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Lieshout – Ineens was de negen jaar 
oude Jack Russell van baasje Arno 
van den Brandt spoorloos verdwenen 
om twintig dagen later (!) onder een 
betonvloer van een oude aardappel-
schuur in Rijkevoort bevrijd te wor-
den. Een story met een happy end ...
 
Spoorloos verdwenen
Voor zijn werkzaamheden als zadel-
maker reist Arno van den Brandt uit 
Lieshout door heel Nederland met zijn 
Jack Russell als trouwe reispartner. Zo 
ook op 2 mei in Rijkevoort. Arno ver-
telt: “Toen ik naar huis wilde gaan, 
was Happy in geen velden of wegen 
te bekennen. Dit gebeurt wel vaker

 
“We hebben de rit naar 
Rijkevoort wel 100 keer 

gemaakt en zelfs een 
medium ingeschakeld om 
Happy terug te vinden”

en uiteindelijk komt hij altijd ge-
woon terug, behalve deze keer 
dan. We hebben overal gezocht 
maar hij was nergens te vinden. 
We hadden het vermoeden dat 
hij in een konijnenhol vastzat. Ik 
heb toen een rioleringsbedrijf in-
geschakeld en er is tot een diepte 
van vijf, zes meter onder de grond 
gezocht met een camera. Maar 
ook deze zoektocht leverde niks 
op. We hebben vervolgens een 
oproep gedaan op Facebook om 
mee te zoeken naar Happy en een 
beloning uitgeloofd van €350,-. 
We hebben werkelijk álles ge-
daan, zelfs een medium ingescha-
keld en tientallen keren de rit naar 
Rijkevoort opnieuw gemaakt om 
daar te gaan zoeken. Dit alles bleef 
zonder resultaat, om gestoord van 
te worden.”

Een paardenneus die het verschil 
maakt …
Arno vervolgt: “We hadden de 
hoop al zo ongeveer opgegeven 
totdat vorige week een paardrijd-
ster in Rijkevoort langs de oude 
vervallen aardappelschuur reed. 
Haar paard stopte bij de oude 
schuur en vertoonde daar onrus-
tig gedrag. Hierop is de berijdster 
afgestapt en in de schuur gaan kij-
ken. 

Daar hoorde zij gepiep vanuit een 
heel klein gat niet groter dan één 
of twee centimeter in de beton-
vloer. En wat bleek? Er was een 
heel klein hondenneusje te zien. 
Betrekkelijk eenvoudig werd het 
gat groter gemaakt en kon Happy 
bevrijd worden.” Een klein wonder 
was geschied.
 

“Een paard dat langs de 
schuur kwam 

vertoonde onrustig 
gedrag, waardoor de 

berijdster is gaan 
kijken wat er aan 

de hand was”

Op grote diepte
Het is Arno nog steeds een raadsel 
hoe hondje Happy het twintig da-
gen lang heeft uitgehouden onder 
de vloer. “Twintig dagen zonder 
eten is mogelijk maar niet zonder 
water. We vermoeden dat Happy 
via een konijnenhol grenzend aan 

de schuur onder de schuur terecht 
is gekomen en daar óf regenwater 
heeft kunnen drinken óf dat hij zich 
(uit overlevingsdrang) in leven heeft 
weten te houden met het drinken 
van zijn eigen urine.” Arno besluit: 
“Ik verwacht dat Happy vast is ko-
men te zitten op grote diepte en dat 
hij daar waarschijnlijk zoveel is af-
gevallen dat hij zich uiteindelijk een 
weg heeft weten te banen naar het 
gaatje in de betonvloer en zodoende 
aan zuurstof heeft kunnen komen.”

Happy end
Wonderhond Happy maakt het 
goed, hij is alleen veel afgevallen. 
“De dierenarts heeft gezegd dat hij 
alleen nog maar op krachten hoeft 
te komen”, aldus een opgeluchte 
Arno. Happy end van een wonderlijk 
verhaal …

Win kaarten voor 
Veldhuis & Kemper

openluchttheater-mariahout.nl

Beantwoord de volgende vraag:

Wat zijn de voornamen 
van Veldhuis & Kemper.

Mail naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl
en maak kans op de 2 kaarten!

Veldhuis & Kemper
zaterdag 6 juni 20:30

Comedy Night
zaterdag 13 juni 20:30 

Miss Montreal
zaterdag 11 juli 20:30

openluchttheater-mariahout.nl
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‘Heel erg happy’ met terugkomst van hondje Happy in Lieshout

‘Super happy’ zijn Arno van den Brandt, zijn dochter en ook hondje ‘Happy’ zelf met zijn terugkomst in het gezin 

De bevrijdingsactie van ‘Happy’ 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

MOLENHEIDE

Het bosgebied tussen Lieshout en Gerwen heet Molenheide en ook de weg die 
dwars door deze bossen loopt heeft de naam Molenheide gekregen. Men zal zich 
af vragen waar de molen zich dan wel bevindt. In de loop van de 14e eeuw werd 
een windmolen gebouwd in dit heidegebied. In 1722 werd de molen verplaatst 
naar de Lankelaar. De oudst bekende vermelding van de naam Molenheide is te 
vinden in een schepenakte van 1587. In vroegere jaren liep er een zandweg van 
de kerk in Gerwen naar de kerk in het Hof in Lieshout. Deze weg ligt er deels nog 
en is nu genaamd de Reigerlaan. De weg door de Molenheide dateert wat tracé 
betreft van het jaar 1870. Al jaren werd er gesproken over een betere verbinding 
van Tongelre naar Lieshout. De diverse gemeentes zouden deze weg gezamen-
lijk betalen. De gronden werden door de gemeente voor niets afgestaan en parti-
culieren kregen een vergoeding. De discussie ging steeds over het tracé. De weg 
begint in Tongelre, waar nog steeds een steen ligt op de hoek van de Tongelre-
sestraat (bij de kruising met de Geldropseweg), met daarin de inscriptie 13,215. 
Dat was precies de afstand in kilometers van Tongelre naar de Heuvel in Lieshout. 
In 1869 werd begonnen met de aanleg van deze ‘kunstweg’ zoals die genoemd 
werd. Het werd een macadamweg. Dit is een uitgewalste laag van leem en grint, 
een uitvinding van de Schotse ingenieur Mac. Adam. De totale kosten van de weg 
bedroegen f. 83.115,-. Wat de Molenheide zelf betreft, dit was tot aan de 11de – 
12de eeuw een loofbos. Vanwege overmatige begrazing door dieren groeiden er 
na een paar eeuwen geen bomen meer en werd het een heidegebied. Later, begin 
vorige eeuw, werd de heide weer beplant met naaldbomen. De Molenheide is nage-
noeg geheel in gebruik als woonbos. De gronden zijn in eigendom van particulieren, 
uitgezonderd de zandpaden, die van de gemeente zijn. Een mooi heidegebied in de 
Molenheide ligt onder de gemeente Nuenen en trekt nog veel bezoekers. Dit is het 
Kamerven. Hopelijk blijft dit mooie heidegebied in tact voor ons nageslacht. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent

Molenheide

Je liefde, kracht, je warmte en je lach…
we zullen je missen, iedere dag

Bedroefd, maar trots op wie zij was, hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve, zorgzame moeder en oma

Jet Vereijken-Swinkels
echtgenote van

Theo Vereijken †
  

* Son en Breugel, 6 januari 1934     † Aarle-Rixtel, 23 mei 2015
  

  Gerard en Jannie Vereijken-van der Steen
     Bart
     Kim en Pim

  Dorothé en Geert-Jan van Rixtel-Vereijken
     Evi
     Stan

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 29 mei om 
10.00 uur in de H. Michaëlkerk aan de Kerkstraat in Beek en Donk.

Aansluitend begeleiden we haar naar begraafplaats De Oude Toren aan de 
Dr. Timmerslaan in Beek en Donk, waar ze zal worden herenigd met ons pap.

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Correspondentieadres: Rietkampen 16, 5741 MD Beek en Donk

Donckse Wij-ing Leonardus kapel
Beek en Donk - Rondom de Leonardus 
kapel in Beek en Donk vindt op zondag 
31 mei een gebedsdienst plaats. Deze 
kapel bevindt zich op de hoek van de 
Kapelstraat - Lage Heesweg, langs de 
Goorloop, en de gebedsdienst wordt 
gehouden in de openlucht. 

In de jaren 1700 werd dit gedaan bij de 
voorgaande Leonardus kapel en wel op 
28 juli (de dag van de ‘Donckse Wij-
ing’).’Wij-ing’ slaat op de wijding van een 
kerk of kapel die in de Rooms Katholieke 
traditie een belangrijke gebeurtenis is. 

Door zalving met heilige olie (chrisma) 
wordt een gebouw aan God toegewijd 
en voor de eredienst bestemd. Vele ge-
neraties was de jaarlijkse herdenking 
van de wijding van de Middeleeuwse 
Leonarduskapel een groot feest voor de 
bewoners van de Donck. 

De oude Leonarduskapel verdween, 

maar is thans herbouwd. Nu is de tijd 
aangebroken het feest van de ‘Donckse 
Wij-ing’ in ere te herstellen. Het gilde 
St. Leonardus wil de verering van Sint 
Leonardus, een van de grote Europese 
heiligen, weer nieuw leven inblazen. 

Met medewerking van Zanggroep 
Zingiz. Mogelijkheid voor een misinten-
tie €10,00. Mail naar Info@gildesintleo-
nardus.nl of bel met het secretariaat, tel. 
0492-463005. 

Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats, 
breng dan zelf een tuinstoel of klapstoel 
mee. De Gildebroeders van het gilde St. 
Leonardus Beek en Donk hoopt u op de 
Donckse Wij-ing te mogen ontvangen.

Bij slecht weer wordt u geïnformeerd 
door Radio Kontakt. Het gilde nodigt u 
van harte uit dit feest van de Donckse Wij-
ing met hen te vieren. Kijk voor meer in-
formatie op www.gildesintleonardus.nl.

’n Goei lève gehad.

Je hebt genoten van het leven en wij van jou. 
Onze lieve Harry is overleden.

Vol bewondering zijn we op de manier waarop 
hij het onvermijdelijke heeft geaccepteerd. 

Daarmee is het afscheid voor ons draaglijk gemaakt.

Harry, we zijn trots op jou! 

Intens verdrietig wil ik u laten weten dat wij afscheid hebben moeten nemen van mijn 
lieve man, schoonzoon, onze broer, zwager, (peet)oom en trotse opa

Harry de Groot
Henricus - Gerardus

* Lieshout 20-4-1946                                                         † Helmond 25-5-2015
echtgenoot  van

Bertie de Groot-van Gog
    
                            Bakel:   Bertie de Groot-van Gog
  Moeder van Gog

  Familie de Groot
  Esther, Agnes en Linda

Correspondentieadres: 
Hendrikstraat 57
5761 AB Bakel 

Harry is thuis, in zijn vertrouwde omgeving. Bezoek is welkom tussen 14.00 uur en 
16.30 uur en vanaf 19.00 uur.

U bent welkom om bij het afscheid van Harry te zijn, dat plaatsvindt op zaterdag 
30 mei om 10.30 uur in ’t Brummelhuis, Sint Willibrordusplantsoen 6 in Deurne. 
Aansluitend is er daar een samenzijn. 

De crematie is om 14.00 uur in het crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in 
Venray. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven na het 
plotselinge overlijden van mijn lieve man, ons pap en trotse opa

Gerrit Wilms

De vele kaarten, woorden, telefoontjes en bezoekjes zijn voor 
ons een grote steun en helpen ons bij het dragen van dit enorme 

verlies.

Maria Wilms-van Heijnsbergen
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
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Laarbeek – TipMooiLaarbeek.nl deed 
onderzoek naar de alcoholconsump-
tie binnen Laarbeek in het algemeen 
en vroeg respondenten onder andere 
naar hun mening met betrekking tot 
het schenken van alcohol in sportclubs. 
De gemeente paste haar beleid aan en 
kortte de schenktijden in om het alco-
holgebruik onder jongeren te beperken. 
De vraag is hoe dit nu eigenlijk door de 
Laarbekenaren zelf wordt ervaren? 

52%

nee

soms

ja

33%

15%

DRINKT U ALCOHOL?
Alcoholgebruik in Laarbeek
Het overgrote deel van de ondervraag-
den (73%) drinkt alcohol ‘voor de ge-
zelligheid’, ‘omdat het lekker is’ (59%) 
of ‘voor de ontspanning’ (20%). Op de 
vraag waar voornamelijk alcohol wordt 
gedronken, antwoordt een grote meer-
derheid ‘thuis’. Behalve thuis wordt ook 
op andere plekken alcohol genuttigd.

70%

bij de 
sportclub

in het café

anders

bij vrienden

thuis

36%

12%

56%

6%

WAAR DRINKT U 
VOORNAMELIJK ALCOHOL?

Alcoholmatiging in Laarbeek
De gemeente Laarbeek vindt dat ver-
antwoord alcoholgebruik de gezondheid 
niet hoeft te schaden. “Hoewel proble-
matisch alcoholgebruik bij geen enkele 
groep acceptabel is, gaat in Laarbeek 
de aandacht vooral uit naar de jeugd” 
(bron: www.laarbeek.nl). Eén van de 
manieren waarop de gemeente bijzon-
dere aandacht geeft aan het alcohol-
gebruik bij de Laarbeekse jeugd is door 
de regelgeving voor het schenken van 
alcohol aan te passen. Zo is bijvoorbeeld 
in samenspraak met de Laarbeekse voet-
balclubs een strenger schenkbeleid tot 
stand gekomen. De schenktijden zijn 
aangepast in de gedachte dat ‘wanneer 
de jeugd komt sporten, er geen alcohol 
geschonken dient te worden’. Inmiddels 
wordt deze regelgeving ook toegepast 
bij evenementen in Laarbeek. Per eve-
nement wordt door de gemeente beke-
ken óf en hoe de schenktijden kunnen 
worden beperkt, zodat de jeugd zo min 
mogelijk in de verleiding wordt gebracht 
alcohol te drinken.

Het schenken van alcohol in sportclubs
Op de vraag of het verstandig is dat 
sportclubs alcohol schenken, wordt heel 
divers gereageerd. Het percentage res-
pondenten dat vindt dat sportclubs ge-
woon alcohol moeten kunnen schenken, 
vindt dat dit dan wel moet gebeuren 
binnen de wettelijke kaders. ‘Mensen 
hebben een eigen verantwoordelijkheid 
en de gemeente moet mensen niet zo 
‘betuttelen’. Een veelgehoorde reactie 
bij tegenstanders is ‘dat alcohol de sport-
prestaties niet bevordert’ en ‘dat er geen 
alcohol dient te worden geschonken tij-
dens jeugdactiviteiten’.

Is het verkorten van de schenktijd dan 
een oplossing voor de alcoholoverlast?
‘Zeker niet’, vindt een meerderheid van 
32%. ‘Als jongeren willen drinken, zoe-
ken ze wel een andere manier om aan 
drank te komen.’ Of ‘Je kunt overal aan 
drank komen, is het niet in de sportclub, 
dan is het wel ergens anders’. 

Men is het erover eens dat ook het thuis 
indrinken niet onderschat moet wor-
den en dat je met het verkorten van de 
schenktijd niet de oorzaak van alcohol-
overlast aanpakt. 26% van de respon-
denten denkt dat het verkorten van de 

schenktijd wel een oplossing biedt: ‘Het 
zal zeker niet dé oplossing zijn maar het 
is wel een goed initiatief. Alcohol en 
sport gaan niet samen en sportkantines 
zouden alcoholvrij moeten zijn, zeker tij-
dens jeugdactiviteiten.’

