feesttent en 
daaromheen. 
Met een 
drankje en 
je vrienden, 
bekenden of 
familie kun je 
er alvast in vakantiestemming komen. 

Op zondag mag iedereen zich opstel-
len langs het kanaal (fietspad aan de 
zijde van het dorp) om te genieten van 
alles wat er vanaf 14.00 uur langskomt 
tijdens de botenparade. In- en rond het 
kanaal bij de feesttent is er die dag van 
alles te beleven wat met water te ma-
ken heeft. Ook voor de kinderen zijn er 
diverse activiteiten. De toegang bij alle 
SplasH!! activiteiten en het deelnemen 
aan de botenparade is helemaal gratis. 

Orkesten zetten hun beste beentje voor

'Concert at Croy Castle'

Aarle-Rixtel - Prachtige muziek op 
een van de mooiste plekjes van de 
wijde omgeving op een mooie zwoe-
le zomeravond en na afloop gezellig 
napraten met vrienden en bekenden 
onder het genot van een lekker koel 
glaasje wijn, bier of fris. 

Dat is wat Fanfare De Vooruitgang uit 
Stiphout en Harmonie De Goede Hoop 
uit Aarle-Rixtel voor ogen hebben. 
Daarom houden beide verenigingen 
op zaterdagavond 18 juni samen een 
concert bij kasteel Croy met als titel 
‘Concert at Croy Castle’. 

In de entourage van dit prachtige land-
goed met als decor het in de avond 
verlichte kasteel zullen beide orkesten 
hun beste muzikale beentje voor zet-
ten. Muziek gebracht in een sfeer zoals 
bij de Prinsengrachtconcerten of André 
Rieu. U wordt vanaf 19.00 uur in stijl 
welkom geheten op het landgoed 
onder de klanken van folklore-orkest 
Binderin. Het concert zelf begint om 
20.00 uur.  Na afloop van het concert 

kunt u nog even gezellig nagenieten 
van de muziek, de bijzondere sfeer van 
deze plek en elkaars gezelschap.

Kaarten voor dit unieke concert zijn à 
€ 8,50 verkrijgbaar bij (Aarle-Rixtel) 
Snoeperij Jantje, Kapsalon Tess en op 
dinsdagen bij ‘Bij van Dijk’ na de re-
petitie van het groot orkest. De op-
brengst uit de kaartverkoop is bedoeld 
om de kosten van de organisatie van 
dit concert te kunnen dekken.

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Meedoen met een boot of badkuip?

Allereerste editie SplasH!! Botenparade

Bourgondische tafels!Bourgondische tafels!
 Ideaal voor op uw feest!

Tafel vol bourgondisch eten met diverse lekkernijen met vis en vlees tot 
aan verse broden, salades, tapenades, wraps, een grote carpaccio-spiegel 

en nog veel meer lekkers. Voor ieder genoeg wils, de hele avond lang!

Wij kunnen ook het complete feest voor u verzorgen!
Informeer naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon



Donderdag 19 mei 201626 
Heropening Mariahoutse Trimbaan

Betaal jij ook elk jaar een maandsalaris aan energie?
En besef je dat je daarmee ook ons 
milieu beïnvloedt? Er liggen mooie 
kansen om geld te besparen en tege-
lijkertijd de vervuiling van ons milieu 
te verminderen. 

Ons artikel in de Mooi Laarbeek krant 
van vorige week heeft veel enthou-
siaste reacties opgeleverd. Nieuwe 
mensen en nieuwe ideeën. We zijn 
blij met deze positieve energie en het 
groeiende bewustzijn van het belang 
van duurzaamheid. Daarom deze 
week een heel praktische insteek die 
iedereen betreft : je energieverbruik.

Wat zijn bij jou thuis de grootver-
bruikers? Is het de koelkast? De oude 
vriezer in de schuur? Die goedkope 
waterkoker? Hoeveel gas kost een 
zachtgekookt eitje eigenlijk?  De 
meeste mensen hebben geen flauw 
idee. Het veranderen van gas- en 
elektriciteitsverbruik brengt ook vra-
gen met zich mee:

- Zijn zonnepanelen misschien iets 
voor mij? Maar welk type panelen? 
Panelen voor warm water of elektri-
citeit? 
- Is het toepassen van een klokther-
mostaat voor de CV lonend en wat 

voor een type moet dat dan zijn?
- Wanneer is het verstandig om een 
nieuwe CV ketel te laten plaatsen?
- Huis beter isoleren? Is dat wel no-
dig? Zo ja, bij wie kan ik terecht en 
wat kan ik eventueel zelf doen?

Het is met de veranderende tech-
nieken lastig om het allemaal bij te 
houden. Een onafhankelijk advies 
is moeilijk te krijgen of er zijn weer 
behoorlijke kosten aan verbonden. 
Voor mensen die met vragen zitten 
op dit gebied willen wij als Duurzaam 
Laarbeek een vraagbaak zijn en gratis 
hulp bieden. Wij willen je graag hel-
pen om uit te zoeken waar jij je huis 
en je levensstijl duurzamer kan ma-
ken.  Onze vrijwilligers komen bij je 
langs, luisteren naar jouw vragen en 
geven advies. Gewoon gratis!  Onaf-
hankelijk. Voor jou. Neem vrijblijvend 
contact met ons op. De contactgege-
vens vind je via onze website www.
duurzaamlaarbeek.nl  

Wat betekenen al die kilowatturen 
en kubieke meters voor je porte-
monnee? Dat verschilt natuurlijk per 
energieleverancier, maar gemiddeld 
kost elektriciteit zo’n 23 cent per 
kilowattuur en gas 65 eurocent per 

m3. Een minuut douchen kost op 
jaarbasis aan water en gas zo’n 15 
euro; per douchebeurt van 10 minu-
ten betaal je zo’n 40 cent. Wie liever 
in bad gaat is het dubbele kwijt. En 
een heel zuinig huishouden zet de 
wasdroger snel op marktplaats: een 
rondje drogen kost ruim 1 euro per 
keer. Aan de lijn is het gratis. 

Het verbruik is sterk afhankelijk van 
het aantal personen en de gewoon-
tes, grootte van het huis en de iso-
latiewaarde van het huis.  Het gaat 
al gauw om bedragen tussen de  
€1000,-  en €3000,-. Al gauw een 
maandsalaris! Daar valt in de meeste 
gevallen flink op te besparen zonder 
comfort in te leveren. Soms tot wel 
30 procent! Geld besparen én tege-
lijk - nog belangrijker: een bijdrage 
leveren aan (de toekomst van) ons 
milieu. Wie wil dat nou niet?

Wil je weten hoe jij kunt besparen? 
Neem gerust contact met ons op!

Duurzaam Laarbeek   
0640033903
www.duurzaamlaarbeek.nl of bena-
der ons via facebook

LEZERSPODIUM

Mariahout - De trimbaan in Mariahout 
is opgeknapt, kom een kijkje nemen 
of meedoen op zaterdag 21 mei. De 
vrijwilligers van Zorg om ’t Dorp he-
ten iedereen van harte welkom om 
tussen 13.30 en 16.00 uur te komen 
kijken of mee te doen. Op deze trim-
baan in de bossen van Mariahout 
kun je heerlijk wandelen, hardlopen 
of oefeningen doen met behulp van 
toestellen. 

Sportcoach Jaccy van den Enden van 
Vierbinden is aanwezig om mensen 
desgewenst uitleg te geven over het 
gebruik van de toestellen. Voor kinde-
ren zijn er leuke eenvoudige wedstrijd-
jes, ook kunnen ze er gewoon lekker 
spelen. Voor de fanatiekelingen zijn er 
leuke prijsjes te winnen.

Trimbaan opgeknapt
De trimbaan wordt beheerd en on-
derhouden door vrijwilligers van Zorg 
om ’t Dorp. Vorig jaar werden ze 

geconfronteerd met vandalisme en 
vernielingen. Tijdens NLdoet en met 
vrijwilligers van WiSH/FRWRD is hard 
gewerkt om de trimbaan weer tiptop 
in orde te maken. Kom kijken en ge-
bruikmaken van deze mooie sportieve 
voorziening! 

Voor meer informatie kunt u te-
recht bij Henrie Bouwmans, mail:  
hjmtbouwmans@onsbrabantnet.nl, 
tel. 0499-421750 of Ton Leenders, 
mail: lleenders@onsbrabantnet.nl. 

Badkuipenrace in Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel – De badkuipenrace in 
Aarle-Rixtel aan het kanaal bij de pas-
santenhaven, staat op het programma 
voor zondag 19 juni. De badkuipen-
race is altijd een onderdeel geweest 
van ter land, ter zee en in de lucht, een 
onderdeel waarbij je met een simpele 
badkuip, enkele tonnen lucht voor het 
drijfvermogen en de nodige ludieke 
aankleding gewoon mee kunt doen. 
Wie kent het niet, iedereen is ermee 
opgegroeid. Nu nog steeds zie je de 
herhalingen op tv.

De hele middag worden er badkui-
penraces gehouden op het kanaal. Er 
is een DJ die tussendoor muziek draait 
en een presentator die de hele middag 
presenteert. Kortom, naast spektakel 
op het water ook volop vermaak naast 
het water. De organisatie hoopt op 

vele aanmeldingen voor deze ludieke 
activiteit. Deze middag wordt georga-
niseerd door organisatie dorpsfeesten 
Aarle-Rixtel in het kader van het 40-ja-
rig jubileum, dit is de eerste activiteit 
die georganiseerd wordt in aanloop 
naar de 40ste editie in mei 2017. 

Iedereen is uitgenodigd om deel 
te nemen! Uiteraard zijn ook alle 
dorpsfeesten ploegen uitgeno-
digd om deel te nemen. Kijk voor 
regelement en inschrijving op  
www.dorpsfeesten.info/informatie.
Naast deze activiteit zijn er het gehele 
jaar nog activiteiten om zo de 40e jaar-
gang goed in te kunnen luiden. Deze 
worden steeds 1 voor 1 aangekondigd 
om zo steeds de verrassing erin te hou-
den. Maar goed dus, 19 juni, kom kij-
ken, nog beter, doe ook mee.
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Vluchtelingenwerk is op zoek naar vrijwilligers 
die zich in willen zetten om vluchtelingen met 
een verblijfsstatus in Laarbeek wegwijs te ma-
ken. Hanneke Manders, sinds kort naast Mo-
nica Vervaart verantwoordelijk voor de opvang 
van vluchtelingen met een verblijfsvergunning 
in de gemeente Laarbeek, vertelt waarom het 
zo belangrijk is dat deze mensen hulp krijgen 
en wie zich aan kan melden om wegwijsmaatje 
te worden.

Een heel nieuw bestaan opbouwen
De gemeente Laarbeek verzorgt jaarlijks voor 
een wettelijk vastgesteld aantal vluchtelingen 
de opvang zodra zij een verblijfsvergunning 
hebben ontvangen. Dit zijn mensen die hun 
land zijn ontvlucht vanwege oorlog en geweld, 
een lange gevaarlijke reis hebben afgelegd 
om Nederland te bereiken en hier maanden in 
spanning hebben gezeten of ze mogen blijven. 
Hanneke vertelt: “Nu ze eenmaal weten dat 
ze mogen blijven, weten ze vaak niet waar te 
beginnen met het opbouwen van hun nieuwe 
leven. Vluchtelingenwerk helpt ze daarmee op 
weg, zodra er door de gemeente woonruimte 
wordt aan geboden.” 

Praktische hulp en een kopje koffie
“Je kunt je voorstellen dat er heel veel op deze 
mensen afkomt”, zegt Hanneke. “Ze spreken 
de taal niet en komen terecht in een land waar-
van ze de regels, procedures en gewoonten niet 
kennen. Ze krijgen een woning toegewezen 
in een dorp waar ze niemand kennen en hun 
vrienden en familie zijn ver weg. Dan kun je wel 

iemand gebruiken die je op weg helpt. Die je 
vertelt waar je een huisarts kunt vinden en waar 
de bibliotheek is. Die uitlegt welke vuilcontainer 
waarvoor bedoeld is en wanneer je deze aan 
de weg zet. Die laat zien waar de plaatselijke 
voetbalvereniging is en hoe je je kinderen aan 
kunt melden, zodat ze weer kunnen sporten en 
plezier maken. Of die gewoon eens een kopje 
koffie met je drinkt. Zulke mensen zoeken wij 
als vrijwilliger. Mensen die het leuk vinden om 
iemand anders wegwijs te maken, zodat ze hun 
draai kunnen vinden binnen de gemeenschap 
waar ze terechtkomen.”

Word jij wegwijsmaatje of taalmaatje?
De vluchtelingen die in Laarbeek huisvesting 
krijgen, komen voornamelijk uit Syrië en Erit-
rea. Het gaat om (jonge) mensen die alleen hier 
naartoe zijn gekomen en gezinnen met meestal 
jonge kinderen. Een aantal mensen is ook be-
zig met gezinshereniging. Iedereen kan zich 
aanmelden als vrijwilliger, maar het is natuurlijk 
prettig als er een klik is. Dus lijkt het je leuk deze 
mensen en gezinnen wegwijs te maken in jouw 
dorp of misschien om ze te helpen bij het leren 
van de Nederlandse taal? Meld je dan aan bij 
ViERBINDEN.

Voor meer informatie of om je aan te mel-
den als wegwijsmaatje neem je contact op 
met Hanneke Manders: HManders@vierbin-
den.nl. Om je aan te melden als taalmaatje 
neem je contact op met Suzan de Koning: 
SdKoning@vierbinden.nl. ViERBINDEN 

VLUCHTELINGENWERK

Wijs jij een nieuwkomer in Laarbeek de weg? 
Word Wegwijsmaatje bij ViERBINDEN Vluchtelingenwerk!

