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Geen krant 
ontvangen (op 
donderdag)?

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

Jeugdherinneringen

Guus Meeuwis blikt terug 

Hij is wereldberoemd in Laarbeek 
en ver daarbuiten. Hij is ereburger 
van Laarbeek. Hij behoeft verder 
geen introductie. Want hij is Guus 
Meeuwis, onze Guus. Hoe kijkt 
hij terug op 80 jaar Mariahout?

Het klooster
Geen memories maar wel 
herinneringen. En die zijn voor 
Guus Meeuwis onvergetelijk. 
Onbewust zorgen ze voor 
inspiratie. Je komt ergens vandaan 
en gaat ergens naar toe. “Zoals 
mijn herinneringen aan het 
klooster”, zoals hij zelf zegt. “Daar 
ben ik geboren en heb ik gespeeld. 
In Lieshout ben ik opgegroeid.”

“Wat voor mij de mooiste straat 
is van Mariahout? De Mariastraat! 
Dat is een straat waar ik graag 
kom. De Mariagrot, het klooster, 
het Openluchttheater… Ze 
vormen samen een onvergetelijke 
plek.” Vergelijkbaar met Penny 
Lane en Strawberry Fields for 
Ever van de Beatles, om even een 

dwarsstraat te noemen? “Nou 
nee, dat gaat net wat te ver.”

De mooiste mens 
Mariahout is vergeven van mooie 
mensen en over de twee mooiste 
mensen van het dorp heeft Guus 
een uitgesproken mening. “Dat 
zijn de zusters Wilfrida en Egberta. 
Dit zijn zusters uit de tijd toen ik 
er was. Ze voelden als familie. 
Oom, tante, neef, nicht, ze waren 
eigenlijk een beetje alles tegelijk.”

Twee honden
Een geboren Mariahoutenaar, 
maar opgegroeid in Lieshout. Een 
publiek bezit, dat geclaimd wordt 
door twee dorpen. Voelt dat 
niet een beetje als twee honden 
vechten om een been en de derde 
loopt ermee heen? Guus lacht. 
“Ik heb ook in Limburg gewoond. 
En nu speelt mijn sociale leven 
zich af in en om Tilburg. Ik hoef 
niet te kiezen. Of ik nog vaak 
in Lieshout en Mariahout kom? 
Niet zo vaak meer. Zo’n beetje 

Mariahout - Komend weekend 
is het feest in Mariahout. Het 
dorp bestaat namelijk tachtig 
jaar. Op vrijdagavond opent 
burgemeester Hans Ubachs 
om 20.00 uur het feestelijke 
weekend, dat tot zondag in de 
namiddag duurt.

MooiLaarbeek wil dit heugelijke 
feit niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan en besteedt daarom 
zowel deze week als volgende 
week op extra pagina’s veel 
aandacht aan Mariahout. 

Lees meer over het 80-jarig 
jubileum op de pagina’s 8 & 9 en 
18 & 19 in deze krant.

Hoera! Mariahout bestaat 80 jaar

iedereen van mijn vriendenkring 
is uitgezworven.” Niemand in de 
regio hoeft zich echter zorgen te 
maken en Laarbeek al helemaal 
niet. Want Lieshout en Mariahout 
zijn goed bedeeld in zijn oeuvre. 
Beide dorpen zijn terug te horen 
in een schitterend liedje van hem: 
‘Brabant’.

Binnenkort in dit theater
Tachtig jaar is een respectabele 
leeftijd voor een dorp. Een 

jubileumlied heeft hij even niet 
in de pen zitten. Een cantate 
evenmin. Of hij nog een speciale 
wens heeft voor Mariahout? “Ik 
hoop dat het klooster blijft. Dit 
voelt voor mij als een bloeiend 
draaipunt, een kloppend hart. 
Net als het Openluchttheater.” 
Het is duidelijk. Mariahout is klaar 
voor de volgende mijlpaal. Wordt 
vervolgd. Ereburgers welkom.

Natte, maar geslaagde Roparun voor Runningteam Laarbeek

Laarbeek – De Roparun-bus van 
Runningteam Laarbeek arriveerde 
maandagavond in Helmond, 
waarna het team afscheid nam van 
elkaar na een succesvolle, natte 
Roparun. De sponsorloop vond in 
het Pinksterweekeinde plaats en 
heeft als doel om geld op te halen 
voor de kleine kankerpatiënt.
 
Op vrijdag voor Pinksteren 
begon het Roparun-weekeinde 
met het stilstaan bij degenen, 
die niet meer aan dit evenement 
kunnen deelnemen. Deze stille-
tocht-en-petit-comité wordt 
traditioneel gehouden op het 

kerkhof in Lieshout, waar een van 
de deelnemers aan een vorige 
Roparun,  Isodoor Vereijken, ligt 
begraven. Ook wordt Ton van 
den Broek herdacht, die heel erg 
betrokken was bij deze tocht. 

Zaterdagmorgen 18 mei om 7.30 
uur vertrok een grote bus, met 
achterin een aantal slaapplaatsen. 
Dit was het rijdende hotel voor 
de rustende lopers en begeleiders 
onderweg. Burgemeester Hans 
Ubachs en wethouder Hans 
Vereijken en vele familieleden 
zwaaiden ze uit. Het weer werd 
naarmate de reis richting de 

Oostzee vorderde, steeds slechter. 
Ruim op tijd waren de beide teams 
in een voorstad van Hamburg. 

Om 17.14 uur was de start van het 
A-team, bestaande uit een loper 
en drie fietsers. De start verliep in 
de stromende regen en meteen 
kreeg de groep al pech in de 
vorm van een lekke band. “Toen 
onze groep B  moest beginnen 
was het droog”, aldus Mies van 
Berlo, loper van het B-team. De 
fietsers waren echter doornat van 
het eerste traject en moesten ook 
nog het B-team begeleiden. Direct 
was er een aardige mevrouw, die 
na geïnformeerd te hebben naar 
het doel van de tocht, de sleutel 
van de brandweerkazerne ging 
halen, zodat iedereen die dat wilde 
zich kon opfrissen en gebruik kon 
maken van de wc. Dat was volgens 
Mies het grote  verschil met vorige 
edities van de Roparun, waarbij 
vanuit Parijs werd vertrokken en 
de lopers dus afhankelijk waren 
van de welwillendheid van Franse 
mensen langs de route. Mies: “De 
gastvrijheid, die werd ondervonden 
in Duitsland was geweldig!”
 
 Na het laatste dorp in Duitsland, 
Sellingen,  kwam Nederland in zicht. 
Nog net in de provincie Groningen 
passeert de groep een grote 
ereboog, die de grens markeert. 

“In Nederland leeft de Roparun 
echt! Sportaccommodaties 
openen hun deuren en wij mogen 
daar gebruik van maken. De 
Roparun-organisatie heeft op 
diverse plaatsen wel verplaatsbare 
toiletten neergezet, maar dat is 
niet altijd voldoende”, aldus Mies. 

Geweldig was volgens hem 
bijvoorbeeld de ontvangst in 
Almelo, waar de binnenstad uitliep 
voor de deelnemers. Daarna kwam 
het emotionele stuk langs de 
Daniel-de-Hoed-kliniek. Hier vond 
in 1992 de eerste run plaats van 
de Euromast naar de Eiffeltoren, 
vandaar ook de naam Rotterdam-
Parijs-run. Pas in 2004 is er gelopen 
vanuit Parijs naar Rotterdam. De 
finish om 14.29 uur, net voor de 
Erasmusbrug was “gigantisch 
mooi”, volgens de meelopende 
Laarbeekse wethouder Johan 
Briels. Daarna vertrok het team 
naar Helmond, op naar de 
wachtende familieleden.

Runningteam Laarbeek kan 
terugkijken op een geslaagde 
editie van de Roparun, goed 
voor kankerpatiëntjes en hun 
begeleidende ouders, maar ook 
op een tocht met vriendelijke en 
betrokken mensen langs de route, 
die dit evenement een warm hart 
toedragen.

Mariaschool 1979,1980
Juffrouw Anja van den Elsen
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Aan de inhoud van 
DeMooiLaarbeekKrant
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De uitgever zal geen 
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De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

KERKBERICHTEN

OVERLĲDENSBERICHTEN

Dorpsraad in gesprek met parochie over Leonarduskerk
Beek en Donk – Dorpsraad Beek en Donk hield vorige maand een bijeenkomst, waarbij inwoners mee 
konden denken en praten over Beek en Donk. De Dorpsraad evalueerde deze bijeenkomst dinsdagavond 
en besloot om direct met vier punten aan de slag te gaan, waaronder de Leonarduskerk.

Tijdens deze avond kwamen vele ideeën voor de kerk naar boven. De Dorpsraad gaat nu met het 
parochiebestuur in gesprek en legt deze ideeën aan hen voor. Naast dit onderwerp gaat De Dorpsraad 
Beek en Donk ook aan de slag met het probleem hondenpoep, de slechte paden in de Muziektuin en 
Groene Long en het thema verkeersveiligheid.
Verkeersveiligheid is een veelbesproken thema de laatste tijd in Beek en Donk. Er zijn diverse situaties, 
waarvan politie en gemeente zeggen dat het veilig is, terwijl de bevolking dit niet vindt. De Dorpsraad 
gaat nu op 29 mei in gesprek met de gemeente en de politie om dit aan hen voor te leggen en te kijken 
of er een middenweg is, zodat zowel de bevolking als de gemeente en politie tevreden zijn.  

Tijdens de informatieavond bleek ook dat veel mensen last hebben van hondenpoep. De Dorpsraad gaat 
nu kijken wat zij hiertegen kunnen doen. Dit geldt ook voor de paden in De Groene Long en Muziektuin. 
Inwoners zeiden dat ze nooit ‘schoon’ thuiskwamen van het wandelen daar. 

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

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

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

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

Aarle-Rixtel:  Onze Lieve Vrouw Presentatie (Mariakerk)
Adres   Dorpsstraat 7, 5735EA, Aarle-Rixtel
tel   0492 - 381215
E-mail   olvpres1@onsmail.nl 

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

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@
mooilaarbeek.nl of

bel naar 0492 - 832182

echtgenoot van

Frans Maas

Lies Maas - van Rooij

Wij hebben afscheid genomen van ons pap tijdens een plechtige 
uitvaartdienst op woensdag 22 mei in de O.L.V. van Lourdeskerk in 
Mariahout. Aansluitend hebben we hem te rusten gelegd op de 
naastgelegen begraafplaats.

Correspondentieadres: Bernadettestraat 16, 5738 AX  Mariahout

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Intens verdrietig hebben wij, geheel onverwachts, afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man, ons pap en ons opa

Lies    Frank en Anita
      Jorg
Anita en Bert      Brent
  Rob en Anoek       Wessel
  Vivian en Willem-Jan
    Jacky
Helma en Joan     Kyra
      Ruben
Theodoor en Hanny
  Thijs    Ludwig en Anne-Marie
  Teun      Julia
      Nick
Johnny en Annet
  Niels    Edwin en Patricia
  Kimberly en Gijs     Myrte
      Rens

* Mariahout, 2 oktober 1929                           † Eindhoven, 17 mei 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvaard wat je niet kunt veranderen 
en verander wat je niet kunt aanvaarden 

Nelleke Beaard 
Op 21 mei 2013 is zij op 59-jarige leeftijd overleden. 

 
Piet Guus  

Klaartje en Harold Sophie, Merel en Jasper  
Astrid en Mirko Minke, Tijn, Monica, Wytse, Jelle, Mandeq 

Wouter en Deborah Lori en Brynn 
  
Op de website van www.mooilaarbeek.nl kunt u vanaf donderdag 23 mei a.s. lezen  
waar en wanneer de afscheidsdienst plaats vindt. 
Aansluitend zal Nelleke door haar gezin begeleid worden naar het crematorium. 
 
Wij willen u vragen om één bloem mee te nemen naar de afscheidsbijeenkomst. 
Het is Nelleke haar wens om geen bloemstukken te ontvangen, maar in plaats daarvan 
een donatie te doen aan KiKa Kinderen Kankervrij, waarvoor gelegenheid zal zijn bij de 
afscheidsbijeenkomst. 
 
Correspondentieadres: Schoolstraat 61, 5741 CT Beek en Donk 
 
In haar leven heeft Nelleke veel mensen gekend waardoor het onmogelijk is iedereen 
persoonlijk te benaderen. Uiteraard willen we iedereen die zich betrokken voelt in de 
gelegenheid stellen om afscheid te nemen tijdens de afscheidsbijeenkomst. 
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Beek en Donkse trots schittert in Ronde van Lieshout

Kaartverkoop Zwinkslag officieel 
van start

Uitkomende kuikens en schapen scheren tijdens 
open dag dierenpark

Beek en Donk – Dat er een chemie 
is tussen kinderen en dieren werd 
zondag bevestigd tijdens de open 
dag van dierenpark ’t Regter Eind 
in Beek en Donk. Het heerlijke 
zonnetje zorgde voor veel 
bezoekers en vertier. 

Wie het dierenparkje bezocht, 
wist niet waar hij moest beginnen. 
Op de binnenplaats stond het vol 
met kraampjes. Daaromheen was 
van alles te zien en te beleven. 
Zo vond er een ‘kleindierenshow’ 
plaats, waar onder andere diverse 
soorten kippen en  konijnen te 
bewonderen waren. In de kantine 
kon men kuikentjes zien uitkomen. 
De kippen van dierenpark ’t 
Regter Eind waren 23 dagen 
geleden op de broedmachine 
gezet, zodat dit precies vandaag 
zou gebeuren. Veel kinderen 
vonden dit fascinerend en keken 
bewonderenswaardig naar de 
eitjes die één voor één openbraken 
en waar vervolgens een kuikentje 
uit tevoorschijn kwam.  

Wie een hek doorging op de 
binnenplaats, kwam uit bij de 

jonge geitjes. Hier waren de 
kinderen alles behalve bang voor. 
Ze sjouwden er lustig op los met 
de geitjes. Een dierenarts was 
aanwezig, die één voor één de 
kinderen het hartje van het dier 
liet beluisteren. Ook mochten de 
kinderen bij het knippen van de 
nagels zijn. 

In een kraam op de binnenplaats 
waren kinderen druk bezig met een 
educatief spel. Welk voedsel hoort 
bij welk dier? Er stonden zestien 
verschillende bakken met voedsel. 
De kinderen kregen zestien foto’s 
van dieren en moesten de juiste 
foto bij het juiste voedsel leggen. 
Secretaresse van het dierenparkje, 
Yolanda Vos, vertelt: “Deze zestien 
soorten voedsel gebruiken wij 
allemaal hier in het park. Het is 
goed om kinderen op deze manier 
daarmee kennis te laten maken. 
Het is leuk voor ze, maar daarnaast 
ook nog eens educatief.”

Voor een ander kraampje stond Ad 
van den Broek over zijn hobby te 
vertellen: bijenhouden. De kast, 
die bomvol zat met bijen, maakte 

indruk op de bezoekers en vol 
passie bleef Ad keer op keer zijn 
verhaal over de bijen vertellen. “Ik 
ben één van de 25 vrijwilligers van 
dierenpark ’t Regter Eind. Ik zit ook 
in het bestuur hiervan. Het houden 
van bijen doe ik hier samen met 
een aantal anderen.” Voordat 
de vrijwilliger zijn verhaal af had, 
stonden de volgende bezoekers 
alweer voor de kraam, waarna Ad 
het verhaal weer – met evenveel 
liefde – opnieuw vertelde. 

Dit is nog maar een kleine greep 
wat de bezoekers te wachten 
stond op de open dag van het 
dierenparkje. Zo werden er op deze 
dag ook nog schapen geschoren 
en konden bezoekers deelnemen 
aan een korte wandeling door 
‘De Groene Long’. De goede 
organisatie en het prachtige weer 
maakte de dag compleet.

MooiLaarbeek maakte tijdens 
deze open dag diverse foto’s. 
Kijk voor al deze foto’s op www.
mooilaarbeek.nl. 

Zondag 19 mei was het dan 
zover, de 58ste Wielerronde van 
Lieshout. Ondanks de weinige 
supporters staan de 33 elite 
renners vol zelfvertrouwen aan de 
start in de Dorpsstraat, helemaal 
klaar voor de 80 kilometer lange 
rit. Onder hen is Ruud Kooijmans, 
een geboren en getogen Beek en 
Donkenaar. 

Ondanks de zon namen er niet 
veel deelnemers deel aan de rit. 
Tot grote spijt van de organisatie 
LieshoutseWielrenners. “Diep 
en diep triest”, noemt secretaris 
Leo van Berlo het. “Gisteren 
werden er een aantal klassiekers 
gereden en morgen zijn de district 
kampioenschappen dus vandaag 
slaan de renners dan een dagje 
over, heel begrijpelijk voor hen, 

maar voor ons niet fijn natuurlijk.” 

De renners moeten in totaal 42 
rondjes fietsen. Al in de derde 
ronde neemt Beek en Donkenaar 
Ruud Kooijmans, samen met twee 
andere renners, het voortouw. 
Deze positie weten de drie 
mannen tot de laatste rondes 
vol te houden. Langs de hekken 
klinken er bemoedigende kreten 
voor de Laarbeeker. 

Als er nog 13 rondes gereden 
moeten worden, is het duidelijk dat 
Ruud in ieder geval de leidersprijs 
mee naar huis mag nemen. Op 
dat moment is hij al 14 keer als 
eerste de streep van de finish 
gepasseerd. Maar hij wil natuurlijk 
een plek op het podium en doet in 
de laatste twee rondes zijn uiterste 

best om de sprint bij de houden. 
Uiteindelijk moet hij het podium 
net aan zich voorbij laten gaan. 
Patrick Bos uit Amstelveen wordt 
eerste, Harm van de Zanden, uit 
dezelfde ploeg als Kooijmans, 
wordt tweede en Jasper de Laat 
rijdt net voor Kooijmans als derde 
over de eindstreep. 

Toch ziet Kooijmans dit niet als een 
verloren rit, fris na zijn vakantie 
begon hij deze middag aan zijn 
tocht. “Ik heb een goede rit 
gehad”, vertelt hij. “Ik had graag 
op het podium gestaan, maar 
over een week zijn de district 
kampioenschappen voor het 
tijdrijden en daar is dit een goede 
oefening voor.”

Beek en Donk - De posters 
hangen, de bands zijn bekend 
en de kaarten liggen bij de 
voorverkoop adressen. Vanaf nu 
is de kaartverkoop voor Zwinkslag 
officieel gestart. Dit jaar vindt het 
feest plaats op zaterdag 15 juni. 

Niemand minder dan BZB komt op 
deze avond een geweldig feestje 
bouwen. Met alom bekende 
nummers als Echte Vrienden en 
Koning Pinterman maken zij van 
Zwinkslag een onvergetelijke 
avond. Ook verzorgt de band 
Meuk een spetterend optreden in 
het voorprogramma. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Snackbar de Beemd 
in Beek en Donk en bij Plaza de Kim 
in Erp en kosten in de voorverkoop 
€12,50 per stuk (dagkassa €15,-
). De aanvang is om 20.30 uur 
en wie voor 21.00 uur binnen is, 
ontvangt 2 consumptiebonnen.

Ook de voorbereidingen voor de 
Scholen- en Dorpszeskamp zijn in 
volle gang. Inmiddels is het aftellen 
begonnen, want over minder dan 
een maand is zover! Zaterdag 15 
juni trapt de Laarbeekse jeugd met 

maar liefst 40 teams het weekend 
af met de Scholenzeskamp. Op 
zaterdagavond is er Zwinkslag 
voor iedereen vanaf 16 jaar 
en op zondag 16 juni vindt de 
dorpszeskamp plaats, waarbij 
allerlei teams het tegen elkaar 
opnemen. De spelen van de 
Zeskamp zijn zo ontworpen dat 
ze een hoop lef, behendigheid 
en doorzettingsvermogen van de 
deelnemers vragen. 

Wie graag op de hoogte wil blijven 
van de nieuwste ontwikkelingen 
rondom de Zeskamp, kan Facebook 
en Twitter (@ZeskampBenD) in 
de gaten houden. Binnenkort is 
het ook mogelijk om kaarten te 
winnen voor Zwinkslag. 

De Zeskamp en Zwinkslag vinden 
plaats op het KPJ-terrein aan 
de Heereindsestraat in Beek en 
Donk. De entree voor deze dagen 
is gratis (m.u.v. Zwinkslag op 
zaterdag avond). Iedereen is van 
harte welkom om op 15 en/of 16 
juni een kijkje te komen nemen bij 
het Zeskamp.

Kindervakantiewerk Hiep-Hoi 
ontvangt gift van Rotary Club
Beek en Donk - Stichting Kindervakantiewerk Beek en Donk, beter 
bekend als Hiep-Hoi, ontving van de Rotary club Gemert, Beek en 
Donk, Lieshout een bijdrage van € 500,-. Voor de stichting kwam dit 
als een grote verrassing. 

Giften zijn erg welkom voor Kindervakantiewerk Beek en Donk. Dit 
komt mede door de extra activiteiten, die vorig jaar gehouden werden 
voor het 50-jarig bestaan van Hiep-Hoi. 

De stichting wil daarom de Rotary Club hartelijk danken voor deze 
geweldige bijdrage. 

voor het meest actuele nieuws

Laarbeek.nl
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Wie herkent de mensen op deze foto? De foto is ooit in Mariahout 
gemaakt. 
Als u weet wie erop de foto staan, kunt u uw reactie opsturen naar 
redactie@demooilaarbeekkrant.nl 

Het antwoord op de historische 
foto in De MooiLaarbeekKrant 
van vorige week werd door vele 
mensen geraden. Het was Harrie 
Martens uit Aarle-Rixtel. 

Enkele antwoorden die de redactie 
ontving:

Henk Lentjes: “Ik denk dat de man 
die de koe zat te melken de zoon van boer Harrie Martens uit Aarle-
Rixtel is. Hij woonde op de Kannelustweg in Aarle-Rixtel. De foto zal 
rond 1955-1960 gemaakt zijn. Harrie zat daar vaak met de koeien.”

C.R. van den Hoogenhoff: “Op de historische foto van De 
MooiLaarbeekKrant van 16 mei is de melkende boer Harrie Martens 
van de Kannelustweg in Aarle-Rixtel te zien. Dit zal rond 1954/1955 
zijn.”

Historische beelden
Vlooienmarkt Mariahout

Op een mooie pinksterdag samen in de zon,  in de Muziektuin

Mariahout - In het Openluchttheater van Mariahout vond op eerste Pinksterdag een vlooienmarkt plaats. 
Het was er gezellig druk.

Beek en Donk - “Op een mooie 
pinksterdag, als het even kon…” 
zo begint het beroemde lied van 
Annie M.G. Schmidt en Harrie 
Bannink.  Regende het de dagen 
ervoor nog lamento ’s over het 
slechte weer, deze ochtend werd 
Laarbeek gewekt door de zon.   

De muziektuin ligt er schitterend 
bij.  Voor het 2e jaar worden er 
hier concerten georganiseerd. 
De organisatie heeft een gouden 
greep bij het plannen van de data, 
want tot nog toe was het bijna 
altijd droog en mooi weer. Ook 
door gedurfde programmering 
weten ze een gevarieerd publiek 
aan te spreken.  Deze middag is 
daar geen uitzondering op.  Om 
klokslag 13.00 uur begint de 
Mariahoutse Liederentafel.  Op 
de vlonder overheerst het grijs, 
dat mooi afsteekt bij het jonge 
groen van de vele bomen in de 
muziektuin. 

Vol enthousiasme brengt de 
Liederentafel zijn repertoire. Het 
klinkt niet alleen goed, maar het is 
ook een genot om naar te kijken. 
Aan alles is te zien, dat het koor 
bestaat uit routiniers. De kleding 
is om door een ringetje te halen, 
de begeleiding van accordeon, 
gitaar en keyboard is voortreffelijk, 
iedereen zingt met plezier en dit 
alles werkt aanstekelijk. Er wordt 
enthousiast meegezongen.  

Dan volgt een sterk staaltje contrast 
programmering.  Presentator 
Geert Heesakkers waarschuwt  
het publiek voor wat komen 
gaat. Vijf jongens die samen 

misschien 65 jaar zijn.  Vaders 
en moeders van Stijn de Jong, 
Daan Swinkels, Willem van den 
Eijnden,  Thomas van Oorsouw 
en Cas Spierings  bouwen mee 
op, sluiten de versterkers aan en 
zetten microfoons op de goede 
plaats.  Het T-shirt van Willem 
verraadt al wat er komen gaat.  
Op het T-shirt staat het logo van 
DeWolf,  ook een band die jong 
begon met rock-repertoire  uit  de 
jaren 70.  De band die gaat spelen 
is Queen’s Guard. Laatst traden 
ze nog op tijdens Koninginnedag 
in Beek en Donk. En in die korte 
tijd zijn ze al weer beter geworden.  
Nirvana, Deep Purple’s Smoke 
on the water en Red Hot Chilly 
Peppers : alle beroemde licks uit 
de gitaargeschiedenis komen 
voorbij. Het tweede nummer, wat 
heel erg mooi was, hadden ze zelfs 
zelf geschreven. Stijn valt op door 
zijn geweldige drumwerk,  Thomas 
wordt de hartenbreker en als Daan 
net zo goed gaat zingen als dat hij 
gitaar speelt, dan staat  Queen’s 
guard een mooie toekomst te 
wachten.

Ondertussen is er veel meer 
publiek toegestroomd. De stoelen 
worden gedraaid naar de kiosk.  
Muziekmakerij Biksbent schotelt 
ons een zeer gevarieerd repertoire 
voor.  Ze beginnen met stukken 
van Nederlandse volkszangers  
en  komen via  Stevie Wonder en 
een jaren 80 medley uit bij een 
medley van Queen nummers.  
En dit alles wordt boeiend aan 
elkaar gepraat door Petra. In 
haar aankondigingen leert het 
publiek over de geschiedenis van 

Muziekmakerij de Biksbent  en 
blijken alle nummers ook door 
een rode draad verbonden.  De 
kleurrijke uitdossing van de 
Biksbent zou niet misstaan op 
de hoes van Sgt. Peppers van de 
Beatles.  Bij ‘We will rock you’ 
klapt en joelt het publiek aan de 
overkant van de vijver mee.  De 
zon schijnt nog steeds. 

Niemand weet iets van Mrs. Ippy. 
Ook op internet kon ik niets over 
hen vinden.  Dat zal niet lang 
duren, want al bij het inspelen en 
zingen hoort het publiek dat hier 
iets bijzonders gaat gebeuren.  
Stoelen worden dichterbij 
gezet.  Drie zangeressen, gitaar, 
contrabas en een percussionist: 
geen gemakkelijke opgave voor 
de geluidsman.  Maar het klinkt 
geweldig:  de zang in prachtige 
harmonie, afgewisseld solistisch, 
dan weer dienstbaar aan 
elkaar.  De begeleiding is subtiel, 
geen noot teveel, transparant, 
kwetsbaar en zo zeer muzikaal 
in balans met de zang.  De 
dag bereikt zijn hoogtepunt als 
Chains van Fleetwood Mac wordt 
gespeeld.  Krezip, John Mayer en 
Cindy Lauper komen ook voorbij.  
In het publiek wordt gefluisterd 
dat Anouk al een opvolger heeft 
gevonden die volgend jaar nog 
hoger gaat eindigen.

De voorzichtige wolkjes wachten 
op de 2 toegiften van Mrs. Ippy. 