In de praktijk
De MooiLaarbeekKrant vroeg Lia 
Donkers, samen met man Toon uit-
baatster van de kantine van voetbalclub 
ELI in Lieshout, om een reactie. Lia be-
aamt dat de schenktijden zijn aangepast. 
Op zaterdag, de dag waarop de jeugd-
wedstrijden plaatsvinden, mag pas van-
af 15.00 uur ’s middags alcohol worden 
geschonken tot ’s avonds 20.00 uur. 
Op zondag mag geschonken worden 
vanaf
12.00 uur. “Niet alleen vanuit de ge-
meente, maar ook vanuit bijvoorbeeld 
de KNVB wordt steeds meer van ons 
verwacht. Maar het is een illusie te 
denken dat door het verscherpen 
van de regels (minimumleeftijd van 
18 in plaats van 16 jaar) én het ver-
korten van de schenktijden het alco-
holgebruik door jongeren helemaal 
voorkomen kan worden. Want als 
vader of moeder in de kantine is en 
een blad bier bestelt aan de bar, zijn 
wij er niet bij wanneer vader vervol-
gens zijn minderjarige zoon voorziet 
van een pilsje”, aldus Lia. “Hetzelfde 
geldt natuurlijk ook wanneer team-
genoten van verschillende leeftijden 
of vrienden samen ‘een pilsje drinken’ 

in de kantine. Op zondagen is hier de 
kantine stampvol. Het zou betekenen 
dat we op zo’n zondag twee man ex-
tra personeel zouden moeten inzet-
ten, willen we ieder ‘twijfelgeval’ aan 
de bar kunnen controleren en dat is 
echt niet haalbaar. Tijdens toernooien 
hebben we al eens gewerkt met pols-
bandjes maar ook dan kun je absoluut 
niet uitsluiten dat bandjes verwisseld 
worden en daarnaast nemen jongeren 
ook gewoon zelf alcohol mee. Kunnen 
ze het niet krijgen, dan regelen ze het 
zelf wel.” 

Everbest 60   Beek en Donk   (0492) 361 979   www.opheijhekwerken.nl
Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Robinsons fruitshoot
pak 4 fl esjes à 200 ml.

W 22 - Aanbiedingen gelden van dinsdag 26 t/m zaterdag 30 mei 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

1+1
GRATISBij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 

Prijsvoorbeeld: 2 pakken fruitshoot aardbei & framboos 

van 2.74 voor 1.37

Tom Poppelaars
tuinontwerper

0646583771 - Laarbeek

www.tuinstudiotom.nl

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

zondag 
31 mei 

geopend 
van 12.00 

tot 17.00 uur 
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 
Mariahout en Lieshout achter Jos 

Martens en Zn.

‘Zeg ober, mag ik drie bier?’

Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe 
regels ingevoerd voor het schenken 
van alcoholhoudende drank, die 
gelden voor de zogenaamde para 
commerciële rechtspersonen. In 
Laarbeek vallen de diverse sport-
kantines onder deze para commerciële 
noemer.

Verhogen leeftijd van 16 naar 18 jaar
Aan jongeren onder de 18 jaar mag 
sinds de invoering van de nieuwe 
regels geen alcohol meer worden 
verkocht. Voor toezichthouders 
betekent dit dat zij vanaf 1 januari 
2014 voor alle alcoholhoudende 
drank een leeftijdsgrens van 18 jaar 
moeten hanteren bij de handhaving 
van de drank- en horecawet (DHW).

10%

neutraal

mee eens

zeer mee oneens

weet niet

mee oneens

zeer mee eens

21%
25%

30%

12%

1%

‘IK VIND HET NIET VERSTANDIG DAT 
SPORTCLUBS ALCOHOL SCHENKEN’
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Zaterdag 30 mei 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Jan Leenders 
(van Berkel mged), Jan Leenders (Meulendijks 
mged), Driek en Jaan van den Heuvel- Vogels, 
Adriaan Leenders (mged), Wim van den Berg 
(mged).

Zondag 31 mei

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
1e communieviering
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: de overleden fa-
milie van de Eerste Communicanten, Voor het 
welzijn van alle eerste Communicanten en hun 
familie, Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan van der 
Heijden, Overleden ouders van den Elzen-
Hoogenhoff en familie, Wim Verduin en Miet 
Swinkels (fund), Corrie de Koning (fund), Toon 
Bouw (mged), Joke van Duijnhoven-Swinkels 
(mged), Bart Coppelmans (mged), Overleden 
ouders Slaats-van Uden, Overleden ouders 
Herlings-van Melis en zoon Rien, Johan en 
Maria Brouwers-van der Horst.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
1e communieviering

Eucharistieviering m.m.v. Kizi koor
Intenties in deze viering voor: Corrie Vereijken-
van den Bogaard, Maria Vogels-van Thiel, 
Harrie van den Boomen Gerarda van Melis en 
Hendrika van der Horst, opa Hans Vermulst, 
Jan de Groot, Harrie en Sjaan Reloe, Frits van 
Rixtel, Onno Willems.

Maandag 1 juni 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 2 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 3 juni

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 4 juni 

10.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering
Na afloop van de viering wordt er door de zus-
ters een kop koffie geschonken

Vrijdag 5 juni 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

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

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

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

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
olvpres1@onsmail.nl 
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
Agenda 30 mei t/m 5  juni 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Kienavond in Lieshout met de KBO

Reünie Bar Disco de Stal Aarle-Rixtel

Lieshout - Seniorenvereniging KBO 
Lieshout houdt vrijdag 29 mei in het 
Dorpshuis Lieshout weer de bekende 
en gezellige kienavond. 

Naast het kienen is er een mooie lo-
terij. Ook maakt u kans om de jack-
pot te winnen. Kom kienen en win 
een van de prachtige prijzen. De zaal 
is open om 19.00 uur en aanvang is 

om 20.00 uur. Er zijn ruime parkeer-
plaatsen naast de school. De senioren-
vereniging nodigt iedereen van harte 
uit voor een avondje gezellig kienen in 
het Dorpshuis.

Aarle-Rixtel - Wie is er in de jaren 
’70 en ‘80 niet geweest in Bar Disco 
de Stal in Aarle-Rixtel bij Martien en 
Gerrie van Vlerken om te genieten 
van de heerlijke discomuziek uit de 
goede ouwe tijd of om eens lekker uit 
je dak  te gaan in een van de eerste 
discotheken van Nederland. 

Heb jij heel toevallig jouw eerste liefde 
ontmoet bij de Stal in Aarle-Rixtel? De 
Place to Be bij de Stal, daar moest je zijn 
geweest. Iedereen wist waar het was 
op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel, dat 
was de disco, dat was waar je week-
end begon. Ken je nog de Discjockeys 
van die jaren: Adje Verbakel , Toon van 
de Reek, Jopie Martens, Wim Faassen, 
Ad Schepers en  Harrie Vogels?

Op zaterdag 10 oktober wordt een 
geweldige reünie  gehouden met 
natuurlijk muziek uit die tijd, enkele 
discjockeys uit die tijd en het allerbe-
langrijkste de sfeer uit die tijd. Samen 

herinneringen ophalen en bijkletsen 
wat er toen allemaal gebeurde bij de 
Stal en hoe gezellig het daar wel niet 
was. Weet je nog al die bierviltjes die 
aan de bar hingen, waar de pasfoto’s 
op waren geplakt van de vaste klan-
ten.

Deze reünie wordt er een om nooit 
meer te vergeten en begint om 21.00 
uur, tot de klok van 02.00 uur. Wil jij 
je opgeven hiervoor, stuur dan even 
een mail naar m.vogels19@chello.nl. 
Je kunt je opgeven tot eind juli 2015. 
De kosten voor het eten en drinken 
(all-inn) deze avond bedragen € 30,00 
per persoon en dit bedrag dient vooraf 
overgemaakt te worden op rekening-
nummer  NL98RABO0303860685 ten 
name van M.H.J Vogels (doe dit wel 
onder vermelding van je naam). Je 
inschrijving is definitief als het geld is 
ontvangen op bovenstaand rekening-
nummer. 

Heb je nog vragen over deze avond,  
bel dan even met Maarten, tel. 06-
29331931 of Ad, tel. 06-83066733. 
Tot ziens op zaterdag 10 oktober in 
Aarle-Rixtel bij de Stal.

‘Want waar 
er twee of drie 
verenigd zijn

in mijn Naam, 
daar ben Ik

in hun midden’.

‘Wine en Dine’ avond bij Stout
Aarle-Rixtel – Grand Café Stout houdt 
op woensdag 3 juni voor de 2e keer 
een wervelende ‘Wine en Dine’ avond. 
Deze avond staat de kaart op z’n kop. 
Aan tafel wordt er gevraagd welke 
wijn je graag wilt drinken. Vervolgens 
maakt de keukenbrigade daar een per-
fect passend gerecht bij. Verwacht op 
deze avond mooie maar vooral unieke 
wijnen. 

In samenwerking met ‘van Eycks 
Wijnkelders’ is er een mooie selec-
tie seizoenswijnen tot stand gekomen 
welke garant staan voor een geweldig 
wijnverhaal. 

De inleiding van dit verhaal, een 

heerlijke zomerse Prosecco, krijg je van 
het huis. De rest van het verhaal schrijf 
je zelf door de wijnen te kiezen die er op 
3 juni in huis zijn. De avond start tussen 
19.00 en 19.30 uur. Voor €32,00 kun 
je een 4-gangen diner komen eten. De 
wijnen gaan deze avond per bob-arran-
gement voor €12,00 of per hele glazen 
voor €19,00 per persoon. 

Reserveren voor deze avond is gewenst.

Grand Café Stout, Dorpsstraat 86, 
Aarle-Rixtel, Tel. 0492-778388

Advertorial

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

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

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

Massagesalon
Carry

gediplomeerd
ontspanningsmasseuse

goed voor lichaam en geest!

06-23358815   Beek en Donk
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Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87

W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

DAGELIJKS VERS VOOR U 
GESNEDEN!

't Verswarenhuys is al sinds 1959 dé specialist op het gebied van fijne 

vleeswaren, salades en patés. Een schouder of een mooie Italiaanse 

ham: u krijgt alleen het beste. Elke dag weer snijden wij de 

allerlekkerste vleeswaren: u weet niet wat u proeft, zo lekker en vers!

Graag tot ziens in 't Verswarenhuys!

Coburger

Gemaakt van het allerbeste deel van de 

achterham!

100 gram 199

VLEESWAREN DUO

100 gram Kip aan 't Spit + 100 gram 

Schouderham

2 x 100 gram 250

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

Beek en Donk – Heel voorzichtig 
wordt er een cavia op de schoot ge-
legd van een kleine dierenvriend die 
met volle teugen aan het genieten is 
van het leven om zich heen. Een eind-
je verderop verwonderen broer en zus 
zich over de kuikens die zich voor hun 
neus uit hun ei pikken. Het was ge-
nieten geblazen voor de kids tijdens 
de open dag van het dierenpark in 
Beek en Donk.  

“Dit is een prachtige dag voor de 
kinderen om met dieren in contact te 
komen”, vertelt een moeder die met 
haar man en kinderen een bezoekje 
brengt aan het dierenpark op deze 
zonnige eerste Pinksterdag. En zij wa-
ren niet de enigen: het was een komen 
en gaan van gezinnen die een kijkje 
kwamen nemen. 

Populair
En dat het dierenpark aan populari-
teit wint in het dorp, merkt men ook 

doordeweeks. “We vinden het hart-
stikke leuk dat er steeds meer interesse 
is”, vertelt Ad van den Broek. Hij is 
bestuurslid bij  Stichting Dierenpark 
Beek en Donk. “Naast de kinderen die 
samen met opa en oma een bezoekje 
komen brengen, ontvangen we door-
deweeks ook steeds vaker schoolklas-
sen die een kijkje willen komen ne-
men.”

‘Aan het hok getimmerd’
Er is in de afgelopen jaren ook flink 
aan de weg getimmerd om het die-
renpark een spreekwoordelijke boost 
te geven. “Er zijn verschillende hokken 
bijgebouwd en momenteel zijn we be-
zig met het realiseren van extra nacht-
verblijven”, verteld Ad. De bouw van 
deze verblijven en het gehele beheer 
van het dierenpark is in handen van 
zo’n vijfentwintig vrijwilligers. “We 
mogen erg blij zijn met de vrijwilligers 
en de donateurs die zich inzetten om 
‘de dieren van het dorp’ te verzorgen.”

De bij hoort erbij
Eén van de vrijwilligers is de zestienja-
rige Jetske van den Berg. Zij deed haar 

maatschappelijke stage bij ’t Regter 
Eind en vond dat zo leuk dat ze vrijwil-
liger is geworden. “Ik help vooral bij 
het voeren en het schoonmaken van 
de hokken.” Daarnaast drijft haar in-
teresse voor dieren haar ook om haar 
profielwerkstuk te wijden aan...de bij. 
“Ik ga onderzoeken wat we kunnen 
doen om de bijenpopulatie op peil te 
houden.” 

Doen en leren
Er viel overigens meer te leren over 
de bij op de kleine markt. Peter 
Raijmakers, voorzitter van de bijenver-
eniging uit Boekel, was aanwezig om 
eigen honingproducten te verkopen. 
“Wij willen als vereniging de bijenteelt 
promoten. Dan doen we ook met na-
tuurprojecten voor kinderen”, aldus 
Peter. Verder was er op de markt een 
demonstratie wol spinnen en was er 
een standje waar kinderen zelf een vo-
gelhuisje konden timmeren. Al met al 
een geslaagde open dag. 

Donateur worden voor Stichting 
Dierenpark Beek en Donk? Ga naar de 
website: www.dierenparkregtereind.nl

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Roerbak Speciaal

1+1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons 

per doos 0.79

Blauwe Bessen per doos1.29
Nicola Nieuwe oogst
      per kilo 1.29

Andijvie 500 gram 0.69
Galia Meloen  per stuk 1.49

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Kinderen vieren Pinksteren met de dieren. Kijk voor alle foto’s op www.mooilaarbeek.nl.
Drukbezochte open dag bij Dierenpark ’t Regter Eind

Zonnebloem Beek en Donk bezoekt Hoeve Strobol
Beek en Donk - De Zonnebloem af-
deling Beek en Donk bracht dinsdag 
19 mei met 33 gasten en vrijwilligers 
een bezoek aan Hoeve Strobol in Sint-
Oedenrode.

Na een kopje koffie werd om 14.00 uur 
begonnen met de rondleiding. De gas-
ten en vrijwilligers werden in 2 groepen 
verdeeld. Hoeve Strobol is meer dan 
een museum, het werktuigenarsenaal 
bevat vele zeldzame nostalgische aan-
denkens uit het dagelijkse leven, doel-
treffend door hun eenvoud. De gidsen 
verwelkomden de bezoekers met hel-
dere informatie en leuke anekdotes in 
een terugblik in een andere wereld. Van 
alles was er te zien, een unieke com-
binatie van de Deutz motor uit 1930 
met aggregaat uit 1917,  ruim 2,5 jaar 
hadden ze hieraan gesleuteld. Een oud 
Fordje uit 1928, een fraai gerestaureer-
de Unic uit 1912,  vele radio’s,  koffie-
molens, etc. te veel om op te noemen. 

Na de eerste rondleiding van 1 uur, 
was er een pauze, waarin een drankje 
werd aangeboden. Daarna de tweede 
rondleiding.  Daar het weer het toeliet, 
konden ze ook buiten oude werktui-
gen en gereedschappen bewonderen.

Om 16.30 uur sluiting, zodat ze om 
17.00 uur weer arriveerden in Beek en 
Donk. Een uitstapje, dat voor iedereen 
aan te raden is. Dank aan Bert en Annie 
Verbakel, die hen zo vriendelijk hadden 
ontvangen.