ViERBINDEN.NL

Vrijwilligers gezocht voor Dag 
van de Mantelzorg

Gezellige muziek- en dansavond 
in Zonnetij

Praat mee over verkeerssituaties in Beek en Donk

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt vrijwilligers

Dansmiddag op dinsdag 31 mei 

Kom dansen in de Waterpoort

Laarbeek - Voor de organisatie van de 
Dag van de Mantelzorg is ViERBINDEN 
mantelzorgondersteuning op zoek naar 
meerdere vrijwilligers of mantelzor-
gers, die het leuk vinden om deze dag 
te organiseren.

De Dag van de Mantelzorg wordt jaar-
lijks gehouden op 10 november en 
heeft als doel om een leuke, ontspan-
nen dag te organiseren voor mantelzor-
gers. Het landelijk thema voor 2016 is 
‘Mantelzorg doe je samen!’ 

Dit thema willen ze graag verder uit-
werken. Op de dag zelf zijn er vele 
helpende handen aanwezig van de 
vrijwilligers van ViERBINDEN mantel-
zorgondersteuning. De voorbereiding 
voor de organisatie van de Dag van de 
Mantelzorg start in juni en zal 1 dagdeel 
in de twee weken in beslag nemen.

Belangstelling? Neem contact op met 
ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning 
via telefoonnummer 06-48532893 of 
via emailadres: 
mantelzorg@vierbinden.nl. 

Aarle-Rixtel - In samenwerking met 
ViERBINDEN vindt op donderdag-
avond 26 mei een gezellige muziek- en 
dansavond plaats in Zonnetij, gelegen 
aan de Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel. 

De avond vindt plaats in de ontmoe-
tingsruimte. Het uit 6 personen be-
staande orkest ‘Handvèger en Blèk’ zal 

voor muziek, zang en gezelligheid zorg 
dragen. Het repertoire dat zij ten geho-
re brengen zijn bekende nummers uit 
de zestiger en zeventiger jaren, zo wel 
Nederlandstalig als Internationaal.

De zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
avond begint om 19.30 uur. Iedereen is 
van harte welkom. De toegang is gratis. 

Beek en Donk - Op verzoek van de 
Beek en Donkse gemeenschap zijn de 
Dorpsraad en de ondersteunende or-
ganisatie ViERBINDEN in 2010 gestart 
met een werkgroep Verkeer in Beek en 
Donk. Deze werkgroep Verkeer bekijkt, 
bespreekt moeilijke en lastige verkeers-
situaties in Beek en Donk en legt deze 
vervolgens neer bij de gemeente om 
samen te kijken wat de mogelijkheden 
tot verbetering zijn.

Deze bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 31 mei om 19.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 
27 in Beek en Donk. Voor deze bijeen-
komst zijn alle buurtverenigingen of 
vertegenwoordigers ervan uitgenodigd. 
Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig 
wilt zijn, bent u van harte welkom. Als u 
zich via de mail bij de Dorpsondersteuner 
meldt: hbouwmans@vierbinden.nl of 
via tel. 0492-328803 sturen zij u het 
verslag van de vorige bijeenkomst.

Op woensdagavond 6 juli vanaf 19.00 
uur nemen vertegenwoordigers van de 
werkgroep Verkeer in ieder geval ‘slech-
te’ of ‘aandacht behoevende’ verkeers-
situaties mee in het halfjaarlijks overleg 
met de gemeente.
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen 
hebben aangaande dit onderwerp, 
wordt u verzocht contact op te nemen 
via bovenstaand telefoonnummer met 
de Dorpsondersteuner. 

Laarbeek - Laarbeekvoorelkaar.nl is op 
zoek naar een vrijwilliger die door zijn/ 
haar aanwezigheid een vader en zijn 
kinderen de mogelijkheid geeft elkaar 
te ontmoeten. 

Er wordt een vrijwilliger gezocht, die: 
• ervaring heeft in het werken met 

kinderen en het belang van de kin-
deren voorop stelt 

• een neutrale houding kan aanne-
men tussen ouders en in staat is 

grenzen te stellen 
• kan zorgen voor een positieve en 

ontspannen sfeer waarin de kinde-
ren en vader zich prettig voelen 

• open staat voor begeleiding en 
samenwerking met betrokken 
hulpverlening. 

• 1 maal in de 2 weken beschikbaar 
is.

Taalmaatjesproject
Voor het Taalmaatjesproject Laarbeek 

zijn wij op zoek naar betrokken en en-
thousiaste vrijwilligers. Dit project is 
voor allochtone vrouwen en mannen 
die hun Nederlands willen verbeteren. 
De wegwijsmaatjes zijn betrokken vrij-
willigers die hen helpen bij het vinden 
van een eigen plek in Laarbeek. Als taal-
maatje help je een allochtone vrouw of 
man met het verbeteren van haar/zijn 
Nederlands. 

Een taalmaatje kan op allerlei manieren 
helpen:
• samen op stap gaan om afleiding 

te zoeken of om mensen te ont-
moeten: samen sporten,  musea 
bezoeken of naar de film.

• bezoek thuis: koffie drinken, pra-
ten en spelletjes doen, en zo de 
Nederlandse taal oefenen

• Huiswerkondersteuning

Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaan-
de of andere vrijwilligersvacatures kunt u 
contact opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek via tel. 0492-328807 of mailen 
naar: vrijwilligerswerk@vierbinden.nl.
 De vacatures zijn ook te bekijken op 
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Beek en Donk – In de ontmoetings-
ruimte van de Waterpoort wordt op 
dinsdag 31 mei de volgende dansmid-
dag gehouden. 

Onder leiding van DJ Arie Wagelmans 
komen verschillende gezelschaps-
dansen voorbij zoals de Wals, Sirtaki, 
Cumbia, Tango en een Swing. Iedereen 
is welkom, je hebt geen partner nodig. 

De middagen zijn goed voor lijf en le-
den en houden je jong! 

Dus dinsdag 31 mei dansen in De 
Waterpoort van 13.30 tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 06-
45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort!
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar
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Om het parkeren 
aan te sturen. Deze 
taak neemt ongeveer 
een uur tijd in beslag 
vóór aanvang van een afscheidsdienst in onze 
aula. Spreekt deze oproep u aan, dan kunt u 
per mail een reactie richten aan Elly de Groof;  
e.degroof@degroofuitvaartverzorging.nl
Inlichtingen over ons bedrijf vindt u op  
www.degroofuitvaartverzorging.nl

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Hollandse 
trostomaten
500 gram

1.49

Runderriblappen
500 gram

5.49

Haribo of Maoam 
snoepzakken

2 zakken à 120-300 gram

2.18-3.30

mijn slijterij

1+1
GRATIS

1.00
2 stuks

0.79
kilo 1.58

3.99
kilo 7.98

10.00
3 pakken

1.00

1.98
2 zakken

13.49

W 20 - Aanbiedingen gelden van dinsdag 17 t/m zaterdag 21 mei 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Boonacker brood
vers uit eigen oven

dubbeldonker-, maïs-, korrel-, 
wit-, tarwe- of granenbrood

heel, gesneden

Bij aankoop van 2 broden 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 Boonacker dubbeldonkerbroden van 4.30 voor 2.15

Humapro broodje Bapao
(uit de koeling)

2 stuks naar keuze

1.60

Page toiletpapier 
original

3 pakken à 16 rollen

16.92

Sun vaatwastabletten
of all-in-1 expert gel

alle soorten

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 pakken Sun vaatwastabletten 
all-in-1 double action lemon à 24 stuks 

van 13.18 voor 6.59

Appelsientje of DubbelDrank
literpak

1.19-2.03

8.99

Boomsma wilde 
vlierbessenjenever*

literfl es

12.99

Clan MacGregor
blended Scotch whisky*

literfl es

18.49
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‘Jongens (en meiden natuur-
lijk), we gaan starten met 
hoofdrekenen, pak je spullen.’ 
Een veelvoorkomende instruc-
tie aan het begin van de dag. 
Laatjes worden opengetrok-
ken, spullen woorden verza-
meld en de ontwakende jeugd 
maakt zich klaar voor wederom 
een stel hersenkrakers als 400 
: 80 of 6.300 : 9. Het digitale 
bord toont in de tussentijd dat 
we bijna gaan starten, dus de 
kinderen die meestal ‘aan het 
elastiek’ bungelen panikeren 
plots en rommelen in een paar 
versnellingen hoger naar hun 
schrijfwaren. ‘Klaar allemaal?’ 
klinkt de luide stem van de 
meester boven het geroeze-
moes uit. Na wat brommen-
de bevestigingen volgt een 
paar tellen later, net voordat 
de meester de opgaven op 
het bord wil zetten, een gil-
lend ‘NEE, ik ben mijn potlood 
kwijt’. Gezucht is het gevolg, 
de opgebouwde spanning van 
zojuist valt als sneeuw voor de 
zon weg. De meester voorkomt 
nog net dat hij eruit fl apt dat 
het ‘altijd hetzelfde met jou 
is’, maar adviseert, net wat te 
geïrriteerd, om dan maar een 
pen te pakken. Nadat dit ook 
niet 1, 2, 3 is gelukt, volgt een 
2e zuchtronde door de klas en 
stuitert het lijdend voorwerp in 
kwestie nog meer. Ze rukt de 
la open, die door dit plotse ge-
weld als een rotsblok ter aarde 
stort. Boeken en schriften val-
len op de grond, tenminste dat 
veronderstellen wij. Deze wor-
den vooral gecamoufl eerd door 
tig kladblaadjes die soms wel 
voor 1/8 deel beschreven zijn. 
Daarnaast spat de gehele ver-
zameling gummen (‘die spaar 
ik al sinds groep 4’) op het ja-
ren 70 tapijt uiteen om vervol-
gens als een stel stuiterballen 
alle kanten in te vluchten. Etui 
nummer 2 (‘daar zitten mijn 

stiften in’) en de originele etui 
(‘die is helemaal stuk, maar die 
bewaar ik toch voor het geval 
dat’) vinden hun Waterloo bij 
de buurvrouw onder de tafel. 
Buurvrouw weigert overigens 
een hand toe te steken, maar 
kijkt met een mengsel van ach-
teloosheid en nonchalance een 
keer onder haar tafel. Daarbij 
constateert ze doodleuk dat 
er net een stel pepernoten de 
nooduitgang hebben gevon-
den. Dat leidt tot een gulle lach 
bij menig klasgenoot, waarna 
bij de gehele kudde het idee 
ontstaat om ook maar eens in 
hun ‘opslagplaats’ te kijken of 
er nog iets aan themasnoeperij 
te vinden is. En jawel, nog voor-
dat de meester, die de vinger al 
half had opgeheven, het mas-
sale zoekfestival kan verbie-
den, is er een heuse speurtocht 
aan de gang. Dan maar van de 
nood een deugd maken, denkt 
diezelfde meester. ‘Jongens 
(en meiden), 5 minuten om je 
vuilnisbelt te sorteren. Daarna 
gaan we echt aan het hoofdre-
kenen.’ Natuurlijk worden die 
5 minuten er 10, want hoe leuk 
is het om aan elkaar te tonen 
wat je allemaal vindt in 
die laatjes 
van je. 

Mees 
Joost

Mission impossible

die laatjes 
van je. 

Mees 
Joost

die laatjes 
van je. 

Mees 
Joost
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Voor je totale verfklus!

SIKKENS VERKOOPPUNT

Voor je totale verfklus!
NIEUW!

• Verfmengmachine
•      Groot assortiment vakverf  

en toebehoren
• Professioneel advies

Kinder- en Jeugdzanggroep KiKo opent 
MuziektuinPodium

Beek en Donk - Tijdens de manifesta-
tie ‘Beek en Donk presenteert’ is er, op 
zondag 22 mei, gedurende de hele dag 
een open podium in de Muziektuin in 
Beek en Donk. KiKo verzorgt de aftrap 
van deze muzikale dag van 10.30 tot 
11.00 uur. 

Het optreden gaat een mix zijn van 
bestaande nummers maar ook al een 
voorproefje geven van de musical die 
in juni uitgevoerd wordt. Want KiKo 
neemt ook dit jaar weer deel aan Juni 

Watermaand met 2 uitvoeringen van 
de familievoorstelling ‘De Eiland’ op 
zondag 26 juni in het Dorpshuis in 
Lieshout.

KiKo is een zanggroep voor kinderen en 
jongeren uit Laarbeek in de leeftijd van 
6 tot 16 jaar. Een enthousiaste groep 
van 30 leden, onder leiding van Neeltje 
van Doore, repeteert elke week in De 
Dreef in Aarle-Rixtel. Twee keer per 
jaar laten zij zich aan het grote publiek 
zien met een bruisende voorstelling.

Iedereen is van harte welkom om zon-
dag om 10.30 uur gezellig te komen 
kijken bij het Muziektuinpodium bij het 
Parkpaviljoen in Beek en Donk voor 
de start van een mooie dag ‘Beek en 
Donk presenteert’.

Kijk voor meer informatie op 
www.kikolaarbeek.nl of voor het pro-
gramma van deze dag op 
www.muziektuinpodium.nl.

Noodoproep voor hulp bij Jeugd3daagse
Aarle-Rixtel - Dit jaar wordt de 
Jeugd3daagse alweer voor de 
30e keer georganiseerd. Ze hebben 
al jaren een mooi aantal kinde-
ren die deelnemen, echter merken 
ze een afname in de volwassen 
groepsleiding. 

Onvoldoende groepsleiding en 
dagjeshulp
Dit jaar hebben bijna 250 kinderen 
zich opgegeven voor deelname aan 
de Jeugd3daagse. Helaas hebben 
ze op dit moment niet voldoende 
groepsleiding voor de grote jeugd 
en dagjeshulp voor donderdag om 
alle kinderen te kunnen plaatsen. Ze 
willen op een verantwoorde manier 

uw kinderen laten genieten van 
drie dagen vol spel, activiteiten en 
vooral veel plezier maken. Hiervoor 
is een  volwassen groepsleiding een 
must. U wilt uw kind toch ook veilig 
en vertrouwd laten deelnemen aan 
de Jeugd3daagse? 