Annie M.G., Leen en Harry hebben 
het van boven gezien. Het was “…
een mooie pinksterdag, samen in 
de zon,  samen in de zon…” 

Beek en Donk – De Pool 
Leszek Burakowski bedacht 
zich geen moment toen hij 
donderdagochtend 16 mei alleen 
een hoofd en twee handen boven 
het water zag spartelen in het 
kanaal. Hij trok zijn kleding uit en 
ging in boxershort te water om de 
man te redden.

Vroeg in de ochtend , 06:05 uur, 
fietste Leszek met zijn zus naar zijn 
werk, tomatenkwekerij Vereijken 
in Beek en Donk. Langs het kanaal 
fietsend zagen zij een man in het 
water liggen. Leszek riep naar een 
vrouw aan de andere kant van het 
kanaal, dat zij de ambulance moest 
bellen. Vervolgens trok hij zijn 
kleding uit en redde de drenkeling. 

Zijn zus heeft mee geholpen om de 
man op de kant te krijgen, omdat 
deze te zwaar was om alleen uit het 
water te krijgen. Zijn kleding heeft 
hij op deze man gelegd, terwijl zij 
wachtten op hulpverlening. De 
politie was als eerste ter plaatse 
en Leszek en zijn zus zijn naar hun 
werk vertrokken. De man was bij 
kennis toen hij op de kant lag. Hij 
is in het ziekenhuis opgenomen en 
het gaat goed met hem. 

Afgelopen dinsdag werd Leszek in 
het zonnetje gezet op zijn werk. De 
politie was aanwezig om hem te 
bedanken voor zijn heldendaad en 
hij kreeg een mooie bos bloemen 
overhandigd. 

Poolse man redt drenkeling

Een Politieagent, Leszek Burakowski en Hans Vereijken van de 
tomatenkwekerij

Voedingsadvies & Coaching

Tel: 06-20997823
www.gewichtsconsulente-janneke.nl
info@gewichtsconsulente-janneke.nl
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De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

van Zuivelhoeve
Graskaas 2013

Lekker mals
varkensfiletlapjes

€ 4,99

van Zuivelhoeve
Graskaas 2013

€ 4,99

varkensfiletlapjes

€ 4,99
500 gram

500 gram

200 gram

€ 4,98
Lekker zoete nectarines

€ 1,98
kilo

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

Kalfsboterhamworst

€ 0,99

€ 4,99€ 4,99€ 4,99
met gratis bakje
Heksenkaas!!!

200 gram200 gram

KalfsboterhamworstKalfsboterhamworstKalfsboterhamworst

NIEUW!

Gezelligheid, sportiviteit en saamhorigheid 
tijdens Laarbeekse wandelvierdaagse 

Ruim 200 deelnemers bij FietseMeetocht 

De Laarbeekse 
wandelv ierdaagse 
vond vorige week 
plaats. Bijna 600 
wandelaars - waarvan 
de helft kinderen - 
gingen op pad en 
trotseerden bijna 
iedere dag de regen. 

Behalve op 
woensdagavond, toen 
werden de wandelaars 
in Lieshout woensdag 
getrakteerd  op 
een heerlijk 
avondzonnetje. Een kleuter, die 
tot de pauzeplaats luid en duidelijk 
moppert dat hij niet meer wil lopen, 
krijgt aldaar, helemaal de geest, 
wanneer hij zijn ‘welverdiende’  
peperkoekje en pakje drinken op 
heeft. Hij huppelt bijna terug naar 
café de Koekoek, waar de tocht 
begon en vertelt daar trots dat hij 
wel tien kilometer heeft gelopen in 
plaats van vijf. 

Op vrijdag 13 mei 2013 staat 
een rij volwassenen en kinderen, 
gewapend met paraplu’s en 
regenjassen, te wachten voor 
Cafe Stout in Aarle Rixtel, met 
hun inschrijfbewijs. De laatste dag 
van de avondwandelvierdaagse is 
al even nat als de meeste andere 
wandeldagen. 

Een jongen zegt: “Ik hoef geen 
medaille, want ik heb er al een 
van vorig jaar.”  Zijn vriendje 
antwoordt: “Ik wil ook geen 
medaille, want ik ga voor de 
beker.” Voor de kinderen maakt 
de regen helemaal niks uit. Als 
uitgelaten dolle honden, met of 
zonder paraplu, rennen ze vooruit.  
Ondertussen schreeuwen hun 

bezorgde ouders dat ze uit moeten 
kijken, en dat het geen hardloop 
wedstrijd is. 
 
Met paraplu’s worden kunsten 
uitgehaald waar paraplu’s niet 
voor gemaakt zijn en geen plas 
wordt overgeslagen om eens 
lekker in de stampen. Gelukkig is 
er nog een heel Pinksterweekend 
over om schoenen te laten drogen 
op de verwarming.

Een trotse opa en oma staan 
hun kleinkinderen halverwege 
de route aan te moedigen. Zij 
zorgen voor ‘extra benzine’ door 
snoepjes te geven die gul worden 
verdeeld onder de groep en waar 
alle kinderen dankbaar van mee 
smullen. Een ventje van drie loopt 
dapper en trots vijf kilometer, net 
als zijn twee grote broers. 

De gezelligheid, sportiviteit, 
saamhorigheid, buiten zijn in de 
natuur en de vroege  lessen in 
doorzettingsvermogen  maken 
de Laarbeekse wandelvierdaagse 
tot een onmisbaar evenement. 
Kortom: Weer of geen weer, altijd 
wandelvierdaagse weer. 

Beek en Donk – Voor de 24ste vond op 2e 
Pinksterdag de FietsteMeetocht van Beek en 
Donk plaats. Om 11.00 uur werd het startsein 
gegeven door Wethouder Van Zeeland. 
Onder dreigende regenwolkenwolken 
vertrokken de fietsers.

De deelnemers hadden de keuze uit een tocht 
van 30 of 40 kilometer. De route liep via 
Aarle-Rixtel naar De Mortel, Bakel, Milheeze 
en weer terug naar Beek en Donk. 

Naast de in Beek en Donk wonende familie 
van pater Wim van Zeeland fietste ook een 
tweetal uit Chili mee voor heeroom Wim. 

De meeste deelnemers waren lovend over 
de mooie fietstocht en hielden het gelukkig 
droog tot ze thuis waren. Ondanks het minder 

mooie fietsweer namen toch 200 fietsers deel 
aan het evenement. In totaal bracht deze 
24e tocht door middel van inschrijfgeld, 
een loterij, gesponsorde kinderen en andere 
sponsors ongeveer 1500 euro op. Dit hele 
bedrag wordt besteed voor de aanleg van  
een kweekvijver voor vissen, bestemd voor 
de Warao-Indianen in Venezuela. Pater Wim 
van Zeeland begeleidt hen hierin.

Na afloop trokken de Chileense deelnemers 
en wethouder Van Zeeland lotjes. 
Prijzen met de volgende nummers kunnen 
worden opgehaald bij dhr Piet Aarts op 
kindcentrum De Raagten.

827   589 895 583 638 
584 

Gezellige braderie Lieshout 
Lieshout  -  Voor de 26e keer 
vond in Lieshout de jaarlijkse 
braderie plaats. Dit jaar werd deze 
gehouden op Pinkstermaandag 20 
mei.  

De hele dorpsstraat was bezet met 
een gezellige groep toeschouwers 
en marktkooplui. Het niet zo 
fantastische weer was voor de 
braderiegangers geen reden om 
thuis te blijven. 

Els Brouwers van ‘Something 
Els’  en haar vader zijn al 25 jaar 
lang creatief bezig met bloemen. 
Natuurlijk is zij geopend, want 
zij zit met haar verbouwde zaak 
aan het einde van de route, die 
mensen over de braderie afleggen. 
Achterom, een goede Brabantse 
gewoonte, is het één grote 
bloemenzee van op dit moment 
veel verschillende snijbloemen, 
vaste planten en heesters. Nu is 
het namelijk tijd om te tuinieren.  

Terug op de markt wordt er van 
alles aangeboden. Emmy, van de 
gelijknamige modezaak, staat er 
met een schoenenoutlet. Daarnaast 
worden wafels gebakken omdat 
de kas van de seniorenzangers 
moet worden gespekt: “Lekker 
hoor en met slagroom als u wilt!” 
Op een veldje aan de Floreffestraat 
wordt door de groep The Black 
Longhorn een countrydans-
demonstratie verzorgd en vlakbij 
geeft de plaatselijke basketbalclub 
een demonstratie. De KBO staat er 
met een enveloppenwedstrijd. Wie 
gelukt heeft, heeft in zijn envelop 
een briefje met een prijsnummer. Er 
werd heel wat afgelachen tijdens 
deze enveloppenwedstrijd, met 
name doordat er veel zonnebrillen 
gewonnen werden. 

Aan de kop van de markt stond een 
tent opgesteld met een clown, die 
de kinderen leerde toveren. Ook 
was er een bungeejumpattractie 
voor de jeugd en een draaimolen 
voor de allerkleinsten. Onder 
het dak van de kiosk speelde de 
Lieholter Blaaskapel onder andere 
een Tsjechische mars. 

De markt was gezellig druk 
en de inwendige mens kwam 
niets tekort, variërend van de 
al genoemde wafels waren er 
hamburgers, frietjes, ijsjes en 
Vietnamese loempia’s te koop, een 
welkome aanvulling op het ontbijt 
voor de meesten op de vroege 
ochtend. 

Actie Geldig van 21 t/m 25 mei

Mama
Mia

Verrukkelijk mediterraans 
breekbrood, voor borrel-
momenten en bij BBQ.

Andalusia
Brood

Plat rondbrood met 
heerlijke kruiden, voor bij 

borrel of BBQ

Van € 3,05 
voor € 2,44

Van € 2,65
voor € 2,12voor € 2,12voor € 2,12voor € 2,12voor € 2,12voor € 2,12voor € 2,12voor € 2,12voor € 2,12

Buitengenieten

4
Pudding
broodjes

Een heerlijk broodje van 
zacht briochedeeg dat gevuld 

is met banketroom
Van € 6,60 

voor € 5,30

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Tasty Tom       500 gram 0.99
Blauwe Druiven 500 gram 1,99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Krop Sla     per krop 0,59
Galia Meloen  per stuk  0.99

Vers Gesneden 
Andijvie

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111
Bezoektijden van 13.30-14.15 en 
18.45-19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555
Bezoektijden van 14.00-15.00 en 
18.30-20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eind-
hoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 13.30-15.00 en 
18.30-20.00 uur

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

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

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

Kantoor Lieshout
Heuvel 10
Dagelijks van 09.00 tot 12.30 uur

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Medium

5 3 1 7

8 4 5 6

6 9 4

2 1 5

5 4

2 9 7

7 2 1

6 4 1 8

2 8 4 3

Puzzle #101307

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

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

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

Het weer, weer niks!

De Bitterbal

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Dave van de Burgt uit 
Beek en Donk                                  
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1 Carla Leenders

2 Tom Poppelaars

3 Arno van der Vegt

Beek en Donk                                  
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1 Carla Leenders

2 Tom Poppelaars

3 Arno van der Vegt

Oplossing vorige week:
Schilder Bert

Helmi Biemans uit Mariahout kan tot 30 mei haar prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Rasp de oude kaas en pureer in een blender met de knoflook en 
zongedroogde tomaatjes tot een tapenade. Snijd de kabeljauw in gelijke 
stukken en bestrooi met peper en zout. Leg de moten in een ovenschaal 
bestreken met een beetje olie. Bestrijk de kabeljauw met een flinke laag van 
tapenade. Ontvel de tomaat en verwijden de zaadjes. Snijd de tomaat in 
kleine blokjes en zet weg. Maak de prei schoon en snijd in de lengte dunne 
reepjes van 5 cm. Blancheer de preireepjes in  water en laat afkoelen in koud 
water. Hak de knoflook fijn en fruit kort aan in wat boter, voeg de room en 
kippenbouillon toe en laat inkoken tot de massa iets dikker wordt. Hak de 
bieslook en peterselie en voeg toe. Verwarm er op het laatst de prei in op 
en breng goed op smaak met peper en zout. Zet de schaal in een oven van 
200°c en laat ± 5 min garen tot de vis een beetje glazig is. Maak een bergje 
prei op het bord en leg er de moot kabeljauw op, versier het bord met de 
stukjes tomaat.

300 gr kabeljauw ( dik stuk)
80 gr zongedroogde tomaten
2 teen knoflook
40 gr oude kaas
1 tomaat

1 prei
1 dl room
1 dl kippenbouillon
Beetje bieslook
Beetje peterselie

Recept van de week

Kabeljauw met een jasje van oude kaas en tomaat op een bedje van prei  4 personen

www.kookcentrumbrabant.nl

Verticaal

Horizontaal

Kruiswoordpuzzel

Weerbericht komend weekend
Vrijdag
Min. temperatuur          4°
Max. temperatuur       14°
Neerslag               1,5 mm

Zaterdag
Min. temperatuur         4°
Max. temperatuur       15°
Neerslag                 2 mm

Zondag
Min. temperatuur          7°
Max. temperatuur       13°
Neerslag               5,5 mm WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Waarom heet een hamburger een hamburger als er 
helemaal geen ham op zit? 
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‘Starter van het jaar’-verkiezing draait op volle toeren
Laarbeek – Het project ‘Starter van 
het jaar’ draait op volle toeren. 
Vorige week vond de tweede 
bijeenkomst plaats, waar nog alle 
12 genomineerden bij aanwezig 
waren. De organisatie gaat nu 
kijken welke 8 ondernemers door 
mogen naar de volgende ronde. 

Het is voor het eerst dat er 
in Gemert-Bakel/Laarbeek 
gezamenlijk een ‘Starter van 
het jaar’-verkiezing plaatsvindt. 
Normaliter vindt één keer in de 
drie jaar de ‘Ondernemer van het 
jaar’-verkiezing plaats in Gemert 
en één keer in de drie jaar een 
‘Starter van het jaar’-verkiezing in 
Laarbeek. 

Voor de verkiezing zijn 12 
ondernemers genomineerd. De 
voorwaarde voor hen is dat zij 
nog niet langer dan drie jaar de 
onderneming draaien. Een aantal 
weken terug vond de eerste 
bijeenkomst plaats. Hier werd 
kennisgemaakt met elkaar en elke 
ondernemer gaf een presentatie 
van zijn/haar bedrijf. Na deze 
bijeenkomst zijn er nog geen 
starters afgevallen. “Wij vonden 
dat we nog niet genoeg een 
beeld hadden van hoe iedereen 
als ondernemer te werk gaat. 
Daarom hebben we iedereen 
door laten gaan naar de tweede 
bijeenkomst”, aldus Christa 
Migchels namens de organisatie. 
Deze tweede meeting vond vorige 

week plaats. “Er is tijdens deze 
bijeenkomst flink genetwerkt. Het 
was een informatieve, leerzame 
bijeenkomst zowel voor de starters 
als voor ons als organisatie. De 
presentatie tijdens deze avond was 
in handen van Mark van der Steen, 
werknemer van de Rabobank.”

Volgens Carla Grootjen, ook lid 
van de commissie, is er – ondanks 
dat het een verkiezing is – geen 
voelbare concurrentie aanwezig 
tussen de kandidaten. “Het is 
juist allemaal heel leerzaam en 
leuk. Iedereen spreekt in de ‘wij’-
vorm. Natuurlijk wil iedereen door, 
maar je merkt dat er een bepaalde 
verbondenheid is. Het zijn allemaal 
personen die zich in hetzelfde 
schuitje bevinden.”

Voor alle vijf de commissieleden is 
deze verkiezing helemaal nieuw. De 
organisatie bestaat naast Christa 
en Carla uit Henk Beekmans, Mark 
Grasveld en Hans van Boxtel. Ze 
vinden het allemaal erg leuk en 
interessant om dit te organiseren. 
Mark: “Wij zijn allemaal benaderd 
om dit te doen. Het is heel erg 
leuk en zelfs ook voor ons heel 
leerzaam. Iedere keer bekijken 
wij met de starters wat zij graag 
tijdens de bijeenkomst willen 
doen en daarop baseren wij het 
programma.”

De commissie besluit deze week 
welke acht er door gaan naar de 

volgende bijeenkomst. Deze vindt 
plaats in september. “We oordelen 
op basis van de getoonde kwaliteit 
van wat we tot nu toe gezien 
hebben.” Hoe de bijeenkomst er 
in september precies uit zal zien, is 
nog niet bekend. 
Uiteindelijk blijven hier drie starters 
van over. Op 2 november vindt 
de grote finale plaats. Dan wordt 
zowel de ‘Starter van het Jaar’ 
als de ‘Ondernemer van het Jaar’ 
bekendgemaakt. 

Genomineerden starters: 
• Johan van Bakel - Edelsmid 
Johan van Bakel 
• Mark Bouw - Maatschap 
M.J. Bouw en A.N.M. Jansen 
(bloemenkweker)
• Monique Brouwers - Edelsmid 
Monique Brouwers                                              
• Rob van Brug - RVB 
Bouwkundig Tekenbureau                                      
• Joan Daniëls   -   `t Ridderhof 
B.V.            
• Twan Fleuren  - Fleuren 
Accountants + Belastingadviseurs                                            
• Myloeska Hartman - Koffie & 
Anders                                                          
• Maddy Meulenpas -  Meulenpas 
V.O.F. ( Rundveebedrijf )                                       
• Maartje Roozen - 
Schoonheidssalon Natuurlijk                                           
• Koen Schrama - Tria Fietsen                                           
• Carl van de Wetering -  Van de 
Punt V.O.F.                                                     
• Marcel van de Zanden  - 
Restaurant de Pelgrim

Brouwers Quality Petfood: Een gigant in diervoeding!

Lieshout – Al ruim 15 jaar kunt u bij 
Brouwers Quality Petfood terecht 
voor honden- & kattenvoedingen, 
snacks en nog veel meer. Door de 
explosieve vraag de laatste jaren 
naar Basic & Premium honden- en 
kattenvoedingen is het magazijn/
winkel van Dierenspeciaalzaak 
PetGigant extreem uitgebreid. 

Met een vloeroppervlak van 600 
m2 en een voorraad van 100.000 
KG kunt u bij ons 6 dagen per 
week terecht voor honden- & 
kattenvoedingen in groot- en klein 
verpakkingen, snacks en nog veel  
meer tegen ALTIJD DE LAAGSTE 
PRIJS! Door de uitstekende 
kwaliteit/prijsverhouding en 
grote kortingen bij meerdere 
verpakkingen zien wij ook veel 
fokkers, kennels, caterry’s en 
pensions hun inkopen bij ons doen.

Ruime keuze voor honden en katten
Voor alle soorten honden en 
katten in elke levensfase hebben 
wij een ruime keuze. Ook voor 
honden en katten met een allergie 
of overgewicht, hebben wij een 
passende voeding. Zo hebben 
wij een ruime keuze uit basis 
voedingen, premium voedingen, 
geperste voedingen, 100% 
GRAANVRIJE voedingen, sport 
voedingen, senior voedingen, 
light/dieet voedingen en een 
brede selectie hypo-allergene 
voedingen voor kieskeurige/

gevoelige honden en katten.

Onze medewerkers zijn stuk 
voor stuk dierenliefhebbers, zij 
staan van maandag t/m zaterdag 
voor u klaar om u gedreven en 
met de nodige vakkennis van 
dienst zijn. Een bezoek aan onze 
dierenspeciaalzaak/magazi jn  
op de Stater 16 te Lieshout 
(industrieterrein Bavaria) is zeker 
een aanrader! 

Website: www.petgigant.nl

Advertorial

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

Zondag 26 mei zijn wij geopend van 12:00 tot 17:00 uur.

Martens Tuinmeubelen
voor een gigantische kwaliteit

Kotsen van inbraken
Leven zonder zonden is zonde. 
Toch had ik keer op keer weeën 
van spijt wanneer ik een slechte 
daad geleverd had. Zo ook die 
ene maal toen ik drie Pokemon-
kaartjes van een vage vriend 
stal. Of die tientallen keren dat 
ik evenals elke gezond peutertje 
zonder enig bewustzijn in de 
snoepbakken van de Kruidvat 
aan het graaien was. Voor 
mijn moeder was het steeds 
verrassend, en daardoor altijd 
voordelig. Maar kleine jongens 
worden groot. Daar waar ik 
vandaag de dag het lef niet 
meer heb om enig kat kwaad 
te maken. Laat staan me te 
wagen aan het ‘echte grote 
werk’. Toch denken enkele 
wanvertoners daar anders over. 
Afgelopen weken was het weer 
meerdere malen raak in onze 
regio. Startend met een brute 
roofoverval op klaarlichte dag op 
het Heuvelplein tegenover een 
onvoorstelbare inbraaktruc een 
paar honderd meter verderop 
bij Eeterij Uniek. Ook daar 
wisten de maffiose buitzoekers 
met een smoesje hun slagje te 
slaan. Op ongeveer het drukste 
verkeerspunt van Laarbeek 
zonder enige camouflage 
het idee hebben de lekkerste 
spareribs van heel de regio te 
kunnen ratsen is tot daar aan 
toe. Maar er vervolgens ook 
nog zonder enig probleem 
in een witte cabrio, met een 

roze streep aan de zijkant en 
blauwe dobbelstenen aan de 
binnenspiegel vandoor kunnen 
gaan is toch wel het uiterste. 
Hetzelfde als dat je met je 
geboortekostuum in de rij staat 
voor een hostie. Zoiets moet toch 
opvallen? Ik vind het maar een 
bizar tafereel. “Oh kiek toch ‘ns, 
wa klimt daor diejen riggenpaip 
omhoog?” Waarop haar man 
koelbloedig antwoordt: “Ach 
das niks moe, dies zjuust zunne 
kop boven woater an ’t houwe.” 
Tsjah, daar is letterlijk doch 
figuurlijk niets aan gelogen. De 
Zuid-Willemsvaart stijgt met 
de dag en blijkbaar kunnen de 
heren niet rondkomen van het 
modaal geaccepteerde leventje. 
Hoe kwalijk ook, ik voel aan mijn 
water dat deze heren (ook) deze 
keer weer zullen ontkomen. 
En weer gereed zijn om de 
volgende klus te klaren. Deze 
zogenaamde onderwereld is een 
‘Uniek’ wereldje waar je niet 
zo gauw een kijkje in zal en wil 
krijgen. Criminaliteit blijft een 
crime. Ook in Laarbeek. Sociale 
controle blijft dus een must. 
Daar kan geen blauw op straat 
tegenop. Dus hou de komende 
tijd een oogje in het zeil. Dan 
nemen ook de agenten hun 
petje af…

Joey van der Leemputten

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

HIJ MAAIT U (GE)NIET

   ALLE ACTIES ZIJN GELDIG TOT 15 JUNI A.S.

Mooi Laarbeeki 2013 Stihl  wk 21 en 22.indd   1 5/13/2013   1:04:59 PM

APS Praktijk VitalisAPS Praktijk Vitalis
  hulp bij pijn en welzijn

Ribbiusstraat 3  Lieshout
Tel: 0499 - 42 22 42

info@apspraktijkvitalis.nl

www.apspraktijkvitalis.nl

Om nog beter aan de wensen van de klant te voldoen zoeken 
wij ZZPers in alle technische disciplines.

www.vemso.nl              0654660540

voor het meest actuele nieuws

Laarbeek.nl
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De oprichter van Mariahout: 
Jacobus van Eijnhoven
JACOBUS ADRIANUS RENIER  
VAN EIJNDHOVEN
Geboren: 13 juni 1898 te 
Liempde
Vader: Adrianus van Eijndhoven 
(Janus van Kosse), smid en 
wagenmaker
Moeder: Antonetta Saris

1910-1916: Studie aan “De 
Ruwenberg” te St Michielsgestel
1916-1923: Klein Seminarie 
te St-Michielsgestel en Groot 
Seminarie te Haaren
1923:Priesterwijding
1923-1927: Kapelaan te Gemonde
1927-1929: Kapelaan te Zeelst
1929-1932: Kapelaan te Helmond
1932-1981: Pastoor te 
(Ginderdoor) Mariahout
1981: Overleden

Mariahout 
gefeliciteerd; 

80 jaar en nog zo vitaal!

MARIAHOUT       JAAR !
De totstandkoming van een nieuw dorp 
Mariahout – Het dorp Mariahout 
is de ‘benjamin’ onder de 
omliggende dorpen. Het dorp is 
slechts tachtig jaren jong. Een 
willekeurige fietser, die vanaf 
Lieshout het kerkdorp Mariahout 
binnen fietst en niet bekend is 
in deze streek, zal zich over veel 
dingen verbazen. 

Hij zal zich verbazen over 
de aanwezigheid van een 
Lourdesgrot, over het feit dat 
de kerk even oud lijkt als de 
omringende panden,  over het 
ontbreken van eeuwenoude 
eiken in het straatbeeld en over 
het ontbreken van Middeleeuwse 
sporen, zoals een echt oud 
klooster, een scheefgezakt pandje, 
of een enkel trapgeveltje. Dit 
kerkdorp straalt een jongheid uit, 
die men niet op het Brabantse 
platteland zou verwachten.

Het ontstaan van Mariahout hangt 
nauw samen met de geschiedenis 
van Lieshout. Het grondgebied 
van Mariahout valt namelijk 
geheel binnen de grenzen van 
het voormalige domein Lieshout. 

Rondom het dorp Lieshout 
lagen gemeenschappelijke 
heidegronden. Bewoners van 
Lieshout en de omringende 
gehuchten en buurtschappen 
hadden het recht om hun 
schapen te laten grazen op 
deze gemeenschappelijke 
heidegronden.
De Lieshoutse gehuchten die er 
toe doen bij het ontstaan van 
Mariahout zijn: Ginderdoor, 
Heieind, Rooijse Hei en Broek. Het 
Brabantse landschap bestond in die 
tijd uit onafzienbare heidevelden. 
Af en toe onderbroken door een 
ven of door een enkele buurtschap 
of gehucht. De hei die zich 
uitstrekte van Lieshout tot aan 
Rooij, heette de Lieshoutse Hei. 
Van Rooij uit bekeken was het de 
Rooijse hei. Door het plaatsen van 
een grenssteen of –paal, werden de 
gemeenschappelijke heidevelden 
van elkaar gescheiden. Deze 
grenzen veroorzaakten vaak 
onenigheid tussen dorpen.
 Een reiziger op weg van Helmond 
naar Den Bosch zag als hij Lieshout 
voorbij was, aan de linkerkant eerst 
de Antoniuskapel en even verder 

herberg ‘De Reizende Man’. ‘De 
Reizende Man’ was het laatste 
huis van Lieshout en behoorde 
tot het gehucht Ginderdoor. Hier 
zou later Mariahout uit ontstaan. 
Na ‘De Reizende Man’ volgde 
een woest heideveld dat helemaal 
doorliep tot Nijnsel. De herberg 
was een laatste drinkplaats voor 
paard en voerman. Nieuwtjes 
werden er uitgewisseld en men 
kon er overnachten, als het te laat 
was om de lange en gevaarlijke 
reis over de hei naar Rooij nog aan 
te vangen. 

Tegen het einde van de negentiende 
eeuw ontstond op veel plaatsen 
hernieuwde belangstelling voor 
het ontginnen van heidegrond. In 
1920 besloot de gemeenteraad 
van Lieshout om de ontginning van 
de Lieshoutse Heide over te laten 
aan particulieren. Dit raadsbesluit 
maakte de weg vrij voor pioniers. 
Ontginningsboerderijen worden 
gesticht door mensen van buiten 
de gemeente Lieshout. De 
bevolking van Ginderdoor werd 
daardoor met een aantal kinderrijke 
gezinnen snel uitgebreid. 