Meer informatie: www.wijnvanhorenzeggen.nl

 zondag 
31 mei en 7 juni 

van 16.00 tot 18.00 uur
Wijnproeverij

aanmelden via de website
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www.janlinders.nl

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Alléén op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei

Korengoud 
kruimelvlaai
met gele room
5.79

OP=OP
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Appelsientje 
Dubbeldrank of 
Roosvicee 50/50
pak 1000-1500 ml
0.96-1.49

OP=OP

Acties geldig op vrijdag 29
en zaterdag 30 mei 2015

1+1
GRATIS

*

= 0.48-0.75 per pak

OP=OP
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WEEKEND
ACTIES

WEEKEND
EXTRA

ACTIES

= 2.90 per vlaai

50%
KORTING
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Veldhuis en Kemper met ‘Of de gladiolen’ in 
het Openluchttheater 

D’n Mekker 
Het had iets. Natuurlijk kreeg de rot de 
laatste jaren de overhand, maar het had 
iets. De kleedlokaaltjes, de brede trap 
naar de kantine en het riante uitzicht 
van de hooggelegen tribune. Alles 
was modern als je het door een bruine 
retrobril bekeek. De komst van een 
nieuw bestemmingsplan zorgde ervoor 
dat D’n Ekker een nieuwe locatie kreeg. 
Een paar honderd meter verderop, 
waarbij het gebouw voor de andere 
helft als schoolgebouw fungeert. Met 
betere condities mochten we van 
de aannemer aannemen. Nu zijn we 
inmiddels een paar jaar verder. Het 
prominente witte gebouw paradeert als 
je de bebouwde kom van Beek en Donk 
binnen komt rijden. Van de buitenkant 
is het stijlvol en modern. Op de eerste 
bezichtiging aan de binnenzijde van 
D’n Ekker 2.0 valt ook niets aan te 
merken. Totdat je daadwerkelijk het 
gebouw gaat gebruiken waarvoor 
het daadwerkelijk ontworpen is, een 
zaalsport. In mijn geval zaalvoetbal. Te 

beginnen met de temperatuur in 
de zaal. De geïnstalleerde airco lijkt 
nauwelijks te doen waarvoor het 
bedoeld is. De benodigde verkoeling 
is op zomerse lentedagen ver te 
zoeken. De bergruimte vormde in 
eerste instantie het tweede issue. De 
opmerkelijke bolling in het gebouw is 
ingericht voor alle sportmaterialen van 
de diverse verenigingen. Met de latere 
toevoeging van een bovenverdieping 
in diezelfde bolling is dat probleem 
gelukkig opgelost. Ten derde is het 
internetbereik niet strekkend genoeg. 
De dikke muren blokkeren het 
internetsignaal van buitenaf, dus een 
openbare Wi-Fi verbinding zou geen 
overbodige luxe zijn. En als laatste 
breek ik mijn hoofd over de uitermate 
matige kwaliteit van de wanden 
in de sportzaal. Dat er tientallen 
wandpanelen licht beschadigd zijn, is 
een understatement. Onbegrijpelijk 
dat er bij het ontwerp van het gebouw 
voor dit softe materiaal is gekozen. 
Hoe dan ook, aan de meeste puntjes 
kan gewerkt worden, dus uitzichtloos 
is de situatie nou ook weer niet. Maar 
het wordt wel tijd dat gemeente 
inziet dat de omstandigheden van 
dit vernieuwde sportpand nou niet 
bepaald een vooruitgang zijn voor 
de gemiddelde zaalsporter. Dan blijkt 
maar weer dat het opbouwen en 
inrichten van een multifunctioneel 
gebouw een sport op zich is…

Joey van der Leemputten

COLUMN

APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN BANDEN

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

GRATIS herkeuring binnen 1 maand

Mariahout - Twee jongens uit de re-
clame die ook nog eens vrijwel met-
een een hit scoorden met ‘Ik wou dat 
ik jou was’. Het cabaretduo Veldhuis 
en Kemper treedt op zaterdag 6 juni 
in Openluchttheater Mariahout op 
met hun nieuwe theatershow ‘Of de 
gladiolen’.
 
In conflict met elkaar
Richard Kemper: “Op het podium 
zijn wij tegenpolen. Dat is één van 
de lessen van onze dramaturg André 
Veltkamp. Hij zei: “Er moet een con-
flict zijn anders kun je net zo goed solo 
op het podium gaan staan.” Maar bij 
het schrijven... “Wij moeten gewoon 
vaak om dezelfde dingen lachen.” 
Remco Veldhuis: “Je voelt dat onze 
nieuwe voorstelling ‘Of de gladiolen’ 
ook weer fijn om naar te kijken gaat 
worden, omdat die twee energieën er-
mee bezig zijn. Zijn visie is saai en een-
tonig. De mijne is irritant en gemaakt 
grappig. Maar gooi ze bij elkaar...”
Kemper lachend: “En je hebt een soort 
saaie gemaaktheid.” Veldhuis: “...Nee, 
een Bloody Mary, een lekkere cock-
tail!”

Interessante vragen stellen
De twee mannen ontmoeten elkaar 
in 1997 en doen in 1999 mee aan ca-
baretfestival Cameretten. Daar wor-
den ze tweede, achter Marc-Marie 
Huijbregts. Het begin van een theater-
carrière met – tot nu toe – zeven pro-
gramma’s en een achtste in de maak. 
In hun shows proberen ze het publiek 
‘de andere kant’ te laten zien. Kemper: 
“Het is niet ontzettend hoogdravend 
wat we doen, we willen het vergroot-
glas leggen op het leven dat wij leiden, 
wat de mensen om ons heen leiden en 
daar een paar interessante vragen over 
stellen. En ons erover opwinden, ons 
boos maken of juist relativeren. We 
vergroten dingen uit. De rode draad in 
het leven is toch vaak: Hoe gaat het 
thuis en wat moet je zelf met wat er 
om je heen gebeurt?”

Skeelerende bejaarden
Veldhuis: “We hadden ‘Oud worden 
zonder het te zijn’ van Westendorp 
gelezen en ineens zag ik in het AD een 
artikeltje: ‘Man pas volwassen bij 43’. 
Dan hebben we meteen een ingredi-
ent voor ellende. Je kunt namelijk zeg-
gen: we worden steeds ouder, maar 
alles in ons is erop ingesteld om zo 
jong mogelijk te blijven. Dus de tijd dat 
we jong moeten blijven, wordt steeds 

langer.” Kemper: “Overigens zegt 
Westendorp (en dat vinden wij ook): 
‘de leukste manier om oud te worden, 
is zo lang mogelijk het kind in jezelf 
te bewaren’.” Veldhuis: “Je struikelt 
straks in het Amsterdamse Vondelpark 
over de skeelerende negentigers.”

Minder polijsten
Mensen een goede avond bezorgen 
vinden ze niet onderscheidend ge-
noeg. Dat willen alle cabaretiers. Zij 
hebben als randvoorwaarde gesteld 
dat mensen met een leuker gevoel 
naar buiten komen dan dat ze naar 
binnen gingen. En: er mag gelachen 
worden. Graag zelfs. Kemper: “Kunst 
gaat om het stellen van de juiste vra-
gen in plaats van het geven van de 
goede antwoorden. Dus willen wij ons 
eigen gestuntel laten zien met dingen 
uit de tijdgeest. Ik denk dat we laatste 
jaren steeds meer onze eigen zwakhe-
den daarin hebben durven laten zien. 
Dus eigenlijk is het troost bieden: we 
zijn niet de enigen, we worstelen er 
allemaal mee, dus probeer erom te 

lachen. Er zit een wereld van verschil 
tussen het ideaalbeeld in ons hoofd en 
de dagelijkse praktijk. Misschien zit in 
dat verschil, in het besef daarvan, wel 
het geluk. Dat je jezelf een beetje kunt 
relativeren, dat we het allemaal niet te 
serieus moeten nemen. En we vinden 
het leuk om een mooi liedje met twee 
stemmen te zingen.” Veldhuis: “Hoe 
ouder we worden, hoe minder drang 
we hebben om de dingen anders te 
benoemen dan ze zijn. We maken ze 
minder mooi. Na een leesvoorstelling 
van ‘Of de gladiolen’ mailde een ken-
nis van me: “Jullie krijgen steeds meer 
een rauw randje.” Daar moeten men-
sen misschien straks even aan wennen. 
We hebben gewoon minder de be-
hoefte om dingen dicht te smeren en 
af te schuren. Het is minder gepolijst.”

Kaarten
Kijk voor meer informatie over de 
voorstelling of voor het bestel-
len van kaarten op de website van 
Openluchttheater Mariahout: 
 www.oltm.nl. 

Het cabaret duo Veldhuis en Kemper

Myrthe Houët uit Aarle-Rixtel
mag een waardebon van €20,- afhalen

bij BELKUM BIKES

KRANTENBEZORGER
van de maand

BELKUM BIKES      Duivenakker 1a, Aarle-Rixtel      www.belkumbikes.nl

Laat je zien en horen op Buurtendag
Redacteur: Suzan Mulder

Beek en Donk - De Dorpsraad 
Beek en Donk houdt op zondag 27 
september een grote manifestatie 
waarbij inwoners, verenigingen en 
organisaties elkaar laten zien, ho-
ren, proeven en ervaren wat Beek 
en Donk in huis heeft. Daarnaast 
gaat de Dorpsraad met de Beek en 
Donkenaren in gesprek over hun 
dorp. 

Actief buurten
Buurtendag draait om het samen 
buurten, maar dan zoveel mogelijk in 
actieve vorm. Deze dag vindt plaats 
in en om het Ontmoetingscentrum. 
Iedereen, individu, vereniging of 
bedrijf, die zich tijdens Buurtendag 
wil presenteren, kan zich vóór 8 juni 
bij de Dorpsraad aanmelden.

Demonstraties en workshops
Het evenemententerrein aan de 
Otterweg wordt op Buurtendag in-
gedeeld in kavels van 10m², die ver-
deeld worden onder de deelnemers. 
“Deelnemers mogen zelf weten hoe 
ze hun kavel indelen. Ze kunnen er 
een voetbalveldje van maken, een 

demonstratie geven ‘hoe snoei je 
een boom’ of bijvoorbeeld pannen-
koeken bakken. “Als het maar een 
actieve presentatie of workshop is, 
staan we overal voor open. Alles 
kan en mag, maar het is vooral niet 
de bedoeling dat er alleen maar 
passief foldertjes worden uitge-
deeld”, vertelt Henrie Bouwmans, 
dorpsondersteuner van Beek en 
Donk. Ook de zalen en ruimtes in 
het Ontmoetingscentrum zijn be-
schikbaar voor allerlei workshops 
op het gebied van kunst, cultuur, 
sport en talent. “Denk daarbij aan 
een fotoworkshop, een demonstra-
tie website bouwen of uitleg over 
de werking van AED’s”, vult Pieter 
van de Sande van de Dorpsraad 
aan.

Trots
Tijdens de manifestatie vindt een 
open podium plaats. Daar kan ie-
dereen die wil tegenover een jury 
zijn of haar talent laten zien. Verder 
biedt de Dorpsraad alle inwoners 
de mogelijkheid foto’s van waar zij 
wel of juist niet trots op zijn in Beek 
en Donk in te leveren voor de Wall 
of Fame en de ‘Wall of Shame’. 

De foto’s worden beoordeeld door 
fotografen en voor de mooiste 
fotocollage is er een prijs. “Ook 
Omroep Kontakt heeft zijn mede-
werking toegezegd. Zij bekijken 
of het mogelijk is een babbelbox 
te realiseren, waar je je mening of 
suggestie over Beek en Donk kwijt 
kunt. Die filmpjes zouden we dan 
op de website van de Dorpsraad 
kunnen plaatsen”, aldus Pieter.

Toezeggingen en aanmelden
Een aantal scholen, waaron-
der Kindcentrum de Raagten, de 
Muldershof en ’t Otterke hebben 
inmiddels hun medewerking toe-
gezegd., evenals de bibliotheek, de 
scouting en de scootmobielvereni-
ging. Verder zorgt de organisatie 
ook zelf voor een aantal interes-
sante attracties, zoals springkussens 
en een grote klimtoren. 

Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt u tot uiterlijk 8 juni te-
recht bij de dorpsondersteuner, 
Henrie Bouwmans, via 
hbouwmans@vierbinden.nl,
telefoonnummer 0492-328803 of 
facebook.com/dorpsraadBD.
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op een waardebon van 
Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00 

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
 Ad van de Vossenberg

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Nancy Versteegden

€15,00waardebonvoor de winnaar

De echte smaak van gebraden Kip aan ’t Spit. Werkelijk onderscheidend in ‘smaeck’. Door het langzaam 
afbakken van natuurlijke kipfilets in combinatie met kruiding heeft ’t Verswarenhuys de lekkerste 
gebraden Kip aan ’t Spit! Kip is een onderdeel van een gezond voedingspatroon, vooral vanwege de 
eiwitten, vitamines en mineralen. Kip bevat in vergelijking met andere 
vleessoorten minder verzadigd vet en is dus Mooi én Gezond. Deze 
week: 100 gram Kip aan ’t Spit + 100 gram Schouderham voor € 2,50! 
’t Verswarenhuys, eten van vandaag.

MOOI GEZOND Dagelijks vers voor u gesneden!

Courgettesoep (pan)

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 2 courgettes
• 4 sjalotjes
• 1,5 l kippenfond ( 3 

blokjes)
• 1 el gehakte peterselie
• 2 el gehakte basilicum
• 2 el Boursin light
• 1 ei

Kruidenbuidel:
• 3 takje tijm
• 2 takjes peterselie
• 2 laurierblaadjes

Was de courgette. Snijd in de lengte doormidden en verwijder zaadlijs-
ten. Snijd de courgette vervolgens in fijne blokjes. Snijd de sjalotjes fijn. 
Fruit de fijngesneden sjalot in een beetje olijfolie glazig, voeg de blokjes 
courgette toe en laat enkele minuten stoven. Blus af met kippenfond. 
Maak een kruidenbuidel door de tijm, enkele laurierblaadjes en een 
beetje peterselie voorzichtig aan elkaar te knopen met een touwtje als 
een buideltje. Voeg het kruidenbuideltje toe aan de soep. Laat het zacht-
jes een half uur sudderen. Verwijder het kruidenbuideltje. Doe de soep in 
een keukenmachine of pureer met een staafmixer samen met de boursin. 
Zeef de soep om de klonten eruit te halen. Hak de overige kruiden 
(peterselie en basilicum) fijn. Klop het ei met gehakte kruiden los in een 
pannetje. Voeg een beetje hete soep toe en klop het goed door elkaar, 
voeg langzaam de rest van de soep toe. Laat de soep niet meer koken 
(anders gaat de soep schiften). Breng op smaak met peper en zout.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

...

SudokuMedium

8 1 6

3 4 2

8 9

5 4 6 2

9 7 1 5

3 9 4 7

1 5

8 7 1

1 5 3

Puzzle #58921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

de razende reporter

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

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

Alcoholgebruik jongeren
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Afvalproef De Voorbeemd

Woordzoeker
BLAUW

BOUW

CREW

DAUW

DUW

EEUW

FLOW

GAUW

GRUW

HUW

JOUW

KAUW

LAUW

MOUW

MURW

NAUW

PAUW

RAUW

ROUW

SCHADUW

SHOW

SLUW

STUW

TOUW

VOUW

WAUW

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

SCHADUW BLAUW BOUW
CREW DAUW EEUW
FLOW GAUW GRUW
JOUW KAUW LAUW
MOUW MURW NAUW
PAUW RAUW ROUW
SHOW SLUW STUW
TOUW VOUW WAUW
DUW HUW
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Pubers in huis, lust of last? 

Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!

Haar Zaken, Raagtenstraat 21, Beek en Donk
T: 0492 - 593433 E: margo@haarzaken.net 

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

Bikinilijn ! 20,-  |  Bovenlip of kin ! 10,-
oksels ! 15,-

onderBenen ! 50,-  |  rug en schouders ! 100,-
Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.

De meeste iPl apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als Ce of FDA) maar de 
Record iPl is tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse

Kwalteit- en veiligheidscertificaten: FDA: Food and Drug Administration (usA)
Ce-MDD: international Medical standardieC 601-1: Medical safety standard
CFs: governmental health Approval CsA: Canadian & us safety standards

isO 13485: Quality Medical Production isO 9001: Quality Management standard

Laarbeek - Op woensdag 10 juni ver-
zorgen info-trainer Riet Kooiman en 
acteurs van Helder Theater een ou-
deravond op het Commanderijcollege 
in Laarbeek, Muzenlaan 2 in Beek en 
Donk.

Deze avond wordt u een unieke inter-
actieve presentatie geboden. Inloop 
van de avond is vanaf 19.15 uur. Het 
programma start om 19.30 uur en het 
duurt tot 21.30 uur. U kunt zich aan-
melden bij het mailadres dat verderop 
vermeld staat.

De presentatie gaat vooral over de 
invloed van een groep en communi-
ceren met een puber. Zoals iedereen 
heeft uw zoon/ dochter weleens te 
maken met groepsdruk en eigenlijk 
kan niemand dat helemaal weer-
staan. Groepsdruk kan heel positief 
zijn, maar ook negatief. Dit gegeven, 
maar ook andere situaties met pubers 
kunnen lastig zijn en soms kunt u zich 
onzeker voelen omdat u niet zo goed 
weet hoe hiermee om te gaan. 

Door middel van het stellen van de 
goede vragen en uw manier van 

opstellen krijgt u de mens achter het 
gedrag van uw puber te zien. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt u zich meer 
bewust van de dingen die goed gaan 
en wat u meer en anders zou kunnen 
doen. Ook leert u andere manieren 
om met lastige situaties om te gaan. 

Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u mailen naar thema.avond@
commanderijcollege.nl of bellen met 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Laarbeek, Linda Nouwen, tel. 06-
18310741. U komt toch ook?

Nieuw partnership tussen VV Mariahout en Energie Collectief
Mariahout – Voetbalvereniging Mariahout
is kort geleden het project Energie-
collectief gestart. In dit project is een 
samenwerking aangegaan met NL 
Energiecollectief, een onafhankelijk 
energiecollectief. 