Opgeven
Daarom deze noodoproep om je op 
te geven als groepsleiding voor de 
grote jeugd (leeftijd 9 t/m 12) van 
30 augustus t/m 1 september (dus 
alle dagen). Ook is de organisatie 
nog op zoek naar een dagjeshulp 
voor donderdag 1 september om 
het programma te kunnen draaien. 

Loting
Uw hulp is dus hard no-
dig! Geef je op voor 31 mei 2016 
door een mail te sturen naar 
zinschrijving@jeugd3daagse.nl. Na 
deze datum is de organisatie ge-
noodzaakt om te loten en minimaal 
80 kinderen teleur te stellen.

Vragen?
Heeft u vragen hierover, neem 
gerust contact op met Marloes 
van der Loo (06-42306763) of Els 
Penninx (06-20846581). De orga-
nisatie en vooral de kinderen reke-
nen op u!

Beek en Donk - De tijd van barbecue 
en s’ avonds lekker met zijn allen om 
een kampvuurtje zitten is weer aan-
gebroken. Maar weet jij wat je moet 
doen als er een ongeluk met het vuur 
gebeurt? Weet jij wat je moet doen 
als jouw kleren of de kleren van ie-
mand die bij je is vlamvatten? 

Is het antwoord hierop ‘nee’, kom dan 
op vrijdag 27 mei van 19.30 tot 22.00 
uur naar de Boemerang. Tijdens deze 

avond vertellen de vrijwilligers van 
Brandweer Beek en Donk je alles over 
hoe te handelen bij kleine, maar ook 
grote brandjes. Je krijgt op deze avond 
de kans om zelf verschillende brandjes 
te blussen, van vlam in de pan tot het 
blussen van een in brand staande auto. 

Dit mag je niet missen, dus ben je 
10 jaar of ouder en woon je in Beek 
en Donk, geef je dan snel op via 
www.boemerangbeekendonk.nl.

Noteer ook alvast 10 juni in je agenda, 
dan houdt de Boemerang ‘Crazy44’, 
een avond vol met doldwaze, knots-
gekke activiteiten die je ook al niet 
mag missen. Voor deze avond moet je 
je als groep met begeleider opgeven, 
dus zet het ook even in de agenda van 
je ouders.

Brandjes blussen met de brandweer

'Boemerang on fi re'

Open avond bij ROC Ter AA
Laarbeek/Helmond - ROC Ter AA 
in Helmond houdt op donderdag 
26 mei van 18.30 tot 20.30 uur een 
Info- en Aanmeldavond. Deze avond 
wordt gehouden in het hoofdgebouw 
van ROC Ter AA aan de Keizerin 
Marialaan 2 in Helmond.

Tijdens de Info- en Aanmeldavond 
kan iedereen kennismaken met de op-
leidingen van de mbo-colleges en het 

VAVO College. Medewerkers van alle 
mbo-colleges van ROC Ter AA (Bouw 
& Design, Business, Dienstverlening, 
ICT, Onderwijs & Kinderopvang, 
Techniek & Technologie, Zorg & 
Welzijn en VAVO) zijn aanwezig 
om alle vragen te beantwoorden. 
Daarnaast is een aantal (praktijk)loka-
len geopend voor bezichtiging. 

Het is mogelijk om tijdens de Info- en 
Aanmeldavond meteen aan te melden 
voor een opleiding. ROC Ter AA ad-
viseert om daarvoor een identiteits-
bewijs (paspoort, ID-kaart) en het 
Burgerservicenummer (bsn) mee te 
nemen. 

Advertorial



Donderdag 19 mei 201630 

MooiBoerdonk

Concert in de kerk van Boerdonk

Boerdonk – In de kerk van Boerdonk 
wordt op zaterdag 28 mei een concert 
gegeven. De aanvang is 19.30 uur. 
Door de eerste keer, sinds er concer-
ten worden gehouden in de kerk, is er 
nu een concert met uitsluitend instru-
mentale muziek. ER treden twee ver-
schillende ensembles op, strijkorkest 
Duodecima en klarinettrio el Viento. 

‘Duodecima’ is een barokstrijkorkest 
uit de regio Eindhoven-Helmond. 

Het orkest is opgericht in 2004 en 
bestaat uit 20 amateurmuzikanten. 
Het ensemble staat onder leiding van 
Jaqueline Wezenberg. Zij is concert-
meester en tevens dirigent. Het en-
semble speelt voornamelijk muziek uit 
de barokperiode, werken van compo-
nisten uit de periode 1650 tot 1750. 

Trio ‘El Viento’ bestaat uit drie klari-
nettisten: Toon van Zutven, Jos de Wit 
en Berry van de Laar. Het ensemble 

bestaat sinds 1964. De heren spelen 
met name op feestelijke bijeenkom-
sten maar worden ook regelmatig ge-
vraagd bij afscheidsceremonies. 

Zij nodigen u van harte uit om op 28 
mei te komen luisteren. De entree is 
gratis, een vrije gift welkom. Na af-
loop van het concert wordt u een kop 
koffie of thee aangeboden.

Haast geboden voor tijdelijke uitbreiding Commanderij 
College
Het Commanderij College VMBO 
Laarbeek in Beek en Donk groeit 
sinds de oplevering van de nieu-
we school harder dan wie dan ook 
ooit tevoren heeft voorzien. Toen in 
2009 de nieuwbouwplannen werden 
gemaakt waren het Commanderij 
College en de gemeente Laarbeek 
het erover eens; bouwen voor 400 
leerlingen is zeker voldoende. Dit 
werd ondersteund door onafhanke-
lijk onderzoek, uitgevoerd door een 
gespecialiseerd bureau. Het afgelo-
pen schooljaar waren echter al extra 
noodlokalen nodig. Met ruim 500 
leerlingen is de oorspronkelijke capa-
citeit niet langer toereikend. 

De grote vraag is nu echter of dit blij-
vend van aard is, of slechts tijdelijk. 
Tijdelijk kun je het met noodlokalen 
oplossen, maar dat mag natuurlijk 
niet structureel zo zijn. De school 
heeft een ander onafhankelijk bureau 
opnieuw onderzoek laten doen. De 
uitkomst hiervan is dat het leerlingen 
aantal groeit naar ca. 575 leerlingen 
in 2017 om vervolgens wederom te 
stabiliseren in 2030 rond de ca. 500 
leerlingen. Hiermee lijkt een structu-
rele capaciteitsuitbreiding van 400 
naar 500 leerlingen aannemelijk. 

De gemeente is hier echter nog niet 
van overtuigd en heeft een tweede 
bureau (wat ook het onderzoek in 
2009 uitvoerde) ook opdracht gege-
ven onderzoek hiernaar te doen.  Uit 
demografische gegevens (samenstel-
ling van de Laarbeekse bevolking), 
blijkt namelijk dat het aantal basis-
schoolleerlingen in Laarbeek de ko-
mende jaren verder daalt. De school 
ziet echter dat steeds meer Laarbeek-
se, maar ook niet Laarbeekse leerlin-
gen voor het VMBO in Beek en Donk 
kiezen, in plaats van andere VMBO 
scholen in Helmond en Gemert.

Het Commanderij College VMBO 
Laarbeek wordt dus steeds aantrek-
kelijker voor de omliggende gemeen-
ten. Dit is tevens een mooie ontwik-

keling voor de aantrekkelijkheid van 
Laarbeek in z’n algemeenheid! Het is 
daarom nu van groot belang om te 
weten of de school structureel moet 
worden uitgebreid. Die gesprekken 
lopen nu. Maar nog belangrijker 
is het, dat in het nieuwe schooljaar 
alle leerlingen terecht kunnen. Met 
de nieuwe aanmeldingen komt de 
school in het nieuwe schooljaar na-
melijk al uit op bijna 550 leerlingen. 
ABL heeft er daarom bij de wethou-
der op aangedrongen om op korte 
termijn in overleg met het school-
bestuur te zorgen voor een goede 
oplossing voor dit nieuwe schooljaar. 
De zorg om de leerlingen staat voor 
ons namelijk op nummer één. We 

hebben zowel de wethouder als het 
schoolbestuur geadviseerd om de tij-
delijke en structurele oplossing niet in 
één discussie met elkaar te vermen-
gen en hierdoor vertraging op te lo-
pen. De prioriteit ligt nu namelijk bij 
de tijdelijke oplossing. Wij vertrou-
wen erop dat dit geregeld gaat wor-
den. Maar de tijd dringt wel. Maar 
dit besef zien we gelukkig zowel bij 
het schoolbestuur als bij de wet-
houder terug. Wij zullen het echter 
nauwlettend blijven volgen.

Namens Algemeen Belang Laarbeek,
Monika Slaets, Jordy Brouwers, Ron 
Verschuren

LEZERSPODIUM

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS
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Brouwersstraat 25 | Beek en Donk | 0492  34 99 88

www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist - Snel en deskundig - Dé shop voor hypotheken
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Sportend Laarbeek
Groen-witten strijken de prijzen op

Laarbeekcup opnieuw naar Sparta’25Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Johan Maas

Laarbeek - Ongeveer 250 voetballer-
tjes streden tijdens 1e Pinksterdag 
om de Laarbeekcup. Deze 9e editie 
vond plaats op Sportpark de Hut, het 
terrein van voetbalvereniging ASV'33 
uit Aarle-Rixtel. Het deelnemersveld 
bestond uit jeugdteams (F1, F2, E1, 
E2, D1) van de Laarbeekse voetbal-
verenigingen Sparta'25, RKVV ELI, VV 
Mariahout en ASV'33.

De weersomstandigheden waren de 
vele toegestroomde supporters zon-
dag niet goed gezind. De voetballen-
de jeugd leek er echter minder last van 
te hebben, als ze maar lekker over het 
veld heen konden hobbelen. De meis-
jesteams ontbraken dit jaar voor het 
eerst op het toernooi.

Opzet Laarbeekcup
De Laarbeekcup wordt vergeven aan 
de club die met haar teams de mees-
te punten weet te behalen tijdens het 
toernooi. Punten kunnen gehaald wor-
den door het spelen van wedstrijden 
in de verschillende categorieën en het 
afwerken van diverse spellen. 

Sport verbroedert
ViERBINDEN sportwerker en speler van 
Sparta'25 Jaccy van den Enden organi-
seerde het toernooi voor het 9e achter-
eenvolgende jaar. Met circa 25 vrijwil-
ligers houdt hij het toernooi ieder jaar 

bij een andere Laarbeekse voetbalver-
eniging, waar hij altijd op veel mede-
werking en enthousiasme kan rekenen. 
"Sport verbroedert. De Laarbeekcup 
brengt de Laarbeekse clubs dichter bij 
elkaar. Vandaag heb ik verschillende 
personen nummers uit zien wisselen 
omdat ze bijvoorbeeld enthousiast zijn 
over de manier van werken bij een 
andere vereniging. We hoeven het 
wiel niet opnieuw uit te vinden, we 
kunnen leren van elkaar. Het ontstaan 
van Laarbeek United, teams in ver-
schillende leeftijdscategorieën met een 
mix van Laarbeekse kinderen van de 4 
voetbalverenigingen is daar een heel 
goed voorbeeld van", vertelt Jaccy.

Plezier en spanning
De jeugd weet zich opperbest te ver-
maken met de voetbalspellen en -wed-
strijden. Jaccy: "Het is mooi om de 
kinderen bezig te zien met hun favo-
riete spelletje. Al die gespannen en blije 
gezichtjes, dan weet je meteen waar je 
het voor doet." 

Bij de prijsuitreiking op het hoofdveld 
kijken veel nerveuze gezichtjes naar de 
grote bekers die op een tafel staan uit-
gestald. Uiteindelijk zijn het de F1, F2, 
E2 en D1 van Sparta'25 en ASV'33 E1 
die een beker mogen ophalen omdat 
ze als 1e zijn geëindigd in hun poule. 
Individuele prijzen voor beste spe-
ler van het toernooi gaan naar Lenn 
Daniels (ELI F2), Sem van de Tillaart 
(ASV'33 E1) en Stijn Smits (Sparta'25 
D1).

Winnaar
Na 4 opeenvolgende zeges van ASV'33 
tussen 2011 en 2014, wist Sparta'25 in 
2015 de Aarle-Rixtelnaren een halt toe 
te roepen en nam het de Laarbeekcup 
mee naar Beek en Donk. Een kunstje 
dat de Beek en Donkenaren dit jaar 
over wisten te doen. Met een punten-
totaal van 106 eindigden de Spartanen 
op de 1e plaats, gevolgd door ASV'33 
met 80 punten. ELI (50 punten) en VV 

Mariahout (45 punten) sloten de rij 
met een respectievelijk 3e en 4e plaats. 

Met deze winst bracht Sparta'25 
het aantal toernooizeges op 4. Ook 

ASV'33 heeft het toernooi viermaal 
weten te winnen. VV Mariahout won 
het toernooi eenmaal. RKVV ELI heeft 
helaas tot op heden de 'beker met 
de grote oren' nog niet in de lucht 

kunnen houden. Wellicht volgend jaar 
bij de jubileumeditie (10e keer). Deze 
wordt gehouden bij Sparta'25 in Beek 
en Donk.