De bevolking wist het bij de 
gemeente Lieshout klaar te krijgen 
dat er in 1929 opdracht werd 
gegeven tot het bouwen van 
een drieklassige Lagere School te 
Ginderdoor. Al snel verschenen er 
ook een winkel, een smederij, een 
bakkerij en enkele café’s.

In 1932 kreeg de weleerwaarde 
J.R.A. van Eijndhoven, kapelaan te 
Helmond, van bisschop Diepen in 
Den Bosch opdracht tot het stichten 
van een parochie voor de mensen 
in de gehuchten Ginderdoor, 
Heieind, Rooijse Hei en Broek. 
Kapelaan van Eijndhoven tekende 
op de kaart een cirkel door alle vier 
de gehuchten. Het middelpunt van 
de cirkel was de locatie voor de 
nieuw te bouwen kerk. De kerk in 
het midden en iedereen even ver 
van de kerk! Dankzij de hulp van 
veel vrijwilligers, werd de kerk al in 
1933 ingewijd. De officiële naam 
van de parochie werd: Parochie 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes te 
Ginderdoor.

Pastoor van Eijndhoven had bij 
zijn aanstelling als pastoor van 

Mariahout aan Maria iets beloofd. 
Hij zou zo  snel mogelijk (nadat de 
kerk klaar was) er een Lourdesgrot 
bij laten bouwen. Met de hulp 
van vele parochianen loste hij zijn 
belofte aan Maria razendsnel in. 
Al op 30 mei 1935 kon de grot 
worden ingezegend. 

Pastoor van Eijndhoven was niet 
gelukkig met de naam Ginderdoor. 
Het was de naam van slechts 
één van de vier gehuchten die 
samen zijn parochie vormden. 
In de raadsverslagen van 12 juli 
1933 van de gemeente Lieshout 
duikt plotseling de naam ‘Maria-
Hout’ (het vroegere Ginderdoor) 
op. Ook hierin had de pastoor 
blijkbaar zijn zin gekregen. 
Maria als patronesse van zijn 
parochie. De toevoeging ‘hout’ als 
eerbetoon aan de moederkerk in 
Lieshout. De officiële schrijfwijze is 
later ‘Mariahout’ geworden. En zo 
werd Mariahout ook op de kaart 
gezet.
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Mariahoutenaar Jacques Lukassen aan het woord… 

Programma feestweekend Mariahout 80
Mariahout laat het 80-jarige bestaan van 
het dorp niet onopgemerkt voorbij gaan. 
Vrijdag (24 mei) barst het feestweekend 
los. De activiteiten gaan door tot en met 
zondagmiddag. 

Vrijdag 24 mei
Om 20.00 uur opent burgemeester Hans 
Ubachs het feestelijke weekend. Daarna 
treden gedurende de avond tonprater Berry 
Knapen en amusementsgroep ‘Dè Velt Op’ 
op. De avond is gratis toegankelijk en vindt 
plaats in het buurthuis. 

Zaterdag 25 mei
Zaterdagmiddag start de buurtzeskamp. 
Tien buurtverenigingen nemen het op het 
Oranjeplein tegen elkaar op. Deelnemers 
worden getest op hun sportieve kunnen, 
door allerlei behendigheidsspellen. ‘s 
Avonds vindt vanaf 19.30 uur in het 
buurthuis een verrassende quiz plaats. Dit in 
de vorm van diverse quizrondes en gezellige 
muziek, waarna uiteindelijk de winnende 
buurtvereniging bekend wordt gemaakt. 

Zondag 26 mei
Zondag begint om 
11.00 uur met een 
Heilige mis. Dit is 
in verband met het 
koude weer niet in 
het Openluchttheater, 
maar in de 
Mariahoutse kerk. 
Na de mis is er koffie 
en thee voor alle aanwezigen en brengt de 
harmonie een serenade. Ook wordt na de 
mis de Social Sofa van Mariahout onthuld. 
Vanaf 12.00 uur zijn er van allerlei 
activiteiten op en rondom het Oranjeplein. 
In het Openluchttheater vindt een Open 
Podium plaats, waarbij allerlei optredens 
te zien zijn. Daarnaast is er een braderie, 
een kindervlooienmarkt en zijn er diverse 
tractoren en andere landbouwmachines 
te zien. Ook vinden er helikoptervluchten 
plaats. 

De commissie van Mariahout 80 jaar 
verwelkomt iedereen graag tijdens dit 
heugelijke weekend in Mariahout.

Laarbeeks Politieke Partij De Werkgroep
midden in de kern…ook in Mariahout
 feliciteert alle Mariahoutenaren met 

het 80-jarige bestaan
een Opstekel waard!

in verband met het 

Nu alleeN Nog maar mogelijk 
op woeNsdag, doNderdag eN vrijdag.

alleeN deze week Nog 
25% iNtroductie kortiNg

mariastraat 21-23, 5738 am mariahout
tel.: 0499-421448

www.depelgrim-mariahout.Nl

Alleen mogelijk 
op dinsdAg, woensdAg 

en donderdAg

Een hofje in Mariahout. Dit hofje herin-
nert aan Mariahoutenaren,  die eind jaren 
‘40 en in de ‘50-tiger jaren naar Canada 
trokken. Het in 1933 gestichte Mariahout 
werd te klein voor de opkomende twee-
de generatie bewoners. Er was te weinig 
landbouwgrond. Ongeveer 300 emigran-
ten uit Mariahout gingen de uitdaging in 
Canada aan.

Het idee voor dit hofje kwam uit Canada. 
Het Mapleblad is het symbool van Canada 
en siert ook de Canadese vlag. De Maple-
bomen op het hofje zijn in 1983 geplant. 
Toen is ook  het Mariabeeld van kunste-
naar Felix van der Linden  geplaatst. Dit 
was een geschenk van de gemeente Lies-

hout aan Mariahout, bij de viering van het 
50- jarig bestaan.

In 1988 vond er weer een reünie plaats 
op dit hofje. De emigranten plaatsten hier 
toen een totempaal. Een teken van ver-
bondenheid en vriendschap. Het aantal 
steentjes aan de voet van de totempaal 
verwijst naar het aantal emigranten. Een 
lijst met alle namen is geplaatst in een hol 
gedeelte van de totempaal.

De Totempaal  is gemaakt door de toen 
86-jarige Ojibwa- indiaan Austin McCue. 
‘Weech Ki Wan Di Win’ betekent ‘Vriend-
schap’ in de taal der Ojibwa- indianen.

MAPLE HOF

Het Straatnamen-abc

Mariahout – In 1943 zag Jacques 
Lukassen het levenslicht aan 
de Rooijseweg in Mariahout. In 
dat huis woont hij nog steeds, 
samen met zijn vrouw Henriëtte. 
Samen hebben ze heel veel  
betekend voor de Mariahoutse 
gemeenschap. Nog steeds is het 
stel heel actief. 

Jacques is trots op Mariahout en 
Mariahout is trots op hem. Al 
heel zijn leven zet hij zich samen 
met zijn vrouw Henriëtte in voor 
de gemeenschap. De vader van 
Jacques was van 1934 tot 1967 
schoolhoofd. Jacques zelf zat 
jarenlang in de gemeenteraad. 
Hij werkte als enige van de 
familie niet in het onderwijs, 
maar bij Philips. Zijn vrouw 
Henriëtte hielp 33 jaar lang in het 
documentatiecentrum op school. 
Ook de broer, schoonzus, oom en 
dochter van Jacques waren actief 
op de Bernadetteschool.

Op veel manieren waren en zijn 
Jacques en Henriette actief in de 
gemeenschap, zoals in de kerk, in 
de muziek en op school. Beiden 
ontvingen zowel een kerkelijke als 
gemeentelijke onderscheiding. Dit 
vanwege de vele tijd en energie 
die zij in Mariahout staken.  

Jacques is ook één van de personen, 
die het Openluchttheater nieuw 
leven in geblazen heeft. Pastoor 
Van Eijndhoven haalde heel veel 
geld op met de Jonge Boerenstand, 
waardoor in 1949 dit theater 
gebouwd kon worden. Helaas 
raakte het Openluchttheater na 
een aantal jaren in verval. Toen 
het theater 25 jaar bestond, 
bloeide het weer iets op, maar een 
vijf tot zes jaar later was het weer 
in verval. Jacques ging samen met 
twee andere personen op pad om 
bij andere theaters te kijken en om 
te onderzoeken hoe zij het beter 

konden doen. Tot op heden draait 
het Openluchttheater heel erg 
goed. Een heus visitekaartje voor 
Mariahout. 

Het 50-jarig bestaan van 
Mariahout staat bij Jacques en 
Henriëtte ook nog vers in het 
geheugen gegrift. Zij verzorgden 
namelijk de eindredactie van 
het boek ‘Mariahout 50’. Een 
boek vol foto’s, anekdotes en 
verhalen over het ontstaan van 
het dorp. Er werden maar liefst 
2000 exemplaren verkocht. Van 
die opbrengst konden grote 
projecten bekostigd worden, zoals 
de restauratie van het orgel in de 
kerk, de geluidsinstallatie van het 
Buurthuis en de vloerbedekking in 
de kerk. 

Inmiddels zijn we alweer dertig 
jaar verder en vertelt Jacques nog 
steeds vol passie over Mariahout. 
Het ontstaan van Mariahout, 

de bouw van de kerk en de 
emigratie naar Canada: alles komt 
voorbij.  Jacques Lukassen: een 
wandelende encyclopedie van 
Mariahout én iemand die, samen 
met zijn vrouw, heel veel voor het 
dorp heeft betekent en nog steeds 
betekent. 
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In het Spaanse Lliber voelde 
ik dagelijks mijn Aeles 
boerenbloed door mijn aderen 
gieren. Dit was écht. Hier was 
ik één met de fauna, tussen 
kwetterende vogeltjes, loeiende 
stieren, blèrende schapen, 
blatende geiten, gekko´s en 
blaffende Podencohonden. 
Het sensuele dansen van de 
zwaluwen, het roepen van de 
steenuil. Gezoem van bijtjes, 
getsjirp van krekels. Geluid van 
een eeuwige zomer. Het was 
de eenvoud van het leven wat 
mij intens gelukkig maakte. 
Dagelijks was ik dankbaar dat 
ik hier mocht wonen… tót 
ik Raphaël ontmoette! Deze 
ongemanierde-, gebitsloze 
geitenboer is afkomstig uit 
Andalusië. Herkenbaar aan 
een zwarte albinopet en zijn 
verschoten manchesterbroek 
vol koffievlekken. Hij woont 
in het naburig dorp Jalón/
Xaló omdat de liefde hem daar 
in een ver verleden naar toe 
had gebracht. Jarenlang joeg 
Raphaël dagelijks zijn kudde 
geiten mijn tuin in waarvoor hij 
zichzelf spontaan uitnodigde. 
Alle bomen in mijn boomgaard 
hebben zijn geslachtsorgaan 
mogen bewonderen want 
Raphaël besproeide ze met enige 
regelmaat! Zijn geiten klommen 
in mijn amandelbomen, vraten 
de takken kaal en sprongen 
vervolgens in de olijfbomen. 
Raphaël liet zijn kudde mijn 
prachtige tuinaanplant opvreten 
terwijl hij mijn landgoed 

systematisch afstruinde. Alles 
wat hij zag nam hij mee. Niet 
dat hij zichzelf kleptomaan 
noemde. Nee, hij kon het 
toevallig goed gebruiken! Van 
gereedschap tot tuindecoratie 
toe. Niets was veilig voor hem. 
Nou is het Aeles-dialect 
voor buitenstaanders ook 
abracadabra maar na zeven jaar 
Spaanse les bleef  Raphaël voor 
mij onverstaanbaar. Dat kwam 
door zijn Andalusisch dialect, 
wat vermengd was met het 
Valenciaans (wat net als Fries 
een aparte taal is).  
Op een keer had mijn buurvrouw 
bezoek. Onaangekondigd liep 
Raphaël haar huis binnen. Deze 
Brabantse manier bleek het in 
Spanje ook goed te doen. Nadat 
hij een tijdje had gesproken in 
zijn onverstaanbaar Andalusisch 
dialect vond hij het tijd om zijn 
kudde op te snorren, piste als 
dank tegen de buitenmuur van 
mijn buren, stak de snoeischaar 
van mijn buurvrouw in zijn 
zak, flatste als dank zijn 
pruimtabak in haar tuin en liep 
vervolgens mijn boomgaard 
in. Ondertussen hadden mijn 
peperbomen het moeten 
ontgelden. Zijn geiten hadden 
hem helemaal kaalgevreten. Er 
zat geen blad meer aan. Toen 
Raphaël genoeg kreeg van 
zijn kudde draaide hij zowel 
zijn geiten als zijn honden de 
nek om. Ook weer opgelost. 
Adios…

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

Luch
tpo

st

Raphaël MooiMezelf

Gezocht!
Kent u iemand die geëmigreerd is en het leuk vindt om te 
schrijven? MooiLaarbeek zoekt emigranten, die regelmatig 
een stukje tekst op willen sturen voor de rubriek ‘Luchtpost’. 
Voorwaarde is dat de betreffende persoon zijn roots in Laarbeek 
heeft liggen. Neem voor meer informatie contact op met ons 
door een mail te sturen naar redactie@demooilaarbeekkrant.nl 
of telefonisch via 0492-832182.

OPEN DAG

AARLE-RIXTEL
IN DE PRAKTIJK

Zondag 9 juni 2013  10:00-16:00 uur

Diverse praktijken en instellingen die in Aarle-Rixtel actief zijn op het gebied van gezondheid, welzijn, therapie, coaching, lifestyle en ont-
spanning, zetten op zondag 9 juni a.s. de deur voor u open. Zij nemen graag de tijd om u meer te vertellen over hun werk. U heeft deze dag 
de gelegenheid om kosteloos en vrijblijvend kennis te maken met de behandelaars, hun activiteiten en specifieke werkzaamheden. De Open 
Dag is interessant voor mensen die benieuwd zijn naar het aanbod van praktijken en instellingen, de mogelijkheden en methodieken. Voor 
mensen die op zoek zijn naar hulp, herstel of een betere levenskwaliteit is het een laagdrempelige gelegenheid om kennis te maken met 
verschillende behandelaars en begeleiders. De Open Dag kan ook interessant zijn voor familie of vrienden van cliënten die geïnteresseerd 
zijn in wat er in de praktijk gebeurt. Voor iedereen die daarna nog meer wil weten of meer wil ervaren, staat er als vervolg op de Open Dag 
een gevarieerd aanbod van lezingen en workshops op de agenda. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.praktijkroute.nl 

U bent op zondag 9 juni a.s. van harte welkom bij: Ademwerk Studio Purana - Berry van Geel - Centrum voor Jeugd en Gezin 
Laarbeek - Coaching en begeleiding  S.T.A.P. - Dorine van Horrik Gezond van lichaam en geest volgens de oude Chinese 
filosofie - Dragon TCM - Element praktijk voor speltherapie en creatief consult - Flow Laarbeek psychosociale hulpverlening 
- Fysio & Zo Aarle-Rixtel - Gezondheidsbegeleiding Suzanne - Jong-Leren - Praktijk voor psychodynamische therapie - Puur 
Genieten massages - Reiki Jolanda - Schoonheidssalon Beau - Stichting Vierbinden - Voedingsadvies Heleen van Asten

Recht door zee en een passie voor 
bomen

Wie het spotje van Theodoor Biemans 
op Radio Kontakt hoort, krijgt meteen 
een goed beeld van deze wethouder. 
Eerlijk, recht door zee én een passie 
voor bomen. Dit interview geeft de 
Laarbeekse inwoners een kijkje in de 
keuken van het leven van wethouder 
Theodoor Biemans. 

Eikenbomen 
De wethouder woont op een prachtige, 
fraaie plek, bij de visvijver van Lieshout. 
Voor zijn huis staan twee eikenbomen.  
De uitgelezen plek volgens Theodoor 
voor de foto. “Dit is een boom met een 
verhaal. Mensen vonden het raar dat ik 
deze liet staan. Ze willen vaak bomen 
weghalen, omdat ze lelijk zijn of in de 
weg staan. Ik vind deze twee bomen 
juist mooi. Daarnaast bieden ze een 
toegevoegde waarde, door de schaduw 
die nu over mijn huis heen valt.”

Het huis bij de vijver is niet het huis 
waar de 45-jarige Theodoor opgroeide. 
“Dat was wel in Lieshout. Mijn vader 
kwam daar vandaan. Mijn moeder 
kwam oorspronkelijk uit Geldrop, maar 
is ook in Lieshout komen wonen. Ons 
gezin bestaat uit zeven kinderen, vier 
jongens en drie meiden. Ik ben de 5e 
in de rij.” 
Het duurde niet heel lang voordat het 
gezin van de wethouder van Lieshout 
naar Beek en Donk verhuisde. “Dat 
was toen ik zeven of acht was. Ik kwam 
op de St. Canisiusschool terecht. Leuk? 
Nee, verschrikkelijk. Beek en Donk was 
voor mij de andere kant van de wereld. 
Het was alsof ik naar een wereldstad 
verhuisde.” Het pand waar het gezin 
Biemans kwam wonen, is het pand 
waar nu een groente- en fruithandel zit 
op de Pater Becanusstraat. 

Het gezin Biemans
Toch acclimatiseerde Theodoor in Beek 
en Donk en bleef hij er tot zijn 24ste 
wonen. Hij ontmoette zijn vrouw 
Sjannie Sanders, welke van oorsprong 
uit Aarle-Rixtel komt. Het stel ging in 

het ouderlijk huis van Theodoor aan 
de Herendijk in Lieshout wonen, totdat 
ze een stuk grond hadden gekocht in 
Lieshout. “Ondanks dat ik inmiddels 
in Lieshout en Beek en Donk  had 
gewoond en me er overal thuis voelde, 
vond ik het toch fijn om weer naar 
mijn geboortedorp terug te gaan.” Het 
paar bouwde hun huis bij de visvijver, 
trouwde en samen kregen ze vier 
kinderen: Wiesje (18), Jan (17), Dorus 
(15) en Nelleke (13). Ook breidde 
Theodoor hier zijn eigen boomkwekerij 
uit, het bedrijf waarmee hij op zijn 
vorige woonlocatie startte. 

“Ik ben niet zo maar een boomkwekerij 
begonnen, ik had er passie voor. 
Dat heb ik denk ik van mijn vader 
overgekregen”, vertelt de wethouder. 
Na de lagere school ging Theodoor 
naar de Tuinbouwschool in Venlo, 
waar hij zijn middelbare schoolperiode 
aflegde. Doorstuderen zat er voor de 
wethouder niet in. “Helaas, ik moest 
in het leger. Veertien maanden zat ik in 
dienst. Ik zat daar bij de Genies. Kan ik 
tenminste wel zeggen dat ik een Genie 
ben”, aldus Theodoor, die een brede 
grijns net niet kan onderdrukken. 

Boksen 
Naast de passie voor bomen heeft 
Theodoor ook een passie voor sporten, 
en dan het liefst de vechtsporten. 
Vroeger kreeg hij judoles van Theo 
Werdens in het sportzaaltje aan de 
Otterweg in Beek en Donk. Daarna 
ging de wethouder boksen in Gemert 

waar hij les kreeg van Wil Rutten. Weer  
later werd hij voorzitter in Beek en 
Donk bij Boksclub Laarbeek. Theodoor 
vindt het mooi om de jongeren te 
zien boksen. “De discipline en het 
respect voor andere leden binnen de 
bokssport doet de meest jongeren echt 
goed.” Nog steeds is Theodoor actief 
in het verenigingsleven, maar niet bij 
een sportvereniging. Hij is inmiddels 
al negen jaar voorzitter van scouting-
groep Lieshout-Mariahout. Daarnaast 
is hij voorzichtig weer begonnen met 
bootcamptraining in de bossen.

Politiek
De wethouder kwam op bijzondere 
wijze in de politiek terecht. “Ik zat in 
een conflict met de gemeente. Iemand 
zei: ‘Als je het echt opgelost wilt krijgen, 
moet je zelf in de politiek gaan’. En dat 
heb ik toen gedaan.” Theodoor werd lid 
van PNL en kreeg twee verkiezingen op 
rij veel voorkeursstemmen, waardoor 
hij in de raad belandde. Inmiddels is 
hij al acht jaar wethouder. “Ik vind het 
nog steeds een goede keuze, dat ik de 
politiek in ben gegaan. Ik wil open, 
transparant en eerlijk zijn. Daarnaast 
kun je voor mensen iets betekenen. Die 
waarderingen voor wat je doet, geeft je 
vleugels. En ik ben van mening wie het 
goed en netjes doet, wordt beloond. 
Dat is dan ook mijn streven.”

Laarbeek
Theodoor is ontzettend trots op 
Laarbeek. “Het is hier zo goed en zo 
mooi. Hier wil je toch niet weg?”

Openingstijden: 
Ma t/m Vr  08:00 - 18:00 uur
Zaterdag 08:00 - 17:00 uur
Zondag  09:00 - 17:00 uur

26 mei 
Open dag

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

A.s.  zondag 26 mei open dag
Elke klant een gratis plant

 

    

Vlijtige liesjes 
10 verschillende kleuren

24 plantjes voor 
€ 5,00

Tomaten planten € 1,50 p.st 
3 voor € 3,95

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

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

Heuvelplein 12
5741 JK   Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

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

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

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

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

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

‘’(Examen)feest?” En op zoek naar 
een geluidsset? Voor € 50 heeft u 
een complete set. Geïnteresseerd? 
Tel. 06-41538601 of dj.imm@live.nl’’

Dubbele fi etstas met bloemetjes. 
Gevonden voor de brievenbus in 
de Brandstraat in Beek en Donk. 
Wie is deze verloren? Je mag de 
tas komen ophalen bij de fam. 
Kuijpers Pater Vogelsstr. 5 te Beek 
en Donk. Bel van tevoren even op! 
0492464404

Kringloopwinkel Laarbeek/Ge-
mert/Bakel/Veghel haalt nog altijd 
uw gebruikte meubels bij u op. 
Ook uw witgoed wordt  door ons 
opgehaald. Winkel: Leije 6, Ge-
mert  tel 0492.368747

Mooie Boss Trike Juwel te koop uit 
2001. Trike met veel opties en Gh-
rome Alles Led op de koplampen na. 
GEEN helmplicht en rijden met rijbe-
wijs B. Verkoopprijs: €17.500. Aantal 
kilometers: 800. Kleur: dehli rood. 
Interesse? Mail naar Atmoz76@
gmail.com of bel 06-27052120. 

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

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

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

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

Rommelmarktspullen, witgoed, 
ijzer en oude opknapfi etsen. Tel: 
06-16301715.

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

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

AANGEBODEN

GEVONDEN

GEVRAAGD

TE KOOP

VERLOREN

VERMIST
Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

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

Pl eun Willems

Verloren op vrijdag 17 mei: een Sam-
sung Galaxy SII telefoon met een 
persoonlijke beschermhoes (foto 
paard). Bent/kent u de persoon 
die deze telefoon gevonden heeft? 
Graag bellen naar 06-51476775.

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

Offi ciële vlag van de Elfstedenwan-
deltocht. Hing aan gevel van Heuvel-
plein 32 in Beek en Donk. Waarschi-
jnlijk eraf gewaaid. Eigenaar wil hem 
graag terug. Wie meer informatie 
heeft, kan bellen naar Mari Vereijken 
06-12501130.

Serenadedag voor inwoners van 
Aarle-Rixtel

Picknick Zonnebloem

Fanclubdag Postduivenvereniging 
De Luchtbuks

Oproep voor leiding tijdens de 
jeugd3daagse

Aarle-Rixtel - Voor het twaalfde 
jaar in successie, geeft Harmonie 
De Goede Hoop op 23 juni een 
‘serenadedag’ voor de  inwoners 
van Aarle-Rixtel. Het is de 
bedoeling dat zij, die tussen 
1 juli 2012 en 1 juli 2013 een 
Koninklijke Onderscheiding 
hebben gekregen, of een jubileum 
te vieren hebben (gehad) zich  
(laten) melden.

Er wordt gedacht aan echtparen, 
die 50, 60 of mogelijk 65 jaar 
zijn getrouwd, aan gouden of 
diamanten religieuzen in een van de 
kloosters en aan de  gedecoreerden. 
Tijdens deze bijeenkomst, die 
plaatsvindt in conferentiecentrum 

‘Couwenbergh’ aan de Dorpsstraat 
1 worden de feestelingen vanaf 
10.30 uur gastvrij ontvangen. De 
harmonie maakt diezelfde morgen 
een muzikale wandeling door het 
dorp, waarna bij de Couwenbergh 
een klinkende serenade wordt 
gebracht aan de gasten, die zich 
daarvoor opstellen op het bordes. 

Als u nadere informatie wenst 
of u wilt zich opgeven voor de 
bijeenkomst, kunt u terecht bij 
Marieke Bouwman-Pijnenburg, 
tel. 0492-383292. Betrokkenen 
krijgen nadat ze zich hebben 
aangemeld persoonlijk bericht. 
Indien gewenst kan voor vervoer 
gezorgd worden.

Beek en Donk – Op 11 juni houdt 
de Zonnebloem afdeling Beek en 
Donk een picknick van 11 tot 14:00 
uur bij het Parkpaviljoen in de 
Muziektuin. Deze is bedoeld voor alle 
thuiswonende zieken, gehandicapten, 
eenzamen en allen die behoefte 
hebben aan wat gezelligheid en in 
Beek en Donk wonen.

Allen die tot deze doelgroep behoren 
zijn van harte welkom.  Onder het 
genot van een lekker kopje soep, een 
pasteitje, 2  broodjes en koffie of thee 
kan men gezellig bijkletsen. Bij goed 

weer buiten nog een ijsje met vers 
fruit toe. Dit alles voor de prijs van 
€5,-. Dit is mogelijk dankzij de goede 
opbrengst van de collecte .Wie deel 
wil nemen aan deze  picknick kan zich 
voor 7 juni opgeven bij een van de 
volgende bestuursleden : Jo Doudart 
de la Grée tel. nr. 462970 of bij Toos 
van der Linden tel. 462974. Daar de 
parkeerplaats niet zo groot is, willen 
zij aan de gasten die een taxipasje 
hebben, vragen om daarvan gebruik 
te maken. Om 14.00 uur wordt de 
picknick afgesloten en hoopt de 
organisatie dat iedereen genoten heeft

Beek en Donk – Voor het tweede 
jaar op rij werd op 2e Pinksterdag 
de fanclubdag van P.V. De 
Luchtbuks gehouden. Ontstaan 
uit een carnavaleske creatie van 
een aantal jongeren groeit de 
vereniging  gestaag, met als 
hoogtepunt dat zij een heuse 
fanclub hebben. 

Wederom hebben zij massaal 
gebruik gemaakt van de 
schitterende routes die de 
organisatie van Fiets te Mee 
uitzetten. Dit jaar zijn zij alweer op 
plaatsen gekomen die zij tijdens 
het  vluchtseizoen nooit vliegen. 
Een heerlijke dag, weinig regen, 
een heel steile brug, waarin zij 
gezien hebben dat er stiekem 

ook een soepduif mee vloog 
(deze moest de beklimming van 
de heuvel staken en hem te voet 
verder vervolgen) en geweldig 
veel lol.