NL Energiecollectief, afgekort NLEC, be-
staat uit een club energieadviseurs met 
als doel: “het ondersteunen van parti-
culieren en ondernemers bij het inkopen 
van elektriciteit en gas op collectieve ba-
sis”. Contactpersoon voor v.v. Mariahout 
is hun lid Dave van Leuken.

NLEC is met haar kennis en kunde in 
staat haar klanten een zeer scherpe prijs 
voor stroom en gas te bieden tegen een 
vast tarief. NLEC is zelf geen energiele-
verancier, maar speurt naar de laagste 
tarieven bij bestaande, betrouwbare 
energieleveranciers (o.m. Essent, Nuon, 
Eneco, Delta) en sluit bij hen de contrac-
ten af. Het doel van het project is om 
leden en sponsoren van v.v. Mariahout 
en iedereen die de club een warm hart 
toedraagt een scherpe prijs voor stroom 

en gas te bieden en daarnaast de vereni-
ging te steunen. 

Door u aan te sluiten bij het collectief 
kunt u niet alleen jaarlijks flink besparen 
op uw energienota, met uw deelname 
steunt u dus ook direct v.v. Mariahout!

Elke nieuwe deelnemer bij NLEC levert 
namelijk geld op voor de clubkas. Bent 
u nu al benieuwd of uw energielasten 
ook omlaag kunnen? Meld u dan geheel 
vrijblijvend via energiecollectief@vvma-
riahout.nl. U ontvangt dan een invulfor-
mulier. Op basis van de door u ingevulde 
gegevens berekent Dave van Leuken 
geheel vrijblijvend wat uw energielasten 
zullen worden. Een besparing van enkele 
honderden euro’s is geen uitzondering. U 
kunt vervolgens besluiten of u zich wilt 
aanmelden voor het energiecollectief. 
Enkele bestuursleden zijn u inmiddels 
voor geweest en hebben de overstap al 
gemaakt. 

Dus doe mee, verdien geld voor jezelf en 
steun tegelijkertijd de voetbalvereniging!

Tijdens het buurtvoetbal op woensdag-
donderdag en vrijdagavond 3, 4 en 5 
juni zal Dave van Leuken in de kantine 
aanwezig zijn om geheel vrijblijvend een 
oordeel te geven over uw jaarafrekenin-
gen Gas en Elektriciteit. Dus maak een 
kopie van uw jaarafrekeningen en neem 
deze mee naar de kantine!

Daarna bepaalt u of u wilt deelnemen 
aan Energie Collectief. Indien u besluit 
deel te nemen dan regelt Dave van 
Leuken de opzeggingen bij uw huidige 
energieleverancier(s).

Jeroen de Louw (l) en Dave van Leuken (r)

Zonnebloem Mariahout bezoekt Sint Jan
Mariahout - Zonnebloem Mariahout 
had haar jaarlijkse reis gecombineerd 
met wensen uit de wensboom van 
afgelopen jaar. De Sint Jan in Den 
Bosch stond daarin centraal.

‘s Morgens om 10.00 uur stond de 
bus te wachten bij de Nieuwe erven 
om haar gasten met vrijwilligers op 
te halen. Rolstoelen waren al in de 
bus geplaatst. Mooi weer en vrolijke 
mensen, zo vertrokken ze. Bij het 
dagprogramma hadden ze natuurlijk 
de bekende bossche bol met koffie 
als eerste op het lijstje staan. Onder 
mooie lindebomen liepen de gasten 
en vrijwilligers richting restaurant. Na 
de bossche bol namen zij een kijkje in 

de Sint Jan. Om 12.30 uur weer alle-
maal de bus in en over mooie wegen 
richting De Moer. Prachtig natuur-
schoon en schitterende boerderijen en 
huizen. Daar hadden ze de koffietafel 
gepland om 13.30 uur. Er werd druk 
gebuurt, mensen vertelden over vroe-
ger en een aantal gasten die vroeger 
wel eens in die buurt waren geweest 
vertelden dat alles zo veranderd was. 
Na de koffietafel weer op weg door 
de Loonse en Drunense duinen, 
Oisterwijk, Loon op zand, richting 
Oirschot. Daar hadden ze nog een 
korte stop om even bij de Heilige Eik 
een kaarsje op te steken en nog na te 
genieten. Na het maken van een her-
inneringsfoto werden de gasten weer 

naar hun eigen stekkie gebracht.

Mede door de collecte die de zon-
nebloem hield in Mariahout en gun-
sten die ze kregen, konden ze deze 
gasten een mooie dag bezorgen. 
Dank je wel hiervoor allemaal. De 
Zonnebloem hoopt voor 2016 we-
derom op jullie steun te rekenen. 

Zijn er mensen in uw omgeving die 
tot de doelgroep van de Zonnebloem 
behoren, dan kun je hen aanmelden 
via tel. 0499-421317. De werkgroep 
bezoekwerk zal deze mensen bena-
deren. Schroom niet, de zonnebloem 
maakt weer dingen mogelijk die nu 
ondenkbaar zijn.

Kaartverkoop feestavond 
Zeskamp van start
Beek en Donk - Over 3 weken is het dan 
eindelijk zo ver, twee dagen lekker spor-
tief bezig zijn met ontzettend veel lol en 
gezelligheid. Daar hoort natuurlijk ook 
traditiegetrouw een leuke feestavond 
bij. Inmiddels is de DJ bekend en de 
kaartverkoop gestart. Dit jaar gaat DJ 
Funkmaster B er een geweldig feestje 
van maken. 

De feestavond vindt dit jaar plaats tij-
dens het zeskampweekend op zater-
dag 20 juni. Kaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij Snackbar de 
Beemd in Beek en Donk en kosten  5 
euro per stuk. Aan de deur kosten de 
kaarten 7 euro per stuk. De aanvang 
is om 20.30 en ben je voor 21.00 bin-
nen dan ontvang je 2 consumptie-
bonnen gratis! Hoewel Funkmaster 
B vooral bekend is van onder andere 
het draaien van housemuziek, heeft hij 
natuurlijk veel meer in petto. Tijdens 
de feestavond zal hij een mix van stij-
len draaien, waaronder nineties, zero’s 
en top 40. Voor ieder wat wils dus! 
De Zeskamp, georganiseerd door KPJ 
Beek en Donk, zal dit jaar plaats vin-
den in het weekend van 20 en 21 juni. 
Gedurende het zeskampweekend zul-
len er diverse activiteiten georganiseerd 

worden. Zo wordt op zaterdag de 
Scholenzeskamp gehouden voor alle 
kinderen van de Laarbeekse basisscho-
len. Op zondag is er de Dorpszeskamp 
voor iedereen uit Laarbeek boven de 12 
jaar. Op sportief gebied gaan de teams 
een fanatieke strijd tegen elkaar aan. 
Wie gaat er dit jaar met de felbegeerde 
wisselbeker naar huis? 

Ook voor de toeschouwers zullen er 
dit jaar leuke activiteiten georganiseerd 
worden. Zo is er een speeltuin voor 
de kinderen en zijn er leuke prijzen te 
winnen. Daarnaast kunnen de teams 
natuurlijk de nodige aanmoediging ge-
bruiken! Op beide dagen is de entree 
gratis (met uitzondering van de zater-
dag avond). De Zeskamp en Zwinkslag 
vinden plaats op het KPJ-terrein aan de 
Heereindsestraat in Beek en Donk. 

Wil je graag op de hoogte blijven van 
de nieuwste ontwikkelingen rondom 
de Zeskamp? Houd dan onze Facebook 
(Zeskamp Beek en Donk), Instagram 
(zeskampbeekendonk) en Snapchat 
(zeskampbend) pagina in de gaten. 
Binnenkort is het ook mogelijk om kaar-
ten te winnen voor de Feestavond! Nog 
een reden om ons te blijven volgen! 

  to-the-point
          prakti jk voor coaching

STOP MET PIEKEREN EN MALEN!
Wil je graag dingen aanpakken maar kom je er zelf niet toe?      
Hulp nodig om ervoor zorgen dat je weer stappen gaat nemen?

Vrijblijvend en kosteloos intake-gesprek

  tel: 06-51212176  www.life-coach-to-the-point.nl

Jubileumactiviteiten KBO Lieshout in juni
Lieshout - De drie jubileumactivitei-
ten van de Seniorenvereniging KBO 
Lieshout voor de maand juni zijn toe-
gankelijk voor iedereen, dus ook voor 
niet-leden. 

Op woensdag 3 juni is er in het 
Dorpshuis van Lieshout een lezing met 
als onderwerp ‘Wat is kunst en wat 
is curiosa’. De grote zaal open vanaf 
19.30 uur, de entree is gratis. Tot 
20.00 uur is er een gratis kop koffie/
of thee in de foyer. De lezing begint 
om 20.00 uur.

Jeu de Boules
Op de vóór het Dorpshuis te Lieshout 
gelegen banen van de Jeu de Boules 
club Ons Genoegen wordt op za-
terdag 13 juni een jubileumtoernooi 
gehouden. Groot, klein, oud of jong, 
gelegenheidsbouler of fanatiek, het 
maakt niet uit, iedereen is van harte 
welkom. Om 13.00 uur kan iedereen 
zich inschrijven bij de jeu de boules 
banen en om 13.30 uur starten we 
met de eerste van drie ronden. De 
paren worden gevormd door loting 
en na elk ronde speelt u met iemand 

anders en tegen iemand anders.
 Heeft u nog nooit gebouled? Geen 
probleem. Er zijn genoeg doorgewin-
terde spelers die u de kneepjes van het 
spel kunnen bijbrengen. Heeft u geen 
jeu de boules ballen? Geen probleem. 
‘Ons Genoegen’ heeft voldoende 
speelsets voor iedereen. 

Voor alle deelnemers is er een gratis 
kop koffie. Rond de klok van 17.00 
uur verwachten zij te kunnen begin-
nen met de prijsuitreiking, want er zijn 
een paar prijsjes ter beschikking.

Voor deze activiteiten kunt u zich aan 
melden tijdens de inloop op dinsdag 
van   10.00 tot 11.30 en van 19.00 tot 
20.00 uur of via kbolieshout@gmail.
com. Kosten €1,00 per persoon.

Taxatiedag kunst en curiosa 
Woensdag 27 juni kan iedereen te 
weten komen of zijn geliefde schilderij 
of gekoesterd voorwerp echt kunst is 
of toch een curiositeit. Op deze dag 
gaan erkende taxateurs vanaf 13.00 
uur in de grote zaal van het Lieshoutse 
Dorpshuis aan de slag. De zaal gaat 

om 12.30 uur open. Voor verdere in-
formatie over de jubileumactiviteiten 
zie www.kbolieshout.nl onder tabblad 
‘jubileum’.
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Nu ook voor u beschikbaar: chat met uw bank. 
Bezoek onze website rabobank.nl/peelnoord voor meer informatie. 

Een aandeel in elkaar

Bezoekadres:
Ridderplein 7 Gemert
Koppelstraat 91 Beek en Donk

Telefonisch contact:
Bel met ons team Zakelijke Relaties: 0492- 39 19 40
Bel met onze adviseurs Particulieren: 0492 - 39 19 19

Online:
www.rabobank.nl/peelnoord
www.facebook.nl/rabobank

Anne-Marie

Gewoon een goed 
gesprek met een 
vertrouwd gezicht

Uw Rabobank is nauw betrokken

Al onze 188 medewerkers staan voor u klaar en helpen 
u graag met al uw zakelijke en particuliere bankzaken. 
Eenvoudige of moeilijke vraag? Bij ons heeft u altijd een 
echte deskundige binnen uw bereik. 

Ook met onze 15 geldautomaten zijn we altijd dicht bij 
u in de buurt. Kent u een andere partij die zo breed een 
aandeel heeft in uw en onze gemeenschap? 
We ondersteunen uw vereniging, stichting of initiatief 
om samen onze regio levendig en prettig te houden. 
Wij verwelkomen u graag op onze kantoren in Gemert 
en Beek en Donk.

‘Ons team 
Zakelijke Relaties 
staat graag voor 
u klaar!’

Hans
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Kay van Hoof 

Lieve Demi,
Je hebt het gehaald!!

Ranking Kampioen...hip hop Junior 
Prechamps

We zijn zo trots, profi ciat.

Annie van Lankveld 
 Kerkstraat 23 ∙ Beek en Donk

0492 461 472

Cowboysbag

Eastpak

Kipling

Samsonite

Récht tegenover mijn huis, aan de 
andere kant van de rivier, ligt een 
práchtige boomgaard met hele oude 
amandelbomen. Eind januari/begin 
februari staan die bomen prách-
tig roze/wit te bloeien. Een mooier 
uitzicht kan ik me niet wensen. Het 
stuk land wordt heel goed onder-
houden door de eigenaar. Ik zie dat 
oude boertje niet dagelijks maar wel 
wekelijks op zijn landgoed werken. 
Dan weer met zijn ezel die hem 
helpt ploegen, dan gewoon eens 
voor een kijkje hoe zijn bomen erbij 
staan, of tijdens de oogst. Dan komt 
zijn goed geproportioneerde vrouw-
ke mee om hem te helpen. Oogsten 
is een hele klus. Met zevenentwin-
tig amandelbomen in mijn eigen 
boomgaard wéét ik dus waar ik over 
praat (knipoog)! In het najaar moet 
er natuurlijk gesnoeid worden en 
dan komt hij met groot geschut. Ie-
der jaar maakt mijn echtgenoot een 
praatje met hem en ieder jaar wor-
den er nieuwe afspraken gemaakt. 
Hij heeft het snoeihout niet nodig, 
dus als mijn man de kleine takjes tot 
een hoop wil sjouwen zodat hij al-
leen maar hoeft te stoken, dan mag 
ál het kleinhout eindigen in de hout-
kachel van Finca Erbalunga. Jaarlijks 
geef ik hem voor al dat snoeihout 
een flesje wijn en nu ik er over na-
denk is dat maar een schijntje. 
Bedánkt heh! 

En zo was het weer eens najaar en 
waren de nieuwe afspraken ge-
maakt. Mijn man stond in de vroege 
ochtend al het snoeihout te verza-
melen voor een grote brandstapel. 
Al wat voor ons nog te stoken viel, 
werd er afgezaagd. Na het werk 
kwam mijn man kletsnat van het 
werkzweet het terras oplopen voor 
een kopje koffie. Vaak nog met lich-
te beschadigingen aan scheenbe-
nen, armen of vingers. Zo ging dat 
dagen achtereen. Het oude boertje 
kwam soms kijken en was maar 
wát blij met de gekregen hulp. Zijn  
brandstapel werd dagelijks groter, 
maar ook de stapel voor onze hout-
kachel, die netjes aan de zijkant van 
de boomgaard werd opgestapeld. 
Zo gauw al het werk op het land 
was gedaan, zou onze houtstapel 
worden opgehaald. Dan zou dit 
goed geproportioneerde vrouwke 
wel even helpen! Maar helaas… dát 
was niet meer nodig. Na dagen hard 
werken, toen alles klaar was, zagen 
we Maria met onze houtjes richting 
haar houtkacheltje sjouwen! Maria 
woont schuin tegenover ons, aan de 
andere kant van de rivier, dus náást 
de amandelboomgaard. Tijdens 
het uitlaten van haar hond Choco 
had ze de houtstapel gespot en ja 
hoor… nóóit zie ik rook uit haar 
schoorsteentje komen… maar toen 
wél! Weg was al het hout, alle moei-

te voor nop. Een paar dagen later 
waren ook de brandstapels wegge-
brand en stond het oude boertje aan 
onze poort. Afspraak was afspraak. 
Hij kwam de beloofde fles wijn op-
halen. Ik durfde hem niet te vertel-
len dat hij daarvoor eigenlijk naar de 
overbuurvrouw moest. Voor al dat 
werk heeft mijn man hem dus ook 
nog moeten betalen… whaháááh-
hh. Geen ramp hoor, want er staan 
op “onze” berg nog genoeg bomen 
om te snoeien. Bedánkt heh/Gracias 
heh!

Ik groet Laarbeek met Spaanse zon-
nestralen. 

Anne Wittebol-Aarts. 
www.FincaErbalunga.com 

Luchtpost

Bedánkt heh!