Sport verbroedert. De 

Laarbeekcup brengt de 

Laarbeekse clubs dichter 

bij elkaar

We hoeven het wiel niet 

opnieuw uit te vinden, we 

kunnen leren van elkaar

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan: 088-444 9550

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

spankappen • afschermzeilen • voorzettenten caravans • verandazeilen

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:

Verandazeilen op maat

voetbal
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U I T N O D I G I N G

Meer dan 25 optredens op 5 locaties
Maar liefst 8 beiaardiers gaan samen met u Alle Klokken Luiden op 22 mei. Uit België, Frankrijk, Tsjechië 
en Nederland worden hiervoor maar liefst 4 bijzondere mobiele beiaarden naar Museum Klok & Peel 
getransporteerd waar   onder de beroemde ‘bronzen piano’. Geheel nieuwe paden worden betreden tij-
dens diverse unieke muzikale combinaties van beiaard met instrumenten als gitaar, harp, slagwerk, 
blaasinstrumenten en stem. Zulke verrassende verbindingen maken Alle Klokken Luiden tot een uniek 
evenement. Imposant worden ook de optredens van de Slagwerkgroep van Harmonie St. Cecilia, het 
A-orkest van Muziek vereniging Jong Nederland, het Handbellenkoor en Pro et Contra. Bezoekers mogen 
ervaren dat blazers, slagwerk én zang heel mooi samen kunnen gaan met klokken. 

Lees meer over alle details en tijdstip van bespeling op www.museumklokenpeel.nl.
Alle Klokken Luiden van13:00 tot 17:00 uur in Museum Klok & Peel Ostaderstraat 23, Asten.

Het festival wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Asten, de Rabobank en Koninklijke Eijsbouts

Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, 5721WC Asten | T 0493 69 18 65 
E info@museumklokenpeel.nl | W www.museumklokenpeel.nl

vernieuwend beiaardfestival der Lage Landen

Grote Hal:  Kamermuziek op een beiaard?; Dido and 
Aeneas; Samensmeltende klanken uit Classic Rock. 

Oranjerie:  Piazolla for guitar and bells; Intieme 
luisterliedjes, Jazzy hits en Brabantse mee   zingers; 
The YesPlease with bells. 

Tuin:  Muziek voor Muzikale uurwerken; Al dansend 
en swingend... 

ToerismePoort:  Melodisch slagwerk in diverse 
stijlen; Carmina Burana, koor en slagwerk op klokken; 
spontane energie tussen orkest en beiaardier; 
Die Zauberflöte; Quatre-mains et Deux Pieds. 

Educatieruimte:  Een levend Carillon en diverse 
concerten van het eigen Handbellenkoor.

Waar kunt u zoal van genieten?

Kom ook ZONDAG22 MEI

vernieuwend beiaardfestival der Lage Landen Kom ook 

Festival en MuseumGRATIStoegankelijk

LEUK
UITJE VOOR

DE HELE
FAMILIE! Alle Klokken Luiden 
in en rondom het museum
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Stijn Donkers met 4 doelpunten belangrijk in zege (3-5) 

ELI sluit seizoen goed af

Lieshout - Voor ELI was het na twee 
teleurstellende wedstrijden met dui-
delijke nederlagen, eerst tegen Irene 
en later tegen RKGSV, belangrijk om 
het seizoen goed af te sluiten in De 
Rips tegen Fiducia.

Na nog geen twee minuten gespeeld 
te hebben was het echter al 1-0 voor 
de thuisploeg. Fiducia maakte direct 
duidelijk dat het van deze wedstrijd 
nog een echte wedstrijd wilde maken. 
Eli had echter dezelfde bedoelingen en 
liet bij vlagen meer dan goed voetbal 
zien. Twee prachtige aanvallen in de 
27e en 28e minuut maakte dat ELI 
met 1-2 de leiding nam. Het was eerst 
Frank van Erp en vervolgens Bram 
Donkers, die Stijn Donkers in staat 
stelden om de 1-1 en de 1-2 te sco-
ren. In de 40e minuut maakte Stijn zijn 
zuivere hattrick door de 1-3 te scoren.

Na rust was het weer Fiducia dat 
enorm fanatiek uit de startblokken 

kwam. De dit hele seizoen prima spe-
lende Patrick Swinkels kreeg in de 47e 
minuut om onduidelijke redenen een 
penalty tegen waaruit werd gescoord 
door Frank Arts van Fiducia, 2-3. Erik 
Swinkels, die een prima invalbeurt be-
leefde, wist in de 66e minuut David 
da Silva in de gelegenheid te brengen 
om de 2-4 te scoren. Een voorzet van 
Roel van Mook leidde het 4e doel-
punt van Stijn Donkers in. Helaas wist 
Pieter Ploegmakers namens Fiducia in 
de laatste minuut de ingevallen keeper 
van ELI B1, Bjorn Mezenberg, te ver-
schalken, waardoor de eindstand op 
3-5 werd bepaald.

Al met al een boeiende wedstrijd met 
goed voetbal, waarbij ELI werd onder-
steund door de ELI-jeugd met zang en 
trommel. De ELI-spelers bedankten 
deze fanatieke supporters en hoopt ze 
volgend jaar elke wedstrijd te mogen 
ontmoeten.

Eli-spelers danken de supporters

Teleurstellend seizoen voor groen-witten

Sparta'25 degradeert naar 3e klasse

Veel belangstelling en hoge opbrengst tijdens feestavond

Benefi etavond VV Mariahout 4 - Sparta'25 6 
groot succes

Beek en Donk – Sparta’25 had het 
niet meer in eigen hand, en was af-
hankelijk van Venhorst en ODC. Al 
snel bleek dat deze teams niet mee 
gingen werken aan mogelijk behoud 
van Sparta'25 voor de tweede klasse. 
Beide teams hebben vrijwel de gehele 
wedstrijd voor gestaan in de tussen-
standen. ODC won zelfs met 2-6 bij 
BVV en Venhorst won afgetekend met 
4-0 van Helmondia. Sparta verloor 
zelf met 2-1 van Best Vooruit.

In de eerste helft speelden de groen-
witten dominant. Er was veel balbezit 
en het spel agressief. Tegen de verhou-
ding in kwam Sparta met 1-0 achter 
door een fantastische goal van Best 
Vooruit. Uit een vrije trap maakte René 
Brouwers de 1-1 en dat was typerend 
aangezien Sparta nauwelijks kansen 
creëerde in de eerste helft, ondanks 
het betere en dominantere spel.

De tweede helft was het niveau van 
beide ploegen bedroevend. Veel 
overtredingen en een scheidsrechter 
die (te)veel floot. Sparta'25 zakte in 
de tweede helft ver weg en de 2-1 
van Best was terecht. Het is dat de 
Bestenaren verzuimen in de tweede 
helft de trekker over te halen bij een 
aantal uitgespeelde kansen, zodat het 

máár 2-1 blijft. Maar helaas was het zo 
dat Sparta'25 in de tweede helft nau-
welijks iets gecreëerd heeft en dat zij in 
de tweede helft nooit aanspraak kon-
den (mochten) maken op meer dan de 
einduitslag. Duels werden verloren en 
de bal kon maar moeilijk in de ploeg 
blijven.

Zuur, Sparta’25 degradeert en wat rest 
is de derde klasse komend seizoen. 
Er zal wat meer moeten worden ge-
bracht dan het gemiddelde van dit sei-
zoen, want ploegen als Avanti, Boekel, 
Margriet, Volkel en het gepromoveer-
de Handel tappen doorgaans uit een 
ander vaatje... Mouwen omhoog en 
gas erop. Dat is er nodig. 

Uithuilen en opnieuw beginnen zeg-
gen sommigen. Andere denken terug 
aan de tijd (circa 12 jaar geleden) dat 
Sparta een jaar in de 4e klasse heeft 
vertoefd. Het was op dat moment ge-
woon niet beter. Nu het stapje ‘terug’, 
is misschien wel nodig om weer een 
mooie toekomst tegemoet te gaan. 
Binnen de club is er vertrouwen dat het 
vaandelteam snel weer staat waar het 
hoort, minimaal de 2e klasse, of zou 
het voorlopig de derde klasse blijven?

Nu eerst maar eens lekker op vakantie, 
de hoofden leeg en daarna weer met 
veel plezier het spelletje oppakken met 
elkaar. Daar draait het eigenlijk toch 
vooral om, en dan komen de resulta-
ten vanzelf, en dan nog meer plezier, 
betere resultaten, enz. Alle supporters 
bedankt voor de steun en de hoop. 

Veel activiteiten bij Sparta’25 
Ondanks dat de voetbalcompetitie ten 
einde is gekomen zijn er bij Sparta'25 
nog volop activiteiten de komende 
maanden. Kijk op www.sparta25.nl 
voor meer informatie.

21 mei 2016: Antoon van Berlo E/F 
toernooi Sparta'25
22 mei 2016: Lager C/D toernooi 
Sparta'25
25 mei 2016: Vriendinnendag meisjes-
voetbal Sparta'25
26 mei 2016: Vriendinnendag meisjes-
voetbal Sparta'25
28 mei 2016: Lager B toernooi 
Sparta'25
30 mei 2016: Algemene
Ledenvergadering
3/4 juni 2016: E/F kamp Sparta'25
11 juni 2016: Daan van Sleuwen 
G-voetbaltoernooi
12 juni 2016: Sparta'25 Rommelmarkt    

Mariahout – De benefietwedstrijd VV 
Mariahout 4 – Sparta’25 6 vond don-
derdag 12 mei plaats op sportpark de 
Heibunders te Mariahout, na de wed-
strijd vond er een groot feest plaats in 
de kantine om geld op te halen voor 
Alpe D’HuZes. 

Het zonnetje scheen, de temperatuur 
was goed, de grasmat lag er goed bij 
en het bier stond koud, kortom de 
omstandigheden waren perfect om er 
een groot feest van te maken, en het 
zou dan ook een groot feest worden. 
Voor de aftrap schonk Sparta’25 6 het 
goede doel een cheque ter waarde van 
€95,00 en na een woordje van be-
stuurslid Frank van Esch kon de wed-
strijd beginnen, het was een spannen-
de gelijk opgaande wedstrijd met de 
groen-witten als uiteindelijke winnaar. 
Na de wedstrijd en een emotioneel 
openingswoordje van Stan Verbrugge 
kon het feest losbarsten. 

Met ongeveer 250 bezoekers was de 
opkomst groots en ook de opbrengst 
voor het KWF en Alpe D’HuZes deel-
nemer Stan Verbrugge was met maar 
liefst €1.000,00 veel hoger dan ver-
wacht. Veel mensen hebben de blinde 
toto ingevuld en ook de collectebus-
sen bleken er niet voor niets te staan. 
Initiatiefnemer Stan: ‘’Het was een su-
per avond, ik heb genoten en ik weet 
zeker dat de vele bezoekers ook geno-
ten hebben. Ik wil iedereen bedanken 
die hieraan heeft meegeholpen.’’ 

Dankzij een goede samenwerking 
tussen VV Mariahout en het vierde 
elftal van de vereniging is de avond 
goed verlopen. Zonder het verkregen 

percentage per consumptie en het fa-
ciliteren van de wedstrijd was het nooit 
gelukt om zoveel geld op te halen.

De organisatie is blij dat alles goed 
verlopen is en via deze weg willen 
zij Geert Hendriks, DJ R-Bass, DJ 
Raymondo en DJ Spitnoise bedanken 
voor het draaien van muziek tijdens 
deze avond. Daarnaast willen zij in 

het bijzonder hun sponsor DHVM 
Vastgoedmanagement bedanken 
voor het ter beschikking stellen van 
de benodigde apparatuur, zonder de 
apparatuur had er geen feest kunnen 
plaatsvinden. Maar ook zonder alle 
bezoekers, vrijwilligers en Sparta’25 6 
was het niet zo’n groot feest gewor-
den, bedankt voor jullie donaties en 
medewerking.  

Bij Tok Tokkie…
maken we veel plezier!

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.

‘Breng een vriendje mee’ 
groot succes bij ELI

Lieshout – Als een kind met rode wan-
gen van inspanning je vol enthousi-
asme bedankt voor de fijne voetbal-
training, dan heb je het goed gedaan. 
Dat overkwam de trainers en leiders 
van Eli-jeugd bij de actie “Breng een 
vriendje mee”. De jeugdleden van Eli 
mochten vorige week een vriendje 
meenemen om hen te laten proeven 
aan de geweldige voetbalsfeer.

Onder grote belangstelling van de 
meegekomen ouders beleefden ruim 
30 kinderen van 4 tot 12 jaar wat an-
dere jeugdleden van Eli iedere week 
meemaken. Dit was even wat an-
ders dan voetballen achter in de tuin 
of op het trapveldje in de buurt. Op 

de groene grasmat van sportpark 't 
Luijtelaar in Lieshout hadden de Eli-
trainers uitdagende trainingsvormen 
op het programma gezet. Leren voet-
ballen is één, maar plezier maken en 
samenwerken zijn net zo belangrijk. 
Als dat goed samengaat komt het suc-
ces vanzelf. Natuurlijk werd de training 
afgesloten met een 'partijtje'. Toen het 
heerlijke avondzonnetje langzaam on-
der ging was het tijd voor ranja. Voor 
de ouders was er informatie hoe zij 
hun kind kunnen aanmelden. Mocht 
je deze kans hebben gemist, begin juni 
organiseert Eli-jeugd samen met kind-
centrum De Sprankel in Lieshout een 
voetbalclinic voor de jongste kinderen 
van de basisschool. 

Voetbalplezier voor jongens én meisjes bij Eli

De uitreiking van de cheque met links Stan Verbrugge 
en rechts voorzitter van vv Mariahout Jeroen de Louw 
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Rood-witten kijken terug op goed seizoen met 4e plaats

ASV'33 sluit seizoen af met verlies

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft haar laat-
ste wedstrijd niet winnend kunnen 
afsluiten, een veel feller Milheezer 
Boys winst de wedstrijd om te zetten 
in een 3-1 winst.