Inmiddels hebben sommigen onder 
hen speciaal een fietsuitrusting 
aangeschaft. Duif Tijn had zeer 
mooie echte leren slippers maat 
48. En na 30 km gefietst te 
hebben, was hij nog steeds in het 
bezit van beiden. Na teruggekeerd 
te zijn op honk hebben zij nog 
hun kennis opgevijzeld middels 
een duivenquiz, van een heerlijke 
barbecue genoten en zijn langzaam 
naar de kooi verplaatst waar ze 
extra in de watten werden gelegd 
door hun duivenmelkers.

Aarle-Rixtel -  De jaarlijkse 
Jeugd3daagse vindt op 6, 7 en 8 
augustus plaats. De organisatie 
is hiervoor dringend op zoek naar 
ouders die mee kunnen helpen.

Er hebben zich weer veel kinderen 
ingeschreven en de organisatie wil 
ervoor zorgen dat de begeleiding 
ook verantwoord verloopt. Zij wil 
de groepen niet te groot maken en 
zijn dus nog op zoek naar leiding! 
Als zij niet genoeg leiding hebben, 
moeten ze helaas gaan loten wie er 
dit jaar niet mee mag doen. 

Ieder jaar is het nog gelukt om alles 
rond te krijgen en zij gaan er ook dit 
jaar weer vanuit dat het gaat lukken, 
maar dan zullen nog een aantal 

ouders zich aan moeten melden als 
leiding. Kinderen waarvan de ouders 
mee helpen kunnen nooit uitgeloot 
worden. Dit geldt dus alleen als je 
niet mee helpt. Neem dus niet het 
risico dat je kind niet mee kan doen 
tijdens deze super leuke dagen. En 
meld je aan bij Hans Schepers (tel: 
383758) of bij Elke Beekmans (tel: 
382778).
Ook als je je maatschappelijke stage 
wilt volgen bij de Jeugd3daagse is 
dat natuurlijk mogelijk. Hiervoor 
meld je jezelf  ook aan bij Elke 
Beekmans of bij Nadine Kuhn (tel: 
465250).

Voor meer informatie kun je kijken 
op de website 
www.jeugd3daagse.nl

Meer dan 
lezen alleen

Sarah

Dinsdag 14 mei 2013
Sarah is de dochter van

Brechje Biemans en Pieter Jans. 
Mgr.  Verhagenstraat 14

5741 EK Beek en Donk, tel. (0492) 46 51 97
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Mooi in de regio
Kwizut-concept in Boerdonk: ‘Witte Gij Ut’

Dr.-Knippenbergcollege wint Eureka!Cup wedstrijd 

Sacramentsprocessie trekt 
feestelijk door Gerwen

Open dag kinderatelier

10-jarig jubileum festival ‘Laat 
Son in je hart’Boerdonk - Na diverse successen 

in de regio, waaronder het Beek 
en Donkse Kwizut, besloot de 
Stichting Vóór en Dóór Boerdonk 
om het fenomeen van ‘gezellig 
kwissen met elkaar’ ook naar 
Boerdonk te halen. 

Onder de noemer ‘Witte Gij Ut’ 
houdt de organisatie op zaterdag 
22 juni een grote kwisavond 
voor iedereen in Boerdonk en 
er buiten. Natuurlijk zijn er 
een aantal spelregels, maar de 
inwoners uit Laarbeek zijn zeker 
welkom. De eerste aanmeldingen 
zijn zelfs al binnen. Vóór en Dóór 
Boerdonk ziet dit als een prachtige 
gelegenheid om minimaal twee 
gezellige avonden door te 
brengen met bekenden, zoals 
vrienden, familie en collega’s.

Wie herinnert zich niet de tijden 
van weleer waarin je je afvroeg 
wie een zanger van een lied was, 
waarom dat woord zo moest 
worden geschreven of welk 
antwoord bij welke vraag hoort? 
Dit alles nog gecombineerd met 
buiten- en foto-opdrachten en 
bovendien een geheime missie/
opdracht, zorgen voor een 
onvergetelijke avond.

Het team mag iedereen zelf 
samenstellen en moet uit minimaal 
5 personen bestaan. Nog beter 
is ruim 10 personen. Er is géén 
maximum aantal deelnemers. De 
deelnemende team benoemen 
een contactpersoon voor de 
organisatie van ‘Witte Gij Ut’ en 
bedenken een naam.
 
Inschrijven voor deze fantastische 
quiz kan via de website www.
voorendoorboerdonk.nl. Klik 
op ‘Witte Gij Ut’, vul het 
inschrijfformulier in en de 
aanmelding is voltooid. Het 
inschrijfgeld (€10,00 per team) 
kan vervolgens overgemaakt 
worden op rekeningnummer 
14.03.92.041 t.n.v. stichting Voor 
en Door Boerdonk. Na verwerking 
ontvangt de contactpersoon per 
e-mail een bevestiging van zijn 
aanmelding. 

‘Witte Gij Ut’ start op zaterdag 
22 juni 2013 om 18.30 uur op 
een nog nader bekend te maken 
locatie in Boerdonk. Eén persoon 
van het team kan op dat tijdstip 
de opdrachten komen afhalen, 
waarna alle teams op een zelf 
uitgekozen locatie aan de slag 
kunnen. Om uiterlijk 23.00 uur 

dienen de opdrachten weer 
ingeleverd te zijn op de nog 
onbekende locatie. Dit mag met 
het hele team. Enkele foto’s 
worden dan ook getoond én 
de eerste prijs daarvan wordt 
uitgereikt

Je strijdt als eerste natuurlijk 
voor de eer. Het winnende team 
krijgt namelijk een prachtige 
wisselbeker. Als team benoem 
je verder een Goed Doel waar 
de geldprijs naar toe mag 
worden overgemaakt. Er zijn drie 
geldprijzen beschikbaar:
1e prijs € 150,--
2e prijs € 100,--
3e prijs €  50,--

De winnaars worden bekend 
gemaakt tijdens de grote 
feestavond van het Dorpsfeest 
op zaterdag 10 augustus 2013 op 
het Weike in Boerdonk. Nadere 
informatie daarover volgt nog.

Kijk op de website www.
voorendoorboerdonk.nl en 
klik op ‘Witte Gij Ut’. Hierop is 
een uitgebreidere uitleg én het 
reglement plus de spelregels voor 
dit evenement te vinden.

Helmond - Alle 3e klassen van 
het technasium van het Dr.-
Knippenbergcollege hebben de 
afgelopen periode een opdracht 
uitgevoerd ten behoeve van de 
prestigieuze Eureka!Cup challenge. 
De Eureka!Cup draait om problemen, 
waarop volwassen professionals 
in het Nederlandse bedrijfsleven 
hun tanden stuk bijten. Ruim 5000 
scholieren ontwikkelen innovatieve 
oplossingen rond het thema ‘Build 
your imagination’. 

De leerlingen konden kiezen uit 
twee probleemstellingen die de 
organisatie had vastgesteld.  De 
eerste uitdaging was: ‘Right on 
track’. Oftewel: bedenk een slimme 
oplossing om internationale treinen 
te beschermen tegen aanslagen. Het 
andere probleem was: ‘go with the 
flow’. Met andere woorden: bedenk 
een nieuw, innovatief idee om de 
wachttijden voor de scheepvaart 
bij de vele sluizen in Nederland te 
verkorten. Uit de 4 deelnemende 
klassen A3a, A3b, P3a en H3a is 
uit elke klas een winnende groep 
gekozen. Dit resulteerde in 1 groep 
voor de probleemstelling van de 

wachttijden en 3 groepen voor de 
beveiliging van de internationale 
treinen.

13 leerlingen van de 4 finalegroepen 
reisden op donderdag 16 mei af 
naar Ahoy Rotterdam om daar hun 
prototype te presenteren, waaronder 
3 leerlingen uit Laarbeek: Merijn 
van der Ligt, Jan van den Enden en 
Anke van Dijk. Een spannende dag, 
waarop 144 teams hun oplossingen 
lieten testen op zaken als presentatie, 
innovatie en creativiteit. Daarnaast 
vond er op die dag ook de Shell-
Eco-Marathon in Ahoy  plaats, een 
internationale wedstrijd, waarbij 
futuristische voertuigen zo ver 
mogelijk moesten rijden op 1 liter 
brandstof. Ook was er een groot Lab 
opgebouwd en een festival vol leuke 
en leerzame attracties over energie. 

Tijdens de prijsuitreiking, op het 
einde van de dag, steeg de spanning  
onder de scholieren. Jan Douwe 
Kroeske maakte eerst de nominaties 
bekend. Twee teams van het Dr.-
Knippenbergcollege, A3a  en P3a, 
waren genomineerd bij de uitdaging  
‘Right on track’.  Zij hadden beide 

een innovatief idee ontwikkeld en 
een knallende presentatie gegeven. 
Uiteindelijk heeft het team van 
A3a gewonnen, omdat dit idee het 
best te realiseren was. Het team 
van Merijn van der Ligt, Carlijn 
Roffelsen, Femke van der Werff en 
Seyma Yildiz, onder begeleiding van 
docent E. van Kemenade en TOA L. 
van Deursen, mocht dus uiteindelijk  
de bokaal in ontvangst nemen onder 
groot applaus van een overvolle 
Ahoy. Daarnaast hebben zij een Lego 
Mindstorms-pakket gewonnen.

Eureca!Cup is ondergebracht bij 
Stichting Techniekpromotie. Deze 
stichting is een steeds verder 
uitbreidende samenwerking tussen 
3 technische universiteiten, Fontys 
Hogescholen en Saxion Hogescholen 
om landelijke activiteiten ter 
bevordering van Wetenschap en 
Techniek onderwijs te coördineren 
en onderlinge kennisdeling en 
opbouw te stimuleren. Zij doet 
dit door landelijk met vele andere 
onderwijsinstellingen, organisaties, 
overheden en bedrijven samen te 
werken. 

Son – Voor de 10e keer vindt in 
Son het unieke Levens-liederen 
Festival ‘Laat Son in  Je Hart’ 
plaats. Dit jaar is dat op zondag 
9 juni. Op 2 buitenpodia zijn 
de hele dag door optredens van 
groepen of koren. 

Dit Festival is uniek, omdat het 
nog altijd het enige festival is in 
Nederland waar de optredende 
groepen en/of koren in een finale 
1 smart en/of Levenslied verplicht 
als een kleine musical ‘act’ moeten 
opvoeren. Per ‘act’ worden de 
decors binnen 10 minuten op- en 
afgebouwd. Een deskundige jury 
beoordeelt de groepen en er zijn 
ook mooie prijzen te verdienen. 
Het verleden heeft geleerd dat 
zowel deelnemers als publiek 
van deze unieke acts genieten.  
Elke groep of koor verzorgt op 2 
buitenpodia optredens van twee 
keer 30 minuten. 

Uit Brabant nemen Vitamine C 
uit Loon op Zand, Slk Rawazzi 

uit Son, SLk Met een lach en een 
Traan uit Drunen, Slk Oosterhout 
en het  zeer muzikale en populaire 
Helmondse koor ’t Akkoordje 
deel.  De 1e en 2e prijswinnaars Slk 
Tranen met Tuiten uit Hoogvliet 
en Vrienden Smartlappenkoop 
Dongen zijn met spectaculaire 
‘acts’ ook aanwezig. Uit 
Rotterdam geeft Koor Nieuw 
Zuid acte de precense geven. SLK 
Leedvermaak uit Oeffelt en de 
altijd verrassende damesgroep de 
Sjannelekes uit Venray maken het 
programma compleet. 
 
Het belooft een prachtig, 
uniek en spectaculair festival 
te worden met kwalitatief heel 
goede zanggroepen en koren. 
Het festival vindt plaats in de 
voor- en achtertuinen van La 
Sonnerie aan de Nieuwstraat 45 
te Son en begint om 11:00 uur. 
De finale acts vinden vanaf 16.00 
uur plaats. De prijsuitreiking is 
rondom 18:00 uur.

Gerwen – In de oude St. 
Clemenskerk  wordt op zondag 2 
juni Sacramentsdag gevierd. Om 
10:30 start de ceremonie met de 
plechtige Latijnse Hoogmis. De 
sacramentsprocessie trekt met 
het Allerheiligste door het dorp 
bij droog weer.

Het feest is nu bijna 800 jaar oud, 
en gaat terug op het initiatief 
van de H. Juliana van Luik. Het 
centrale deel van de processie is 
het Allerheiligste in de monstrans 
die de priester onder een 
baldakijn draagt. Voorop komen 

bruidjes die bloemen strooien, 
en een vrouwengroep met een 
processiemadonna. De gelovigen 
volgen in gebed en gezang. 
Aan twee rustaltaren wordt halt 
gehouden, waar een moment van 
aanbidding is. De hele processie 
zal ongeveer twee uur duren. 
Om ca 14.00 uur is de stoet weer 
terug in de middeleeuwse kerk. 
Na afloop van de plechtigheid zijn 
de deelnemers in de priorij en de 
kerktuin gezellig bijeen onder het 
genot van eigengemaakt gebak 
en taart. 

Zijtaart – In Veghel en omgelegen 
kerkdorpen is op 25 en 26 mei 
een Open Atelierroute. Op 
deze dagen kunnen bezoekers 
een kijkje komen nemen bij 
verschillende kunstenaars.

In Zijtaart nemen Iris Hurkmans 
en Jolan van Meer deel aan 
de Open Atelierroute. Het 
KinderAtelier houdt ook Open 
Dag om het voor de kinderen 

leuk te houden. Op deze dagen 
zijn kinderen van 5 t/m 15 jaar 
welkom om mee te knutselen en 
schilderen. Het KinderAtelier is 
aan de Pater Vervoortstraat 8. Op 
beide dagen kunnen bezoekers 
terecht van 11:00 tot 17:00 uur. 
De hele route is te vinden op 
www.openatelierrouteveghel.
nl. Extra informatie over het 
kinderatelier is te vinden op www.
irishurkmans.nl. 

Ook voor al uw barbecue, gourmet 

website www.megens.keurslager.nl

Uw adres voor de lekkerste  grillspecialiteiten!

Woenselsemarkt 15, Eindhoven
Tel. 040 - 243 07 16
info @ megens.keurslager.nl

Alles wordt voor u op maat gemaakt van hapjespan, gourmet tot 
Barbeque en zoals u van ons gewend bent, van de beste kwaliteit!

Bestellen kan via onze website of telefonisch.

Bel gerust en vraag naar Danny voor de mogelijkheden.
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS BLAD     

Son en Breugel, Ekkersrijt en Esp

v
Het meest gelezen

weekblad van

Son en Breugel

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN!
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Buurtvereniging De Vijver houdt Laarbeekse 
wandeltochten

Kikkerconcert IVN Laarbeek

Afscheid Jeanne Vermeulen en Marianne Swinkels

Eindpresentatie KiKo 2013: 
De Muziekdoos

Beek en Donk – Buurtvereniging 
De Vijver heeft weer de Laarbeeks 
wandeltochten georganiseerd. 
Deze tochten voor zowel 
geoefende als recreatieve 
wandelaars worden gehouden op 
1 en 2 juni. 

De laatste puntjes zijn op de i 
gezet, de routes zijn klaar, voor 
EHBO is gezorgd en de posten 
kunnen worden ingericht. Op de 
rustpunten zijn koffie, thee, ranja, 
water en soep te verkrijgen. Het 
enige wat de organisatie nog 
nodig heeft, zijn deelnemers en 
goed wandelweer. De landelijke 
wandelbond, KNBLO, geeft het 
Wandelsportmagazine uit waarin 
in de editie van deze maand 

aandacht wordt besteed aan 
deze wandeltochten. In dit artikel 
wordt nog eens benadrukt dat 
het 2 verschillende routes zijn 
door een mooie omgeving. Dit 
is een prima voorbereiding voor 
de Nijmeegse vierdaagse. De 
organisatie hoopt hierdoor nog 
meer wandelaars uit de verre 
omtrek te mogen verwelkomen, 
zij verwachten natuurlijk ook veel 
deelnemers uit Laarbeek. 

Dit jaar zijn er wederom 2 
verschillende wandeltochten 
uitgezet voor de zaterdag en 
de zondag. U kunt kiezen uit 
afstanden van 5, 10, 15, 20, 
30 of 40 km door de mooie 
omgeving van Laarbeek. Voor 

iedere wandelaar, geoefend of 
ongeoefend, is er een haalbare 
afstand. De wandelingen zijn 
helemaal uitgepijld en gaan over 
B-wegen, onverharde paden, 
door bossen, over fietspaden, 
langs waterloopjes, vennen en 
poeltjes, enz. Kortom: door de 
mooiste gebieden in en rondom 
Laarbeek. Voor de 20, 30 en 40 
km kunt u starten vanaf 07:30 
uur en vanaf 09:00 uur voor 
de 5, 10 en 15 km. De kosten 
bedragen €2,50 per persoon per 
dag. U kunt ook op 1 van de 2 
dagen deelnemen. De startplaats 
is Brasserie De Zwaan aan de 
Herendijk 37 in Beek en Donk. 
Meer informatie vindt u op www.
laarbeeksewandeltochten.nl.

Aarle-Rixtel – Op het IVN-terrein 
in ‘De Bimd’ aan de Beekseweg 
in Aarle-Rixtel vinden op 
zondag 2 juni van 12.00 tot 
18.00 uur diverse activiteiten 
plaats, waaronder het inmiddels 
traditionele Kikkerconcert. 

Met de nieuwe borden is ‘De 
Bimd’ goed te vinden. Tijdens de 
activiteiten schenkt het IVN ook 
dit jaar extra aandacht aan de 
waarde van water voor Laarbeek.

Na het succes van voorgaande 
jaren wil het IVN het Kikkerconcert 
in “de Bimd” ook dit jaar weer tot 
een geweldig ‘natuurmoment’ 
maken. De basis van een 
kikkerconcert is een activiteit in de 
periode dat de kikkers kwaken. Dit 
‘gekwaak’ wordt afgewisseld met 
muziek van 3 muziekgroepen. 
Het Beek en Donkse buurtorkest 
Röllik Goewd verzorgt samen 
met The Feliciano’s en de 
tweemansformatie, The Hoodoo 
Monks, de muziek op deze dag. 

Rond de poel en door het bos 
met de knuppelbruggetjes is 
een educatief kikkerpad voor de 
jeugd aangelegd. Een Laarbeekse 
kunstenares ontwierp dit pad. 
Kinderen kunnen hier, aan de 
hand van een speurtocht, allerlei 
opdrachten doen en vragen 
beantwoorden. Op deze manier 
komen ze van alles over kikkers 
te weten. 

Op het terrein bevindt zich een 
onlangs gerenoveerde poel. 
Speciaal voor de jeugd zijn hier 
verschillende wateronderzoekjes 
en proefjes gepland. Het IVN heeft 
een nieuwe prachtige loopbrug 
over de poel, zodat bezoekers nog 
beter kunnen ‘slootje prutten’. 
De jeugd kan vervolgens struinen 
rond de poel, op de varenwand, 
muizenruiter, vleermuizenkelder 
en egelschuilplaatsen. Tevens is er 
een poppenkast over de kikker in 
het speciale poppenhuis.

In het IVN gebouw ‘De Bimd’ 
vindt een fototentoonstelling 
plaats over natuur in Laarbeek. 
Alle foto’s, gemaakt door IVN 
Natuurfotowerkgroep ‘Kiek 
Nou’, maken duidelijk hoe mooi 
Laarbeek is door het oog van 
de natuurfotograaf. Een paar 
van deze unieke foto’s zijn als 
kaarten uitgegeven en deze dag 
verkrijgbaar. 

Rondom de poel komen een 
aantal kraampjes te staan waar 
informatie kan worden verkregen 
over de diverse werkgroepen 
binnen IVN Laarbeek zoals 
de waterwerkgroep, de 
weidevogelwerkgroep van het 
Laarbeeks Landschap, de IVN 
vogel-werkgroep ‘De Ortolaan’, 
jeugd-IVN en de florawerkgroep. 
Vorig jaar herstelde het IVN het 
ommetje door de Beemd  en 
ontwikkelde het op onderdelen 

‘natuurlijk’. Natuurgidsen, die zijn 
afgestudeerd op het natuurgebied 
in de Beemd, verzorgen in dit 
unieke gebied rondleidingen. Dit 
doen zij zodat het gebied meer 
leesbaar en begrepen wordt en 
er nog meer van genoten kan 
worden. 

In het voorjaar is er in de IVN 
tuin een insectenmuur gemaakt. 
Een gespecialiseerde IVN gids 
geeft uitleg over deze muur. 
Mogelijk kunnen bezoekers ook 
de mierenleeuw bezig zien terwijl 
hij zijn maaltijd organiseert. 

Het IVN terrein ligt in ‘De Beemd’.  
De afgelopen jaren onderging 
het terrein een metamorfose, 
waardoor het nog ‘natuurlijker’ is 
ingericht. Vanuit de schitterend bij 
de poel gelegen theeschenkerij bij 
het IVN-gebouw kan het publiek, 
al genietend van 
de muziek en 
de producten 
van deze 
theeschenkerij, 
herkennen dat 
de omgeving 
van de Beemd 
duidelijk maakt 
dat Laarbeek 
met recht 
‘ W a t e r p o o r t 
van de Peel’ is. 
Iedereen is van 
harte welkom op 
zondag 2 juni.

Bibliotheek De Lage Beemden neemt 
afscheid van twee medewerksters. Eind 
mei nemen Jeanne Vermeulen en Marianne 
Swinkels afscheid van de bibliotheek. Na 
jarenlang in de bibliotheek werkzaam te 
zijn geweest gaan zij genieten van hun (pre) 
pensioen. 

Jeanne Vermeulen gaat na 46 jaar 
bibliotheekwerk met pre-pensioen. Ruim 40 
jaar heeft zij zich met veel plezier en volle 
overtuiging ingezet voor het bibliotheekwerk 

in Gemert/Bakel en na 2004 voor heel De 
Lage Beemden (Boekel, Gemert/Bakel en 
Laarbeek).

Marianne Swinkels gaat na ruim 36 jaar 
met pensioen. Zij heeft van 1977 tot 2004 
met veel plezier gewerkt in Lieshout en 
iedereen met raad en daad bijgestaan. Haar 
kwaliteiten werden na 2004 in heel De Lage 
Beemden ingezet. 
De dames worden beiden, voor hun 
jarenlange inzet en expertise, bedankt.

Aarle-Rixtel –  KiKo is een koorklas 
voor kinderen vanaf groep 3 van 
de basisscholen. Elke dinsdag is er 
een repetitie en regelmatig treden 
zij ook op. Op dinsdag 28 mei 
is er een voorstelling te zien om 
18:30 uur in De Dreef.

Het gordijn gaat open. Er staat 
een grote muziekdoos midden op 
het toneel. Zou er iets in zitten? 
De kinderen van KiKo gaan er 

een kijkje in nemen en al zingend 
en dansend laten ze het publiek 
zien wat ze allemaal vinden. Een 
vrolijke voorstelling voor jong en 
oud, waarin de leden van KiKo 
laten zien hoeveel ze weer geleerd 
hebben.  Wil je ook graag een keer 
mee komen zingen, kom dan op 11 
juni naar de open repetitie. Meer 
informatie vind je op de website: 
www. Kikolaarbeek.nl.

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

Thema-avond: Asperges
diverse bereidingen van asperges, verwerkt in een culinair 

5-gangen menu

Inschrijven voor de Asperge-avond kan t/m 31 mei

Thema-avond: Culinaire barbecueavond
Bereid samen een culinaire, luxe barbecue voor om er daarna 

samen van te genieten.

Zaterdag 15 juni

Tijd: 18:30 uur – 23:00 uur
Kosten: € 50,00 p.p. incl. drank
Doorgang vanaf 15 personen

Inschrijven voor de exclusieve barbecueavond kan t/m 8 juni.

Voor meer informatie en/of inschrijvingen kunt u contact opnemen met Kookcentrum 
Brabant. Dit kan door een email te sturen naar: 

info@kookcentrumbrabant.nl of telefonisch via 06-46598595

Kookcentrum Brabant

Kookcentrum Brabant is een kookstudio in Beek en Donk. Het bedrijf be-
schikt over twee sfeervolle, bourgondische restaurants, twee grote keukens 

en een ontvangstzaal. Kookcentrum Brabant verzorgt kookworkshops en 
catering, zowel in het pand als op locatie.

In de kookstudio is plek voor groepen tot tachtig personen.

Vrijdag 7 juni

Tijd: 18:30 uur – 23:00 uur
Kosten: € 50,00 p.p. incl. drank
Doorgang vanaf 12 personen
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voor Cultuurminnend Laarbeek
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Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 AD in 
Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet 
u ondertekenen en moet tenminste 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het be-zwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, 

is het daarnaast mogelijk om een 
schriftelijk verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening in te dienen. 
Een voorlopige voorziening vraagt u 
aan bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij 
een afschrift van het bezwaarschrift 
te overleggen. Voor een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

De burgemeester van de gemeente 
Laarbeek maakt bekend vergunning te 
hebben verleend op grond van artikel 
35 van de Drank en Horecawet tot het 
verstrekken van alcoholhoudende drank 
aan J.J.P. Broks tijdens het paardenconcours 
die zal worden gehouden op 15 juni 2013 
van 8.00 tot 20.00 uur en op 16 juni 2013 
van 8.00 tot 20.00 uur, op een terrein aan 
de Rooijseweg 8 in Maria-hout (verzonden 
13 mei 2013).

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.

U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad, die zal worden 
gehouden op donderdag 23 mei 2013 om 19.00 uur in het gemeentehuis Laarbeek 
aan de Koppelstraat in Beek en Donk.

Agenda
1. Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vragenhalfuurtje.
5. Voorstel tot instemming met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 van de 
GGD Brabant-Zuidoost.
6. Voorstel tot instemming met de zienswijze op de programmabegroting 2014 van 
het Samen-werkingsverband Regio Eindhoven en proces Transformatie SRE.
7. Voorstel tot instemming met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 met 
de meerjarenra-ming 2014-2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. (wordt 
nagezonden)
8. Voorstel tot instemming met de zienswijze op de jaarrekening 2012 en de 
meerjarenbegroting 2014-2017 van Gemeenschappelijke regeling reiniging BLINK.
9. Sluiting.

Gemeenteraad bezoekt Mariahout
Elke kern van Laarbeek wordt één keer per raadsperiode bezocht waardoor de raad 
zich ter plekke kan (laten) informeren over actuele ontwikkelingen in die kern. 
Op woensdag 22 mei 2013 brengt de gemeenteraad een bezoek aan Mariahout. 
De aandacht tijdens dit bezoek zal vooral gericht zijn op een aantal activiteiten in 
het kader van het integraal dorpontwikkelingsplan (iDOP). In de vroege avond zal 
een bezoek worden gebracht aan zorgboerderij Grootenhout, het Torreven en de 
Trimbaan. In het buurthuis Mariahout zal met het bestuur van Zorg om het dorp 
verder worden gepraat over het vervolg van het iDOP. Inwoners en belanghebbenden 
worden van harte uitgenodigd om aan deze discussie deel te nemen, die om 20.00 
uur van start gaat.

* In verband met de Donckse Wijing is een deel 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 zal gelden op zondag 2 juni 2013 van 
8.00 tot 14.00 uur.

* In verband met de open dag van Zorgboerderij De Liesvelden is de Liesdijk in 
Beek en Donk afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel zal 
gelden op zondag 16 juni 2013 van 10.00 tot 18.00 uur.

* In verband met de kermis in Mariahout, die van 15 tot en met 18 juni 2013 op het 
Oranjeplein plaatsvindt, wordt het Oranjeplein afgesloten voor alle verkeer behalve 
voetgangers van 12 tot en met 19 juni 2013.