BEL DE SPECIALIST
Geen vervoer of geen tijd? Wij kun-
nen al uw overtollige spullen naar de 
milieustraat brengen, groot of klein. 
Voor meer info: V+V Handelsonderne-
ming. Tel. 0492-464791 of 06-30615708

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Kun je wat extra bijles of studiebegeleiding 
gebruiken? Ik geef o.a. Wiskunde, En-
gels en Duits bijles. Voor meer info: 
lisa_123@hotmail.nl

Ik ben op zoek naar interieurwerk. Ik vind 
het leuk om in bedrijven (kantoren/kantines) 
te werken en meerdere klusjes te doen. Tel. 
06-20564640

GEVONDEN
Op de Nachtegaallaan (Beek en Donk) is een 
knuffel gevonden, met tekst: Lot, geboren 
28-03-14. Knuffel is af te halen bij kantoor De 
MooiLaarbeekKrant

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres voor het 
ophalen van alle bruikbare spullen, gebruikte 
en partijgoederen, woning/boedelontruiming, 
oud ijzer en metalen, defecte elektro en ook 
inkoop spullen + partijen ijzer. De Esdoorn 4. 
Tel. 0492-464791 of Mob. 06-30615708

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, klok-
ken, beelden, kleingoed, zolderopruimingen, 
etc. Tel. 06-13208306

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

Kringloopwinkel Oost-Brabant (J. Bruijnseels) 
haalt nog altijd zoals vanouds uw gebruikte 
goederen op. Bellen naar 0492-368747. Win-
kel open van ma. t/m za. 9.00 – 16.00 uur. 
Leije 6, Gemert

Gezocht: Oude spijkerbroeken voor de 
Zeskamp, afgeven (of in de voortuin zetten) 
bij de Goudsbloemstraat 22, Beek en Donk

Nette, werkende, niet rokende vrouw (48) 
zoekt woonruimte te huur in Beek en Donk. 
Tel. 06-53166066 b.g.g. voicemail inspreken 
aub

Ik ben op zoek naar een bruikbare parasol. Tel. 
0492-773120

Gevraagd: munten uit het buitenland voor 
mijn hobby. Alles is welkom. Ik kom ze 
graag ophalen. Tel. 06-13883676.

Niet rokende, werkende vrouw( 54) zoekt 
met spoed woonruimte/ appartement te 
huur in Laarbeek of omgeving. Tel. 06-
41762988, e-mail: ha.kerrebijn@gmail.com

Geef uw kleding, schoenen, gordijnen, 
spullen, speelgoed een 2e kans. Ik haal ze 
graag bij u op. 06-18185234

Ik ben op zoek naar woonruimte met mini-
maal 2 slaapkamers in Beek en Donk. Tel. 
06-41019161

OVERIG
Zondag 7 juni garage uitverkoop 
dorpsstraat 91 in Lieshout van 10:00 tot 
16:00. Veel decoratie, kleding en acces-
soires tegen spotprijzen

Haal de Brabantse Sfeermakers in huis 
voor een gegarandeerd sfeervol feest! Kijk 
voor meer info en sfeerimpressies op www.
brabantsesfeermakers.nl of bel 0413-764747

TE HUUR  
Wijnbar / Cocktailbar / Drankenbar. Voor meer 
informatie dj.imm@live.nl / 06-41538601

KAPTEIJNS PARTYVERHUUR voor al uw 
feesten & evenementen. Zie onze web-
site www.kapteijnspartyverhuur.nl of bel 
0413-764747 Ook voor al uw dranken! 

TE KOOP  
Tomatenplanten te koop. Per stuk 
0,50 eurocent. Tel. 06-12464489, 
Dorpsstraat 28, 5737 GC Lieshout

Nieuwe Desso-tapijttegels, allerlei kleuren/
soorten. Grote voorraad, scherpe mee-
neemprijs. Vanaf € 0,25 p.tegel. Duinweg 
17, Schijndel. 06-23034594. Dinsdag en 
zondag gesloten

Te koop kleine pakken hooi en jonge 
poesjes. Tel. 06-22849257

Originele Seniorenstoel, verstelbaar, in staat 
van nieuw. Prijs €75,00. Tel. 0499-422121

Kleine geiser op fl essengas, geschikt voor 
bijkeuken, camper of caravan prijs €45. Tel. 
0499-422121

Complete kinderkamer, ledikant, com-
mode, kast in white wash grenen. €300. 
Tel. 0499-423803

Te koop: dakkoffer compleet met bevestig-
ing. Interesse? Bel 06-14402895

Tomaten, komkommer, courgette, paprika, 
pepers, sla, andijvie, alle soorten groente en 
kruidenplanten en chrysantenstek. Groencen-
trum van Heesch, t/m 22 mei dagelijks geopend 
tot 20.00u Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode.

Alle soorten zomerbloeiers, kuip en perk-
planten, staande geraniums gehele seizoen 
0,99 p.st. Vaste planten, coniferen heesters, 
fruit-laan en parkbomen, haagbeuken, li-
gusters, laurier. Buxus en taxus in alle mat-
en. 2e Pinksterdag open. t/m 22 mei dage-
lijks geopend tot 20.00u Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode

Te koop: Jardin tuinmeubels i.z.g.s. 4 stuks 
5-standenstoelen donkergroen kunststof: 
setprijs €50 of €15 p. st. inclusief kussens. 
Ligbed donkergroen kunststof €25, inclu-
sief kussen.Tel. 06-53193811

VACATURES  
Cafetaria in Aarle-Rixtel zoekt 
interieurverzorg(st)er (maximaal 3 u/p.w. 
Dagdeel in overleg). Tevens gezocht: allround 
medewerk(st)er v.a. 16 jaar voor weekenden 
en avonduren. Informeer via 0492-384262.

Zorgboerderij De Liesvelden is op zoek 
naar een interieurverzorgster voor de vrij-
dagochtenden, voor ongeveer 4 uur. Tel. 
06-51321276

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Jan en Jo Slaats gefeliciteerd met jullie
50–jarig huwelijksfeest

De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  •  0492-381217  •  www.heikantje.nl
Buitenschoolse opvang & Kinderopvang

spanje

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Gel-nagellak op hand en/of  voet 
% (Gelegenheids-) visagie
% Kosmetische hand- en voetverzorging
% Wimper extensions        
% Harsen/epileren/verven
% Basis en luxe gezichtsbehandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 22 - Aanbiedingen gelden van dinsdag 26 t/m zaterdag 30 mei 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Southern Comfort
whiskey*

fl es 700 ml.

19.99

13.49
liter 19.27

KNALLERKNALLERWEEKEND

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

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ Op - recht betrokken’ 

Helmond:  Prins Hendriklaan 25   Tel:  0492-543093 
E-mail:        helmond@gldk-advocaten.nl     I:        www.gldk-advocaten.nl

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

/HairArt.by.Daisy 06 - 55376410

Ambulant kapsterHairArt by Daisy
Gesloten i.v.m. vakantie van 

15 juni tot en met 2 juli

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk

0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij Autobedrijf SARO!

Op zoek naar dé trekhaak 
specialist in de regio?
Op zoek naar dé trekhaak 

Beek en Donk
U rijdt ...       Wij zorgen voor de rest!!

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO

Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek

Bernadetteschool scoort goed bij KNVB-schoolvoetbal

Laarbeek - De 6e editie van de wandelvier-
daagse Gezond Laarbeek was een enorm 
succes. 877 deelnemers wandelden 3, 5 
of 10 kilometer over prachtige routes.

De eerste dag werd er gewandeld in 
Mariahout. Bij de start was er een enorme 
plensbui. Na ongeveer 15 minuten werd 
het droog en gingen er bijna 550 wan-
delaars beginnen aan de mooie tochten. 
Mooie wandelpaden door de prachtige 
natuur. Er werd gerust tijdens de routes 
van 5 en 10 kilometer bij Melkveebedrijf 
Heesakkers in de Hei en op de 3 kilome-
ter bij Varkenshouderij Berkvens. Die al-
les geweldig mooi hadden verzorgt hulde 
hiervoor. De tweede dag werd er gewan-
deld in Aarle-Rixtel, hier had Dirk Verhees 
met zijn team van vrijwilligers ook weer 
mooie routes uitgestippeld. Het weer 
was nu prima en 700 wandelaars gingen 
van start en genoten van de mooie rou-
tes. De derde dag werd er gestart van uit 
het Paviljoen De muziektuin in Beek en 
Donk. Hier had het team The Shooters al-
les weer prima verzorgd. Zeer mooie rou-
tes door de natuurlijke kern van Beek en 
Donk. Het weer was weer prima en ruim 
700 wandelaars hebben genoten van 
de mooie routes en het prachtige weer. 
Op de 5 kilometer was een mooie puz-
zeltocht uitgezet die menigeen hoofd-
brekens bezorgde maar het werd wel erg 
leuk gevonden. De rustpost van de 10 ki-
lometer was bij de Boomkwekerij Sneijers 

die hun mooie bedrijf lieten zien en de 
wandelaars konden hier genieten van 
een lekker bakkie koffie of thee waarvoor 
hartelijk dank. De laatste dag in Lieshout 
hier was de rustpost van de 3 en 5 ki-
lometer bij Molen De Leest waar mole-
naars Jan Tielemans en Dorus de Leest de 
wandelaars lieten zien hoe de draaiende 
molen werkte heel mooi. Bij de 10 kilo-
meter werd er gestopt bij melkveebedrijf 
Familie Bouw hier werden de wandelaars 
opgevangen door de gehele familie die 
uitleg en een demonstratie gaven hoe er 
werd gemolken. Ook kon men hier ge-
nieten van de mooie kalfjes. Familie erg 
bedankt hiervoor. Er werd afgesloten bij 

Café De Koekoek, waar Karel en Bets 
gezorgd hadden voor live muziek, waar 
de wandelaars onder het genot van een 
drankje van genoten. 

Totaal hebben er ruim 350 wandelaars 
meer dan vorig jaar  van deze vierdaagse 
genoten. Daarom was het jammer dat 
er enkele medailles te weinig waren en 
de laatste wandelaars niet meer konden 
kiezen tussen een medaille of een ander 
aandenken. De wandelaars die geen me-
daille hebben ontvangen  en er als nog 
een willen, kunnen dit melden bij henk-
berkers@onsmail.nl of bellen naar tel. 
0492-784238.

Mariahout - ‘Naar voren, Nova, 
doe maar. Speel de bal naar Fleur!’ 
De meiden uit groep 5 en 6 van de 
Bernadetteschool uit Mariahout worden 
bloedfanatiek aangemoedigd door de 
mama’s en de papa’s. Na twee gewon-
nen wedstrijden lonkt de toernooizege. 
Zoë staat rustig in haar doel, ze heeft 
nog niet hoeven grabbelen. 

Datzelfde geldt voor Harm die als een 
panter zijn fort verdedigd voor de jon-
gens en Aniek, het enige dappere meisje, 
van groep 7 en 8. Na een 0-0 in het 
eerste duel wordt de 2e pot gewonnen 
met 2 tegen 0. Een plek in de kruisfinale 
lonkt. Daarvoor mag er niet in het 3e 
pouleduel verloren worden. 

De meiden van groep 5 en 6 hebben 
helaas in hun laatste 3 potjes twee keer 
een nederlaag moeten slikken. ‘Maar 

we hebben drie keer gewonnen en zijn 
tweede geworden!’ Dat is een knappe 
prestatie voor de enthousiaste meiden 
die volgend jaar zeker weer deelnemen. 

Terug naar het ‘grote veld’. Met een 
0-0 is een plek in de kruisfinale behaald. 
Spannend, want de nummer 1 uit de 
andere poule is de tegenstander. Knap 
wordt deze bestreden en op 0-0 gehou-
den. De penaltyreeks moet de doorslag 
geven. Bloedstollend, maar doelman 
Harm stopt penalty 8 en sleept zijn team 
naar de finale. Nog in de roes van de 
overwinning neemt het vertrouwen toe 
en 3 minuten voor het eind wordt een 
corner van Job door aanvoerder Wout 
beheerst inde lange hoek gewerkt. De 
vreugde is groot, de toernooiwinst is in 
grote saamhorigheid binnen gehaald 
en op 6 juni wordt het voetbalavon-
tuur vervolgd In Nederweert om daar de 
Bernadettekleuren trots te verdedigen 
tijdens de regionale kampioenschappen.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580



Donderdag 28 mei 2015 13
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Johan Maas

Laarbeek – Het is ze weer gelukt! De 
hardlopers, fietsers, verzorgers en 
chauffeurs van Running Team Laarbeek 
(team 56) startten afgelopen zater-
dagavond om 19.42 uur met hun 
non-stop-estafetterun in Parijs om 
maandagmiddag op de Coolsingel te 
finishen. Het Roparun-avontuur. De 
MooiLaarbeekKrant zwaaide hen uit. 

Vertrek en eerste keer
Afgelopen zaterdagochtend verzamelen 
de deelnemers met hun achterban zich 
rond half tien bij het gemeentehuis in 
Beek en Donk. Arno van de Kam is hard-
loper en doet voor de eerste keer mee. Hij 
vertelt: “Ik sta er onbevangen in en heb 
zo’n ‘schoolreisjesgevoel’. Mijn voor-
nemen is om te genieten van dit avon-
tuur. Het heftige stuk is dat een goede 
vriend en een goede collega allebei met 
kanker zijn geconfronteerd. Dat draag ik 
deze dagen wél met me mee. Het motto 

van de Roparun: ‘leven toevoegen aan 
de dagen, waar geen dagen meer kun-
nen worden toegevoegd aan het leven’, 
spreekt mij erg aan.” Vader Piet (82) 
vindt het, als ‘oud-hardloper’, fantastisch 
dat zijn zoon meedoet: “Ik zou willen dat 
het in mijn tijd was geweest. Dan had ik 
zeker meegedaan.” Ook voor fysiothe-
rapeute Marjolein Melters is het haar 
eerste Roparun: “Ik ben enthousiast ge-
maakt door mijn collega-fysiotherapeute 
Maike van Veggel. Maar eigenlijk hoop 
ik de komende dagen op zo min mogelijk 
werk. Dat betekent namelijk dat er wei-
nig blessures zijn”, lacht ze. 

Tien keer Roparun
Voor een aantal leden van team 56 is 
de Roparun een onderdeel van hun le-
ven geworden. Het gaat om de hard-
lopers Twan Peters en Mies van Berlo 
en de chauffeurs Anthony en Martijn 
Bergerhof. Mies gaat nu als coördina-
tor mee. Hij vertelt: “Zeker in de laatste 
weken is het stressen. We hadden veel 
acties. En regelmatig dacht ik: ‘Ben ik 

niets vergeten?’” Twan Peters is ook, na 
tien jaar nog, vol lof over dit evenement. 
“De uitdaging van het lopen gecombi-
neerd met dit doel blijft goed. Door een 
blessure ben ik twee keer meegegaan als 
fietser maar als hardloper maak ik de tien 
keer vol. Dan stop ik ermee.” 

Erasmusbrug en dan…de Coolsingel. 
Hardloopster Marjan van den Tillaar (42) 
doet voor de tweede keer mee en vertelt 
al gniffelend: “Dit jaar heb ik me niet be-
ziggehouden met poedertjes: ik kan na-
melijk goed rennen op een boterham met 
pindakaas.” Daarna vertelt ze eerlijk en 
serieus dat ze verwacht dat de Coolsingel 
bereiken dit jaar extra emotioneel is: “De 
vrouw van Isodoor Vereijken, Lies, gaat 
dit jaar voor het eerst mee om te helpen 
bij de catering.”  Isodoor werd tijdens 
de hardlooptrainingen voor deelname 
aan de eerste Roparun in 2008 getrof-
fen door blaaskanker en heeft dus nooit 
op de Coolsingel  kunnen finishen.  Lies 
vertelt: “Ik heb het evenement elk jaar 
gevolgd en ik verwacht dat het een ge-
weldige ervaring wordt. Het team voelt 
goed aan en ik verwacht kippenvelmo-
menten in Rotterdam.” 

Laarbeekse topprestatie 
Na afloop van de Roparun is er telefo-
nisch contact met coördinator Mies. Hij 
vertelt: “Op de finish vielen we elkaar 
om de hals. Het was inderdaad emo-
tioneel. Het belangrijkste nu is dat we 
allemaal heelhuids terug zijn. Er zijn 
wat dingetjes misgegaan, zoals de ver-
warring omtrent een verkeerslicht, een 
wegopenbreking in Antwerpen en een 
paar kleine fouten met de grote bus die 
per abuis op het parcours terechtkwam. 
Gelukkig gingen heel veel dingen wel 
heel goed: het team, de prachtige ont-
vangst in Zele, waar we vanaf tribunes in 
de hoofdstraat werden toegejuicht, onze 
gemiddelde snelheid van - maar liefst -  
12,14 km per uur en niet te vergeten de 
€15.000,- die het opleverde!” 