Vanaf de eerste minuut was het 
duidelijk dat Milheezer Boys voor 
haar laatste kans ging, er moest im-
mers gewonnen worden wilde de 
Milhezernaren uitzicht blijven hou-
den op klasse behoud. Daartegenover 
stond een ASV’33 dat nog een hele 
kleine kans had op de na-competitie, 
maar dan moest er met grote cijfers 
gewonnen worden, en Bavos zou 
moeten verliezen van Leunen. Maar al 
snel kwam Milheezer Boys op een 1-0 
voorsprong. De eerste kans was direct 
raak, even later middels een afstand-
schot, stond al de 2-0 op het score-
bord, en ASV’33 kwam er eigenlijk 
helemaal niet aan te pas, wat kleine 
kansjes en een afstandschot van René 
de Vries op de kruising was het eni-
ge wapenfeit van ASV’33 in de eerste 
helft. Dat Milheezer Boys nog voor 

rust op een 3-0 voorsprong kwam lag 
geheel in het beeld van de wedstrijd. 

Na de rust toch een iets beter ASV’33, 
wat ook uitmondde in een heel mooi 
doelpunt van Ronnie Heijmans, die de 
stand terugbracht naar 3-1. Maar ook 
in de 2e helft waren de meeste kansen 
nog voor Milheezer Boys. ASV’33 was 
deze middag niet opgewassen tegen 
een fel en voor zijn laatste kans vech-
tend MIlheezer Boys, en al had ASV’33 

er deze middag alles aan gedaan om 
een nederlaag te voorkomen, uitein-
delijk konden ze toch huiswaarts keren 
met een 3-1 nederlaag.

Toch mag ASV’33 terugkijken op een 
heel mooi seizoen, met een mooie 
vierde plaats in de eindrangschik-
king. Echt klasse. Natuurlijk gaat ook 
alle dank uit naar alle supporters van 
ASV’33 die de jongens het hele jaar 
door gesteund hebben.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Koppelstraat 1, Beek en Donk  |  0492 - 450195  |  ‘s maandags gesloten

Zin in de zomer!
LINGADORE BEACH

verkrijgbaar bij

Spaar onze advertenties, bij 10 
verschillende: 10% korting bij uw 

aankoop. Niet op afgeprijsde artikelen

Marchamp V.O.F. 
nieuwe shirtsponsor 
VV Mariahout F3 

Keukens
op maat

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten • Deuren • Kozijnen
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VV Mariahout 5 kampioen!

Stratenvoetbal in Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel – ASV’33 houdt op don-
derdag 26 en vrijdag 27 mei het stra-
tenvoetbaltoernooi. Aarle-Rixtel is in 
9 wijken verdeeld en alle inwoners 
van de straten in deze wijk kunnen 
meedoen met dit team. Daarnaast is 
er 1 team van ASV’33 leden die niet in 
Aarle-Rixtel wonen.

Donderdag worden vanaf 19.00 uur 
de poulewedstrijden gespeeld; vrij-
dag vanaf 19.00 uur de kruisfinales 
en de finale. De wedstrijden worden 
gespeeld op een kleiner veld, met zes 
spelers en een keeper. Er dient conti-
nu minimaal één vrouw in het veld te 
staan (door een vrouw gescoord doel-
punt telt dubbel!).
De wijkindeling met bijbehorende con-
tactpersonen is als volgt:

Wijk 1 Duivenakker
De Duivenakker, De Zitter, De Malthe-
zer, De Lage Hoeve, Den Bongerd, El-
shorst, De Tempelier
Contactpersoon: Stan Krijnen 

Wijk 2 Janssensstraat/Strijp
Biermanstraat, Koppelstraat, Blauwe 
Schutplein, Rode Schutplein, Barthold 
van Heesselstraat, Janssensstraat, Pi-
ushof, Strijpsoord, Hoog Strijp, Laag 
Strijp, Carolushof, Clovishof, Florenti-
usdreef, Croylaan
Contactpersonen: Thomas Neaum en 
Teun van Asten 

Wijk 3 Bosscheweg
Bosscheweg, Helmondseweg, Kapel-
laan, Onze Lieve Vrouweplein, Broe-
kelingstraat, De Trompetter, Lange 
Akker, Valkendijk, Buizerdstraat
Contactpersoon: Ralf Migchels 

Wijk 4 Opstal
Brabantlaan, Meijerijstraat, 

Kempenstraat, Baroniestraat, Peel-
straat, Opstal, Het Laar, Molenstraat
Contactpersoon: Erwin van Dijk 

Wijk 5 Lieshoutseweg
Lieshoutseweg, Hagelkruisweg, To-
renakkerweg, Laarweg, Terlingenplein, 
Kerkstraat, Aarleseweg
Contactpersoon: Ronnie Heijmans 

Wijk 6 De Heindert
Heindertweg, Phaffstraat, Termeer-
straat, Donkerstraat, Haffmanstraat,   
Goossensstraat, Schoolstraat, Klavier
Contactpersoon: Thijs van Uden 

Wijk 7 Dorpsstraat
Dorpsstraat, Kouwenberg, Klokstraat, 
Dr. Timmerstraat, Beekseweg, Wil-
helminalaan, Julianalaan, Beatrixlaan, 
Koude Maas, Sengersweg
Contactpersoon: Wouter Thijssen 

Wijk 8 Heikant
Albers Pistoriusstraat, Havenweg, 
Klokkengietersstraat, De Wolfsput-
ten, Havenweg, Kasteelweg, Bakelse-
weg, Asdonkseweg, Kleinbroekdreef, 
Oliemolen
Contactpersonen: Mariel Hendriks en 
Nick Hendriks 

Wijk 9: Rixtelse Akkers
De Vinken, Spechtstraat, Dijk-
manstraat, Pastoor van den Heuvel-
straat,   Nachtegaalstraat, Wielewaal, 
Mariastraat, Jan van Rixtelstraat, 
van Roijstraat, Akkerstraat, Merel-
straat, Lijsterstraat, Zwanendreef, 
Kannelustweg
Contactpersoon: Gerben Rendering 

Wijk 10: Buiten Aarle       
ASV’33-leden die niet in Aarle-Rixtel 
wonen mogen ook meedoen!
Contactpersoon: Daan Daniels 

Mariahout - Het vijfde team van VV 
Mariahout heeft zich tot kampioen 
weten te kronen in de reserve 6e klas-
se 42. 

Het gat met de nummer 2 Bavos 
groeide naar 4 punten na een goe-
de 1-3 overwinning op ASV'33 5. 
Daardoor zijn de Marianen niet meer 
te achterhalen.

 Martijn van der Linden schiet Mariahout met 5 doelpunten naar nacompetitie

VV Mariahout laat geen spaan heel van LSV

Mariahout - Een aanvallend ingesteld 
VV Mariahout zou dit klusje moeten 
kunnen klaren, concurrent Gerwen 
stond namelijk bij winst van de bei-
de partijen met 7 doelpunten achter, 
Maar het moest nog wel gebeuren. 
Tegenstander en gastheer was LSV uit 
Boxtel.

LSV wilde niet echt meewerken en 
had niets te verliezen. Na 3 goede 
kansen voor Coen van Eijndhoven en 
Tim Barten kwam LSV verrassend op 
een 1-0 voorsprong door een bekeken 
schot van Nick van de Bogaard. Hier 
had niemand uit Mariahout op gere-
kend. Mariahout bleef er echter wel in 
geloven en in de 12e minuut schoot 
Martijn van der Linden Mariahout 
langszij: 1-1, wederom Martijn van 
der Linden, die vandaag in de basis 

begon, schoot Mariahout op een 1-2 
voorsprong 1-2. Hierna knakte er iets 
bij LSV en zagen ze in dat Mariahout 
een maatje te groot was. Met veel 
overtredingen beantwoordden ze het 
aanvalsspel van Mariahout, maar de 
Marianen waren niet meer te stoppen. 
Met een schitterende kopbal van Freek 
Habraken en een bekeken schuiver van 
Serge van Hout kwam de ruststand op 
het bord: 1-4.

Gerwen, dat 7 goals meer moest ma-
ken dan Mariahout, was echter goed 
op schot en stonden halverwege de 
wedstrijd al op een 7-0 voorsprong 
tegen Irene. Dit was het teken voor 
Mariahout om nog een tandje bij te 
schakelen. Met een zuivere hatrrick van 
Martijn van der Linden en doelpunten 
van Rob Wagemans en opnieuw Freek 

Habraken, kwam de verdiende over-
winning niet meer in gevaar. 

Man van de wedstrijd was Martijn van 
der Linden, die na een lange tijd met 
vervelende blessures weer als van-
ouds terugkeerde in de basis. Smet 
op de wedstrijd was het uitvallen van 
aanvoerder Serge van Hout, die uit 
de wedstrijd werd geschopt. De ove-
rigens goed fluitende scheidsrechter 
van Geffen was dit echter ontgaan. De 
wedstrijd eindigde in 1-9.

De nacompetitie start zondag 22 mei 
met een thuiswedstrijd tegen de win-
naar van Ollandia tegen Montagnards 
uit Bergen (Limburg). VV Mariahout 
hoopt op veel publiek, zodat Mariahout 
als enige vereniging nog een prijs kan 
pakken.

Martijn van der Linden (in blauw tenue) haalt uit 

bridgen Gratis zomer-
avondbridge bij 
'Over the Bridge'

Beek en Donk - Ook dit jaar houdt 
Bridgeclub 'Over the Bridge' weer 
het zomeravondbridgen op maandag-
avond bij Café/Zaal de Tapperij.

Iedereen kan deelnemen, zowel be-
ginners als gevorderden. Er wordt ge-
speeld vanaf maandag 30 mei tot en 
met 29 augustus (m.u.v. 1, 8 en 15 
augustus) in de zaal van de Tapperij, 
gelegen aan de Kerkstraat 22 te Beek 

en Donk. Deelname is gratis. Er kan 
ingeschreven worden vanaf 19.00 uur, 
aanvang is 19.30 uur.

Voor meer informatie kan contact wor-
den opgenomen met Mieke de Jong, 
tel. 0499-422819 of kijk op 
www.overthebridge.nl.

handboogschieten €1.560,00 opgehaald voor Alpe d'Huzes team

Derde editie 'Schieten Tegen Kanker'
Beek en Donk - Op de banen van 
handboogvereniging Strijd in Vrede 
werd zaterdag 14 mei voor de 3e keer 
het ‘Schieten Tegen Kanker’ gehou-
den. Het goede doel waarvoor geld 
werd opgehaald was de stichting 
Alpe d'HuZes via Team Gimmert Goes 
Alpe D'HuZes.
 
Tussen 16.00 en 18.00 uur was er 
voor omwonenden de gelegenheid 
om voor een kleine vergoeding kennis 
te komen maken met het handboog-
schieten, waar toch een mooi aantal 
mensen aan deel heeft genomen.
 
Na 18.00 uur was het de beurt aan de 
wedstrijd die bedoeld is voor schut-
ters die aangesloten zijn bij de NHB 
(Nederlandse Handboog Bond). De 
avond hield in dat er over 20 pijlen 
een koppelwedstrijd verschoten werd 
in zowel compound als recurve klas-
se. De koppels werden na inschrijving 
gemaakt (hoogste schutter met laag-
ste schutter etc.). Dit om het voor ie-
dereen mogelijk maken te winnen en 
van elkaar te leren. Aansluitend was 
er de gelegenheid om tegen een klei-
ne vergoeding te schieten op de Steel 
Unicorn (een eenhoorn gemaakt van 

staal), waarin een gat was gemaakt 
waar men doorheen moest schieten. 
Na iedere ronde werd het gat kleiner 
gemaakt om de ‘druk’ op te voeren. 
Daarnaast werd er tussendoor een 
loterij gehouden en kon men ook 
bieden op veiling items die aange-
boden werden door niemand minder 
dan wereld topschutter Sjef van den 
Berg, die speciaal voor dit goede doel 
vanuit Papendal langs was gekomen 
om hieraan deel te nemen. Ook liet 
hij verschillende gesigneerde items 
veilen. Uiteraard schoot Sjef ook een 
pijltje mee.

In totaal namen 42 schutters deel 
aan dit evenement, afkomstig van 
Wanrooij tot en met Bergen op Zoom. 
Winnaars van de prijzen waren als 
volgt:
 
Bij Recurve:
1e:  Jurgen Faes - Willy Hartjes 316, 
2e:  Marianne Bernards - Eric van 
Nistelrooij 313, 3e: Sjef van den Berg - 
Petra Heijstekl 312
 
Bij Compound:
1e: Theo de Jong - Wim Heijstek 330, 

2e:  Rob Wolfs - Louis van de Zande 
322, 3e: Bart Budink - Dennis van de 
Sande 317 (winst na Shoot-Off!)
 
Daarnaast was er nog een prijs voor 
de hoogste Recurve, en dat was 
Jurgen Faes.
 
Toen de prijsuitreiking was geweest, 
werd het totaalbedrag bekendge-
maakt. Er is maar liefst €1.560,00 op-
gehaald. Een waanzinnig bedrag!

Team Gimmert Goes Alpe D’HuZes is 
handboogvereniging Strijd in Vrede 
zeer dankbaar voor het beschikbaar 
stellen van de accommodatie. Ook 
ging een groot gedeelte van de ba-
ropbrengst naar het goede doel. 
Daarnaast wil het team de volgen-
de sponsoren hartelijk danken voor 
het beschikbaar stellen van de prij-
zen voor de winnaars van de wed-
strijd: ArcheryCentre.com, Archery 
Service Center, Socx Arrow Wraps, 
Handboogsport van Dorst, Hoyt 
Archery.
 