* In verband met een zeskamp en een braderie is de Mariastraat tussen de kruising 
Wilhelminastraat / Bernadettestraat / Mariastraat en de kruising Mariastraat / 
Meerven / Julianastraat en het Oranjeplein in Mariahout afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zaterdag 25 mei en op zondag 26 mei 
2013 van 8.00 tot 18.00 uur.

Voorbereidingsprocedure instellen 
eenrichtingsverkeer deel Kloostertuin 
Beek en Donk

Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend het voornemen 
te hebben om de ver-keersmaatregel 
te treffen tot het instellen van 
eenrichtingsverkeer uitgezonderd (brom)
fietsers op een deel van de Kloostertuin 
in Beek en Donk.

Het ontwerp verkeersbesluit ligt van 
zaterdag 18 mei tot en met vrijdag 28 
juni 2013 ter inzage in het gemeentehuis 
Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de 
inzagetermijn kunnen belanghebben-den 
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 de afdeling Openbare 
Werken, telefoon 0492 469 807.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                          Kern             Ingediend d.d.   Werkomschrijving
Korenmijt 4                 Beek en Donk       28-02-2013    vergroten bedrijfsgebouw
Servaasstraat 10        Lieshout       03-05-2013    vergroten woning
Schutsstraat 29a        Lieshout       06-05-2013    gewijzigd bouwen woning

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

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

Bezwaarschriften

Drank- en Horecawet

Raadsvergadering 23 mei

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verkeersbesluiten

Aanvragen omgevingsvergunning

Gemeente actueel

Kort Nieuws

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

Op vrijdag 24 mei komt wethouder Briels aan het woord.

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
* Peelgemeenten willen krachten bundelen
* 35 Gemeenten en 3 waterschappen slaan handen ineen
* Fietsverkeersexamen
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

Multifunctioneel 
Centrum De Dreef
De Duivenakker 76 
5735 JB Aarle-Rixtel
Tel: 0492-382149 Kijk voor procedures op 

www.laarbeek.nl 
of www.demooilaarbeekkrant.nl
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Locatie     Kern              Werkomschrijving             Activiteit         Verzonden
Lekerstraat ongenummerd  Beek en Donk   strijdig gebruik terrein     ontheffing    13-05-2013

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

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij de Team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingslo-ket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centra-le 
telefoonnummer 0492 469 700.

Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend een 
vergunning te hebben verleend aan 
Harmonie De Goede Hoop voor het 
organiseren van een zomerconcert 
op het Kerkplein in Aar-le-Rixtel op 
dinsdag 25 juni 2013 van 19.00 tot 
23.00 uur (verzonden 13 mei 2013).

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

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Verleende omgevingsvergunningVerleende vergunningen

En daarom…

Het lijkt erop dat er twee soorten 
mensen zijn in dit land: ‘burgers’ 
en ‘politici’. Ze hebben elkaar de 
laatste jaren weinig te vertellen 
gehad en het lijkt wel of ze elk een 
andere planeet bewonen.  Zenders 
als Powned helpen graag mee om 
dat beeld te versterken.  Ik denk 
dat deze tegenstelling helemaal niet 
bestaat. Want we willen allemaal 
hetzelfde: een goede plek om te 
wonen, te werken en te leven. Nu, 
maar ook voor onze kinderen. 
Er zijn genoeg dingen om zorgen 
over te hebben, de economische 
crisis, werk, zorg, een plek om 
te wonen. We hebben het in het 
algemeen heel goed, maar ik 
denk dat iedereen inmiddels van 
dichtbij heeft meegemaakt dat 
de problemen van vandaag veel 
onzekerheid met zich meebrengen. 
En van sommige dingen moet je 
vaststellen dat de invloed die een 
gemeenteraad heeft niet zo heel 
groot is. 
Maar er blijft meer dan voldoende 
over waar we met elkaar wel de 
schouders onder kunnen zetten – 
en ik denk dat er weinig verschil is 
tussen wat inwoners van Lieshout, 
Mariahout, Aarle-Rixtel of Beek en 
Donk belangrijk vinden en waar wij 
als raadsleden ons verantwoordelijk 
voor voelen. U heeft ons gekozen 
om daar aan te werken, wij zijn 
er door u voor aangesteld. En dat 
is soms niet eenvoudig, omdat u 
soms ook iets anders wilt dan uw 
buurman. Dat zijn soms lastige 
afwegingen.
Helaas is er soms sprake van 
achterkamertjes en vriendjespolitiek. 
Dat valt niet te ontkennen en niet 
goed te praten. En soms is zijn de 
onderwerpen  ook buitengewoon 
saai. Ik krijg dan ook vaak de vraag 
waarom ik naast mijn werk en gezin 
ervoor kies om raadslid te zijn voor 
de PvdA – in mijn eentje, maar 
gelukkig met heel veel steun van 
actieve partijgenoten in Laarbeek. 
Het antwoord is dat ik geloof in 
democratie, geloof in solidariteit 
en eerlijk delen als fatsoenlijke 
uitgangpunten. Dat geloof brengt 
een verantwoordelijkheid met zich 
mee, die ik in heb willen vullen door 
de daad bij het woord te voegen. 
En door niet te accepteren dat de 
tegenstellingen tussen mensen die 
wel of niet politiek actief zijn ertoe 
doet.

Greet Buter
Fractievoorzitter PvdA Laarbeek
 

De Zeepkist 

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De Bosuil

“Deze foto van de Bosuil heb ik ge-
maakt bij het bosje van Noud Biemans 
in de buurt van de Laarbrug.
Hier heeft hij vorig jaar rond deze tijd 
vier jongen grootgebracht in de holle 
boom op de achtergrond.
De bosuil is een forse uil met een span-
wijdte van 80 tot 95 cm en de kleur var-
ieert van bruin naar grijs. Meestal jagen 
ze ‘s nachts. Het voedsel bestaat voor-
namelijk uit muizen, maar ook kleine 
zoogdieren en vogels worden gegeten. 
De onverteerbare delen van zijn prooi 
worden in de vorm van braakballen uit-
gebraakt. Broedperiode is van februari 
tot juni. Een bosuilenpaartje blijft elkaar 
het hele leven trouw,  ze blijven dan ook 
hun hele leven bij elkaar.”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

WAAR:
de Laarbrug Beek en Donk

Afvalkalender
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Een lezing over Dual Boot Lieshouts Gilden gaat op bezoek 
bij patroonheiligen Sint ServatiusAarle-Rixtel – In Multifunctioneel 

Centrum De Dreef vindt op 
maandag 27 mei om 20:00 uur 
een lezing plaats over Dual Boot. 

Gebruik je Windows 7 en staat 
daar alles zo ingesteld als je wilt, 
maar je bent wel echt benieuwd 
om te zien hoe Windows 8 eruit 
ziet en voelt? Met behulp van 
deze methode, kun je de computer 
opstarten tussen een bestaande 
installatie van Windows 7, zonder 
dat je veel schijfruimte kwijt 
bent en een nieuwe installatie, 
met in dit geval Windows 8. Dit 
wordt een Dual Boot configuratie 
genoemd.

Heeft u een printer die perfect 
werkt op Windows XP, maar 
niet op Windows 8? Dan is het 
mogelijk om beide programma’s 
te installeren en tijdens uw werk 
op Windows 8 over te schakelen 
naar XP  om zodoende toch uw 

printer te blijven gebruiken. Dual 
Boot maakt dit mogelijk. Met 
behulp van een Dynamic Virtual 
Hard Disk (VHD), kun je Windows 
8 installeren in 1 bestand, dat 
is opgeslagen op je Windows 
7-bestandssysteem. Dit bestand 
wordt gezien als een extra partitie 
wanneer deze wordt gebruikt om 
de computer op te starten. Zo kun 
je bij het opstarten kiezen voor 
de bestaande installatie (in dit 
geval Windows 7) of het VHD-
bestand (in dit geval Windows 
8). Je bent niet bezig met een 
in-place upgrade en je bent ook 
niks aan het herbouwen. Het is 
gewoon een nieuwe installatie 
van Windows 8 en dit tast niks 
aan van je huidige installatie.

Meer informatie en antwoord op 
al uw vragen krijgt u op de lezing. 
Iedereen is hier welkom en de 
toegang is gratis. 

Lieshout - Zondag 1e Pinksterdag 
waren de leden van het Sint 
Servatius Gilden al vroeg uit de 
veren. Om 07:15 uur vertrokken 
zij met de bus naar Maastricht. 
Zij deden mee aan een processie, 
gewijd aan Sint Servatius. 

Twee uur later arriveerde het 
Gilde op de bestemming. Na de 
koffie ging het Gilde in formatie 
naar de basiliek waar de heilige 
mis begon. Het Gilde vond het 
een eer om de heilige mis mee 
op te luisteren, zeker omdat de 
basiliek tot de nok gevuld was. 
Aansluitend begon de processie 
waar tussen de 250 en 350 
personen aan deel namen. De 
zon stond inmiddels hoog aan 
de hemel en de bevolking was er 
massaal op uitgetrokken om dit 
jaarlijks terugkerend evenement 
te aan schouwen. 

Langs de 2 kilometer lange route 

stonden 4 rijen mensen aan 
weerszijde van de weg. ’s Middags 
bracht het Gilde ter afsluiting een 
vendelgroet. De vendeliers die 
lieten zien dat ze niet voor niets 
Brabants kampioen zijn, genoten 
van het langdurige applaus. Na 
het officiële gedeelte was het tijd 
voor een pilsje, dit was natuurlijk 
een Bavaria.

De zaterdag voor Pinksteren, 
18 mei, heeft het Gilde een 
vendelhulde gebracht aan de 
familie Dekkers uit Lieshout, dit 
omdat het echtpaar 65 jaar waren 
getrouwd. Het Gilde bracht ook 
een bezoek aan Henk van de 
Ven die, hoewel de traditionele 
lintjesregen net achter de rug was, 
een Koninklijke onderscheiding 
uit handen van burgemeester 
Hans Ubachs had ontvangen. 
Dit voor de vele verdiensten die 
Henk in de afgelopen jaren heeft 
verricht, vooral in Aarle-Rixtel.
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MARIAHOUT      JAAR !

CDA-Laarbeek 
feliciteert Mariahout met 

het 80-jarig bestaan

PNL feliciteert 
Mariahout met het 
80-jarig bestaan!

Ginderdoor is de naam van een 
gedeelte van de Provinciale weg 
tussen Mariahout en Lieshout. 
Het is tevens de naam van een 
gehucht of buurtschap. Tenslotte 
is Ginderdoor ook de oorspron-
kelijke naam voor Mariahout. 
Ginderdoor betekent  doorgang 
door een moerassig gebied,  
ginds kun je er door. Uit een 
oorkonde van hertog Jan II van 
Brabant blijkt dat de naam Gin-
derdoor al vóór 1311 voorkomt. 
Het gehucht Ginderdoor be-
schikte over een eigen kapel, 
de Antoniuskapel, die dateert 
van 1485. Deze kapel is in 1815 
afgebroken. Eén van de eerste 
ontginningen van de Lieshoutse 
heide, vond plaats op de plek 
waar later herberg ‘De reizende 
man’ zou verschijnen. Het was 
het laatste huis van Lieshout. 
Daarna kwam de enorme hei-
devlakte die helemaal tot Nijn-
sel doorliep. Een ideale plek voor 
een herberg. Herberg ‘De reizen-
de man’is in 1975 afgebroken. In 
1810 telde Ginderdoor 166 in-
woners, te weten 62 gehuwden, 

5 weduwnaren, 3 weduwen en 
96 kinderen. Op 1 kleermaker en 
1 linnenwever na, vond de ge-
hele bevolking zijn bestaan in de 
landbouw.
Toen in 1928-1929 de ontgin-
ning van de Lieshoutse heide 
nogmaals fors ter hand werd ge-
nomen, kreeg  het gehucht Gin-
derdoor de allure van een dorp. 
Er kwam een school. Er kwamen 
winkels, een smederij, een bak-
kerij en verschillende cafés. In 
1933  kreeg het dorp een eigen 
kerk, gewijd aan Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes. 
Pastoor J.R.H. van Eijndhoven, 
een groot Maria vereerder, wist 
te bewerkstelligen, dat de ge-
meenteraad van Lieshout in 
1933 instemde met de naam 
Maria-Hout voor het dorp. De 
toevoeging ‘Hout’ om de ver-
bondenheid met Lieshout tot 
uitdrukking te brengen. De 
naam Ginderdoor bleef behou-
den. Deze naam  had echter al-
leen nog maar betrekking  op de 
oude buurtschap en de weg.

GINDERDOOR

Het Straatnamen-abc

Frikadellen eten bij  Café Slaets
Mariahout - Een opmerkelijke, 
veel besproken gebeurtenis uit 
de geschiedenis van Mariahout 
is het frikadellen eten bij café 
Sjors en An Slaats. 

Allerlei vreemde manieren 
werden gezocht om verveling 
tegen te gaan. Een zakelijke 
stunt van een caféhouder slaat 
aan bij de mensen. Tientallen 
mensen zijn bereid om voor een 
paar tientjes zoveel mogelijk 
frikandellen te eten. Eerder 
werden er al weerzinwekkender 
dingen verzonnen, maar om in 
twintig minuten tijd tot meer 
dan barstens toe te eten om 100 
gulden te verdienen... Je moet er  
maar zin in hebben! 

Deelnemers hadden overigens 
wel een emmer naast zich om 
wat te veel werd terug te geven. 
Eet smakelijk!

Een foto van de bouw van de Mariahoutse kerkEen foto van de bouw van de Mariahoutse kerk

Bouw van de kerk
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Expositie ‘Eten’ in ’t Oude Raadhuis

CDA afdeling Laarbeek draagt Tonny Meulensteen 
voor als lijsttrekker

Beek en Donk - Ine Knapen, 
Ottolien Dirks, Wilma van 
Geldrop en Elly Vos exposeren in 
’t Oude Raadhuis te Beek en Donk 
van 25 mei t/m 16 juni  van 14.00 
tot 17.00 uur met als thema ‘Eten’.

Ine Knapen begon 20 jaar geleden 
met edelsmeden in ‘De  Wiele’ 
in Geldrop. Aanvankelijk waren 
de technische aspecten van het 
materiaal haar belangrijkste 
uitdaging. Later de combinatie 
met andere materialen. Een 
verhaal vertellen in een sieraad 
of het maken van een sieraad/
object met als doel te provoceren, 
communiceren en soms schertsend 
te manifesteren met een 
combinatie van edelsmeedwerk/
wegwerpmaterialen. Voor het 
onderwerp ‘Eten’, het thema van 
deze tentoonstelling, heeft zij 
veel gewerkt met porselein. Meer 
informatie over Ine Knapen en 
haar werk is te vinden op www.
juweelkunst.nl

Wilma van Geldrop begon in 
1987 met edelsmeden in ‘De 
Wiele’ in Geldrop. Haar hobby 
groeide al snel uit tot een passie. 
Vervolgopleidingen deed ze aan 
de Academie voor Schone Kunsten 
in St. Niklaas en St. Truiden. Haar 
doel  is te verrassen en mensen  
uit te dagen om eens sieraden 
te dragen,  gemaakt van andere 
materialen dan de gebruikelijke. 
Voor deze tentoonstelling met als 
thema ‘Eten’ is ze met stoffen en 
haakwerk aan de slag gegaan. De 
uitstraling van haar sieraden laat 
vooral een grappig aspect  zien. 

Ottolien Dirks is van jongs af 
aan geïnspireerd door structuren. 
Zowel door ernaar te kijken, 
te voelen,  als te onderzoeken 
van het materiaal. Ze heeft 
jasjes geweven, gebaseerd op 
iemands verhaal en vertaalde dat 
in verschillende materialen en 
kleuren. Daarna heeft ze objecten 
in vilt gerealiseerd met natuurlijke 

materialen, zoals rozenblaadjes, 
peulen en rietsigaren. Nu 
experimenteert ze met materialen 
uit de natuur,  in combinatie met 
vilt en papier-maché.

Elly Vos  werkt het liefst met de 
edelmetalen zilver en goud met 
(half)edelstenen, bloedkoralen en 
parels.  Graag verdiept ze zich in 
structuren en systemen en ze ziet 
het als een uitdaging om deze 
om te zetten in een eigentijds en 
‘aaibaar’ juweel. Zo ook voor deze 
expositie te Beek en Donk . Elly 
heeft zich laten inspireren door 
niet alleen het ‘eetbare’, maar 
ook door bijbehorende attributen, 
zoals tafelkleed en bestek. Ook is 
gebruik gemaakt van niet-eetbare 
materialen, zoals textiel en rubber. 
Een inspirerend en spannend 
recept:  ‘Smakelijk eten!’ 
www.juwelencollectief.nl

Laarbeek - De afdeling Laarbeek 
van het CDA houdt maandagavond 
27 mei haar algemene 
ledenvergadering. De vergadering 
vindt plaats in de instructieruimte 
op het erf van Tonny Meulensteen 
aan de Middenweg 4 in Beek en 
Donk. Aanvang is 20:00 uur. Rond 
21.00 uur begint een lezing van 
Jochem Spoorendonk. Deze is ook 
toegankelijk voor niet-CDA leden. 

Het bestuur van CDA afdeling 
Laarbeek draagt, unaniem, de 
huidige fractievoorzitter Tonny 
Meulensteen voor als nieuwe 
lijsttrekker voor de komende 
gemeentelijke verkiezingen te 
Laarbeek. Het is aan de leden 
tijdens de ALV van 27 mei 
om hiermee in te stemmen. 
Eventuele andere kandidaten 
voor het lijsttrekkerschap 
kunnen zich melden tot voor de 
ledenvergadering bij de secretaris. 
Kandidaten dienen lid te zijn van 
het landelijke CDA en woonachtig 
te zijn in Laarbeek.

Aansluitend op het 
huishoudelijk deel van de 
algemene ledenvergadering, 
waar onder andere de 
lijsttrekker voor de komende 
gemeenteraadsverk iez ingen 
gekozen zal worden, houdt 
Jochem Spoorendonk een lezing 

over de aanpak van 
de georganiseerde 
criminaliteit in Brabant 
door middel van het 
programma Taskforce 
B5. In de Taskforce B5 
werken het ministerie 
van Veiligheid en 
Justitie, de vijf grootste 
steden in Brabant, het 
openbaar ministerie, 
de nationale recherche, 
de Belastingdienst, 
de Koninklijke 
Marechaussee en de drie 
Brabantse politiekorpsen 
nauw samen om 
de georganiseerde 
criminaliteit in Brabant 
terug te dringen. Aan de 
orde komen de integrale 
opsporing door politie/
justitie, de bestuurlijke 
weerbaarheid van 
gemeenten en de 
Brabantse afpakteams. 

Vorige week is de Taskforce nog 
in het nieuws gekomen met het 
nieuws van de ontmanteling 
van 22 hennepkwekerijen in 
Brabant. De grootste met ruim 
1100 planten werd gevonden in 
Laarbeek. Jochem Spoorendonk 
zal met video’s en slides toelichten 
hoe een en ander in het werk gaat 
en ook aandacht besteden aan 

de gebeurtenissen die betrekking 
hebben op Laarbeek en de directe 
omgeving. Na de presentatie is 
gelegenheid tot vragen.

Voor eer informatie kunt u 
terecht bij de secretaris, Martijn 
Spoorendonk 
secretaris@cdalaarbeek.nl

Duurzaam Wonen Laarbeek

Vlooienmarkt door Stichting 
African Child Care

KBO gaat uiteten en naar de 
patisserie

Laarbeek - De zon in huis halen, 
ook al wil het maar geen zomer 
worden. De elektriciteitsmeter 
terug laten lopen, ook al schijnt 
de zon niet. ‘Je eigen stroom’ 
geeft een zonnig en warm gevoel, 
maar hoe? Het speerpunt dit jaar 
van Duurzaam Wonen Laarbeek is 
‘de Zon’.

Loopt u al langer rond met het idee 
om zonnepanelen te plaatsen? 
Duurzaam Wonen Laarbeek geeft 
dat duwtje in de rug om u over 
de drempel te helpen. Bij heel wat 
twijfelaars is dat al gelukt. Ga eens 
kijken in de Korte Zwaard in Beek en 
Donk of kijk eens op hun website. 
Zonnepanelen zijn goed voor het 
milieu en voor uw portemonnee. 
In de media worden hieraan de 
laatste tijd veel aandacht besteed. 
Voor veel mensen is de stap te 
groot, omdat ze denken dat het 

te duur is of ze horen verhalen dat 
het niet rendabel zou zijn. Dat de 
installatie ervan veel rompslomp 
met zich meebrengt. Die mensen 
wil Duurzaam Wonen Laarbeek uit 
de droom helpen. Het dak van uw 
huis hoeft niet pal op het zuiden 
te liggen. 

Om te starten zijn er diverse 
mogelijkheden. Uitbreiden kan 
later altijd. U heeft al een setje vanaf 
€1.000,-. Dat levert al gauw een 
besparing op van meer dan €100,- 
per jaar en dat gedurende minstens 
30 jaar. Daarbij krijg je ook nog 
eens zo’n 15 %  subsidie. Iedereen 
die nu denkt: “Het lijkt me toch 
wel wat”,  kijk eens op de website 
www.duurzaamwonenlaarbeek.
nl. Daar vindt u nog veel meer 
informatie. Maar bellen mag ook 
met Gerard Arends 0620800055 
of Wim Hijnen 0492-462190. 

Beek en Donk – Bij Stal van 
Boxmeer aan de Broekweg 2 vindt 
op 2 juni een vlooienmarkt plaats. 
Alle inkomsten komen ten goede 
aan een schooltje, van de Stichting 
African Child Care, in Bagamoyo 
Tanzania. Deze school, ‘African 
Childcare Centre’ (ACC), staat 
plaatselijk bekend als ‘Jimmy’s 
School’.

De school biedt onderdak aan zo’n 
100 leerlingen. Het is meer een 
kinderdagverblijf, voor kinderen in 
de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar van 
armlastige ouders en/of verzorgers, 
dan een school. Dagelijks begint 
de school rond half 8 met een Uji 
ontbijt, een pap van maïsmeel en 
sorghum met gemalen pinda’s. Rijst 
met bonen en uien en soms een 
stukje vis of vlees worden gekocht 
als er geld is. De kinderen krijgen 
gemiddeld 3x per week warm eten 
op school. 

Er wordt op school lesgegeven in 
rekenen, taal (Engels en Swahili), 
er wordt geknutseld, gespeeld 
en gezongen. Kortom: een 
schooldagje ziet er in grote lijnen 
uit, zoals onze eigen kinderen 
ondervinden op hun kleuterscholen 
en kinderdagverblijven. Bovendien 
wordt er ook aandacht besteedt aan 
persoonlijke verzorging en hygiëne. 
Ook belangrijk: het bijbrengen van 
sociale vaardigheden, normen en 
waarden en omgangsvormen. De 
ouders, veelal ongeschoold, hebben 

geen of weinig kennis hiervan.

Sinds 2009 is de Stichting actief 
met het werven van fondsen en 
verzamelen van spulletjes voor 
‘haar’ schooltje in warm Afrika. 
Warm in dubbel opzicht: niet alleen 
de temperatuur die kan oplopen 
tot ruim 38 graden in hun ‘zomer’, 
december tot maart, maar ook 
warm door de hartelijkheid van de 
Tanzanianen.

In juli vertrekt Anne Geurts (23) naar 
Tanzania voor een werkvakantie. Ze 
gaat drie weken naar Bagamoyo 
en zal zich daar gaan inzetten 
voor het schooltje. Deze mooie 
geste van Anne heeft de Stichting 
aangegrepen om op 2 juni a.s. een 
rommelmarkt te houden. Deze zal 
overdekt zijn en parkeren is gratis 
op het terrein van Stal van Boxmeer. 
De entree is één euro; kinderen 
tot 12 jaar mogen gratis komen 
“rommelen”. De openingstijden 
zijn van 10 uur in de ochtend tot 
ongeveer twee uur ‘s middags. 
Heeft U nog spulletjes voor deze 
markt dan kunt U ze inleveren t/m 
zaterdag 25 mei op de volgende 
plaatsen:

Fam. R. Willekens, Groeskuilen 169, 
5421ZW Gemert
Fam. E. van Boxmeer, Broekweg 2, 
5741TD Beek en Donk.

Voor meer informatie: 
www.stichtingafricanchildcare.nl.

Lieshout - De senioren gaan 
op dinsdag 4 juni om 18.00 
uur weer samen uit eten. Deze 
keer is wokrestaurant Mandarin 
in Mariahout aan de beurt. 
Aanmelden kan bij de Inloop in 
het Dorpshuis. Wie geen vervoer 
heeft, kan dit bij de Inloop laten 
weten, er wordt dan voor vervoer 
gezorgd. Bent u alleen? Ga 
dan juist mee, u bent meer dan 
welkom.

Een boerderijbakhuisje dat is 
uitgegroeid tot een bakkerij 
met meer dan 70 werknemers. 
Dat is patisserie Hoeben in 
Liessel. Donderdag 13 juni gaat 
KBO/Lieshout er een bezoek 
brengen. Om half tien worden 
de senioren in de bakkerij 
verwacht. Aanmelden voor deze 
excursie kan tijdens de Inloop 
in het Dorpshuis. Deelname is 

gratis. Meerijden kan, de kosten 
daarvoor bedragen €2,50 als 
bijdrage voor de chauffeur.

Bij de Inloop is informatie te 
krijgen over de volgende reeks 
lezingen kunstgeschiedenis in het 
najaar van  2013. Het programma 
omvat de periode van de 
Byzantijnse kunst tot en met de 
Gotische bouw- en schilderkunst. 
Aanmelden kan ook bij de Inloop. 
Iedere dinsdag kunt u gezellig 
binnenlopen, ’s morgens van 
10.00 tot 11.30 uur en ’s avonds 
van 19.00 tot 20.00 uur. Behalve 
bestuursleden van KBO Lieshout 
zijn de dorpsondersteuner, de 
dorpsraad, WMO servicepunt en 
Computer Onderwijs Laarbeek 
aanwezig. Blijf niet thuiszitten, 
maar kom eens kennismaken met 
een actieve seniorenvereniging.

info@coverhoeven.nlinfo@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media 

Grafisch ontwerp

WebsitesVervoer naar en van 
Eindhoven Airport

t/m 8 personen €60,00 (enkele reis)

info@vanhelvoorttaxi.nl     -     www.vanhelvoorttaxi.nl
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Spinningmarathon bij sportcentrum 
Coach

Loterij Scouting Beek en Donk  

Gratis zomeravond 
bridge

Grote boekverkoop Bibliotheek

Uitslag loterij kunstroute

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

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

De bijdrage is €5,00 per uur, per 
fiets. De bijdrage komt, evenals 

verleden jaar, geheel ten goede aan 
Stichting Roparun. De Roparun zet 
zich al meer dan twintig jaar in voor 
mensen met kanker. Het motto is 
dan ook: “Leven toevoegen aan 
de dagen, waar geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan 
het leven.”

Voor meer informatie en/of 
opgave kan men bellen naar 06-
53381076. Daarnaast staat er ook 
meer informatie over de Roparun 
op www.runningteamlaarbeek.nl. 

Beek en Donk - Scouting Beek en 
Donk houdt weer haar jaarlijkse 
loterij. De trekking is op zondag 
23 juni en de opbrengst gaat naar 
de aanschaf van bouwmaterialen 
voor de scouting.