 

Op zondag 7 juni strijden in Lieshout ongeveer 1000 
jeugdige wielrenners,  afkomstig uit heel Nederland, 
om het Nederlands Kampioenschap wielrennen voor 
de jeugd. De oudste supportersclub van Nederland, 
‘Supportersclub De Lieshoutse Wielrenners’, organi-
seert dit kampioenschap. Voorzitter Carlo Klomp en 
secretaris Leo van Berlo vertellen enthousiast over hun 
club, het Nederlands Kampioenschap en de betrokken-
heid van Rabobank Peel Noord bij dit enorme wieler-
spektakel voor de jeugd.

De oudste supportersclub van Nederland
“Supportersclub De Lieshoutse Wielrenners” is opgericht in 
1955 met het doel om de bekende Lieshoutse wielrenner 
‘Pietje’ Damen, � nancieel en moreel te ondersteunen”, zegt 
Leo.  Het 60-jarig jubileum heeft de club afgelopen februa-
ri gevierd. De club telt maar liefst 250 leden.
Draaide het bij de oprichting alleen om Piet Damen, later 
werden ook andere Lieshoutse renners moreel en � nanci-
eel ondersteund. Op dit moment is het even wachten op 
nieuw Lieshouts talent. “Tegenwoordig  promoten we met 
onze wielerevenementen de wielersport in het algemeen”, 
zegt Carlo. “De nadruk ligt daarbij op het jeugdwielren-
nen”, vult Leo aan. “De jeugd is immers de toekomst voor 
de wielersport.”

Evenementen
Een aantal evenementen moeten er voor zorgen dat de
Lieshoutse supportersclub haar doelstelling bereikt. Te-
rugkijkend, waren dat dit jaar de Wielervijfdaagse voor 
de jeugd van 20 tot en met 24 april en (voor de zestigste 
keer!)  de Bavariaronde van Lieshout op 17 mei. Vooruitkij-
kend  zijn dat een grote veldtoertocht op 27 september, 
De Bavaria Veldrit op 15 november en een Jeugdveldrit op 
6 december. “Maar de kers op de taart is toch wel 7 juni 
het Nederlands Kampioenschap op de weg voor de jeugd”, 
zeggen beide bestuursleden vol trots.

Nederlands Kampioenschap  voor de jeugd
Jongens en meisjes uit heel Nederland hebben zich gekwali� -
ceerd door in hun eigen district de selectiewedstrijden te win-
nen. Het is voor hen een eer om hun district te mogen verte-
genwoordigen bij dit Nederlands kampioenschap. “De strijd zal 
in elke leeftijdscategorie, zowel bij de jongens als bij de meisjes, 
ongemeen fel en spannend worden”, zo blikken Carlo en Leo 
vooruit. De wedstrijden worden verreden op twee parkoersen.

Maar het is niet alleen pure sport waar toeschouwers van kun-
nen genieten. De kleurige renners, de enthousiaste speaker, het 
zoemende geluid van een voorbij� itsend peloton en de geur 
van masseerolie maken het beeld van een Nederlands Kampi-
oenschap Wielrennen compleet. En is er tussen al die wedstrij-
den door even de behoefte om iets anders te doen, dan is er 
voor de jeugd een springkussen en staan er gezellige kraampjes 
waar van alles te koop is. Volgens Leo kan het toeschouwersaan-
tal oplopen tot wel 10.000. “Maar geen paniek, we vertrouwen 
volledig op onze draaiboeken”, zegt hij zelfverzekerd.

Een aandeel in elkaar
“Moeilijker is het om de zaak � nancieel rond te krijgen”, zucht 
Carlo. “Sponsoring bij jeugdwedstrijden ligt moeilijk. Rabo-
bank Peel Noord ziet in dit prachtige jeugdevenement wél een 
maatschappelijke belang  om in te investeren. Daardoor wordt 
dit Nederlands Kampioenschap een mooie promotie voor Lie-
shout, voor Laarbeek en voor Brabant”.  “En natuurlijk voor de 
prachtige wielersport”, zo vult Leo aan.

Oproep
Beveiliging van  twee parkoersen, vraagt veel mankracht. De 
supportersclub doet een oproep aan vrijwilligers om op 7 juni 
gedurende een gedeelte van de dag toezicht te houden bij ge-
vaarlijke punten. 

Vrijwilligers kunnen informatie vragen en zich aanmelden via 
e-mailadres secretariaat@lieshoutswielrenners.nl of per telefoon 
0492-461627, mobiel 06-29577673.

Een aandeel in elkaarNEDERLANDS KAMPIOENSCHAP WIELRENNEN IN LIESHOUT

Rabobank Peel Noord Koppelstraat 91 Beek en Donk 0492-391919 www.rabobank.nl/peelnoord

Carlo Klomp en Leo van Berlo

Finishfoto 2014 

Running Team Laarbeek fi nisht succesvol Bankbattle-kampioenen op de 
BernadetteschoolTeam 56 klaar voor de start van de Roparun

Mariahout - Het is om en nabij 9.30 
uur op maandagmorgen 18 mei, Tim, 
8e groeper, zit achter de pc de F5-
knop als een razende in te drukken. 
De Bankbattlepagina wordt continu 
vernieuwd. Het moet toch onderhand 
wel duidelijk worden wel pakketje met 
vragen opengemaakt moet worden? 
‘Schiet eens op’, hoort hij zijn klasge-
noten zeggen. ‘Hij laadt, hij laadt….. 
PAKKETJE B’. De cellofaan wordt van 
het pakketje afgerukt, de vragen wor-
den verdeeld en het oplossen kan be-
ginnen.

De Bankbattle is een door de Rabobank 
georganiseerde kennisquiz die vooral 
internet gestuurd is. Vanaf een vast 
tijdstip wordt de klas uitgedaagd om 
met hun eigen parate kennis en de hulp 
van het wereldwijde web een 125-tal 
meerkeuzevragen op te lossen. In een 
vooraf besproken tactiek, een gedis-
ciplineerde strategie en bovenal puik 
samenspel is het zaak om zo snel mo-
gelijk de juiste oplossingen te vinden. 
Aan elke oplossing kleeft een letter, 
die vult men in op de lettermatrix en 
daarop ontstaan langzaamaan beroeps-
namen. ‘We moeten er 14 hebben, 14, 
jongens!’ Na flink gepuzzel en vragen 
gecontroleerd te hebben worden ze 

allemaal gevonden. ‘Zijn we er zeker 
van?’ Er wordt gemompeld van wel, 
terwijl anderen wijselijk hun mond hou-
den. ‘Wat moeten we nu doen? Wie 
weet het?’ Vervolgens is het de bedoe-
ling dat er een code wordt gevonden. 
‘Ja, maar hoe?’ Wat blijkt, op het bord 
staan 15 beroemde personen. Elk per-
soon komt overeen met één beroep. 
‘Logisch, 14 beroepen, 15 personen, 
je houdt er één over!’ Het vergelijken 
begint. ‘Wie is die linksboven met die 
dikke kop?’ De spanning stijgt, het 
adrenalinepeil explodeert, de oplossing 
is nabij. ‘Vul Chantal in, da’s de code, 
er staat geen presentatrice bij de be-
roepen! Doe dat nou!’ En zo gebeurt 
het, na 1 uur, 13 minuten en 32 tel-
len wordt de voornaam van Chantal 
Janzen ingevuld. En nu is het afwach-
ten geblazen, is dit voldoende voor het 
Bankbattlekampioenschap?

Het verlossende telefoontje komt op 
dinsdag. Rabobank-afgevaardigde 
Ilse brengt super goed nieuws! De 
Bernadetteschool wint, voor het 
eerst in haar historie, de Bankbattle. 
Verbazing en vreugde alom. ‘Wat heb-
ben we ook alweer gewonnen? Oh 
ja, een Graffitiworkshop. Heel stoer.’ 
Rabobank bedankt! 

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.fl owlaarbeek.nl    06-44051822

‘Een keuze maken kost minder 
energie dan geen keuze maken.’ 

Stoppen met twijfelen?
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Harmonie De goede Hoop houdt oudijzeractie

Tienerdisco en andere activiteiten 
bij De Boemerang

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel – Op zaterdag 30 mei is het weer mo-
gelijk oude metalen in te leveren ten behoeve van  
harmonie De Goede Hoop in Aarle-Rixtel. Tussen 
9.00 en 11.00 kunt u daarvoor terecht op het ter-
rein tussen de Boerenbond en Grand-café Stout 
aan de Dorpsstraat. 

Leden van de harmonie zijn daar dan aanwezig om 
de materialen in ontvangst te nemen. Alle soor-
ten oude metalen zijn welkom. Daarnaast ook: 
elektrakabels, witgoed en oude computers. Indien 
uw spullen te zwaar of te omvangrijk zijn om ze 

te brengen, dan komt de Harmonie ze op die dag 
na 11.00 uur ook graag ophalen. Bel daartoe met 
Willem Verhoeven, tel. 06-38900299. Grotere par-
tijen komen ze ook graag tussentijds wel ophalen. 
Als u aan het opruimen bent en u wilt direct van 
uw spullen af, dan kunt u die deponeren op het 
eerder vermelde terrein tussen de Boerenbond en 
Stout aan de Dorpsstraat, op het verharde stukje 
tussen de platglasbak en de beukenhaag. 
De overige data van inzameling zijn dit jaar: 4 juli, 8 
augustus, 12 september, 17 oktober, 14 november 
en 19 december.

Beek en Donk - Ben jij wel weer toe aan een lek-
ker feestje? Kom dan vrijdag 29 mei met al je 
vrienden/vriendinnen naar de tienerdisco van 
Tienerwerk De Boemerang. Van 19.30 tot 22.00 
uur kun je je dansspieren weer losgooien op de 
dansvloer. Of toch liever lekker chillen of ta-
felvoetballen? Ook dat kan! Geef je snel op via 
www.boemerangbeekendonk.nl.

Op zaterdag 6 juni  kan er weer volop geknutseld 
worden met de Boemerang bij supermarkt Jan 

Linders. Op deze dag kan er een verrassing voor de 
papa’s gemaakt worden, deze activiteit is voor alle 
leeftijden. Verder staat er voor de zomervakantie 
nog een uitje naar SuperJumpXL in Eindhoven op het 
programma, en wel op 12 juni. Opgeven voor deze 
activiteit kan vanaf zaterdag 30 mei.  Benieuwd wat 
dit is...check de website: www.superjumpxl.com.

Wil jij graag als eerste op de hoogte zijn van alle 
geplande activiteiten, meld je dan snel aan voor de 
nieuwsbrief via de site. 

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten en ontmoe-
ten’ houdt ViERBINDEN in samenwerking met 
Savant culinair elke 2 weken een restaurantavond 
in de ontmoetingsruimte van Zonnetij. De  eerst-
volgende avond zal plaatsvinden op dinsdag 9 juni.

Iedereen is ook dan weer van harte welkom vanaf 
17.30 uur en het diner wordt geserveerd om 18.00 
uur. Inschrijven en een plaatsje reserveren kan tot 
uiterlijk donderdag 4 juni, 15.00 uur. U kunt dit 
doen via het secretariaat van ViERBINDEN, tel. 
0492-328800 of via een e-mail naar stichting@
vierbinden.nl. De restaurantavonden vinden iedere 

14 dagen plaats en worden steeds bekend gemaakt 
in De MooiLaarbeekKrant.

Om u nog een keer te laten genieten van de heer-
lijke asperges voor het seizoen sluit, hebben zij 
voor 9 juni nog een keer het aspergemenu op het 
programma staan. Het menu bestaat uit: gebon-
den aspergesoep met verse asperges en kervel, 
vers gekookte asperges, malse plakjes beenham, 
hollandaisesaus, gekookte krieltjes met peterselie 
en verse aardbeien en slagroom. Voor dit driegan-
genmenu betaalt u €13,50 p.p. Graag tot ziens in 
Zonnetij.

Beek en Donk - Na het succes van de vorige dans-
middagen staat de volgende al weer voor de deur. 
Op dinsdag 2 juni wordt in de ontmoetingsruimte 
van de Waterpoort weer een dansmiddag gehouden.

Onder leiding  van onze DJ Arie Wagelmans zullen 
verschillende gezelschapsdansen voorbij gaan ko-
men zoals de Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een 

Swing. Iedereen is welkom, je hebt geen partner 
nodig. De middagen zijn goed voor lijf en leden en 
houden je jong! De dansmiddag op 2 juni begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Voor meer 
informatie kun je terecht bij ViERBINDEN Machteld 
Hoebergen, mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 06-
45203227. Zegt het voort, op naar de Waterpoort!

Kom dansen in de Waterpoort

Project ‘De dode hoek bij vrachtwagens’ 
Laarbeek - In Laarbeek wordt op dinsdag 2 juni 
door Veilig Verkeer Nederland, met de assisten-
tie van veel vrijwilligers, weer het project ‘De 
dode hoek bij vrachtwagens’ gehouden. In to-
taal nemen 234 kinderen uit de groepen 7 van 
het basisonderwijs uit Laarbeek hier aan deel.

In goed overleg met de Gemeente mogen ze de 
gastvrijheid genieten in de kantine van de ge-
meentewerf aan de Stater in Lieshout. Dit is een 
redelijk centraal gelegen plaats, die ook voor kin-
deren op de fiets goed bereikbaar is.    

Het programma per groep duurt ongeveer 1 uur. 
In dit uur krijgen de kinderen als eerste een film te 
zien over het onderwerp. Aan deze film is mede-
werking verleend door een meisje, die in het ver-
leden zelf slachtoffer is geweest van een ongeval 
met een vrachtauto. Door een vertegenwoordiger 
van VVN wordt aanvullende voorlichting gegeven.
Na dit theoretisch deel stappen de kinderen weer 
op de fiets. Een klein stukje verder staan op een 
afgesloten gedeelte op de Stater een aantal trek-
kers met oplegger opgesteld. Hier krijgen de 

kinderen de gelegenheid om met eigen ogen te 
zien waar bij een vrachtauto de dode hoek zit. 
Bij elk voertuig is een chauffeur aanwezig, die 
dit praktijkgedeelte voor de kinderen verder in-
houd zal geven. Door in de praktijk te laten zien 
waar alle dode hoeken zitten blijft het allemaal 
veel beter bij de kinderen hangen. Zorg dat jij de 
chauffeur ziet, dan ziet hij jou ook. Ga nooit naast 
een vrachtauto rijden, maar blijf er ruim achter. 
Dat zijn een paar stelregels die geleerd worden.

Zonder de steun van velen is een project van deze 
omvang natuurlijk kansloos. Ook nu is er steun 
en enthousiasme geweest vanuit de Gemeente 
Laarbeek, Stichting Vierbinden,de scholen in het 
basisonderwijs, leerkrachten en begeleidende ou-
ders. Ook prijst VVN zich gelukkig met de me-
dewerking van alle bedrijven en instellingen, die 
belangeloos een chauffeur met voertuig hebben 
willen leveren. Het gaat hierbij om de gemeente 
Laarbeek, brandweer, Teunissen Transport Auto 
Service en Boekweit transport BV. Dit jaar nemen 
voor de eerste keer ook een aantal senioren deel 
aan het dode hoek spiegel project. 

Algemene Ledenvergadering ‘Tot uw Dienst’
Beek en Donk - De Coöperatieve Vereniging ‘Tot 
uw Dienst’ houdt  haar algemene ledenvergadering 
op donderdag 4 juni in het Ontmoetingscentum te 
Beek en Donk.

Agenda:
13.30 uur:  inloop met koffie
14.00 uur: aanvang vergadering met  onderwerpen: 
notulen; jaarverslag; financieel verslag; bestuursver-
kiezing. 
Aftredend en herkiesbaar is de heer Joop Seijkens 

en aftredend niet herkiesbaar is de heer Don van 
Sambeek. Tijdens deze vergadering zal een toelich-
ting worden gegeven op de nieuwe ontwikkelingen 
in de zorg en de resultaten van de onderhandelingen 
met de gemeente en de zorgverzekeraar.
Na de pauze zal Mevrouw Nelly de Groot  uit Lieshout 
enkele verhalen vertellen in het Brabants dialect. 
Mensen die graag kennis maken met ‘Tot uw Dienst’ 
zijn welkom in de Algemene Ledenvergadering. 
Aanmelding graag vooraf via info@cooperatieto-
tuwdienst.nl of via tel. 06-30640121.

Wie kent er personen op deze foto?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Helaas deze week geen enkele re-
actie op de foto van vorige week.

Het was de boerderij op de Ooie-
vaarsweg in  Beek en Donk, waar 
de Familie Kanters woont.