Derhalve wil Team Gimmert Goes Alpe 
D’HuZes namens alle zieken en het 
team zelf de schutters danken voor de 
geweldige inzet en donaties die zijn 
gedaan en uiteraard de mensen die 
de bar hebben gedraaid. Het was voor 
Team Gimmert Goes Alpe D’HuZes 
een meer dan geslaagde avond en ho-
pelijk tot volgend jaar!
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 18 MEI 2016

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:30 15:45

Zootropolis 2D NL:  
13:30 

Angry Birds: De Film 3D: 13:30 15:45

Alvin en de Chipmunks:  13:45

Zootropolis 2D NL:  
16:00

Bad Neighbours 2: 
16:00 20:00

Captain America: Civil War 3D 19:45

Mothers Day: 
19:45

The Junglebook 3D: 
20:00

DONDERDAG 19 MEI 2016

Captain America: Civil War 3D 19:45

X-Men: Apocalypse 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Mothers Day: 
20:00

VRIJDAG 20 MEI 2016 

X-Men: Apocalypse 3D: 15:45 18:30 21:45

Zootropolis 2D NL:  
16:00

Angry Birds: De Film 3D: 16:00

Kung Fu Panda 3 NL: 
16:00 

Captain America: Civil War 3D 18:45

Bad Neighbours 2: 
19:00 21:30

Mothers Day: 
19:00 21:30

The Junglebook 3D: 
22:00

ZATERDAG 21 MEI 2016

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:15 16:00

Zootropolis 2D (NL): 
13:30 16:00

Angry Birds: De Film 3D: 13:30 15:45

Alvin en de Chipmunks:  13:45

X-Men: Apocalypse 3D: 15:30 18:30 21:45

Captain America: Civil War 3D 18:45

Bad Neighbours 2: 
19:00 21:30

Mothers Day: 
19:00 21:30

The Junglebook 3D: 
22:00

ZONDAG 22 MEI 2016

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:15 16:00

Zootropolis 2D NL:  
13:30 16:00

Angry Birds: De Film 3D: 13:30 15:45

Alvin en de Chipmunks:  13:45

X-Men: Apocalypse 3D: 15:30 19:30

Mothers Day: 
19:30

Bad Neighbours 2: 
19:45

The Junglebook 3D: 
19:45

MAANDAG 23 MEI 2016

Captain America: Civil War 3D 19:45

Mothers Day: 
19:45

X-Men: Apocalypse 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

 

DINSDAG 24 MEI 2016

Captain America: Civil War 3D 19:45

Mothers Day: 
19:45

X-Men: Apocalypse 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

 

WOENSDAG 25 MEI 2016

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:30 16:00

Zootropolis 2D NL:  
13:30 16:00 

Angry Birds: De Film 3D: 13:30 15:45

Alvin en de Chipmunks:  13:45

X-Men: Apocalypse 3D:  15:45 19:45

Captain America: Civil War 3D 19:45

Mothers Day: 
19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

    

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

        
5 Juni Grote vlooienmarkt/kofferbakverkoop op het 
evenementerrein aan de Otterweg in Beek en Donk 

van 9.00 tot 16.00 uur.

Voor kramen bel 06-2088818
Tegelijk houdt Omroep Kontakt een open dag.

Ook zijn er live optredens, buiten voor de studio.

Dus kom op 5 juni naar het evenemententerrein/
studio van Omroep Kontakt en geniet mee.

rolschaatsen Hard gewerkt op trainingskamp RC de Oude Molen

Beek en Donk - Een grote groep le-
den van R.C. de Oude Molen ver-
zamelden zich zaterdag 30 april om 
8.00 uur bij de rollerhal om te ver-
trekken naar hun 5-daagse trainings-
kamp. Dit jaar helaas geen EK show, 
maar wel een kamp om flink te trai-
nen voor het nieuwe seizoen. En dat 
is gelukt!

Toen alle auto's waren volgeladen 
met koffers, rolschaatsen, dekbed-
den en kussens kon de groep naar 
Oosterhout vertrekken. Op de eerste 
dag stonden de showtrainingen ge-
pland. Het jeugdteam, en de kleine en 

grote groep hadden showtraining met 
tussendoor krachttraining.

Op zondag was er een programma 
gemaakt in en rondom de accommo-
datie. Fiorella gaf een groep balletles-
sen voor lenigheid terwijl een andere 
groep een training buiten had met 
Shirley. Daarna wisselden de groe-
pen om en gingen de jongere meiden 
aan de slag met lenigheid. De oude-
re meiden gingen even een eindje 
wandelen.

's Middags had iedereen drama les-
sen van een dramadocent. Iedereen 

durfde zich te laten gaan en de groep 
stond soms verbaasd te kijken van el-
kaar. De les werd rustig opgebouwd 
om uiteindelijk helemaal los te komen 
en alles te laten zien. In de avond 
stond er een bingo op de planning 
waardoor de hele accommodatie op 
zijn kop stond.

Maandag begon de groep met men-
tale training. Om de zenuwen voor de 
wedstrijden onder controle te houden 
kregen de meiden ademhalingsoe-
feningen mee. Met alle nuttige tips 
kunnen ze er weer tegen aan. Om 
14.00 uur ging de groep weer naar de 

sporthal om daar danslessen te volgen 
van Tyler voor de schaatsvaardigheid. 
Er werd goed aan de basis gewerkt 
zodat dit ook toegepast kan worden 
in de shownummers.

Op dinsdag had de groep nog meer 
danstraining. Iedereen heeft veel ge-
leerd en plezier gehad in het dansen. 
Na het avondeten moest de groep in 
groepjes gaan zitten en overleggen 
wat ze het allerbelangrijkst vonden 
aan samenwerken als team.

Woensdag ging iedereen vroeg het 
bed uit om op te ruimen en alles in 

te pakken. Daarna reisde de groep 
weer af naar de sporthal voor de laat-
ste showtrainingen. De kwartetten, 
het jeugdteam en de kleine groep 
sleutelden nog aan het nummer en 
de grote groep reed het nummer ook 
nog een paar keer. 's Middags werden 
alle trainingspakjes omgewisseld voor 
normale kleren voor een fotoshoot. 
In de Drunense Duinen maakte Ilona 
van elk team een leuke groepsfoto.

R.C. de Oude Molen is weer hele-
maal klaar om te knallen in het nieu-
we rolschaatsseizoen!

Een leuke teamfoto op het rolschaatskamp van RC de Oude Molen
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tennis Goede prestaties bij District Jeugd 
Kampioenschappen Oost-Brabant

Beek en Donk - Door het land heen 
worden in het voorjaar Districts Jeugd 
Kampioenschappen (DJK) georgani-
seerd. Iedereen mag meedoen. De 
winnaars in de diverse categorieën 
mogen zich een jaar lang districts 
jeugdkampioen noemen! Ook Kiki 
Bertens en Robin Haase hebben deze 
titel ooit in de wacht gesleept.

Dit jaar werd de Districts Jeugd 
Kampioenschappen voor Oost-
Brabant gehouden van 12 t/m 15 
mei bij tennisvereniging Frisselstein in 
Veghel. Vanuit TV ’t Slotje hadden 4 
jeugdleden zich hiervoor opgegeven. 
Meike van Oosterwijk – categorie 
Meisjes Enkel Oranje 8-9 jaar, Nienke 
van de Rijdt – categorie Meisjes Enkel 
11-12 jaar, Maud van Oosterwijk – 
categorie Meisjes Enkel 13-14 jaar en 
Tom Booy – categorie Jongens Enkel 
13-14 jaar

Meike van Oosterwijk heeft in een 
poule gespeeld. Er waren 4 deelne-
mers. Haar eerste wedstrijd heeft ze 
gewonnen tegen Fleur Brouwer van 
Carolus met 4-2 5-4. Daarna speelde 
ze tegen Noemi Bruijns van TV De 
Krekel en had wederom gewonnen 
met 4-0 4-0. Tot slot heeft ze verloren 
van Noa Kuunders van TC Op Dreef 
met 5-4 4-1.  Meike heeft hiermee de 
2de plaats behaald bij de Meisjes Enkel 
Oranje 8-9 jaar.

Bij Meisjes Enkel 11-12 jaar werd eerst 
in poule gespeeld en daarna in een af-
valschema. Nienke van de Rijdt heeft 
in de poule een walkover gekregen 
van Suus Janssen van ELTV. En tegen 
Hannah Rooijackers van TC David 
Loyd, de 2de geplaatste, heeft ze ver-
loren met 6-0 6-0. En daarmee was zij 
2de in de poule geworden en helaas 
niet door naar het afvalschema.

Bij Meisjes Enkel 13-14 jaar en Jongens 
Enkel 13-14 jaar werd meteen ge-
speeld volgens een afvalschema. 
Maud van Oosterwijk moest haar 
eerste wedstrijd tegen Lotte d’Angolo 
van ELTV en heeft deze wedstrijd met 
6-2 6-0 gewonnen. Daarna moest ze 
spelen tegen de 1ste geplaatste Jade 
Kluijtmans van TV Frisselstein. Zij was 

een maatje te groot voor Maud en ze 
verloor met 6-2 6-0 van haar in de 
kwartfinale.

Tom Booy moest direct tegen de 3de 
geplaatste Thomas Dankaarts van TV 
Son en Breugel spelen. Hij won deze 
wedstrijd met 6-3 6-3. In de kwartfina-
le speelde hij tegen Joshua Rooijakkers 
van TC David Loyd en won deze met 
6-2 6-1. De halve finale heeft hij ge-
speeld tegen Ruben van Lieshout 
van TC De Helze, de 1ste geplaatste. 
Deze wedstrijd verloor hij met 6-4 6-2 
en was hiermee niet door naar de fi-
nale. Tom speelde om de 3de/4de 
plaats tegen Mathijs Haeve van TV De 
Balledonk die de andere halve finale 

verloren had. Deze partij verloor hij 
met 6-3 6-1 waarmee hij de 4de plaats 
behaalde bij de Jongens Enkel 13-14 
jaar.

Compliment voor Meike die de 2de 
plaats behaalde en Tom met 4de 
plaats. Voor zowel Meike, Nienke, 
Maud en Tom geldt dat ze zich mo-
gen rekenen tot de betere spelers van 
Oost-Brabant en helemaal top dat 
meegedaan hebben met dit toernooi. 
De nummers 1 t/m 3 van elke catego-
rie hebben zich automatisch geplaatst 
voor de Brabantse Jeugdmasters op 
10 en 11 september bij De Pelikaan in 
TC Goirle. Dit betekent dat Meike zich 
hiervoor geplaatst heeft.

Meike van Oosterwijk (l) en Tom Booy (r)

Circa 300 wedstrijden gespeeld in 24 categorieën

Vloerenland Open tennistoer-
nooi geweldig verlopen

Beek en Donk - Bij tennisvereniging 
’t Slotje is van Hemelvaartsdag tot en 
met Eerste Pinksterdag een fantastisch 
toernooi gespeeld. Er zijn ongeveer 
300 wedstrijden gespeeld veelal met 
prachtig weer. Alleen de finaledag was 
een beetje koud Er werd gespeeld in 
24 verschillende categorieën. 

Dit jaar hebben ze een actueel rating 
toernooi gespeeld. De uitslagen met 
46 finalisten uit Laarbeek:
HE A: Roy Schoenmakers - Maarten 
Bouw 6-2 6-3
HE B: Mats Biemans - Timo Hocks 6-2 
6-2
HE C: Marino Arts - Maykel van den 
Broek 7-6 6-4
HE D: Tom Delahay - Peter Bevers 6-4 
7-6
DE A: Loes Vogels - Kelly Slaets 6-2 6-0
DE B: Laura Vereijken - Jessica van den 
Hurk 6-4 6-2
HD 17+ A: Han en Rob Gruijters - Kevin 
Berkers en Stijn van de Burgt 7-6 6-2
HD 17+ B: Marca de Beer en Stijn 
Jansma - Michel den Bol en Bart 
Migchels 6-3 6-4
DD 17+ A: Monique van Eekelen 
en Nagad Farah - Joyce Swinkels en 
Tiffany Vlemmings 6-1 6-1
DD 17+ B: Diane Biemans en Anouska 
v/d Heijden - Lieke Liesker en Ivon 
Verbruggen 7-6 6-7 7-6
GD 17+ A: Stijn van de Burgt en 
Hanneke van Oss - Carel van Dijck en 
Barbara Kool 6-2 7-5
GD 17+ B: René en Loes Vermeulen - 
Aron en Marie-Jose Evers 6-2 6-7 7-5

GD 17+ C: Tom Bouw en Femke vd 
Tillaart - Toine Dekkers en Jolanda 
Verbeek 6-4 2-0 opg.
HD 35+ A: Fedor Heijl en Paul van 
Schijndel - Jacco van Hout en Rogier 
van Schip 7-6 6-4
HD 35+ B: Ad Bouw en Hans Leijten 
- Wil Goemans en Geert Willems 6-1 
opg.
HD 35+ C: Koen de Jong en Marcel 
Verkuijlen - Toine Dekkers en Richard 
Franke 6-4 6-3
DD 35+ A: Marion Robbescheuten en 
Noortje Scheepers - Chantal de Bol en 
Mirjam van Duinhoven 6-4 6-3
DD 35+ B: Josette Bloem en Ine 
Manders - Mariska Briels en Annemie 
van de Burgt 6-3 6-4
DD 35+ C: Marion van Lierop Marianne 
v/d Sande - Margreet v/d Broek en 
Annie van Rijsewijk 6-1 6-3
DD 35+ D: Ingeborg van Aerle en Heidi 
de Bie - Janny Braks en Valerie de Groot 
6-3 6-4
GD 35+ A: Aad de Zeeuw en Diny 
van Gend - Hans Brouwers en Angela 
Crooijmans 4-6 6-2 6-2
GD 35+ B: Job en Barbara Kool - Ron 
Segers en Arda Gijsberd 6-0 6-2
GD 35+ C: Leo But en Gemma Brouwers 
- Marcel Verkuijlen en Mirjam Korsten 
7-6 3-5 opg.
GD 35+ D: Arjen en Ingrid Weijer - 
Frank Lammers en Ingeborg van Aerle 
6-3 6-4 

Er zijn vele leuke en spannende wed-
strijden gespeeld, waar toeschouwers 
en spelers volop van hebben genoten.

vissen Oprichterswedstrijd HSV 't 
Sluisje voor Rolf van de Laar

Lieshout - Met een flinke wind en 
een matige temperatuur vond afgelo-
pen zaterdag de Oprichterswedstrijd 
voor de leden van HSV ’t Sluisje uit 
Lieshout plaats. 