De loterij wordt georganiseerd 
om de kosten van duurzame 
materialen te ondersteunen. 
Hierbij kan gedacht worden aan 
tenten, pioniertouw, pionierpalen, 
kompassen, GPS-apparatuur, 
etc. Dit zijn materialen waarvan 
de scouting lang gebruik kan 
maken, maar wat ook erg duur is 
in aanschaf. Het in bezit hebben 
van deze materialen is belangrijk, 
zodat de scouting de leden een 
gevarieerd programma kan 
bieden. Tevens willen zij dit jaar 
hun kampvuurcirkel vernieuwen. 
Dit doet de scouting met eigen 
inspanningen, maar ook hiervoor 
is de aanschaf van bouwmaterialen 
nodig.

Vanaf dit weekend kunnen 
inwoners de leden aan de deur 
verwachten voor de verkoop van 
loten. De prijs hiervan is € 1,00.  
In totaal kunnen er 2000 loten 
verkocht worden. De hoofdprijs van 
deze loterij is 1 x een antislipcursus 
voor 2 personen. Daarnaast zijn 
er nog een restaurantbon, grill-/
bakplaat en diverse ander prijzen 
te winnen.

De trekking van de loterij vindt 
plaats op zondag 23 juni in de 
blokhut aan de IJsweg in Beek en 
Donk. De uitslag van de loterij wordt 
gepubliceerd in De Laarbeeker en 
DeMooiLaarbeekKrant.

De scouting hoopt dat de inwoners 
hen willen steunen door het kopen 
van één of meerdere loten, zodat 
zij hun leden een leuk, gevarieerd 
programma aan kunnen blijven 
bieden. 

Beek en Donk - Bridgeclub ‘Over the 
bridge’ houdt in de zomermaanden 
elke maandagavond (met uitzondering 
van de bouwvakvakantie) gratis 
bridge-avonden in De Tapperij 
(Kerkstraat 22 in Beek en Donk). 
Dit begint op 27 mei en is voor het 
laatst op 26 augustus 2013. Op deze 
avonden kunnen ook niet-leden van 
‘Over the bridge’ meedoen. 
Aanmelden, met partner, kan gratis 
op deze avonden tussen 19.00 uur 
en 19.15 uur. Het bridgen begint om 
19.30 uur.

Beek en Donk – Vanaf deze week 
is er een grote boekverkoop gestart 
van afgeschreven boeken, in de 
bibliotheek in Beek en Donk. 

Voor een spotprijsje worden veel 
afgeschreven boeken verkocht. 
De boeken zijn te koop tijdens de 

openingstijden van de bibliotheek. 
Tot begin september is de bibliotheek 
gewoon open in de tijdelijke 
huisvestiging, het oude gebouw van 
basisschool De Raagten aan de Lage 
Heesweg 5. Voor meer informatie kijk 
op www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Beek en Donk - Bridgeclub ‘Over the bridge’ houdt in de zomermaanden elke 
maandagavond (met uitzondering van de bouwvakvakantie) gratis bridge-
avonden in De Tapperij (Kerkstraat 22 in Beek en Donk). Dit begint op 27 mei 
en is voor het laatst op 26 augustus 2013. Op deze avonden kunnen ook niet-
leden van ‘Over the bridge’ meedoen. 
Aanmelden, met partner, kan gratis op deze avonden tussen 19.00 uur en 
19.15 uur. Het bridgen begint om 19.30 uur.

TOPDUELTOPDUEL

TOPDUELTOPDUEL

TOPDUELTOPDUEL
TOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUEL
TOPDUELTOPDUEL

WE GOOIEN 
EEN BALLETJE OP

Naam:    
Leeftijd:    
Woonplaats:   
Welke tennisvereniging:   
Aantal leden:   
Uw functie:   
Hoe lang deze functie:  
Hoe lang bij de vereniging: 
Tennist u zelf ook:

Welk niveau tennist/tenniste u: 
Hoe bent u bij de tennisvereniging 
gekomen: 
 

Waarom is juist deze 
tennisvereniging zo leuk: 

Hoe gaat het onderling tussen de 
drie tennisverenigingen: 

Wat is de sterkste kant van uw 
vereniging: 
 

Wat zou er beter kunnen binnen 
uw vereniging: 

Wilt u iets aan de andere 
verenigingen kwijt, zo ja wat: 

Wim van de Burgt  
56    
Beek en Donk   
‘t Slotje  
ruim 650  
Voorzitter  
ruim één maand  
ongeveer 35 jaar 
om gezondheidsredenen niet 
meer (helaas)
In mijn goede dagen had ik niveau 7
Ik vond als jong menneke het 
spelletje leuk en heb me daarom als 
lid aangemeld bij tennisclub ’t slotje.

Dorpse karakter, ons kent ons, 
plezier staat voorop

Goed, we staan voor elkaar klaar.

Vele vrijwilligers, betrokkenheid 
van elk lid van de vereniging  met 
speciale aandacht voor de jeugd, 
goed verenigingsbeleid, recreatief
Communicatie tussen verschillende 
commissies,  

Schenk veel persoonlijke aandacht aan 
alle leden, dit komt je vereniging ten 
goede. Elke vereniging heeft zijn eigen 
kracht. Door deze krachten te bundelen 
kunnen we veel van elkaar leren.

Tom van den Heuvel  
40    
Aarle-Rixtel    
LTV de Hut   
300    
Voorzitter   
3 jaar    
4 jaar 
Ja

Niveau 6 
Gewoon aangemeld om mensen te 
leren kennen toen ik in Aarle-Rixtel 
kwam wonen.  

Open en bruisende vereniging, niet te 
klein en niet te groot. Veel betrokken 
leden. 
Goed, we houden elkaar op de 
hoogte

We zijn een gezonde vereniging met in 
de organisatie een goede mix van jonge 
enthousiaste leden en ervaren leden. 
We zijn klaar voor de toekomst. 
meer ruimte voor vrij tennis. 

Blijf elkaar stimuleren en pragmatisch 
samenwerken zoals het nu gaat. 

Lowie Winkelmolen 
55 jaar 
Lieshout  
TV de Raam Lieshout
Ruim 500
Voorzitter
Vanaf december 2009
22 jaar
Jazeker 

niveau 7 in enkelspel en niveau 6 in dubbelspel
Tennis leek mij leuk, dus snel lid 
geworden nadat ik in Lieshout ben 
komen wonen.                 

Het bruist van activiteiten. Voor 
ieder wat wils. De Raam is één grote, 
gezellige familie.  
We zoeken elkaar op als het nodig is 
en staan dan ook voor elkaar klaar. 
Dat werkt prima en loopt soepel. 
Het ongedwongen karakter is 
typerend en vooral heel prettig. Ook  
het enthousiasme van alle vrijwilligers 
mag niet vergeten worden.  
Lastig. Ik denk dat voor iedereen 
geldt: Een gezamenlijk belang gaat 
boven een individueel belang. Dat is 
niet altijd even makkelijk. 
Blijf ‘bouwen’. En laten we wat 
betreft samenwerken doorgaan zoals 
het nu gaat. Het ‘Laarbeek-gevoel’
is er. 

vlnr Wim van de Burgt, Lowie Winkelmolen en Tom van den Heuvel

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl

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

Is het mogelijk een 
arbeidsovereenkomst die is 
aangegaan voor bepaalde tijd, 
bijvoorbeeld voor de duur van 1 
jaar, tussentijds te beëindigen?

Veel werkgevers gaan in het 
huidige economische klimaat 
liever een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd aan. Met name 
vanwege de flexibiliteit. 

Maar wat nu te doen als een 
werkgever bijvoorbeeld niet 
tevreden is over het functioneren 
van een werknemer? Kan 
een werkgever dan zo maar 
tussentijds een einde maken aan 
de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd?

Het antwoord is: NEEN. 
Wil je als werkgever die 
mogelijkheid wel hebben, dan 
dient dat uitdrukkelijk in de 
arbeidsovereenkomst te worden 
vastgelegd.  Zowel werkgever 
als werknemer moeten dan 
het recht hebben om de 
arbeidsovereenkomst tussentijds 
te beëindigen.

Echter, het kan ook een keerzijde 
hebben. Met name als het een zeer 
goed functionerende werknemer is 
op een langlopende opdracht kan 
tussentijdse beëindiging nadelig 
zijn.

TIP: denk er dus goed over na of 
je met elkaar afspraken wilt maken 
om de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd tussentijds te kunnen 
beëindigen. 

Voor juridisch advies of een second 
opinion kun je contact opnemen 
met mr. Bart Kusters of mr. Marc van 
de Ven van Juridisch Adviesbureau 
Laarbeek B.V.. Wij zijn bereikbaar 
via telefoonnummer: 0492-
468744 of per e-mail: 
info@ja-laarbeek.nl.

Advertorial
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Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Jumbo Laarbeek 
feliciteert Mariahout 

met het 
80-jarige jubileum

De Cissy bar 

In 1875 kocht de weduwe van 
Piet Hurks een huis met stal en 
erf op het Ginderdoor. In 1879 
kocht zij samen met haar zoon 
Thomas een huis met café en 
winkel in de kom van Lieshout. 
Het huis op het Ginderdoor 
verkocht ze aan Marinus 
Johannes Hendricus Swinkels, 
die getrouwd was met Francina 
Hendriks. Deze Marinus zette 
de winkel voort en verbouwde 
de rest van de stal tot herberg. 
Er waren meerdere Swinkels en 
om deze uit elkaar te houden 
werd Martinus met Tinus 
Hannes Hengkjes aangeduid 
en zijn vrouw noemde men 
Singkje. Zij hadden samen geen 

kinderen en daarom 
namen zij een kind 
over van een zus 
van Singkje. Het 
geadopteerde kind 
heette Fransisca 
Schepers, ook 
genoemd Cis van 
Willem Janne, 
geboren op 11 
oktober 1884 en 
zij trouwde op 16 
mei 1911 met Hein Verkuijlen. 
Als aangenomen kind van 
haar oom en tante krijgt zij 
in februari 1911 het café van 
haar oom en tante die toen 
veertig jaar getrouwd waren. 
Cis hertrouwde met Janus van 

den Elsen toen Hein Verkuijlen 
overleden was. Rond die tijd is 
de naam ‘’Cissybar’’ ontstaan. 
Cis overleed op 8 maart 1969 
in Mariahout. De Cissybar is 
omstreeks 1974 afgebroken. 

MARIAHOUT      JAAR !

Wilhelminastraat 22b
Mariahout

Tel. 0499 422 118
www.erikbarten.nl

Voel de vrijheid !
STIGA ROBOTMAAIERS

De Cissy bar

Eigenaren van de Cissy Bar

Het oudste gezin van Nederland

Mariahout – Ondanks dat Mariahout één van de 
jongste dorpen in de omgeving is, is het dorp wel 
het oudste gezin van Nederland rijk. Het gaat om de 
broers en zussen Bouwdewijns, welke hier vorig jaar 
ook de media mee haalden. Het gezin bestaat uit 
19 kinderen en woonden vroeger jarenlang in een 
boerderij op de Veghelsedijk. Vorig jaar bereikten 
zij samen de gezamenlijke leeftijd van 1334 jaar. 

Mariahout – Ondanks dat Mariahout één van de 
jongste dorpen in de omgeving is, is het dorp wel 
het oudste gezin van Nederland rijk. Het gaat om de 
broers en zussen Bouwdewijns, welke hier vorig jaar 
ook de media mee haalden. Het gezin bestaat uit 
19 kinderen en woonden vroeger jarenlang in een 
boerderij op de Veghelsedijk. Vorig jaar bereikten 
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Tinus Vermeulen: ‘De burgemeester 
van Mariahout’ 

Op het Oranjeplein in Mariahout 
staat een beeld dat iedereen 
herkent. De Mariahoutenaar 
Tinus Vermeulen wordt hier 
afgebeeld. Hij wordt ook wel de 
‘burgemeester van Mariahout’ 
genoemd. 

In 1920 zag Tinus het levenslicht. 
Hij was de oudste zoon van 
Wout Vermeulen en Dien van 
Vijfeijken. Het was één van de 
pioniersgezinnen, die in 1932 in 
de kersverse parochie Mariahout 
kwam wonen om de Lieshoutse 
hei te gaan ontginnen. 

Tinus was als 12-jarige jongen 
de eerste misdienaar van de 
nieuwe kerk in Mariahout. 
Vervolgens was hij medeoprichter 
van de Jonge Boerenstand. Al 
op zijn 26e kwam Tinus in de 
gemeenteraad terecht. Ook reed 
hij taxi voor de dorpelingen, en 
op woensdag onderhield hij een 
vaste lijndienst naar de Bossche 
weekmarkt. Ook begeleidde 
Tinus bedevaartgangers naar 
Lourdes.

Voor al Tinus’ verdiensten ontving 
hij in 1980 de eremedaille in goud 

van de Orde van Oranje Nassau. 
Zes jaar later, in 1986, werd hij in 
diezelfde orde geridderd.

Het bronzen beeld op het 
Oranjeplein is een eerbetoon aan 
Tinus Vermeulen, die 42 jaar lang 
zitting had in de gemeenteraad 
van Lieshout, voor het kerkdorp 
Mariahout. In 1988 overleed 
Tinus op 67-jarige leeftijd. Zes 
jaar later kwam het standbeeld er 
te staan. Toon Grassen uit Gemert 
heeft dit gemaakt. Het werd 
betaald uit de opbrengst van een 
inzamelactie onder de inwoners 
van Mariahout. Het beeld stelt 
een opgewekt kijkende man voor 
met een bezem en de linkerarm 
zelfverzekerd in de zij. De bezem 
staat symbool voor de netheid 
die Tinus in zich had. Hij hield 
van orde en netheid. Wanneer 
hij thuiskwam, pakte hij eerst 
thuis zijn bezem. Dit was dan 
ook een bekend straatbeeld in de 
Mariahoutse samenleving. Of hij 
ook echt veegde? Van het half 
uur dat hij buiten stond kletste 
hij volgens getuigen van toen 
gemiddeld 25 minuten… Vul zelf 
maar in!

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan Jan 
en Mies Vereijken uit Mariahout. 
Jarenlang runden zij in Mariahout 
Rijwiel- en Bromfietszaak Jan 
Vereijken. Inmiddels woont het 
paar in verzorgingshuis De Regt 
in Beek en Donk. 

Het stel maakte de afgelopen jaren 
heel wat mee. Vijf jaar geleden 
kreeg Mies (bijna 83) een zwaar 
ongeluk op de fiets, waardoor zij 
een dwarslaesie opliep en in een 
rolstoel belandde. Daarop besloot 
Jan (86) het huis in Mariahout te 
verbouwen. Helaas werd het stel 
vorig jaar toch van de ene op de 
andere dag uit de Mariahoutse 
gemeenschap gerukt. Jan werd 
plotseling ziek en belandde in het 
ziekenhuis. Nadat de twee een tijdje 
in Bakel gewoond hadden, kregen 
zij een nieuwbouwappartement 
toegewezen bij verzorgingshuis 
De Regt in Beek en Donk. En 
daar wonen ze nu. Allebei in een 
rolstoel, maar toch heel vitaal.

 In 1964 opende Jan zijn winkel 
in de Mariastraat. “Ik had jaren 
gewerkt in Lieshout bij Schepers, 
ook een fietsenzaak. Ik begon in 
de goede tijd, want de bromfietsen 
waren net in opkomst. Van heinde 
en verre kwamen mensen bij ons 
langs hiervoor.” Mies werkte 
als onderwijzeres. Ze gaf les 
op verschillende scholen. “Ik 
begon in Elsendorp, maar toen 
ik ging trouwen, moest ik daar 
stoppen. Dat was toen zo. De 
Bernadetteschool in Mariahout 
bestond vroeger nog uit twee 
scholen – een meisjes- en een 
jongensschool. Je kunt het je nu niet 
meer voorstellen, maar ze vroegen 
mij om daar les te komen geven. 
En dat heb ik toen gedaan, een 

tijdje op de meisjesschool 
en een tijdje op de 
jongensschool. Daarna 
ben ik ermee gestopt en 
Jan mee gaan helpen in 
de zaak, onder andere 
met de administratie.”

In 1990 besloten Jan en 
Mies vrijwillig te stoppen 
met de zaak. “We hadden 
de zestig bereikt en wilden 
lekker gaan genieten. Dat zijn we 
toen ook gaan doen”, aldus Mies. 
Jan besloot om te gaan schilderen. 
“Ik heb diverse cursussen gevolgd. 
In mijn oude werkplaats ging 
ik schilderen, dat heb ik elf jaar 
gedaan.” Dat wordt ook meteen 
duidelijk bij binnenkomst van 
het huis van Jan en Mies. Overal 
hangen schilderijen, bijna allemaal 
gemaakt door Jan. 

Naast het lesgeven en de 
bromfietszaak stonden Jan en Mies 
altijd midden in de Mariahoutse 
gemeenschap. Mies: “Ik zat 
bijvoorbeeld in het kerkbestuur, 
in het schoolbestuur en daarnaast 
ook in het bestuur van de KBO. 
Daarnaast collecteerden Jan en ik 
elke week in de kerk.”

Het echtpaar is, ondanks de 
pech van de afgelopen jaren, erg 
gelukkig met wat ze nu hebben. 
“Het is fijn dat we nog samen zijn. 
Daarnaast kennen we veel mensen 
in Beek en Donk. Hier in De Regt 
is het heel goed wonen. Het huis, 
met een groot balkon, is heel fijn, 
maar ook de verzorging is erg 
goed. We maken er hier echt het 
beste van.”

Hoe is het nou met.....

lekker gaan genieten. Dat zijn we Het echtpaar is, ondanks de Het echtpaar is, ondanks de 

verbinden in vitale kernen
ViERBINDEN

www.vierbinden.nl
Tel:  0492 - 328800

Lieshout      Beek en Donk     Aarle-Rixtel       Mariahout

DORPSONDERSTEUNERS

GEMEENSCHAPSHUIZEN

JEUGD- EN JONGERENWERK

VRIJWILLIGE HULPDIENST

MAALTIJDVOORZIENING

VRIJWILLIGERSWERK

ONS TEJATER

SOCIALE ALARMERING

BUURTBEMIDDELING

EETPUNTEN

ACTIVEREND HUISBEZOEK

KLUSSENDIENST

VLUCHTELINGENWERK

MANTELZORG 































Donderdag 23 mei 201322 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Naam: Chantal Tijssen
Woonpplaats: Beek en Donk
Leeftijd: 24
Opleiding:  Human Resource Management

Welke studie doe je?
“Ik studeer Human Resource 
Management (HRM) op de 
Fontys in Eindhoven. De studie 
HRM gaat over de combinatie 
mensen en werk. Het is een brede 
studie waarmee je veel kanten op 
kunt. Als HRM’er kun je o.a. gaan 
werken in elke organisatie met 
een afdeling personeelszaken, bij 
een uitzendbureau, op een school 
als decaan of als loopbaanadviseur 
bij een loopbaanadviesbureau. 
De lessen worden verdeeld over 
4 periodes per jaar. Elke periode 
krijg je een ander vak, wat bij ons 
een letter heet. Er zijn 4 letters; 
Beoordelen Organiseren, Zorg, 
en Ontwikkelen. Hierdoor krijg 
je theorie die bij alle werkvelden 
past. In het derde en vierde 
jaar van de opleiding ga je 
praktijkervaring opdoen door 
middel van stagelopen en volg 
je de minor, een verdieping of 
verbreding op je studie.”

Wat vind je leuk aan de studie en 
wat minder leuk?
“Het leuke aan de opleiding 
HRM vind ik dat het een heel 
brede opleiding is. Ik wil breed 
opgeleid worden zodat ik straks 
meerdere mogelijkheden heb 
waar ik kan gaan werken. Daar 
zit ook meteen de minder leuke 
kant in, omdat je soms theorie 
krijgt die je minder interessant 
vindt. Daar moet je dan ook 
opdrachten bij maken en dat is 
dan soms wat minder leuk. Ik ben 
een mensenmens en daarom past 
deze studie goed bij mij. Mensen 
die deze studie doen, zeggen 
vaak: ‘’ik wil iets met mensen.’’ 
Wat mij hierbij aanspreekt is 
dat er vaak sprake is van een 
meer zakelijke benadering. Als 
HRM’er heb je te maken met een 
spanningsveld tussen de belangen 
van een individu, de organisatie 
en de samenleving. Fontys 
heeft de benadering van mens 
en maatschappij, waar andere 
scholen soms de economische 
benadering hebben. De mens en 
maatschappij benadering sluit ook 
echt aan bij mijn interesses.”

Wat vind je leuk aan de studie en 

P. VAN THIELPLEIN 46, BEEK EN DONK              SHOEBYFASHION.COM
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Alle aanbiedingen zijn geldig tijdens de Shake Week en zolang de voorraad strekt, OP=OP!

Leuke graffi ti workshop Tienerwerk Beek en Donk 

Beek en Donk – Voor de kinderen 
van  10 t/m 15 jaar was er afgelopen 
vrijdag 17 mei een graffiti 
workshop in de tienerruimte van 
het Ontmoetingscentrum. 

De kinderen konden op deze avond 
hun eigen ontwerp, 1e letter van 
hun naam, in graffiti spuiten. Jordy 
Vrugt gaf de uitleg, maar hij liet de 
kinderen aardig hun gang gaan en 
hun eigen creatie maken. Hij gaf 
hier of daar aanwijzingen als hem 
daar om werd gevraagd. Op het 
einde werden alle ontwerpen zelfs 
voorzien van hun volledige naam 
in tagstyle. Iedereen was razend 
enthousiast en ging met een big 
smile en hun eigen KUNSTwerk 
naar huis. De kinderen konden 

tussendoor lekker chillen en 
spelen op de flipperkas, het biljart, 
voetbaltafel en de Wii. Tienerwerk 
Beek en Donk bedankt Jordy heel 
hartelijk voor deze geweldige 
avond. Wil je meer weten over 
graffiti dan kun je terecht bij 
graffiti decoratie. Facebook.com/
ScanOneGraffiti Tel: 06-24864799 
of j.vrugt4@chello.nl 

De laatste disco van dit seizoen 
wordt gehouden op vrijdag 7 juni 
van 19:30 tot 22:00 uur en is voor 
alle kinderen uit Beek en Donk van 
10 t/m 15 jaar. Op deze avond 
wordt ook de nieuwe naam en 
website van Tienerwerk Beek en 
Donk gelanceerd. Deze is tot stand 
gekomen door de samenwerking 

van de 4 tienerwerken in 
Laarbeek. Een speciaal genodigde 
gast zal met een druk op de knop 
dan niet alleen Tienerwerk Beek 
en Donk en Laarbeek op het 
internet plaatsen maar ook de 3 
andere vernieuwde websites van 
Mariahout, Lieshout en Aarle-
Rixtel waarbij ieder zijn eigen 
naam, logo en activiteiten behoud. 
De ingang van de tienerruimte is 
via het Ontmoetingscentrum en 
de entree is €1,00. Aanmelden 
kan via de catti_523@hotmail.
com. Wil je of de hoogte blijven 
van de activiteiten en foto’s kijk 
dan op www.facebook.com/
TienerwerkBeekEnDonk.

06 - 27330021 www.ABnetten.nl

De specialist voor de professional en hobbyist
Verkoop van:
- Vogel/afdeknetten
- Winddoeken
- Valbeveiligingsnetten
- Sport- en spelnetten
- Zwembadzeilen (PVC Gecoat)
- Gaasnetten (PVC Gecoat)
- Vrachtafdekkende Gaasdoeken
- Worteldoek
- en vele andere producten

Piet van Thielplein

Friesche Markt

Laarbeekse kampioenschappen Fierljeppen

-  Gratis rondrit met Fun Trikes voor kinderen

-         Profvoetballer Theo Lucius deelt gratis voetballen uit 
 tussen 12.30 en 13.30 uur

-           Live uitzending en verslag �erljeppen door Radio Kontakt

-           Groot terras in samenwerking met Grand Café Stout

-           Live muziek door diverse bands

-           Show van getunede auto’s

-           Optreden Dansstudio Dana

-           Gasterij Bijzonder Smakelijk presenteert Friese hapjes.

-           Bungee trampoline en andere kinderattracties

-  Kindermarkt

-  Diverse kramen
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Jeroen Leenders deelt ervaringen van Stichting Malaika Kids Reekalf Mariahout

Beek en Donk – Dinsdagavond 
sprak Beek en Donkenaar Jeroen 
Leenders in Kindcentrum De 
Raagten over zijn ervaringen die 
hij opdeed in Tanzania. In februari, 
na de carnaval, vertrok hij samen 
met Til Verschuren en zijn moeder 
Betsi Leenders naar Tanzania. 
Zijn eerste gedachten toen hij bij 
kinderdorp Mkuranga aankwam 
was ‘het ziet er precies zo uit als 
de maquette’.

Dit kinderdorp werd gebouwd 
begin 2008 en in 2009 kwamen 
de eerste kinderen hier terecht. 
Het kinderdorp is geheel gebouwd 
door middel van donaties, de 
overheid draagt hieraan niets bij. 
Het dorp bestaat van donaties 
en heeft nu 40 kinderen onder 
hun dak. Vier gezinnen van 10 
kinderen per gezin. Deze kinderen 
zijn weeskinderen van de straat. 
De organisatie zoekt met  het 

‘Relatives Support Program’ twee 
jaar naar familieleden. 

Dagelijks gaan de kinderen naar 
school in het dorp. Daarnaast is 
er een centrale plaats waar alle 
kinderen van het dorp gezamenlijk 
eten. Zij proberen een bogaard 
op te zetten, waaruit zij zelf hun 
producten kunnen halen en 
uiteindelijk zichzelf hierin kunnen 
voorzien. Ananas, tomaten en 
paprika’s zijn enkele van deze 
producten. De bedoeling is om, 
wat ze zelf niet gebruiken, deze 
te gaan verkopen. Echter wordt 
er meer gegeten dan dat er kan 
groeien, door de onvruchtbare 
grond. 

Het dorp wordt uitgebreid voor 
nog eens 40 kinderen. Uiteindelijk 
wil men graag uitbreiden totdat 
ze zo’n 300 kinderen kunnen 
opvangen. De kinderen die er 

wonen kunnen er blijven tot dat 
zij 20 jaar zijn. Hierna worden ze 
begeleid om in het dorp te wonen 
en kunnen zij altijd rekenen op 
hulp vanuit het kinderdorp. 

Jan Leenders, vader van Jeroen 
en man van Betsi, heeft hierin 
ook veel betekend. Hij overleed 
1 ½ jaar geleden. Een plaatje 
met zijn naam is op de gevel in 
het kinderdorp opgehangen. Om 
al deze organisatie in stand te 
houden en veranderingen door te 
kunnen voeren, zijn donaties van 
harte welkom. Jeroens woorden 
‘’Die blije gezichtjes, daar doe 
je het voor’’,  maakte zijn reis 
bijzonder. Het drietal heeft met 
eigen ogen gezien dat de donaties 
goed terecht zijn gekomen en 
ook gebruikt zijn, waarvoor deze 
bestemd waren. Wilt u meer weten 
dan kunt u terecht bij de Stichting 
Malaika Kids Laarbeek.

Onlangs maakte fotograaf Leo van den Heuvel een foto van een reekalf 
van een paar dagen oud in Mariahout. Deze week fotografeerde hij in 
de buurt van deze plek een volwassen reekalf. Volgens Leo wellicht de 
moeder van het jonge dier.

ASV’33 wordt 4e op NK spelregels
Aarle-Rixtel - Vol goede 
moed en zeker met trots 
vertrok zaterdagochtend het 
spelregelteam onder leiding 
van Frans Verschuuren richting 
Deventer voor de Landelijke finale 
spelregels voor jeugdteams. Je 
komt niet zomaar terecht op dit 
podium, een paar weken geleden 
werd er op de districtsfinale 
te Arcen de 1e plaats binnen 
gesleept, en zodoende het ticket 
om te mogen deelnemen op 
het Nederlands Kampioenschap 
spelregels voor jeugdteams.

Afgelopen zaterdag 11 mei 
was het dan zover, helemaal 
naar Deventer om je te kunnen 
meten met Nederlands beste 
spelregelkenners, een hele 
uitdaging, dat mag gezegd 
worden. Aan het begin van de 
wedstrijd werden alle 6 de teams 
voorgesteld, en werd Aarle-Rixtel 
heel mooi voorgesteld met mooie 
beelden van het dorp, met de 
bekende mensen in beeld zoals 
Johan Verschuuren de weerman, 
en niet te vergeten Wim Daniels 
de inmiddels welbekende 
Neerlandicus. Een mooi begin 
waarbij de Jongens niet alleen 
ASV’33 op de kaart hebben gezet 
maar ook een promotie hebben 
gemaakt voor het mooie Aarle. 
Van zenuwen was geen sprake 
zo bleek, het team met in de 
gelederen Stan Laarhoven, Jari 
Vogels, Nick Roijackers en Stan 
Teuben begonnen de wedstrijd 
zeer goed, in de eerste ronde 
met leesvragen wisten zij hun 
mannetje te staan en deden zelfs 
mee voor de bovenste plek. Dan 
de schriftelijke vragen, die altijd 
toch wel heel erg lastig zijn en 
waarvan je nooit echt weet of 
je het goed hebt gedaan, hierna 
stond de 2e leesronde voor de 
deur, en ook die werd best goed 
doorgekomen. Na de 2e  ronde 
leesvragen stond ASV’33 4e in 
de tussenstand, met een kleine 
achterstand op de eerste drie, 
ook de ronde met de beeldvragen 
ging goed, er werden wel foutjes 
gemaakt maar dat overkwam de 
andere deelnemers ook.

Als laatste ronde stonden de 
quizvragen op het programma 
en ook dat ging heel aardig, 
de tussenstand werd weer 
opgemaakt en ze waren gestegen 
naar een derde plek met maar 
12 punten achterstand op de 
nummers 1 en 2 die gedeeld 
eerste stonden.
Nu was de grote vraag, hoe 
hebben ze de schriftelijke vragen 
gemaakt, want die waren 
in de tussenstand nog niet 
meegenomen, de 1e plek was 
bijna niet meer haalbaar, maar 
een 2e plaats zat er nog steeds 
in. Jammer genoeg hebben daar 
waarschijnlijk wel de zenuwen 
parten gespeeld en hebben ze 
daarmee de plek op een hoge 
score verspeeld.
Toch prijkte na afloop de naam 
ASV’33 op het levensgrote 
scherm op de 4e plek, en dat op 
een NK. Met gepaste trots kan 
het team zeggen, ‘’wij zijn de 
4e beste op spelregelgebied van 
Nederland’’. Een prima prestatie, 
voor het team van ASV.

De einduitslag was als volgt:

1e Con Zelo  (Waarland)  
368 punten
2e Reutum  (Reutum)  
334 punten
3e M.E.C.   (Winterswijk) 
318 punten
4e ASV’33 (Aarle-Rixtel) 
298 punten
5e ASV Arkel (Arkel)  
293 punten
6e RKMSV  (Meijel)  
271 punten

Al bij al was het een leuke, 
leerzame en ook een zeer 
gezellige dag, waarbij ze met 
z’n allen daar aanwezig, op een 
positieve manier met voetbal 
bezig zijn geweest.

ASV dankt ook de Deventer 
Scheidsrechtersvereniging die 
deze wedstrijd op een goede 
manier heeft georganiseerd.

Programma 
Zaterdag 25 mei
Sparta’25 B1 Toernooi Best
Sparta’25 C1 Toernooi Oischot
Sparta’25 C3 Toernooi Keldonk
Sparta’25 D4 Toernooi Keldonk
Sparta’25 E2 Toernooi Best
Sparta’25 E3 Toernooi Someren
Sparta’25 E7 Toernooi Someren
Sparta’25 F5 Toernooi Someren
Sparta’25 F8 Toernooi Someren
Sparta’25 MC1 Toernooi 
Olympia’18

10.30u Spartaantjes-Blauw 
Geel’38 mini 
17:00u SPV Vet-Sparta’25 Vet.

Zondag 26 mei
Sparta’25 B3 Toernooi Odiliapeel
Sparta’25 C4 Toernooi Boerdonk
Sparta’25 D3 Toernooi Boerdonk
Sparta’25 E1 Toernooi Lierop
Sparta’25 E4 Toernooi Keldonk
Sparta’25 E6 Toernooi Keldonk
Sparta’25 F3 Toernooi Keldonk
Sparta’25 F4 Toernooi Helmond 
Sport
Sparta’25 F6 Toernooi Keldonk
Sparta’25 MB1 Toernooi Someren

Dinsdag 28 mei
19:00 Mierlo Hout C1-Sparta’25 
C1
19:00 Sparta’25 D1-Mierlo Hout 
C1
19:00 Mierlo Hout E1-Sparta’25 
E1
19:00 Sparta’25 E4-Mierlo Hout 
E5

Woensdag 29 mei
19:00 Mierlo Hout F1-Sparta’25 
F1

Donderdag 30 mei
19:00 Sparta’25 A1-Mierlo Hout 
A1
19:00 Mierlo Hout B1-Sparta’25 
B1

Uitslagen

Programma Jeugd woensdag 22 
mei
19.30 ASV’33 A1 – ELI A1
19.00 ASV’33 D1 – SV 
Brandevoort D1
18.30 Schijndel F2 – ASV’33 F1
18.30 ASV’33 F4 – SV 
Brandevoort F8G

Zaterdag 25 mei
15.00 EVVC B1G – ASV’33 B1 
(Beker)

Dinsdag 28 mei
19.00 Lierop C1 – ASV’33 C1

Programma Veteranen zaterdag 
25 mei
16.30 ASV’33 – BAVOS

Programma Senioren zaterdag 25 
mei
17.00 ASV’33 5 – Stiphout 
Vooruit 5 (Beslissingswedstrijd 
kampioenschap)

Uitslagen Jeugd dinsdag 15 mei
ASV’33 B1 – Schijndel  B2 
1-3
Nijnsel C2 – ASV’33 C3 1-6
RKVV Keldonk D1G – ASV’33 
D3 7-1
ASV’33 E1G – Sparta’25 E4 
3-2
Milheezer Boys E2 – ASV’33 E2G 
4-2
ASV’33 F2 – Erp F5 7-0

Donderdag 16 mei
Bruheze B2 – ASV’33 B2 
8-3
ASV’33 F1 – Gemert F1 Afgelast
ASV’33 F5 – Deurne F6 Afgelast

Zaterdag 18 mei
Liessel A1 – ASV’33 A1 2-4
Deurne B3 – ASV’33 B2 1-1

Dinsdag 21 mei
ASV’33 MC1 – OSS’20 MC1 
6-2
ASV’33 C1 – MULO C2 10-1

Uitslagen Veteranen zaterdag 18 
mei
Handel – ASV’33 1-0

SCMH 4 – Sen 4                18 – 3
PupE1 – SCMH  8 – 1 
AspC2 – De Merels 0 – 6 
Be Quick - Recreanten       3 - 7
Recreanten - Ajola             10 - 6

Programma
Zaterdag 25 mei                                            
Sportpark Mariahout                                       
10.00 PupD2 – Prinses Irene                          
11.00 PupD1 – Tovido                                    
Sportpark Esch                                                
09.30 Tovido – PupE1
Sportpark Schaijk
10.45 Emos – PupF1
Sportpark Nuland
12.00 Be Quick – AspC1
14.00 Be Quick – JunA1

Zondag 26 mei
Sportpark Mariahout
10.30 Sen 3 – Bladella 3
11.45 Sen 2 – De Wilma’s 2
13.00 Sen 1 – Emos

Sparta’25

A.S.V.

Programma / Uitslagen

Flamingo’s

voetbal
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VV Mariahout blijft in de 4de klasseSparta’25 gaat drukke maand tegemoet

Sparta’25 D2 kampioen

Stratenvoetbal 2e weekend in juni

Mariahout – VV Mariahout 
verloor afgelopen donderdag de 
2e wedstrijd voor promotie naar 
de 3e klasse. Het eerste team 
verloor met 2-9 van Herpinia uit 
Herpen. De eerste wedstrijd in 
Herpen verloor Mariahout met 
1-0 en daardoor blijft Mariahout 
uitkomen in de 4e klasse. 

Door het behalen van de periode 
mochten de mannen van trainer 
Rudy van den Enden deze 
nacompetitie spelen. Dit werd dan 
ook gezien als de kers op de taart. 
De doelstelling was al behaald: 
klassebehoud in de 4de klasse. Na 
een turbulent seizoen gaat Rudy 
van den Enden Voetbalvereniging 
Mariahout verruilen voor Rkvv 
Keldonk. Van den Enden is twee 
jaar als trainer bij Mariahout 
werkzaam geweest. Bestuur en 
leden danken Rudy dan ook 
voor de prettige samenwerking 
en wensen hem veel succes bij 
zijn nieuwe werkgever. Voor het 
nieuwe seizoen zal Wim de Roy 
uit Helmond de nieuwe trainer 
worden bij Mariahout.

Op sportpark De Heibunders 
zijn afgelopen weekend weer de 
jeugdtoernooien geweest en de 
jongens van de D-jeugd hadden 
een fijne dag. De E en F jeugd 
hebben zondag kunnen genieten 
van het toernooi.

Dit jaar wordt er ook weer een 
kamp voor de jeugd gehouden. 
Dit vindt plaats op 31 mei 
en 1 juni en alle jeugdspelers 
kunnen hieraan deelnemen. De 
organisatie is nog op zoek naar 
leiders/begeleiders voor het 
F-kamp. Wilt u hier een steentje 
aan bijdragen? Meld u dan aan 
bij Hans Aarts, winny.aart@gmail.
com.  

Van maandag 3 t/m zaterdag 8 juni 
staat het Buurtvoetbaltoernooi 
weer op het programma. De 
jeugd van de Yammas zal ook op 
het sportpark actief zijn. U kunt 
uw buurtgenoten aan komen 
moedigen op sportpark De 
Heibunders. 

Beek en Donk - De 
voetbalcompetitie is voor de 
meeste teams ten einde gekomen. 
Dit wil echter niet zeggen dat 
het de komende weken rustig 
wordt op de voetbalvelden. Bij 
de groenwitten uit Beek en Donk 
zijn er nog drukke weken op 
komst. 

De meeste teams nemen 
uiteraard deel aan de diverse 
toernooien. Afgelopen weekend 
vond op sportpark ’t Heereind het 
Antoon van Berlo E-F toernooi 
plaats. Dit toernooi is vernoemd 
naar de oud-jeugdvoorzitter. 
De weersomstandigheden 
vielen ondanks de sombere 
berichten mee en honderden 
jeugdvoetballers genoten op 
beide dagen van een bijzonder 
goed georganiseerd toernooi. De 
toernooicommissie kreeg zelfs 
per mail complimenten van een 
van de ouders van v.v. Unitas 
’59. Zij schreef aan de organisatie 
“Bij Unitas’59 zijn we altijd leuke 
toernooien gewend, dus we zijn 
eigenlijk al best verwend, maar 
het toernooi van gisteren bij u 
steekt met kop en schouders uit 

boven alle toernooien die we 
hebben gehad. Begeleiding/
accommodatie/sanitair/ food en 
beverage; alles was top geregeld 
en zeer verzorgd. Heel veel dank 
ook voor de gastvrijheid; hopelijk 
komt mijn zoon volgend jaar 
in een team dat weer bij u mag 
komen spelen. Zou ik erg fijn 
vinden.” 

Voor sommige teams kreeg de 
competitie nog een vervolg. 
Het hoogste jeugdteam A1 
speelde voor promotie naar de 
hoofdklasse. Na een gemakkelijke 
winst over twee wedstrijden tegen 
Heeswijk moest men in de tweede 
ronde buigen voor Avanti A1 uit 
Schijndel. Het D2 team won op 
dinsdag hun kampioenswedstrijd 
tegen WEC uit Wijbosch met 
0-1. Na de pupillen F3 de tweede 
kampioen voor de Beek en 
Donkse voetbalvereniging.

In de maand juni zijn er nog 
allerlei activiteiten. In het 
weekend van 31 mei wordt het 
jaarlijks E-F kamp georganiseerd. 
Op dit kamp kan men deelnemen 
aan allerlei voetbalgerelateerde 

activiteiten. Een week later op 
vrijdag 7 juni vindt de sponsor/
vrijwilligersavond plaats. Uiteraard 
worden alle vrijwilligers/sponsors 
met hun partner getrakteerd 
op een drankje en een hapje. 
En voor de muzikale omlijsting 
is weer een top coverband 
uitgenodigd, deze keer is dat 
Eclips. Op zaterdag 8 juni vindt 
voor de achtste keer het Daan 
van Sleuwen G-voetbaltoernooi 
plaats. Ruim 200 voetballers 
met een beperking zullen weer 
acte de presence geven tijdens 
de voetbalwedstrijden en het 
grandioze defilé waarbij men 
begeleid wordt door Gilde Sint 
Leonardus. Op zaterdag 15 juni 
is er plaats ingeruimd voor de 
reünie voor het 10-jarig bestaan 
van het voetbal voor mensen 
met een beperking. Een prachtig 
jaarlijks terugkerend evenement 
zijn de VSN Voetbaldagen bij 
Sparta’25, dit jaar van 1 tot en 
met 5 juli. Georganiseerd door 
Voetbalschool Nederland in 
samenwerking met Sparta’25 
voor de jeugd van 6 tot 14 jaar. 
Het evenement is vanaf januari al 
helemaal vol geboekt.

Beek en Donk - Eindelijk 
was hij daar, de laatste 
competitiewedstrijd van 
Sparta’25 D2 én tevens de 
kampioenswedstrijd. Het was 
een direct duel tussen de 
nummers 1 en 2. 

Nummer 1 WEC-D1G won 
alle wedstrijden glansrijk. 
Sparta’25-D2 stond tweede 
en heeft ook alle wedstrijden 
gewonnen, op één na. Dat was 
een gelijkspel. Sparta moest dus 
winnen, WEC had genoeg aan 
gelijk spel.

Sparta’25-D2 kampte al het hele 
seizoen met lastige blessures bij 
diverse spelers en mede hierdoor 
werd de wedstrijd verplaatst naar 
21 mei. Meteen vanaf het begin 
wist Sparta de druk er goed op 
te houden en werd er meer aan 
de zijde van WEC gespeeld. Er 

werden kleine en grote kansen 
gecreëerd, echter zonder resultaat. 
WEC daarentegen kwam enkele 
malen gevaarlijk door, omdat ze 
een paar goede afstandsschoten 
wisten te geven. Het middenveld 
werd hierdoor overgeslagen, 
waardoor ze meteen een gevaar 
voor de Spartaanse verdediging 
werden. Die wisten alle aanvallen 
goed af te schermen en doelman 
Kane van de Walle moest hier en 
daar ingrijpen. De tweede helft 
werd begon met 0-0.

Gelijkspel was niet genoeg voor 
Sparta en dus werden er meer 
risico’s genomen, dit resulteerde 
in een paar lastige momenten 
voor Sparta’25 D2, maar mede 
door uitstekend keeperswerk 
wisten ze de nul te houden. 
Sparta bleef maar aanvallen en 
zo’n 12 minuten voor tijd kreeg 
Thomas van Oorsouw de bal 

onder controle en ging op de 
goal af, waar hij uiteindelijk netjes 
beheerst de enige treffer van deze 
wedstrijd maakte. De resterende 
tijd leek eeuwig te duren voor 
sommigen, maar uiteindelijk floot 
de scheids af!

Thomas van Oorsouw, Luc van 
Lieshout, Edgar van de Ven, Tjerk 
Lok, Bram Hamelijnck, Mart van 
Hoof, Ruud Konter, Niels van 
der Rijt, Kiki van Schijndel, Niels 
Swinkels, Corné Thoen, Gijs van 
Uden, Mees Vereijken, Kane 
van de Walle en met de hulp 
van Daan van Heijnsbergen zijn 
terecht kampioen geworden!

De trainers/leiders: Maarten 
Kluijtmans, Gijs Jansen, Ron 
van der Rijt en het volledige 
jeugdbestuur zijn supertrots op 
deze mooie prestatie en feliciteren 
de jongens van harte. 

Aarle-Rixtel - Begin juni vindt 
weer het inmiddels traditionele 
stratenvoetbaltoernooi plaats voor 
alle inwoners van Aarle-Rixtel 
vanaf 16 jaar, zowel voor mannen 
als vrouwen. Uiteraard zijn ook 
liefhebbers die geen lid zijn van 
ASV ’33 van harte welkom om mee 
te doen.

Donderdag 6 juni worden vanaf 
19.00 uur de poulewedstrijden 
gespeeld. Op vrijdag 7 juni vinden 
vanaf 19.00 uur de kruisfinales en de 
finale plaats. De wedstrijden worden 
gespeeld op een kleiner veld, met 
zes spelers en een keeper. Er dient 
continu minimaal één vrouw in het 
veld te staan,  een door een vrouw 
gescoord doelpunt telt dubbel! Het 
dorp is voor dit toernooi ingedeeld in 
tien wijken. Deelnemers kunnen zich 
tot uiterlijk 31 mei aanmelden bij de 
contactpersoon van de betreffende 
wijk.Behalve spelers zijn ook 
supporters van harte welkom om er 
een gezellig festijn van te maken.
De wijkindeling is als volgt:

Wijk 1  
DUIVENAKKER
De Duivenakker, De Zitter, De 
Malthezer, De Lage Hoeve, Den 
Bongerd, 
Elshorst, De Tempelier
contactpersoon: Bart Renders 

Wijk 2  
JANSENSSTRAAT
Biermanstraat, Koppelstraat, Blauwe 
Schutplein, Rode Schutplein, 
Barthold van Heesselstraat, 
Janssensstraat
contactpersonen: Els van Beek 

Wijk 3  
BOSSCHEWEG
Bosscheweg, Helmondseweg, 
Kapellaan, Onze Lieve Vrouweplein, 
Broekelingstraat, De Trompetter, 
Lange Akker, Valkendijk, 
Buizerdstraat 
contactpersonen: Ralf Migchels 

Wijk 4  
STRIJP
Piushof, Strijpsoord, Hoog Strijp, 
Laag Strijp, Carolushof, Clovishof, 
Florentiusdreef, Croylaan
contactpersoon: Harold van Bommel 

Wijk 5  
OPSTAL 
Brabantlaan, Meijerijstraat, 
Kempenstraat, Baroniestraat, 
Peelstraat, Opstal, Het Laar
contactpersoon: Pieter van Brug 

Wijk 6  
LIESHOUTSEWEG 
Lieshoutseweg, Hagelkruisweg, 
Torenakkerweg, Laarweg, 
Molenstraat, 
Terlingenplein, Kerkstraat, 
Aarleseweg
contactpersoon: Mark Migchels

Wijk 7  
DE HEINDERT
Heindertweg, Phaffstraat, 
Termeerstraat, Donkerstraat, 
Haffmanstraat, 
Goossensstraat, Schoolstraat
contactpersoon: Dick Thomassen 

Wijk 8  
DORPSSTRAAT 
Dorpsstraat, Kouwenberg, 
Klokstraat, Dr. Timmerstraat, 
Beekseweg, Wilhelminalaan, 
Julianalaan, Beatrixlaan, Koude 
Maas, Sengersweg
contactpersoon: Tim van Zundert 

Wijk 9  
HEIKANT
Albers Pistoriusstraat, Havenweg, 
Klokkengietersstraat, De 
Wolfsputten, Havenweg, 
Kasteelweg, Bakelseweg, 
Asdonkseweg, Kleinbroekdreef, 
Oliemolen
contactpersonen: Frank Beekmans 

Wijk 10 
RIXTELSE AKKERS, 
De Vinken, Spechtstraat, 
Dijkmanstraat, Pastoor van den 
Heuvelstraat, 
Nachtegaalstraat, Wielewaal, 
Mariastraat, Jan van Rixtelstraat, 
van Roijstraat, Akkerstraat, 
Merelstraat, Lijsterstraat, 
Zwanendreef, Kannelustweg
contactpersoon: Gerben Rendering 

Buitenwijk 
ASV-leden die niet in Aarle-Rixtel 
wonen mogen ook meedoen!
contactpersonen: Daan Daniels 

Hopelijk komen er veel 
aanmeldingen binnen, zodat het een 
sportieve en gezellige happening 
wordt. Voor vragen kan contact 
worden opgenomen met Hans van 
Asten, Erik Nooijen of mailen naar 
info@asv33.nl

Jolanda van
Erp – Aalders

Voetreflexmassage
Op een natuurlijke manier terug naar je gevoel

Pater Becanusstraat 67
Beek en Donk
0492-464929

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

          Koppelstraat 66    Beek en Donk 

20 kilo Hondenbrokken  19.50

10 kilo Kattenbrokjes      15.00

Liter vijvervoer sticks      0,50
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DRIE 
DOLDWAZE 
DAGEN

presenteert

magazijn
uitverkoop met 
megakortingen

DATA:

13 :00  -  20 :00  uur
10 :00  -  17 :00  uur
10 :00  -  15 :00  uur

Vr i j dag  31  me i  
Za te rdag  1  j un i
Zondag 2  j un i

LOCATIE:

Zaal van de Burgt
Heuvelplein 21
Beek en Donk

SCHOENEN - KLEDING - BADKLEDING - ZWEMSHORTS

Meulensteen/van Lieshout verslaat kampioen

Dave van de Burgt kampioen biljarten Van de Rooje

Beek en Donk – Kersverse 
kampioen Traxx Party en 
Kartcentrum werd verslagen 
in de laatste wedstrijd van 
Meulensteen/v. Lieshout dit 
seizoen. Traxx krijgt de kans om 
in de allerlaatste wedstrijd van 
het seizoen in ‘stijl’ af te sluiten. 
Al zal de motivatie om nog een 
keer alles uit de kast te halen na 
het behaalde kampioenschap wat 
zijn weggezakt. 

In de laatste wedstrijd van dit 
seizoen deed Meulensteen/v. 
Lieshout zichzelf een plezier door 
de kersverse kampioen Traxx 
Party en Kartcentrum te verslaan. 
Zo heeft de ploeg de 3e plek op de 
ranglijst zeker veroverd ongeacht 
wat de concurrentie in hun 
laatste wedstrijd nog zal doen. De 
ervaring van Meulensteen is voor 
elke (jeugdige) ploeg een lastig te 
nemen horde en zelf is de ploeg in 
staat om veel te scoren. Voor Traxx 
zal de motivatie om nog een keer 
alles uit de kast te halen na het 
behaalde kampioenschap wat zijn 
weggezakt, maar in de allerlaatste 
wedstrijd van het seizoen krijgen 
ze nog de kans om goed af te 
sluiten. Deze 3-7 nederlaag was 
de kampioen onwaardig.

Aben & Slag Advocaten kon na 
een mindere reeks eindelijk weer 
eens de volle 3 punten bijschrijven 
na een 2-3 overwinning op El 
Sombrero Verhuur. In de stand 
was het daardoor stuivertje 
wisselen tussen beide ploegen. 
Aben & Slag nam afscheid van de 
op een na laatste plaats ten koste 
van El Sombrero. Pas in de laatste 
5 minuten kon M. v. Hout namens 
Aben & Slag de winnende goal 
binnen schieten.

Hekkesluiter Den Hurk 
Vastgoedmanagement kon de 
overwinning in de eerste wedstrijd 
tegen FC Avondrood niet herhalen. 
Dit keer was FC Avondrood met 
5-2 te sterk en won verdiend van 
de jeugdige ploeg van Den Hurk. 
Toch kwam de winst pas laat tot 
stand. 8 Minuten voor het einde 
stond het namelijk nog 2-2, maar 
in de slotminuten wist Avondrood 
nog 3 keer het net te vinden. Voor 
Avondrood is dit seizoen daarmee 
een 6e plaats weggelegd. Daaraan 
zal de laatste wedstrijd niets meer 
gaan veranderen.

Hurkmans Plaatwerk BV is dankzij  
een 4-7 overwinning op naaste 
belager Team Laarbeek duidelijk 

de vice-kampioen van de B-klasse 
geworden. Voor team Laarbeek 
is de 4e plaats nog niet helemaal 
zeker, die kan in de slotwedstrijd 
bij winst zeker worden gesteld. De 
winst voor Hurkmans was dik in 
orde. De ploeg stond telkens op 
een voorsprong en ondanks het 
feit dat Team Laarbeek lang kon 
aansluiten, liep Hurkmans in de 
laatste 10 minuten nog uit naar 
een veilige winst.

In de A-klasse liet Cafe Zaal de 
Tapperij zien dat het de hoge 
klassering (4e) dit seizoen waard 
is. Tegen Gebox Antiek en Vloeren 
werd het 6-2. Gebox kwam nog 
wel op voorsprong maar de 
Tapperij liet al snel blijken dat het 
de betere ploeg was. Voor Gebox 
resteert een 6e plek op de ranglijst 
na een goede seizoensstart maar 
een minder vervolg. De Tapperij 
kan volgend seizoen proberen de 
stap naar de echte top te maken.

Uitslagen en programma zijn te 
vinden op 
www.wacbeekendonk.nl

Beek en Donk - Hoewel het bijna 
niet mis kon gaan werd het toch 
nog spannend.
Titelkandidaat Dave van de Burgt 
bakte niets van in zijn partij, 
terwijl hij dagen had geoefend 
en slechts 1 punt voldoende was. 
Zenuwen?

Rondom het biljart was het zo 
‘neutraal’ mogelijk, er stonden 
immers twee kasteleins tegenover 
elkaar. Dave haalde alles uit 
de kast om zijn tegenstander 
te intimideren. Het mocht niet 
baten, zelfs dat ene noodzakelijke 
punt werd niet behaald. Dennis, 
vrijdags cafébaas, liet Dave alle 
hoeken van het biljart zien.
Zwetende Dave had nog een kans 
die avond, zijn directe bedreiging 
moest namelijk winnen om in 
de race te blijven, van niemand 
minder dan Jan Crooijmans. Jan 
had het weer eens op zijn heupen, 
perste er met zo’n gemak een 

serie van 26 uit, de weerstand 
van Gert-Jan werd gebroken.

De terechte kampioen Van de 
Rooje 2012-2013 is Dave van de 
Burgt.

Uitslagen 17 mei
Philip Oosthoek – Jan Crooijmans 
2-2
Jan Crooijmans – Niels Schoonings 
3-0
Geert-Jan Otten – Jan Crooijmans 
1-3
Dave van de Burgt – Dennis van 
Dommelen 0-3

Stand per 17 mei
1. Dave van de Burgt 26-53
2. Philip Oosthoek 27-50
3. Geert-Jan Otten 25-45
4. Niels Schoonings 26-44
5. Jan Crooijmans 26-43

zaalvoetbal

Flamingo speelster Marleen de Groot  een van de 
winnaars van de Damesawards
Mariahout - Vrijdag 10 mei 
vond de uitreiking van de 
Korfbal Dames Awards plaats 
in Partycentrum Van Haandel 
in Erp. Net zoals vorig jaar was 
Marleen de Groot genomineerd 
in de categorie Beste Korfbalster 
Hoofdklasse B. Bij de 
Damesawards wordt er gewerkt 
met één nominatieronde en één 
stemmingsronde.