De vissers kwamen naar de visvijver 
om met elkaar de strijd aan te gaan. 
Verschillende soorten vis werd er ge-
vangen, hieruit blijkt de diversiteit van 
de mooie vijver.

Toen het eindsignaal klonk en de ge-
vangen vis was gemeten, bleek het op-
nieuw de in topvorm verkerende Rolf 
van de Laar te zijn die de meeste vis 
had. Na zijn winst van vorige week, nu 
dus opnieuw een titel voor hem.

De uitslag:
1.Rolf van de Laar 282 cm, 2. Jos de 
Beer, 3. Piet van Hoof, 4. Peter Manders, 
5. John Ramakers, 6. Marinus Swinkels, 
7. Henk van Lierop, 8. Jan Geven, 9. 

Peter van de Nieuwenhuizen, 10. 
Peter Vogels, 11. Frans Verkuijlen, 12. 
Hailu Looyestein, Toon Daniëls, Gerry 
Dekkers en Willy Verhoeven.

Op zaterdag 28 mei is het nationa-
le hengeldag. Deze wordt bij HSV 
’t Sluisje gevierd met allerlei acti-
viteiten bij de visvijver in Lieshout. 
Meer informatie over deze dag in De 
MooiLaarbeekKrant van volgende 
week.

biljarten

Mariahout - KBO-biljartteam 'de 
Liefhebbers' uit Mariahout zijn als eer-
ste geeindigd in de regiocompetitie. 

Noud Maas ontving uit handen van 
competitieleider Peter de Baaij de 
wisselbeker en een envelop met in-
houd ter ondersteuning van de club-
kas. Team Mariahout haalde in 22 
gespeelde wedstrijden een gemiddeld 
percentage van 103,33%. Runner-
up was Team Sint-Oedenrode A met 
102,64%. Team Lieshout B wist een 3e 
plek te bemachtigen met een gemid-
deld percentage van 100,90%. 

Team Lieshout A eindigde op de 6e 
plaats (98,92%). Voor Team Beek en 
Donk was er een 11e plaats (91,46%).

KBO-biljartteam 'de Liefhebbers' 
1e in regio-competitie

De prijs is in ontvangst genomen

   Dorpsstraat 102
   5737 GE Lieshout
   Tel. 0499-421469

Merks v.o.f.

   Tel. 0499-421469

www.merks-lieshout.nl

Minimaal €100,- 
seizoenskorting

 Verkoop
 Reparatie
 Service

Inruil oude machine mogelijk

Vraag naar de voorwaarden

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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Programma / Uitslagen

voetbal

ASV’33
Jeugd zaterdag 21 mei
14.30 DVG B1 – ASV'33 B1

Veteranen zaterdag 21 mei
17.00 Nijnsel – ASV’33

Jeugd dinsdag 10 mei
Mierlo Hout D3G – ASV'33 D1G 0-5

Woensdag 11 mei
ASV'33 B3 – Deurne B3  3-0
ASV'33 C1 – ST SV United/BVV C1   1-0
ASV'33 D2 – NWC D6  2-7

Zaterdag 14 mei
Liessel A1 – ASV'33 A1  0-2
ASV'33 D1G – Bavos D1  2-7
Mierlo Hout F4 – ASV'33 F2  6-3

Veteranen zaterdag 14 mei
ASV'33 – RKVV Keldonk  3-1

Senioren dinsdag 10 mei
ASV'33 VR2 – America VR1  0-0

Donderdag 12 mei
Deurne 5 – ASV'33 3  4-1
ASV'33 4 – Sparta'25 8  2-0

Zaterdag 14 mei
ASV'33 3 – Bavos 3  1-3
ASV'33 5 – Mariahout 5  1-3

Maandag 16 mei
Milheezer Boys 1 – ASV'33 1  3-1
ASV'33 3 – Someren 6  3-1
ASV'33 VR1 – OSS'20 VR1  1-8

Eli
Zaterdag 14 mei 
Bruheze D5 - ELI D2  9-1

Maandag 16 mei 
Fiducia 1      -  ELI 1  3-5
ELI VR1        -  VOW VR1  5-2

Mariahout
Programma zondag 22 mei 
11.00     Venhorst 2 - Mariahout 3

Uitslagen maandag 16 mei 
LSV 1 - Mariahout 1       1-9

Uitslagen zaterdag 14 mei 
ASV'33 5 - Mariahout 5       1-3

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 11 mei
MW1 – Nijnsel MW1  7 – 2 
R1 – Be Quick R1  2 – 5 

Programma
Zaterdag 21 mei
Sportpark Mariahout
10.00 PupE1 – Rooi
11.45 AspC1 – De Korfrakkers
Sportpark Swolgen
9.30 Sporting ST – PupD2 
Sportpark Vlijmen
10.30 NDZW – PupE2 
Sportpark Oijen
11.00 MOSA ’14 – AspC2 
Sportpark Sint – Oedenrode
14.00 Odisco – AspB1 

Zondag 22 mei
10.00 Sen 3 – Rooi 3
11.00 Sen 2 – Altior 3
13.00 Sen 1 – TOG 1 

Woensdag 25 mei
Sportpark Mariahout
20.00 MW1 – NDZW MW1 
20.00 R1 – Altior R1 
 

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen Bandstoten 6 en 13 mei 
Arie van de Burgt -Jan van Grinsven    
 0-3
Dave van de Burgt-Arie van de Burgt    
 3-0
Philip Oosthoek -Jan Crooijmans 2-0
Jan van Grinsven-Niels Schoonings 3-0
Geert-Jan Otten-Dave van de Burgt     
 0-2
Dave van de Burgt-Mark van de Burgt    
 1-1
Stand Bandstoten per 13 mei 
1. Jan van Grinsven   2  6
2. Dave van de Burgt  3  6

3. Richard van Deursen  1  2
4. Philip Oosthoek  1  2
5. Arie van de Burgt  3  2

Uitslagen vrijdag 13 mei
0  3 Jan Crooijmans-Richard v Deursen
0 3 Dennis v Dommelen-Richard v 
Deursen

Stand per 13 mei 
1. Geert-Jan Otten  24 56
2. Philip Oosthoek  24 48
3. Dennis v Dommelen  24 42
4. Bart Jansen  24 42
5. Dave vd Burgt  23 41

Biljartclub ‘t Centrum 
Uitslagen bandstoten dinsdag 17 mei 
Kwartfinale 
Jan Verbakel - Henk van der Vegt   2-0
Hans van der Ligt - Huub Biemans  0-2
Frits Wilbers - Jan van Neerven   0-2
Antoon Rooijakkers - 
Wim Swinkels   2-0
Bert van de Vorst - 
Piet van Zeeland   2-0
Mari Vereijken - Theo Verheijen  2-0

Halve finale A-klasse 
Jan Verbakel - Huub Biemans    0-2
Jan v Neerven - Antoon Rooijakkers   
 2-0

Halve finale B-klasse 
Theo v Hoogstraten - Bert v d  Vorst   
 2-0
Tonnie Raaijmakers - Mari Vereijken   
 0-2

Finale A-klasse 
Huub Biemans - Jan van Neerven 0-2

Finale B-klasse 
Mari Vereijken - 
Theo v Hoogstraten  2-0 

Algehele kampioen 
Jan van Neerven - Mari Vereijken   0-2

Mari Vereijken algehele kampioen 
bandstoten.

bridgen

Poort van Binderen
Uitslag woensdag 11 mei
1. Ricky en Jan       65,83%
2. Bets en Annie      56,25%
3. Diny en Leo          53,82%
4. Els en Maria         53,13%
5. Riek en Leo          53,13%

Uitslag dinsdag 17 mei
1. Cellie en Hans  68,40%
2. Josephine en Emmy  57,29%
3. Dorie en Cas  55,90%
4. Lies en Lodewijk  55,56%
5. Riek en Mieke  52,43%

Er wordt elke dinsdagmiddag 
en woensdagavond gespeeld 
in Bavaria Brouwerijcafé in 
Lieshout. Kijk voor meer info op 
www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub 't Koppeltje
Uitslag woensdag 11 mei
A-lijn   
1e  Mia – Mari        58,68%
2e  Bernadette – Antoon  58,33%
3e  José – Jan          55,63%

B-lijn  
1e  louis – Ger        61,67%
2e  Lien  - Hanny       59,17%
3e  Rie -  Jan             59,40% 

KBO Bridgeclub Lieshout

Uitslagen donderdag 12 mei
1.Marianne en Lenie           68,00%
2.Mari en Jo                          61,00%                                                                                                                                 
3.Dora en Corry                   60,50%
4.Nellie en Theo                  57,00%
5.Toon en Roos                    52,00%
5.Marie Louise en Kori       52,00%

De volgende zitting is op donderdag 
19 mei, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 17 mei 
1 Francien en Corry  62,00%
2 Riet en Tony   61.50%
3 Nellie en Annie   58,50%

4 Jan en Lieneke   55,50%
5 Ine en Rie   52,50%

Volgende zitting op dinsdag 24 mei

Bewegen is gezond, bewegen 
is leuk
Er wordt dan ook wat afgewan-
deld en hardgelopen door oud en 
jong. Veel mensen maken in klei-
ne groepjes hun wekelijkse rondje, 
wandelend of hardlopend, door 
en om het dorp. Veel moeten er 
niets van hebben om aan een ge-
organiseerde tocht deel te nemen, 
voor anderen is dat juist het mooi-
ste. Gewoon eens af van het vas-
te wekelijkse rondje en je door de 
organisatie eens laten verrassen. 
Zelf maak ik ook wel mijn wekelijk-
se kilometers. Soms wandelend en 
tweemaal per week samen met een 
groepje buurtgenoten hardlopend.

De mogelijkheden om aan een ge-
organiseerde tocht deel te nemen 
zijn bijna onbeperkt. Binnenkort 
weer de 2-daagse van bv De Vij-
ver en de dagtocht van RCL. Zelf 
nam ik onlangs deel aan de KM 
van Klarenbeek aangezien dit een 
zogenaamde klaverblad tocht was. 
4 rondjes van 20 km steeds vanaf 
de centrale plaats. Kon je hier ook 
gaan voor 20, 40 0f 60 km. Maar 
er zijn natuurlijk diverse optie om te 
wandelen. Zelf vind ik de Efteling 
een prachtig wandelpark.

In de week van Hemelvaart nam 
ik voor de 14e keer aan de wandel 
elfstedentocht deel. Een 5-daagse 
tocht met op de eerste dag 56 km 
en op de laatste dag 27 km. Een 
totale afstand van 220 km voor ie-
dereen, want afstand keus bestaat 
daar niet. Veel Brabanders hoor je 
dan zeggen: "Friesland vlak en veel 
gras". En inderdaad klopt dat wel 
maar je wandelt ook door het Gaas-
terland met zijn prachtige natuur. 
En uiteraard wandel je ook door de 
11 steden plaatsjes.

Het was dit jaar de 70e keer dat 
de tocht werd georganiseerd en 
dus op km 70 voor alle wandelaars 
gebak. Onder de 1000 deelnemers 
diverse Brabanders en zelfs 3 perso-
nen uit Laarbeek. Persoonlijk vind 
ik de afwisseling tussen een weids 
landschap en de leuke plaatsjes 
prachtig. 

Op 2e pinksterdag was het de an-
dere manier van beweging het was 
hardlopen. In Gemert werd name-
lijk de 1e City run gehouden. Een 
professioneel ogend hardloopeve-
nement met goede lopers, de eerste 
op de 10 km finishte in een tijd van 
minder dan 31 minuten. Voor de lo-
pers was het prima weer voor het in 
grote getale aanwezige publiek was 
het wat te koud. Het was een leuk 
snel parcours met zo’n 800 deelne-
mers en veel publiek. Van bv. De 
Eendracht deden er 4 lopers mee 
met resultaten om van te genie-
ten. Peter van Duijnhoven liep de 
10 km in 52.16. Ik zelf liep de 5km 
in 26.52 terwijl Leonie Tabor er 
een tijd neer zette van 28.16. Haar 
zoon Fergus met zijn leeftijd van 8 
jaar liep mee in de groep jeugd tot 
en met 12 jaar. In de Kids run over 
1500 meter met 127 deelnemers 
liep hij naar een mooie 7 plaats in 
een tijd van 06.29. ook schoon-
dochter Vanessa liep de 5 km in een 
mooie tijd van 33.35. Samen bezig 
in de buitenlucht je grenzen verleg-
gend of gewoon relaxed bewegen 
naar eigen kunnen en dat samen 
met velen onder grote publieke be-
langstelling. Volgens mij is er niets 
tegelijk zo leuk en zo gezond.

Mari Vereijken

LEZERSPODIUM

JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl
BEZOEK ONZE SHOWROOM 
VOOR DESKUNDIG ADVIES!

ACTIE! HSA66 accuheggenschaar 
+ 2 x accu + lader STIHL HSA 66 accuheggenschaar

Deze accuheggenschaar overtuigt door 
een hoge effi ciëntie, een laag gewicht 
en een constant aantal slagen zelfs bij 
intensief gebruik.

ACTIEPRIJS

€ 599

MOBIEL,

GERUISLOOS,

KRACHTIG.