De nominatieronde vindt 
plaats in februari waarna de 
genomineerden, naast Marleen 
nog twee andere korfbalsters, 
op de website komen te staan. 
Hierna kan er door alle clubs 
online gestemd worden. De 
uitslag van deze stemmingsronde 
werd 10 mei bekendgemaakt.  
Zonder verwachting, maar met 

goede hoop zijn zij met 
een aantal teamleden 
richting Erp gegaan 
om de uitslag te gaan 
horen. Eenmaal bij hun 
categorie aangekomen 
mocht Marleen zich 
op het podium melden 
en werd haar naam als 
winnares uit de envelop 
getrokken. Zij heeft de 
award Beste Korfbalster 
Hoofdklasse B gewonnen! “Wow 
wat een eer, echt heel erg leuk 
dat ik door alle mede-korfbalsters 
ben gekozen en de award in 
ontvangst heb mogen nemen’’, 
aldus Marleen.  

Uiteraard ook een woord van 
dank voor haar teamgenoten, 
korfbal is en blijft een teamsport 

en samen hebben zij dit mooie 
resultaat bereikt. Zondag 26-5 
spelen zij de laatste competitie 
wedstrijd, waarna ze als afsluiting 
van het seizoen nog de promotie/
degradatie wedstrijd gaan spelen.  
Zij hopen dat ze volgend jaar 
zowel binnen als buiten lekker 
mee in de hoofdklasse spelen, 
zodat zij volgend jaar weer een 
nominatie kunnen binnen slepen. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

biljarten

Alleen op afspraak geopend, ook  s’avonds. 
Dinsdag de gehele dag vrij inloop vanaf 9.00 
uur t/m 20.00 uur.

Voor iedere stijl.

De knipkamer

- Knippen       €12,50
   2 personen voor       €20,-
- Knippen en verven      €30,-

Lieshoutseweg 101     Aarle-Rixtel          tel: 06-11511108

Laarbeekse clubs uitgevoetbald 
en dan?
Begint het mooi weer te worden, 
wat je eigenlijk wel mag verwachten 
half mei, en dan is iedereen 
uitgevoetbald!
Het is ook elk jaar hetzelfde liedje. 
De winterstop begint als je nog kunt 
voetballen, je moet weer beginnen 
na de winterstop als het ‘hondeweer’ 
is en dus vele wedstrijden worden 
afgelast en je bent klaar met 
voetballen als het ‘weer’ weer lekker 
begint te worden. 
Hoe krom kan de planning van de 
KNVB soms zijn?
Elk jaar klagen clubs over de 
verplichte winterstop en elk jaar is 
het toch weer hetzelfde. 
De KNVB doet waar ze zelf zin in 
hebben en daar kunnen we met z’n 
allen niks aan doen. 
Zo is het ook elk jaar weer spannend 
in welke klasse je weer ingedeeld 
zult worden. Ook hier zal de KNVB 
geen gehoor aan geven, als je al wat 
wensen zou hebben.
Een hele tijd geleden hebben de 
heren in Zeist ook de nacompetitie 
uitgevonden. Ook dit heeft, direct 
dan wel indirect, grote gevolgen 
gehad voor het voetbalplezier van 
menigeen.
Ik kan mij nog goed herinneren 
hoe geweldig het was om te 
voetballen en ook te kijken in het 
‘Aarlese’, waar ‘lagere klasses’ zich 
konden meten met de ‘hogere 
klasses’, daar op het altijd gezellige 
“Midzomeravondvoetbaltoernooi”! 
Iedereen deed er mee en er zijn 
diverse verrassende finales gespeeld, 

kan ik je wel vertellen.
Maar ook het bekende 
“Pinkstertoernooi” op ‘’t Heereind’ 
is al vele jaren geen begrip meer. 
En ook hier kwam men van heide en 
ver, om twee dagen op het scherpst 
van de snede te voetballen. Heel 
vroeger kon men zelfs spreken van 
een internationaal toernooi!
Maar wellicht door die nacompetitie, 
waren diverse clubs niet meer in 
de gelegenheid om zich voor zulke 
toernooien aan te melden en moest 
men zich verontschuldigen of een 
ander team sturen. En ja, dan is de 
jus van zo’n toernooi er gauw af en 
kan het helaas niet blijven bestaan, 
hoe zeer dat bij velen ook doet.
Maar doen we dan helemaal niks 
meer na de voetbalcompetitie?
Natuurlijk wel; Een eventuele 
nacompetitie van enkele wedstrijden 
spelen, een braderie bezoeken en 
een pilsje pakken, een rommelmarkt 
bekijken en wat rommel kopen, 
op muziekfestivals uit je dak 
gaan en dagen bijkomen en niet 
te vergeten bloemenmarkten en 
tuinmeubelshows bezoeken, in de 
hoop op beter weer!
Nee, er is nog genoeg te doen na 
het voetbalseizoen en….over een 
kleine twee maanden begint het 
toch weer!?

R. van den Enden

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   
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Mogen we U ook begroeten?

Op zondag 2 juni zet Radio Kontakt haar deuren open. Deze dag kun je zien wat 
er plaatsvindt achter de schermen van onze radio. Hoe bijvoorbeeld TekstTV en 
radio worden gemaakt en wie de mensen achter Radio Kontakt zijn.

Tussen 11.00 en 17.00 uur bent U van harte welkom.

Open dag Radio Kontakt

A.s. zaterdag 25 mei
 

SSwingen met Jazz trio Henri Vonken. 
Met onder meer de ervaren zangeres 
Linda Smeets, die de battles van The 

Voice of Holland wist te bereiken! 
Een breed repertoire aan 

toegankelijke Jazz komt deze 
avond voorbij.

Gratis entree

DORPSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 06-23902810

www.dorpscafedevrienden.nl

Nieuwe gezichten in het bestuur 
tennisvereniging

Vloerenland Tennistoernooi goed verlopen 

Beek en Donk - Tijdens 
de afgelopen Algemene 
Ledenvergadering van 
tennisvereniging ’t Slotje zijn 
twee nieuwe bestuursleden 
benoemd. Er werd afscheid 
genomen van voorzitter Jan van 
Kessel.

Wim van de Burgt is de 
opvolger van Jan van Kessel. 
Jan is 7 jaar voorzitter van  TV 
‘t Slotje geweest en had al lang 
aangegeven te willen stoppen 
met het voorzitterschap. Na 
lang zoeken heeft hij Wim als 
opvolger gevonden. Tijdens de 
vergadering is Jan teruggetreden 
en heeft Wim het stokje van hem 
overgenomen. Jan werd tijdens 
de vergadering bedankt voor het 
goede werk dat hij als voorzitter 
voor de vereniging heeft verricht. 

Wim is al eerder actief geweest 
bij de tennisvereniging en heeft 
zich nu bereid verklaard om 
het voorzitterschap op zich te 
nemen. Wim nam tijdens de 
vergadering meteen het woord 
om een nieuw meerjarenbeleid te 
presenteren dat door het bestuur 
is ontwikkeld. 

Daarnaast is Joan van der Heijden 
nieuw in het bestuur. Joan 
volgt Hanneke van Oss op als 
secretaris. Hanneke gaat verder 
met haar rol als coördinator 
senioren. Hiermee is het bestuur 
weer compleet. De afgelopen 
jaren heeft Hanneke namelijk de 
rol van secretaris en coördinator 
Senioren gecombineerd, vanwege 
het ontbreken van een andere 
secretaris.

Beek en Donk - Bij tennisvereniging ‘T Slotje is van Hemelvaart tot en met Tweede Pinksterdag in 27 
categorieën gestreden om de eerste plaats. Er zijn veel mooie en spannende wedstrijden geweest. Het 
was alleen jammer, dat er soms een buitje viel, maar dat viel niet af te lezen bij het enthousiasme van de 
spelers en speelsters.

De uitslagen:
HE 4 Wesley Muis tegen Niels Geven 6-2 6-2
HE 5 Stef Geven tegen Ynze Roorda 6-7 6-3 6-1
HD 5 Jan Biemans en Geert Elzinga tegen Rico Bussers en Aad de Zeeuw 6-3 6-4
DD5 Mirjam van Duijnhoven en Kim Vervoort tegen Judith Boers en Ingrid Kersten 2-6 6-4 6-2
GD 5 Stef Geven en Joyce Mennen tegen Jan van Kessel en Hanneke van Oss 6-2 7-5
HE 6 Daan Henkemans tegen Frank Gruijters 6-3 6-2
HD 6 Neel van Hout en Theo Rooyakkers tegen Patrick v.d. Heuvel en Paul Meulensteen 6-4 6-2
DE 6 Marieke Broere tegen Kim Wich 6-3 6-3
DD 6 Inge Keeman en Monique Megens tegen Sofie Princee en Suzan v.d. Ven 6-1 4-6 6-2
GD 6 Jan Crooijmans en Inge van Laarhoven tegen Tom v.d. Heuvel en Marieke Broere 7-6 3-6 6-4
HD 635+ Marc van Hemert en Jan-Willen Sangers tegen Gertjan v.d. Pol en Arjen Sans 7-5 6-7 6-4
DD 635+ Esther Bik en Rita Wijtmans tegen Chantal den Bol en Heidi Sterken 7-5 6-0
GD 635+ Rene Eijkemans en Sandra Gilsing tegen Maddy Goossens en Marie-José Evers 6-3 2-6 6-2
HE 7 Kees Nan tegen John van Oisterwijk 6-2 6-1
HD 7 Albert en Stijn van den Bogaard tegen Anton Spierings en Rob Spijkers 6-2 6-1
DD 7 Ellen Schrijer en Henriëtte Verbeet tegen Annemarie van Stiphout en Esther Verhoeven 3-6   
         6-4 6-4
GD 7 Ruud v.d. Pol en Josien Klein Overmeen tegen Leo But en Lonneke van Kaathoven 6-2 6-0
HD 735+ Pieter van Lieshout en Maarten van Stiphout tegen Jeroen Adriaans en Mark vd Ven 6-2 6-1
DD 735+ Gemma Brouwers en Marielle Meulendijks tegen Jesika Bakermans en Sacha Kejer 6-3 6-1
GD 735+ Leo But en Gemma Brouwers tegen Joan v.d. Heijden en Maaike van Erp 6-1 6-2
HE 8 Hans van Dijk tegen Jan van der Schoot 6-3 6-4
HD 8 Tim Musch en Marcel Verbakel tegen Antoine Barten en Robin Vereijken 6-4 3-6 6-1
DE 8 Tracey Gruijters tegen Esther Verhoeven 1-6 6-2 6-4
DD 8 Iris van Duijnhoven en Jessca vd Hurk tegen Sanne Kremers en Ingid van Roosmalen 3-6 7-6 7-6
HD 835+ Toine Dekkers en Marcel Meulendijks tegen Ton Crooijmans en Toon van Lijssel 6-3 4-6 6-1
DD 835+ Debby vd Kamp en Marina van Lierop tegen Patricia Jacobs en Ivonne van Lijssel 4-6 7-6 6-1
GD 835+ Paul Krol en Rian Verstappen tegen Ton Crooijmans en Ivonne van Lijssel 6-2 6-4

tennis

Al uw sport- 
en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

Al uw sport- 
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turnen

Clubdag Tv De 
Ringen

Volle agenda voor Badminton Club Lieshout Strijd in Vrede een jonge kampioen rijker

Brons voor Mark Kanters op NK

Toertochten Wieler Toer Club

Start zomeravondcompetitie 
tafeltennis

Handbal bekerfinales groot succes

Beek en Donk - Het jaarlijkse 
turnkamp voor Tv De Ringen vond 
afgelopen weekend plaats. Net 
als andere jaren was op zaterdag 
de clubdag voor alle leden van de 
vereniging. 

Er waren twee gave luchtkussens 
gehuurd en verder konden de 
kinderen in wedstrijdvorm allerlei 
spellen spelen en zelfs geschminkt 
worden. Ondanks het weer, was 
de dag zeer geslaagd.

Ben je nieuwsgierig geworden 
naar het turnen en al deze leuke 
activiteiten, dan is er nog steeds 
mogelijkheid om bij ons een 
proefles te komen draaien. De 
lessen van dit seizoen gaan door 
tot aan de zomervakantie. Vanaf 
12 augustus start het nieuwe 
turnseizoen. 

Lieshout – Bij de Badminton 
Club Lieshout worden in de 
afsluitende maanden, van het 
seizoen 2012/2013, diverse 
activiteiten georganiseerd. 
Voor de jeugd wordt de 
laddercompetitie afgesloten, 
de dubbelkampioenschappen 
vinden plaats en het seizoen 
wordt afgesloten voor senioren 
en de jeugd. 

De jeugd speelt wekelijks, 
gedurende het gehele seizoen, een 
laddercompetitie. De eindstand 
hiervan wordt aan het einde van 
het seizoen opgemaakt en de 
winnaar ontvangt de ‘Leo Bosch 
trofee’. Deze trofee is vernoemd 
naar de eerste voorzitter van de 
Lieshoutse badmintonvereniging 
en wordt op 29 mei door Leo 
Bosch persoonlijk uitgereikt. 
Marvin Jansen, Tom Langstraat 
en Stef van der Burgt vormen 
op dit moment de top-3 van 
deze competitie. Op 29 mei zal 
duidelijk zijn wie deze trofee een 
heel jaar lang mag bezitten.

De jaarlijkse 
‘ C l u b k a m p i o e n s c h a p p e n 
Dubbel’ worden op zondag 
2 juni voor zowel de jeugd 
als de senioren gehouden. Bij 
deze clubkampioenschappen 
speelt iedere deelnemer voor 

zichzelf, maar speelt wel allerlei 
dubbelpartijen, steeds met 
een wisselende partner. De 
beste dubbelspeler zal hier 
uiteindelijk naar voren komen. 
De wedstrijden, in sporthal ‘de 
Klumper’ starten om 10:00 uur en 
rond 14:00 uur zijn de winnaars 
bekend. 

De jeugd sluit het seizoen af op 
15 juni. De jeugdbegeleiding 
heeft dan een leuk uitstapje 
georganiseerd voor alle 
jeugdleden. Waar dit uitstapje 

naartoe gaat, wordt nog even 
geheim gehouden. Dit uitstapje 
is alleen toegankelijk voor de 
jeugdleden.

De senioren sluiten het seizoen 
traditioneel af met een barbecue 
op 23 juni. Dit vindt plaats bij 
de gastvrije familie van den 
Biggelaar aan de Schutsstraat. 
De badmintonners, met hun 
partners, komen vanaf 16:00 
uur samen voor deze gezellige 
afsluiting.

Beek en Donk – In Middelbeers 
stonden op zaterdag 18 mei veel 
jonge schutters uit Nederland 
aan de meet voor het Nederlands 
Kampioenschap in diverse 
klassen.

Van handboogvereniging Strijd in 
Vrede streed Damian Vaes in de 
klasse recurve heren aspiranten 
11/12 jaar. Een goed bezette 
klasse met schuttertjes die door 
het jaar heen allemaal aan elkaar 
gewaagd zijn. De wedstrijd 

bestond uit een open ronde van 
25 pijlen en er werd geschoten op 
een afstand van 18meter op een 
60cm blazoen. Een schutter uit 
de Grashoek schoot 224 punten 
bij elkaar en behaalde hiermee 
brons. Het zilver ging naar een 
jongen uit Nederweert die 226 
punten behaalde. Het goud en het 
Nederlands Kampioenschap was 
echter voor Damian Vaes die met 
231 punten onverslaanbaar was 
op deze dag. 

Beek en Donk – In Boekel werd 
op zondag 12 mei het Nederlands 
Kampioenschap 25meter1pijl in 
de klasse recurve junioren heren 
gehouden. Een spannende strijd 
van een grote groep jonge schutters 
uit heel Nederland, waaronder 
ook Handboogvereniging Strijd in 
Vrede uit Beek en Donk. 

Mark Kanters van Strijd in Vrede 
stond voor 2 keer 25 pijlen aan de 
meet en deed dat uitstekend. Hij 
eindigde met mooie scores van 
228 en 229 met een schutter uit 
Geleen op een gedeelde derde 
plaats. Mark schoot 24 tienen 
en zijn collega slechts 16 stuks. 
Hiermee pakte Mark het brons. 

Het vizier wordt nu scherp gezet 
voor het Koningschieten op 25 

mei. De spanning stijgt en het 
aantal schutters dat de laatste 
weken komt trainen ook. Is er een 
schutter die Bas van den Berg van 
zijn keizerstitel kan weerhouden? 
Pakt Tom van Lieshout de 
Koningstitel of is er een anders 
schutter in topvorm? En wie gaat 
het Stefan Kouwenberg bij de 
compounders moeilijk maken? 
Sommige nieuwelingen kunnen 
ook al behoorlijke scores schieten. 
Hoe gaan zij het doen? Voor de 
jeugd is het ook spannend, wie is 
er in vorm? 

Op zaterdag 25 mei wordt vanaf 
15:00 uur geschoten voor 2 keer 
16 pijlen. Iedereen is welkom op de 
banen van Strijd in Vrede in Beek 
en Donk aan de Heereindsestraat.

Beek en Donk – Van begin maart 
tot het begin van oktober staat bij 
Wieler Toer Club (WTC) Beek en 
Donk elke zondag een toertocht 
op het programma. 

De lengte van de tocht varieert 
van zo’n 80 tot 120 kilometer en 
er wordt gereden in een tempo 
dat niet boven de 30 kilometer 
per uur gemiddeld uitkomt. Een 
stevige tocht waar gezelligheid 

voorop staat. Halverwege de 
tocht drinken zij een kopje koffie. 
Ook u kunt meefietsen. Om te 
zien waar er wordt verzameld en 
waar de rit naartoe gaat, kunt u 
kijken op www.wtcbeekendonk.
nl. Voor pech onderweg gaat er 
elke zondag een volgauto mee. 
Deze zondag gaat de tocht naar 
Kevelaer. De tocht is zo’n 115 
km lang. Er wordt gestart op het 
Heuvelplein om 08:00 uur.

Beek en Donk – De reguliere 
tafeltennis voorjaarcompetities 
zijn afgelopen. Nu start 
traditioneel de regionale 
zomercompetitie. Hieraan nemen 
24 regionale teams, bestaande 
uit meer dan 100 deelnemende 
tafeltennissers. 

Vijf jaar geleden was 
tafeltennisvereniging TTV Een 
en Twintig uit Beek en Donk 
een van de initiatiefnemers van 
deze competitie. Dit jaar is zij 

drie van de vijf speelavonden 
gastheer.  De voorronden zijn 
gestart op donderdag 16 mei in 
de tafeltennis/rollerhal De Oude 
Molen aan de Otterweg. Na 
drie voorronden en een halve 
finale worden op vrijdag 21 juni 
alle deelnemers bij TTV Een en 
Twintig verwacht om de finales 
spelen, een waar sportspektakel! 
Alle wedstrijden beginnen om 
20:00 uur en bezoekers zijn 
welkom.

Beek en Donk – Vanuit Waspik, 
Dongen, Oss, Boekel, Eindhoven en 
Son kwamen teams op zondag 12 mei 
strijden om de ‘Brabants beker’ tijdens 
de Brabantse bekerfinales handbal. 
Deze finales, voor Dames A-jeugd, 
Heren A-jeugd, Dames senioren en 
Heren senioren was georganiseerd 
door Handbalvereniging Bedo. Dit 
vond plaats in sporthal D’n Ekker 
en deze werd druk bezocht door 
supporters.

Om van deze dag een succes te 
maken, waren veel vrijwilligers van de 
vereniging op de been. Buiten werden 
de aankomende automobilisten 
opgevangen en de weg gewezen. De 
frituur werd bemand. De bezoekers 
werden verwelkomd door twee 
mensen. Ook de jeugd hielp hier mee. 
In de zaal dweilden zij de vloer indien 
nodig en zat er steeds een Bedo-lid 
samen met iemand van het NHV aan 
de tafel van het wedstrijdsecretariaat.  
De organisatie was de hele dag 
druk in de weer om te zorgen dat 
alles vlekkeloos verliep. En dit is 
gelukt! Bedo kan terug kijken op een 
geslaagde, sportieve maar vooral 
gezellig dag. 

Bij de Dames A-jeugd behaalde Habo 
‘95 uit Boekel een overwinning op 
Witte Ster uit Waspik: 21-15. Bij 
de Heren A-jeugd had Olympia ‘89 
weinig moeite tegen HV Dongen: 
30-20. De Dames senioren van HV 
Dongen deden het beter en behaalden 
in een uiterst spannende wedstrijd een 
nipte overwinning op PSV Handbal 
uit Eindhoven: 16-17. Bij de Heren 
senioren ging de titel naar PSV 
Handbal. Tot rust ging PSV gelijk op 
met Apollo uit Son. Maar in de tweede 
helft lieten de Eindhovenaren geen 
spaander heel van hun opponent: 32-
20. Het handbalseizoen voor Bedo zelf 
zit er ook bijna op. Er zijn nog twee 
wedstrijdronden in de veldcompetitie 
te gaan. De trainingen lopen tot de 
week voor de zomervakantie. Aan het 
einde van het seizoen zal er nog een 
Beach Party ter afsluiting plaatsvinden. 

Programma:
Zaterdag 25 mei
11:50 Tremeg – Jongens B-jeugd
13:40 Habo ‘95 – Meisjes B-jeugd

Zondag 26 mei
12:05 Elshout – Dames Senioren
15:15 Saturnus – Heren Senioren

wielersport handbal

badminton handboogschieten

tafeltennis

Al uw sport en verenigingsnieuws wordt 
gratis geplaatst

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

krantDe
Al uw sport en verenigingsnieuws wordt 

gratis geplaatst
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

krantDe
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E V E N E M E N T E N

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

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

Volg ons!

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

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

Evenementen

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

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

22 april - 1 juli 2013
Bootcamp

Muziektuin Beek en Donk 

1 - 24 mei 2013
Jouw fairtrade moment

Wereldwinkel Beek en Donk 

4 - 26 mei 2013
Kunstenaars exposeren in mei

Gallery Berkendijkje Beek en Donk

23 mei 2013
Lezing Wim Daniels

Zaal van Bracht Aarle Rixtel 

23 mei 2013
Politiek cafe Duurzaam Ondernemen

Zaal van Bracht Aarle Rixtel 

24 mei 2013
Pony Dressuur, Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26, Lieshout 

24 mei 2013
Tropical Disco, Club Energie

Dorpshuis Lieshout 

24 mei 2013
Mariahout 80 - Avond met Berry Knapen 

en Dè vèlt op
Buurthuis Mariahout 

25 mei 2013
Nationale Hengeldag

Visvijver Lieshout 

25 mei 2013
Marathondag Lifestylecenter Laarbeek

Parklaan 6, Beek en Donk 

25 mei 2013
Mariahout 80 - Spetterende buurtzeskamp 

en wervelende quizavond
Oranjeplein en Buurthuis Mariahout 

25 mei 2013
SkateSwing

Rollerhal Lage Heesweg 1, Beek en Donk 

25 - 26 mei 2013
Jazz trio Henri Vonken

Dorpscafe de Vrienden, Aarle-Rixtel 

26 mei 2013
Mariahout 80 - Braderie en vele andere 

activieiten
In en rond het Openluchttheater in Mariahout 

28 mei 2013
De Muziekdoos, eindpresentatie KiKo

De Dreef, Aarle-Rixtel 

31 mei - 2 juni 2013
3 Doldwaze Dagen, magazijnuitverkoop 

Sportshop Laarbeek
Zaal van de Burgt, Heuvelplein Beek en Donk 

31 mei - 1 juni 2013
Meezingavond Liederentafel ‘t Nachtpitje

Cafe Thuis aan het Heuvelplein, Beek en Donk 

1 - 2 juni 2013
De Laarbeekse Wandeltochten

Startpunt restaurant De Zwaan, Beek en 
Donk 

1 juni 2013
Bobbejaanland met &RGTeens

Vertrek vanuit dorpshuis, Lieshout 

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

L.T.V. de Hut, Aarle-Rixtel 

2 juni 2013
Vlooienmarkt Stichting African Child Care

Broekweg 2, Beek en Donk 

2 juni 2013
Fietsspektakel Mariahout (Escharen)

Oranje Bar, Mariahout 

2 juni 2013
Pelgrimsrit (motorrit)
de Pelgrim, Mariahout 

2 juni 2013
Grote Vlooienmarkt

Broekweg 2, Beek en Donk 

2 juni 2013
Donkse Wij-ing

Leonardus Kapel, Beek en Donk 

2 juni 2013
Openlucht gebedsdienst

St Servatius kapel, Ginderdoor, Mariahout 
2 juni 2013

Open dag Radio Kontakt
Otterweg 25, Beek en Donk 

2 juni 2013
Kikkerconcert IVN laarbeek

de Bimd, Beekseweg Aarle-Rixtel 

2 juni 2013
Kiek nou natuurfoto expositie 

IVN gebouw “De Bimd” Beekseweg, Aarle-Rixtel 

3 - 8 juni 2013
Buurtvoetbal Mariahout

Sportpark de Heibunders, Mariahout 

7 juni 2013
Paarden Dressuur, Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26, Lieshout 

8 juni 2013
Open dag Kinderdagverblijf Klavertje Vier 

ter ere van 20-jarig bestaan
Kinderdagverblijf klavertje vier, Beek en Donk 

8 juni 2013
Roefeldag

Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en 
Mariahout 

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

8 juni 2013
Zomeravond Korenfestival met vier 

Laarbeekse koren
Openluchttheater Mariahout 

9 juni 2013
Laarbeek Cup

Sparta’25 te Beek en Donk 

9 juni 2013
Open Praktijk route Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel 

9 juni 2013
Friesche Markt, Beek en Donk

Piet van Thielpein 

9 juni 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

9 juni 2013
Brabants Wipschieten

‘t Wipke, Zwinkelweg 6, Beek en Donk 
9 juni 2013

Tentoonstelling Muziektuin 85 jaar
Heemkamer, Parklaan, Beek en Donk 

11 juni 2013
Picknick Zonnebloem

Theehuis Muziektuin, Beek en Donk 

14 juni 2013
Benefiet Diner voor de stichting Guus

Bavaria Brouwerijcafé, Lieshout 

15 - 16 juni 2013
Zeskamp Beek en Donk 2013

KPJ Terrein Heereindsestraat, Beek en Donk 

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

Dressuurwedstrijd
Rooyseweg 8, Mariahout 

20 juni 2013
Musical groep 8

Openluchttheater Mariahout 

21 juni 2013
Pony Dressuur in Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26, Lieshout 

21 juni 2013
Afstudeerconcert Marianke Hobé met O&U
Muziekcentrum Het Anker, Beek en Donk 

22 juni - 14 juli 2013
Expositie “Er was eens...”

‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk 

22 - 30 juni 2013
Bavaria open dubbeltoernooi 2013

Tv de Raam, Lieshout 

22 - 23 juni 2013
SplasH!!

Kanaal bij de Beekse Brug in Beek en Donk 

22 juni 2013
Eindelijk in Mariahout...Karin Bloemen

Openluchttheater Mariahout 

22 juni 2013
PLUSh OUTDOOR

Scoutingterrein Lieshout ( ingang ELI ) 

23 juni 2013
Vlooienmarkt Buurtvereniging 

S.M.W.Lieshout
De Sluiter en De Wolwever te Lieshout