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Q-Park exploiteert meerdere parkeergarages 
in Nederland, waaronder ook één bij de 
Bijenkorf te Amsterdam. Bij het binnenrijden 
van de garage passeren bezoekers die hun 
auto willen parkeren een bord waarop 
informatie staat over onder meer tarieven 
en toepasselijkheid van de algemene 
voorwaarden. Volgens deze algemene 
voorwaarden is voor het gebruik van de 
parkeergarage een parkeervergoeding 
verschuldigd met een maximum tarief van 
€ 50,- per dag. Betaling vindt plaats op het 
moment dat de bezoeker de parkeergarage 
verlaat. Begin 2015 is op enig moment een 
bezoeker met zijn auto de parkeergarage 
uitgereden zonder te betalen door vlak achter 
diens voorganger aan te rijden. Q-Park heeft 
in haar algemene voorwaarden staan dat 
het zogenaamde “treintje rijden”, d.w.z. 
met twee voertuigen snel achter elkaar 
onder de slagboom door de parkeerfaciliteit 
verlaten met betaling van slechts eenmaal 
parkeergeld, ten strengste verboden 
is. De parkeerder is alsdan een boete 
verschuldigd van € 1.000,-. Q-Park heeft 
de kentekenhouder van de desbetreffende 
auto gedagvaard. Q-Park heeft het 
gevorderde bedrag daarbij verlaagd naar € 
365,-. De Rechtbank Noord-Holland heeft 
op 6 januari 2016 uitspraak gedaan. De 
kantonrechter oordeelt dat hier sprake is van 
een consumentenovereenkomst als bedoeld 
in Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten 
(hierna: richtlijn). Hij oordeelt dat het 
gevorderde bedrag van € 365,- op zich 
in een redelijke verhouding staat tot de 
schade van Q-Park maar dat Q-Park niet 
bevoegd is de overeengekomen boete 
eigenhandig te matigen. De boete van 
€ 1.000 in de algemene voorwaarden 
wordt door de rechter gezien als een 
onevenredig hoog bedrag. Dit is een 
oneerlijk beding in de zin van de richtlijn en 
wordt door de kantonrechter vernietigd. De 
kentekenhouder was derhalve geen boete 
verschuldigd. Wel moest hij alsnog het 
dagtarief van € 50,- afrekenen.
Naar aanleiding van deze uitspraak heeft 
Q-Park de boete voor “treintje rijden” in 
haar algemene voorwaarden inmiddels 
aangepast naar € 300,-. Een parkeerder 
die niet wil betalen dient er rekening 
mee te houden dat deze boete in het 
vervolg wel stand houdt!  Heeft u een 
juridisch probleem? U kunt ons bereiken 
via telefoonnummer: 0492-468744 of per 
e-mail: info@ja-laarbeek.nl.
Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl. 

‘Treintje rijden’ 

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven
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jeu de boules

dansen

badminton 1-7 overwinning in en tegen Maarheeze

2e Plaats voor 1e midweekteam 
BC Lieshout

Lieshout - Met een 1-7 overwinning 
in en tegen Maarheeze heeft BCL-M1/
Sportpoint Gemert het badminton 
competitieseizoen afgesloten. In de 
eerste poule van de vierde klasse is 
het team uiteindelijk tweede gewor-
den, nét achter het eerste midweek-
team van BC Oirschot, dat dus met het 
kampioenschap aan de haal is gegaan.

BC Maarheeze-M1 – BCL-M1/
Sportpoint Gemert: 1-7
Voorafgaand aan de uitwedstrijd te-
gen het als vierde geklasseerde BC 
Maarheeze-M2 was al duidelijk dan 
BCL-M1/Sportpoint Gemert geen 
kampioen meer kon worden. Het ver-
schil van 4 wedstrijdpunten zou de te-
genstander uit Oirschot immers nooit 

laten lopen. Toch ging het Lieshoutse 
team er vol voor, om in de laatste com-
petitiewedstrijd zoveel mogelijk punten 
te pakken. Aangevuld met supersub 
Bert Schepers en met de gedachte 
bij de juist geopereerde teamspeler 
Richard Essers slaagde het ook heel 
aardig in de missie om zoveel mogelijk 
punten te pakken. 

Dubbelpartijen
Bert Schepers en Stan van Vijfeijken 
begonnen daar al direct mee in de star-
tende herendubbelpartij. Na een 16-6 
en 19-9 achterstand wisten ze met 
geconcentreerd spel de score om te 
gooien en uiteindelijk een 23-25 over-
winning uit het vuur te slepen. Ook in 
de tweede set lukte het ze om van een 

behoorlijke achterstand terug te komen 
en de set met 21-23 te winnen, en dus 
de partij binnen te halen. Intussen had-
den Karin van den Biggelaar en Corine 
Holweg de damesdubbelpartij al lang 
en breed winnend afgesloten: zij won-
nen met speels gemak in twee sets. 

Singlepartijen
In de singlepartijen die daarna werden 
gespeeld, had eerste heer Walter van 
Leuken het in de eerste set érg moeilijk. 
Hij kwam niet in zijn spel en verloor dan 
ook met duidelijke cijfers (21-13). In de 
tweede set hervond hij zich echter (13-
21), waarna hij ook de derde set won. 
Ook tweede heer Bert Schepers wist 
zijn singlepartij te winnen: Bert speel-
de weer een puike partij. Karin van den 
Biggelaar was ook in goede doen en 
won haar singlepartij in twee sets, net 
als tweede dame, Corine Holweg, die 
haar tegenstandster niet veel kans gaf. 

Mixpartijen
Als afsluitende partijen werden de mix-
partijen afgewerkt. Daarin werd het 
enige verliespunt opgelopen: Corine 
Holweg en Stan van Vijfeijken kwamen 
niet goed in hun spel en verloren in 
twee sets. Karin van den Biggelaar en 
Walter van Leuken deden het beter: zij 
wonnen hun mixpartij wél, waardoor 
er totaal zeven punten binnengehaald 
werden. Deze nieuwe overwinning, 
mét zeven winstpunten, is echter on-
voldoende gebleken om de titel te pak-
ken in deze poule van de vierde klasse. 
Tóch heeft het team de competitie op 
de bij Badminton Club Lieshout traditi-
onele wijze afgesloten (overigens ont-
wikkeld door BCL-M2/Totaal Service 
Laarbeek) met een 'after-match' en 
dus nachtelijk bezoek aan een lokale 
shoarma-zaak.

BCL-M1/Sportpoint Gemert heeft dit seizoen de 2e 
plaats behaald in de eerste poule van de vierde klasse

2e activiteit 
gezondheidsrace 
Laarbeek 2.0

Jaimy van 
Schijndel 3de op 
NK Breakdance

Laarbeek - De tweede activiteit in het 
kader van de gezondheidsrace vindt 
op zaterdag 21 mei plaats. Deze ac-
tiviteit wordt gehouden door Jeu de 
Boulesclub Dû Tie Ut uit Aarle-Rixtel 
en begint om 14.00 uur.

Alle clubs uit de poule zijn uitgenodigd 
voor een gezellige bouleswedstrijd, 

waar leuke en gezonde prijsjes te 
winnen zijn. Belangstellenden zijn na-
tuurlijk van harte welkom bij de mooie 
banen, gelegen aan het Heuvelplein in 
Aarle-Rixtel.

Beek en Donk - Het NK Streetdance 
werd zaterdag en zondag gehouden 
in Waalwijk. Jaimy en Desley van 
Schijndel hadden op zaterdag hun 
wedstrijd in de categorie Breakdance.
 
Zaterdag begon de dag met hip-hop. 
Na de hip-hop formatie teams, was 
het tijd voor de breakdance wedstrijd. 
Voor Jaimy (10 jaar) en Desley (7 jaar) 
was het hun eerste NK breakdance. In 
de eerste ronde werd er in twee groe-
pen getoond wat ze in huis hadden. 
Daarna begonnen de battle’s. De eer-
ste Battle was tussen de twee broers, 
Jaimy wist de battle van Desley te win-
nen met 3-0. 

 
In de halve finale moest Jaimy zijn 
meerdere erkennen en verloor de bat-
tle in de halve finale. Hij kwam in de 
battle om de 3de en 4de plaats hele-
maal los en gaf een mooie show weg. 
Hij wist de battle te winnen met 3-0, 
een mooie derde plek als resultaat 
voor Jaimy. Desley werd 5de op dit NK 
breakdance.
 
Trainer Tony Hooiveld was heel tevre-
den met de resultaten van de boys. Op 
naar volgend seizoen.

Mari Vereijken kampioen 
bandstoten bij 't Centrum

Beek en Donk - Na enkele weken 
bandstoten was op dinsdag 17 mei de 
finaledag. Er waren spannende wed-
strijden gespeeld. 

De finale in de A-klasse werd ge-
speeld door Huub Biemans en Jan 
van Neerven. Laatstgenoemde wist 
de winst te pakken. De finale in de 
B-klasse werd gespeeld door Mari 
Vereijken en Theo van Hoogstraten. 

Hier wist Mari aan het langste eind te 
trekken.

Om het algehele kampioenschap 
bandstoten vond de finale plaats tus-
sen Jan van Neerven en Mari Vereijken. 
Na een spannende partij wist Mari de 
winst binnen te slepen en werd daar-
mee de kampioen bandstoten van bil-
jartclub ’t Centrum 2016.

Vlnr: Desley van Schijndel, Tony Hooiveld en Jaimy van Schijndel

De chevelingse
in-Loop

Tapperij - Restaurant

NIEUW

26,50
euro

Het Schevelingetjes menu, een 
bourgondisch avondvullend concept, 
gerechtjes eten voor een vast bedrag.

Kijk voor alle gerechen op onze website: 
www.schevelingen.nl

Tevens hebben wij ook een à la carte kaart

Maandag, woensdag
en donderdag ..................

Vrijdag t/m zondag € 29,50

geen meerprijzen en inclusief desserts

Kijk voor meer informatie op onze site
www.schevelingen.nl

Aarle-Rixtelseweg 107
5707 GK  Helmond
Tel. 0492 - 79 24 44

Een uitbreiding op ons 
huidige concept van het 
Schevelingetjes menu. 

Stel zelf uw 2, 3 of 
4-gangenmenu samen uit de 
30 specialiteiten gerechten 

van onze chefkok.

2-gangen keuzemenu € 19,50

3-gangen keuzemenu € 24,50

4-gangen keuzemenu € 28,50

Mari Vereijken (l) en Jan van Neerven (r)
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Donderdag 19 mei
Los op het Veld / Pop-up Restaurant 
t/m 20 mei
De Hei 15, Mariahout

125 jaar O&U Presenteert: Afsluiting 
scholenproject 'Circus Arundo'
13.00 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis', Beek en Donk

Vrijdag 20 mei
125 jaar O&U Presenteert: 'ODE aan 
O&U'
13.00 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis' Beek en Donk

Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D'n Perdenbak, 
Lieshout

125 jaar O&U Presenteert: 'Beek & 
Dance'
20.30 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis', Beek en Donk

Zaterdag 21 mei
Bixie Pony Dressuur
10.00 tot 17.00 uur, Manege D'n 
Perdenbak, Lieshout

Tentoonstelling 125 jaar Harmonie 
O&U
11.00 - 17.00 uur, Heemkamer, 
Parklaan 5, Beek en Donk

125 jaar O&U Presenteert: 'Reünie'
11.00 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis', Beek en Donk

Open Dag Trimbaan Mariahout
13.30 - 16.00 uur, Trimbaan 
Mariahout

125 jaar O&U Presenteert: 'Proms 
Royale'
20.00 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis', Beek en Donk

Zondag 22 mei
Communieviering communicanten 
Aarle-Rixtel
9.30 uur, O.L.V. Presentatiekerk 
Aarle-Rixtel

Grote Gildevlooienmarkt Gilde Sint 
Margaretha Aarle-Rixtel
10.00 - 16.00 uur, Loods 
Lieshoutseweg 74a, Aarle-Rixtel

Muziektuinconcerten
10.30 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Communieviering communicanten 
Mariahout
11.00 uur, O.L. Vrouw van 
Loudeskerk, Mariahout

125 jaar O&U Presenteert: 'Heel 
Beek bakt.. en Donk ook'
11.00 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis', Beek en Donk

125 jaar O&U Presenteert: 'Muzikale 
Rondwandeling'
13.00 uur, Door de straten van Beek 
en Donk

Expositie `Mieke Vesters en Wilma 
van Stiphout`
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Lieshout Cultinair
13.00 uur, Dorpsstraat (ter hoogte 
van de Koekoek), Lieshout

Tentoonstelling Fijnschilder, 
Aquarellen vrij werk en Lederen 
handgenaaide tassen t/m 12 juni
14.00 - 17.00 uur, 't Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

125 jaar O&U Presenteert: 'Beek en 
Donk presenteert'
14.00 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis' Beek en Donk & de 
Muziektuin

Dinsdag 24 mei
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Café de Koekoek, Lieshout

Woensdag 25 mei
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Buurthuis Mariahout

Lotgenotencontactavond Autisme
19.30 uur, Franciscushof, Lieshout

Donderdag 26 mei
Vacature Café 'Laarbeek Werkt'
13.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Conferentiecentrum 
Couwenberg, Aarle-Rixtel

Vrijdag 27 mei
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Parkpaviljoen Muziektuin, 
Beek en Donk

'Boemerang on fi re'
19.30 uur, De Boemerang, Beek en 
Donk

Maandelijkse meezingavond 
Liedertafel 't Nachtpitje
21.00 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 28 mei
Open Brouwerijdagen
10.00 - 17.00 uur, Bavaria 
Brouwerijcafé, Lieshout

Alleengaanden diner Zorg om het 
Dorp
17.30 uur, Buurthuis Mariahout

Zondag 29 mei
Communieviering communicanten 
Lieshout
9.30 uur, St. Servatiuskerk, Lieshout

Donckse Wij-ing 
openluchtgebedsdienst
10.00 uur, Hoek Kapelstraat - Lage 
Heesweg, bij Leonarduskapel, Beek 
en Donk

IVN Wandeling Moorselen
10.00 uur, Vertrek vanaf tennispark 
tussen Lieshout en Mariahout

Communieviering communicanten 
Beek en Donk
11.00 uur, Michaëlkerk, Beek en 
Donk

Expositie `Mieke Vesters en Wilma 
van Stiphout`
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, Beek 
en Donk

Opening Openluchttheater 
Mariahout
13.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

sound-light.nl

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)