Historische beelden

prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Helaas deze week geen enkele re-
actie op de foto van vorige week.

Het was de boerderij op de Ooie-
vaarsweg in  Beek en Donk, waar 
de Familie Kanters woont.

LET OP UW
BRIEVENBUS!

20% KORTING
Geldig van 1 t/m 6 juni 2015.

Ga voor deze actie naar de D.I.O. drogist.
OP ALLES WAT IN DEZE ZAK PAST!*

 

Kijk op www.diodrogist.nl voor de dichtstbijzijnde D.I.O. drogist.
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Beelden geschonken aan 
Laarbeekse parochie
Laarbeek - In mei 2015 heeft de parochie 
van Laarbeek twee beelden in haar be-
zit gekregen gemaakt door kzunstenares 
Diana Swinkels van Gallery Berkendijkje 
uit Beek en Donk.

De beelden zijn geschonken door de kun-
stenares aan de Nieuwe Parochie van 
Laarbeek.

Deze beelden zijn gemaakt van keramiek 
en in brons gegoten. Het ene beeld is het 
hoofd van de jonge pater Damiaan op 
24-jarige leeftijd, voordat  hij vertrok naar 

Molokai, om daar te gaan werken onder de 
melaatsen.

Het andere beeld is de beeltenis van de 
Zalige pater Eustachius van Lieshout,  ge-
maakt in opdracht van de thans overle-
den pater Reichenbach van  de Heilige 
Hartencongegratie.  Eustachius van 
Lieshout  was geraakt door het verhaal van 
Damiaan en daardoor werd zijn roeping om 
missionaris te worden compleet. Door de 
pastoor zal bekeken worden in welke kerk 
de beeltenissen komen staan.



Donderdag 28 mei 2015 15
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Joey van der Leemputten

Beek en Donk – Naast ’t Otterke, 
De Muldershof en ’t Klokhuis 
stond er vroeger nog een vierde 
bassischool in Beek en Donk. 
Midden op het Heuvelplein, op 
de plek van De Zeven Zusters, 
was tot 1999 basisschool De 
Schalieren gevestigd. Bennie 
Beerens, wie 27 jaar conciërge 
van de school is geweest, neemt 
ons mee terug naar de schoolban-
ken. 

Schalier
Wat ooit begon met De 
Mariaschool en later de Maria-
Theresia school, is uiteindelijk 
De Schalieren geworden. “De 
naam is bedacht door Pastoor 
van Rossum”, verklaart Bennie 
Beerens. Het woord ‘schalier’ is 
een trapvorm. Met als gedach-
tegang dat de leerlingen van een 
basisschool onder aan de trap 
staan. Door te groeien, klimmen 
ze gedurende de schooljaren om-
hoog en komen ze verder.

Goede sfeer
Binnen de basisschool hing al-
tijd een goede sfeer. “Het was 
een wirwar van culturen en ach-
tergronden, maar het kon super 
goed met elkaar opschieten. Ik 
had dan ook een hekel aan pes-
terijen. Wat de goede sfeer eens 
te meer typeerde was een moe-
der die op een dag naar me toe 
kwam om te zeggen dat ze moeite 
had om haar kinderen in toom te 
houden, want ze wilden zo ont-
zettend graag naar school.” En 
dat blijft Bennie tot op de dag van 
vandaag nog horen. “De kinderen 
van toen, die nu inmiddels zelf 
weer kinderen hebben, benadruk-
ken die typische gezelligheid nog 
altijd als ik ze tegenkom. En daar 
deed je het voor!”

Sluiting
Toen lag er plotseling een nieuw 
idee op de planken. “Het plan 
was om De Schalieren groter te 
maken en van het klooster het 
gemeentehuis te maken. In een 
mum van tijd was dit van de baan 

en werd De Schalieren als overbo-
dig gezien.” Het gebouw werd in 
1999 platgegooid voor ‘De Zeven 
Zusters’. De leerlingen en docen-
ten mochten vervolgens kiezen of 
ze naar
’t Otterke of De Muldershof wil-
den. 

De bijdrage van Bennie
Aan de goede sfeer heeft Bennie 
Beerens absoluut een bijdrage ge-
had. “Naast ondersteuning van 
het personeel en het schoolge-
bouw, was ik dagelijks bezig met 
het recreëren van de kinderen. 
Zwieren en zwaaien over de speel-
plaatsen, voetballen en dollen 
met die kids.” De bijnaam ‘Ome 
Bennie’ was binnen de kortste ke-
ren geboren. 

Het baantje was achteraf op z’n 
lijf geschreven, en de sluiting viel 
hem dan ook zwaar op het dak. 
“In deze zware periode heb ik veel 
hand-en-spandiensten en vrijwilli-
gerswerk verricht voor plaatselijke 
verenigingen.” 

Anno 2015 kan Bennie nog steeds 
niet stilzitten. Hij is lid bij het zang-
koor, de biljartvereniging en je kan 
hem nog regelmatig op de ach-
tergrond bij Café-Zaal Dave van 
de Burgt vinden. Daarnaast is hij 
nog bijna elke dag te vinden in de 
sportschool. Maar hoe je het ook 
went of keert, heimwee naar De 
Schalieren houdt Bennie en velen 
met hem nog elke dag; “ik denk 
nog dagelijks terug aan die mooi-
ste tijd van m’n leven!”
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tijd een goede sfeer. “Het was 

tergronden, maar het kon super 
goed met elkaar opschieten. Ik 

terijen. Wat de goede sfeer eens 

der die op een dag naar me toe 
kwam om te zeggen dat ze moeite 
had om haar kinderen in toom te 

zettend graag naar school.” En 
dat blijft Bennie tot op de dag van 
vandaag nog horen. “De kinderen 
van toen, die nu inmiddels zelf 
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WWW.WONENINDEFONTEIN.NL

INLOOPAVOND 1 JUNI 
19.00-20.00 UUR OP DE BOUWLOCATIE
De eerste jaren nauwelijks onderhoud, lage maandelijkse woonlasten en een 
indeling en afwerking die bij jou past? Dorps wonen met de stadse genoegens 
om de hoek? De 4 half vrijstaande nieuwbouwwoningen die gebouwd worden 
aan De Klumper te Lieshout bieden je deze mogelijkheid.

Naast de standaardinrichting met een luxe en comfortabele afwerking zoals 
vloerverwarming op de gehele begane grond, luxe sanitair en 
complete keuken, is het mogelijk jouw woning geheel naar eigen wens in 
te richten en samen te stellen. Nog dit jaar kun je de sleutels ontvangen.
 
Twijfel je nog? Lees hieronder waarom nu het moment is om te 
kopen.

Strengere toetsing lage rentes
De hypotheekrentes zijn de afgelopen periode � ink gedaald. Dat is natuurlijk 
positief, maar vanaf 1 juli 2015 gaat hier verandering in komen. Vanaf die 
datum gelden er strengere normen voor de NHG. Voor hypotheekrentes onder 
de 3% geldt vanaf 1 juli een lagere maximale hypotheek. Dit betekent dat je on-
geveer 5% minder kunt lenen dan voor die datum. Afhankelijk van je inkomen 
kan dit in de praktijk betekenen dat je ongeveer €10.000,- tot €15.000,- 
minder hypotheek kunt krijgen.

Bezoek onze inloopavond!

www.wonenindefontein.nl

BRON VAN SAMENWERKING

de fontein4 half/vrijstaande woningen

Oplevering eind 2015!

inlooPavond!

Maandag 1 juni

19.00-20.00 uur

locatie: de Klumper

INLOOPAVOND 

MAANDAG 1 JUNI 

19.00-20.00 uur 

locatie: 

De Klumper

Lieshout

Van den HurkMakelaars o.z.

Berg 2, Nuenen
tel. 040 - 28 33 708
www.vansantvoort.nl

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

www.vandenhurkmakelaars.nl
Van Santvoortmakelaars
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Post-
bus 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 bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schrifte-
lijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlo-
pige 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.

BEEK EN DONK - Het centraal gelegen speelveld van wijk de Voorbeemd in Beek en 
Donk is al maanden slecht bruikbaar. Vorig jaar is hier een nieuwe rioolbuis onder 
het veld gelegd en is er drainagesysteem aangebracht. Al vlug bleek dat de toestand 
van de bodem zo slecht was, dat verder werken onmogelijk was. Om verdere schade 
aan het veld te voorkomen is het veld toen niet afgewerkt en ingezaaid.

Gedurende de winter en voorjaar is het veld enigszins tot rust gekomen en opge-
droogd. Tijd dus om het veld weer speelklaar te maken. We gaan de bodem verder 
verschralen middels het aanvullen van een mengsel van scherp zand. Daardoor zal 
het water beter wegzakken in de bodem.

Aannemersbedrijf Selten zal na Pinksteren starten met deze bodemverbetering. 
Direct daarop zal het veld netjes ingezaaid worden met gras. In de weken daarop 
vragen wij de gebruikers van het speelveld om nog even geduld te hebben, om de 
jonge grasmat de kans te geven om te ontkiemen. Daarna ligt er weer een prachtig 
speelveld dat na deze ingreep nog langer voor veel doeleinden te gebruiken is.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
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 Bavaria Brouwerij Café, Heuvel 5 in Lieshout tijdens een 
braderie gehouden op maandag 25 mei 2015 van 11.00 tot 18.00 uur. Het evene-
ment wordt gehouden in en rondom de Heuvel in Lieshout (verzonden 18 mei 2015).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten bin-
nen 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 gemeen-tenieuwspagina’s.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:

- Bestuur Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners voor het organiseren van het 
 Nederlands Kampioenschap Wielrennen voor de Jeugd in Lieshout op zondag 7 
 juni 2015 van 9.00 uur tot 18.30 uur (verzonden 13 mei 2015),
- Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt voor het organiseren van een open dag 
 met een vlooienmarkt aan de Otterweg op zondag 31 mei 2015 van 9.00 tot 
 17.00 uur (verzonden 19 mei 2015),
- RKSV Sparta’25 voor het organiseren van een rommelmarkt op de parkeerplaats 
 van sportpark ’t Heereind, Heereindsestraat 10 in Beek en Donk op zondag 28 
 juni 2015 van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 19 mei 2015),
- Harmonie St. Caecilia Lieshout voor een concert ter afsluiting van het seizoen 
 op woensdag 1 juli 2015 van 19.00 tot 21.00 uur in de kiosk op de Heuvel in 
 Lieshout (verzonden 19 mei 2015).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten bin-
nen 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.

De burgemeester van de gemeente Laarbeek, heeft op 27 januari 2015 en 18 mei 
2015 besloten tot aanwijzing van zes toezichthouders op grond van artikel 41, eer-
ste lid, onder b., van de Drank- en Horecawet en de Regeling toezichthoudende amb-
tenaren Drank- en Horecawet. 
De aangewezen medewerkers van de Stichting Stadswacht Helmond krijgen hier-
door toezichthoudende bevoegdheden toegekend in het kader van voornoemde 
wetgeving. 

LAARBEEK – Als u een activiteit wilt organiseren, is de kans aanwezig dat u een eve-
nementenvergunning nodig. De Algemene Plaatselijke Verordening bepaalt name-
lijk dat ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ een evenement is, 
en dat daarvoor een vergunning nodig is.
Evenementen zijn in ieder geval een herdenkingsplechtigheid, een braderie, een 
optocht, een feest, een muziekvoorstelling, een straatfeest of een buurtbarbecue en 
een wedstrijd op of aan de weg. Er zijn ook wat uitzonderingen zoals betogingen of 
samenkomsten, daar is geen ver-gunning voor nodig. Als u niet zeker weet of voor 
uw activiteit een evenementenvergunning nodig is, kunt u altijd even informeren 
bij de gemeente.

De burgemeester heeft de wettelijke taak om per evenement af te wegen of er over-
last kan ontstaan en of de veiligheid van personen of goederen in het geding zouden 
kunnen komen. Daarom is het van belang een vergunning voor een evenement ruim-
schoots van te voren (en minimaal acht weken van tevoren) aan te vragen.

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning is een nieuw formulier vast-
gesteld dat u kunt vinden op www.laarbeek.nl. Voor meer informatie kunt u bellen 
met mevrouw J. Bakels of de heer A. Blankert van het Team Omgevingsvergunning 
(0492 469 700).

In verband met de Donckse Wijing is het gedeelte van de Lage Heesweg tussen de 
Kapelstraat en de Model van de Donckstraat in Beek en Donk afgesloten voor alle 
verkeer behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 31 mei 2015 
van 8.00 – 14.00 uur.

Op 1 december 2014 is aan Stichting S.O.S. een vergunning verleend voor het inza-
melen van kleding in 2015. De kledinginzameling wordt gehouden op donderdag 
28 mei 2015.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl. 

• Vacature gemeente Laarbeek
• Rijkswaterstaat renoveert Laarbeekse bruggen
• Openbare verlichting binnenkort vervangen of bijgeplaatst
• Bed & breakfastreglement Laarbeek ook van toepassing in bebouwde kom situaties
• Vertrouwenspersonen bij vragen, klachten of onvrede over jeugdhulp
 
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK – Vanwege Pinksteren is het gemeentehuis op maandag 25 mei gesloten.

Extra avonden open
Op maandag 29 juni en maandag 6 juli heeft burgerzaken extra avondopenstellin-
gen van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt voor deze avonden – net als voor de andere 
tijden dat we open zijn – rechtstreeks een afspraak maken via www.laarbeek.nl.

U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad, die zal worden ge-
houden op donderdag 28 mei 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek.
Agenda
1. Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vragenhalfuurtje.
5. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 23 april 2015.
6. Ingekomen stukken.
7. Zienswijze Ontwerpbegroting VRBZO 2015.
8. Zienswijze op begrotingswijziging 2015 en conceptprogrammabegroting 2016 GGD.
9. Zienswijze conceptbegroting MRE.
10. Voorstel in te stemmen met 1e begrotingswijziging 2015, begroting 2016 en jaar 
 rekening 2014 Peel 6.1.
11. Jaarrekening 2014 en Begroting 2015 en meerjarenraming Gemeenschappelijke 
 Regeling Blink.
12. Voorstel tot wijziging van het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Laarbeek.
13. Voorstel tot herziening van het Exploitatieplan Bemmer IV 2014.
14. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Janssensstraat 47, Aarle-Rixtel.
15. Aansluiting van de gemeente Gemert-Bakel bij de bezwaarschriftencommissie 
 Werkplein regio Helmond.
16. Voorstel tot instemming met statutenwijzing PlatOO.
17. Voorstel tot vaststelling van de gedragscode voor de gemeenteraad, het college en  
 de burgemeester van Laarbeek.
18. Sluiting.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burge-
meester en wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele on-
derwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 29 mei komen twee raadsleden van De Werkgroep en PNL aan het woord. 

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

Bezwaarschriften Renovatie speelveld de Ratel

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Evenementenvergunning nodig?

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Kledinginzameling

Kort nieuws

Openingstijden Gemeentehuis 

Raadsvergadering 28 mei

Gemeente actueel

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015
Besluit tot aanwijzing toezichthouders 
Drank- en Ho-recawet
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Ontwerpwijzigingsplan Opslag, Pater van der Burgtweg 1 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.9a van de 
Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het wijzigingsplan Opslag Pater van 
der Burgtweg 1, Beek en Donk ligt nu als ontwerp gereed. Dit ontwerpwijzigingsplan 
voorziet in een gebruiksverandering van het perceel vanwege beëindiging van het 
agrarisch bedrijf. In het kader van de gemeentelijke landschapsinvesteringsregeling 
wordt ook aan een gedeelte van het perceel een natuurbestemming toegekend. Een 
en ander gebeurt door toepassing van de in de artikelen 4.7.8 en 40.1 genoemde 
wijzigingsbepalingen van het bestemmingsplan Buitengebied.
Het ontwerpwijzigingsplan Opslag Pater van der Burgtweg 1, Beek en Donk en de 
bijbehorende stukken liggen van dinsdag 26 mei 2015 tot en met dinsdag 7 juli 
2015 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. 
Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.
nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke 
plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPWBDvdBurg-
tweg1-ON01).

Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opge-
steld. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemoti-
veerd aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan 
de zienswijze betrekking heeft.

Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indie-
nen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Leefbaar-
heid. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Isidorusplein/Ter Lijnde Beek en Donk 12-05-2015 bouwrijp maken Beekse  
    Akkers
Nieuwstraat 37 Lieshout 13-05-2015 bijleggen van een infil- 
    tratieriool
Wilhelminaweg 5-5a Beek en Donk 13-05-2015 wijzigen verdiepings- 
    vloer/plaatsen reclame
Kloostertuin 60 Beek en Donk 13-05-2015 plaatsen van een over- 
    kapping
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
De Hei 13 Mariahout 13-05-2015 saneren asbesthouden- 
    de golfplaten
Akkermuntstraat 2 Beek en Donk 13-05-2015 saneren asbesthouden- 
    de golfplaten

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

Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit
De Hei 13 Mariahout verwijderen asbest golfplaten  slopen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergun-
ning in het gemeentehuis Laarbeek. Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Willemstraat  Beek en Donk verplaatsen van buispalen bouwen 12-05-2015

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten bin-
nen 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.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Ahorn 10 Mariahout plaatsen van tijdelijke planologie 12-05-2015
  woonunit

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de recht-
bank. Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuurs-
recht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend 
en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het 
beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vra-
gen bij de voorzieningen-rechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande 
regel)

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

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Auwerstraat 2 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning te verlenen aan F.A.M. de Haas 
voor het veranderen van de bestaande inrichting of de werking daarvan, gelegen aan 
Auwerstraat 2 in Beek en Donk.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf dinsdag 26 mei tot en met 7 
juli 2015 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. 
Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Bo-
vendien kunt u telefonisch informatie in-winnen onder nummer 0492 469 867.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 
bezwaar kenbaar maken. Schriftelijke bezwaren kunt u richten aan burgemeester en 
wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. 

Bestemmingsplannen Aanvragen omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

Verleende omgevingsvergunningen

Wet omgevingsvergunning

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

INZAMELDAGEN

In 2015 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (Zonnetij, Heindertweg 82 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek
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Melding 8.41 Wet milieubeheer, Auwerstraat 2 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een melding op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door F.A.M. de Haas, 
Auwerstraat 2 in Beek en Donk. Daarop is het Activiteitenbesluit milieubeheer van 
toepassing. De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en 
Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie 
inwinnen bij de heer W. van Hout, telefoon 0492 469 867.

Wet milieubeheer

Vraag Internet Bankieren aan  
en krijg twee unieke zomerglazen.*

Geldzaken regelen  
op uw eigen manier
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Bij de Adviseur  
op kantoor

Onderweg met  
de Mobiele app 

Thuis met 
Internet Bankieren

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

Evenementen juni watermaand

In juni kunt u allemaal weer volop genieten van vele prachtige evenementen tijdens de Juni Wa-
termaand! Dit jaar voor het zesde jaar in successie georganiseerd. Een nieuwe Watermaand met tal van 
oude én nieuwe activiteiten. Op initiatief van de gemeente Laarbeek, maar met name een succes dankzij 
de immense inzet van verenigingen en vrijwilligers. Nieuw is, dat ook Helmond aansluit bij de Juni 
Watermaand en uitpakt met een aantal spectaculaire evenementen. Kortom, alle zeilen worden bijgezet 
om van de Juni Watermaand net als voorgaande jaren een groot succes te maken.

Even een blik vooruit met Joan Briels, wethouder in Laarbeek en Frans Stienen, wethouder in Helmond.

Een sprong in het diepe voor Helmond?
Frans Stienen: ‘Nee hoor, we zien de Juni Watermaand al enige jaren bruisen in Laarbeek. Er worden 
in Helmond verschillende evenementen georganiseerd die daar mooi bij aansluiten. Door die samen te 
verbinden, versterken ze elkaar en ontstaat er een aantrekkelijk programma, zowel hier in Helmond als in 
Laarbeek.’

En in Laarbeek, de zesde keer alweer, in rustig vaarwater?
Joan Briels: ‘Nou, er zijn ieder jaar weer nieuwe leuke verrassingen. De samenwerking met Helmond is er 
één van. We hebben natuurlijk vaker met elkaar te maken, en dan is het nu weer eens op een heel ander 
vlak. En met het oog op het water maken we al een doorkijkje naar het gebied in, op en langs de oude tak 
van de Zuid-Willemsvaart. Dat wat we de ‘Waterboulevard’ noemen, en we in een samenwerking willen 
gaan ontwikkelen.’

Wat gaat er extra gebeuren in Helmond?
Frans Stienen: ‘Op 13 en 14 juni wordt in Helmond het Drakenbootfestival georganiseerd, met draken-
bootraces tussen telkens twee teams. Spectaculair om te zien. We hebben de Laarbeekse politiek ook 
uitgedaagd om het in een race tegen ons op te nemen. Een vriendschappelijke race natuurlijk, maar we 
zullen allebei ons best doen om te winnen. Daarnaast gaat Duikvereniging Discovery Dive met drie andere 
verenigingen een deel van het kanaal schoon duiken en we sluiten met bestaande activiteiten ook aan bij 
de Juni Watermaand.’

Wat kunnen we verder verwachten, wat is er nieuw?
Joan Briels: ‘Het mooie van de watermaand is dat succesvolle activiteiten herhaald worden, maar ook 
nieuwe evenementen worden opgezet. We hebben mensen en verenigingen gevraagd met plannen te 
komen en dat heeft weer veel opgeleverd. Het Sint Margaretha gilde heeft voor het eerst waterspelen 
georganiseerd. De Teugelders zijn na een jaartje afwezigheid weer terug met Splash! Bavaria opent extra 
de deuren van de brouwerij. En niet te vergeten, in samenwerking met TSC Aan de Wielen en Waterschap 
Aa en Maas, is een nieuwe fietsroute uitgezet: de Waterpoortroute, die overigens ook Helmond aandoet. 
En dan nog meer, maar daar zal op deze pagina’s nog veel over geschreven worden.

Tot slot heren: wie gaat de Drakenbootrace winnen?
Beiden volmondig: wij!

Juni Watermaand van start!

Zaterdag 6 juni 
Open Brouwerij Dagen   Bavaria Brouwerij Café   Lieshout 
Laarbeekse Wandeltweedaagse Pannenkoekenhuis Pluk  Beek en Donk
 
Zondag 7 juni  
Open Brouwerij Dagen  Bavaria Brouwerij Café   Lieshout 
Laarbeekse Wandeltweedaagse Pannenkoekenhuis Pluk  Beek en Donk
Kikkerconcert   IVN-terrein De Bimd  Aarle-Rixtel
Muziektuinconcerten  Muziektuin   Beek en Donk 
Carat-Concerten   Carat-Paviljoen, Warande Helmond 

Zaterdag 13 juni 
Drakenbootfestival  kanaal/centrum    Helmond
 
Zondag 14 juni 
Drakenbootfestival  centrum/kanaal           Helmond
Drakenbootrace Laarbeek-Helmond  centrum/kanaal   Helmond
Carat-Concerten   Carat-Paviljoen, Warande  Helmond 

Dinsdag 16 juni 
Meer bewegen voor ouderen (55+) Zwembad De Drie Essen  Beek en Donk

Zaterdag 20 juni
Schoonduiken kanaal   Kanaal Helmond-Laarbeek 
Opening duiktrap Helmond Kanaal bij Cacaofabriek  Helmond 
Waterspelen St. Margaretha gilde Gildeterrein Havenweg  Aarle-Rixtel 
Scholenzeskamp KPJ  KPJ-terrein   Beek en Donk
Demonstratie De Reddingsklos & Watervrienden   Helmond

Zondag 21 juni
Open dag Natuurtuin ‘De Robbert’ Vinkelaan/Kemenadelaan  Helmond
Dorpszeskamp KPJ  KPJ-terrein   Beek en Donk
Carat-Concerten   Carat-Paviljoen, Warande Helmond

Zaterdag 27 juni
Modderdag   Kinderdagverblijf ’t Heikantje Aarle-Rixtel
Splash    Dijkstraat / Beekse Brug  Beek en Donk
Bedovo Beachtoernooi  Heuvelplein   Beek en Donk 

Zondag 28 juni
Adorable   Havenpark   Helmond
Watermeloen snijden  Elzas Passage   Helmond
Splash    Dijkstraat / Beekse Brug  Beek en Donk
Bedovo Beachtoernooi  Heuvelplein    Beek en Donk
MTB-veldtoertocht  Vertrek Grand Café Stout  Aarle-Rixtel
Lichtbeeldenshow  Kouwenbergs Kerkje  Aarle-Rixtel 
Kiki AHOI Musical  De Dreef   Aarle-Rixtel
Muziektuinconcerten  Muziektuin   Beek en Donk 
RCL Wandeltocht Runnersclub RCL accommodatie  Lieshout-
        Mariahout
Carat-Concerten   Carat-Paviljoen, Warande Helmond 
Koopzondag (thema water) centrum    Helmond
Opening Waterpoortroute
Rondje Waterpoortroute

* De activiteitenkalender is onder voorbehoud. Kijk voor het volledige programma 
op www.watermaand.nl en volg via Twitter @juniwatermaand.nl

Programma Juni Watermaand Laarbeek en Helmond

www.watermaand.nl
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Hollandse asperges 
AA-kwaliteit

500 gram

3.99

2.99
kilo 5.98W 22 - Aanbiedingen gelden van dinsdag 26 t/m zaterdag 30 mei 2015. 

Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

TE HUUR
Bedrijfsruimte 
van ca. 75 m2 vloeropp.

Voor mogelijkheden zoals:
Opslag-website verkoop-
Kantoorruimte-Praktijkruimte of Nagelstudio etc.
ook geschikt voor Zzp-ers of voor het geven van 
workshops.
 

Huurprijs: € 275,- per maand. 
Per direct beschikbaar.

 
Inlichtingen: 0492-464578
Beekerheide 25
5741HB   Beek en Donk
 

Flexibele huurtermijn bespreekbaar.

Aarle-Rixtel - IVN Laarbeek houdt 
zondag 7 juni van 12.00 tot 18.00 uur 
diverse activiteiten op het IVN-terrein 
‘de Bimd’ aan de Beekseweg te Aarle-
Rixtel. Volg de borden IVN Laarbeek 
en via een zandpad wordt het IVN ge-
bouw ‘De Bimd’ eenvoudig bereikt. 
Er is voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig. Hiermede schenkt het IVN 
ook dit jaar extra aandacht aan de 
waarde van water voor Laarbeek.

Kikkerconcert
Na het succes van voorgaande jaren 
wil het IVN van het Kikkerconcert in 
‘de Bimd’ ook dit jaar weer een gewel-
dig ‘natuurmoment’ maken. De basis 
van een kikkerconcert is een activiteit 
in de periode dat de kikkers kwaken. 
Bij het juiste weer zullen veel groene 
kikkers van zich laten horen. Dit ge-
kwaak zal worden afgewisseld met 
muziek van 2 muziekgroepen (Gipsy 

Mood en De Wanhoop) en onze eigen 
vertolker (Henk van Beek) van streek-
taalmuziek. 

Overige activiteiten
Naast het kikkerconcert is er nog veel 
meer te beleven op 7 juni. Zo is er het 
blotevoetenpad dat door vrijwilligers 
tijdens NL Doet is aangelegd. Speciaal 
voor de jeugd zijn er op het terrein 
verschillende wateronderzoekjes en 
proefjes gepland. Natuurlijk gaan ze 
met een schepnet de poel op water-
beestjes monitoren. Het IVN heeft, 
naast een prachtige loopbrug over de 
poel, hier 2 extra steigers gerealiseerd 
zodat ze nog beter kunnen ‘slootje 
prutten’. De vangsten kunnen wor-
den bewonderd in aquaria onder de 
prachtige overkapping in de vorm van 
een vlinder. De jeugd kan vervolgens 
struinen rond de poel, op het vogel-
pad en op ontdekking gaan bij de 

insectenmuur, varenwand, muizenrui-
ter, vleermuizenkelder en egelschuil-
plaatsen. Tevens kunnen ze nestkast-
jes timmeren, vlechten met wilgen, 
schminken, enz. Rondom de poel 
komen een aantal kraampjes te staan 
waar informatie kan worden verkre-
gen over de diverse werkgroepen bin-
nen IVN Laarbeek zoals o.a. de water-
werkgroep, de IVN vogel-werkgroep 
‘de Ortolaan’, jeugd-IVN en de flora-
werkgroep. Op het voorterrein vindt 
verder een creatieve- en natuurmarkt 
plaats en er vinden rondleidingen door 
De Beemd plaats, gehouden door na-
tuurgidsen.  Ook kunnen mensen de 
nieuwe insectenmuur bekijken. 
 
Zondag 7 juni 
IVN Laarbeek nodigt u van harte uit 
voor deze dag. Evenals voorgaande 
jaren is de toegang gratis.

Laarbeek - Buurtvereniging de Vijver 
houdt op zaterdag 6 en zondag 7 
juni de Laarbeekse wandeltoch-
ten. Inmiddels hebben zij hiervoor 
de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. 
de wandelingen zijn klaar, voor de 
EHBO is gezorgd en de posten kun-
nen ingericht worden. Net als andere 
jaren zorgen ze ervoor dat er op de 
rustpunten koffie, thee, ranja, water 
en soep te verkrijgen is. Het enige 
wat ze nu nog nodig hebben is goed 
wandelweer, maar daar hebben zij 
helaas geen invloed op.
 
Ook dit jaar hebben ze weer 2 ver-
schillende wandeltochten uitgezet 
voor de zaterdag en de zondag. 
Let op: de startplaats is nieuw: Pluk 
Pannenkoekenhuis, Koppelstraat 35  

te Beek en Donk. Van daaruit vertrekt 
u voor een mooie tocht door de om-
geving van Laarbeek, waarbij u kunt 
kiezen uit afstanden van 5, 10, 15, 20, 
30 of 40 kilometer. Vooral deze laatste 
afstand is natuurlijk een goede oefe-
ning voor diegenen die de Nijmeegse 
vierdaagse en/of de Kennedymars 
gaan lopen. Zoals u ziet, voor iedere 
wandelaar (zowel geoefend als on-
geoefend) een haalbare afstand. De 
wandelingen zijn helemaal uitgepijld, 
en gaan over B-wegen, onverharde 
paden, door bossen, over fietspaden, 
langs waterloopjes, vennen en poel-
tjes enz., kortom, door de mooiste 
gebieden rondom Laarbeek. Vanaf 
7.30 uur kan gestart worden voor de 
20, 30 en 40 kilometer. Vanaf 9.00 
uur starten de 5, 10 en 15 kilometer.

De kosten bedragen €2,50 per 
persoon per dag. Leden van de 
Koninklijke Wandelbond Nederland 
betalen € 2,00 per persoon per dag. 
U kunt per dag inschrijven, dus u 
kunt ook 1 van de 2 dagen deelne-
men. Er is op zaterdag een andere 
route dan op zondag; daardoor 
loopt u nooit 2 dagen dezelfde 
route. Kijk voor meer informatie op 
www.laarbeeksewandeltochten.nl.

De organisatie hoopt op een groot 
aantal deelnemers. Een leuke ge-
legenheid om alleen of met een 
groep vrienden, collega’s, familie 
samen één of twee dagen te gaan 
wandelen in een mooie omgeving.

juni watermaand
Kikkerconcert en andere 
activiteiten bij IVN Laarbeek

Geslaagde 3e editie EyeOn 
Nightrun

Laarbeekse wandeltochten voor 
geoefende en recreatieve wandelaars

Kijk voor alle evenementen in Laarbeek tijdens Juni watermaand op www.mooilaarbeek.nl

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

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE BIJ AANKOOP VAN EEN 
COMPLETE BRIL.

DENK AAN UW ZONNEBRIL OP STERKTE OF DAGLENZEN VOOR VAKANTIE!

U KRIJGT EEN ZONNEBRIL IN DEZELFDE STERKTE CADEAU. 
DUS EEN VARILUX BRIL IS EEN VARILUX ZONNEBRIL CADEAU

*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES Eugenie van Vijfeijken
Raagtenstraat 4 Beek en Donk

06-27179488
www.schoonheidssaloneugenie.nl

Een Dr. Hauschka behandeling, een unieke 
ervaring voor lichaam en geest!

Ter kennismaking van €85,00 voor €68,00

Aarle-Rixtel - De derde editie van de 
EyeOn Nightrun vond vrijdagavond 
plaats. Een parcours van 8,4 kilometer 
voor hardlopers en een verkorte rou-
te van 6 kilometer voor wandelaars. 
Net zoals de eerste editie gaan de 
opbrengsten dit jaar weer naar KWF 
Kankerbestrijding.
 
Vijf vrijwilligers die in dienst zijn van 
consultancybedrijf EyeOn hebben dit 
jaar weer voor alles gezorgd: EHBO-
post, verkeersregelaars, hoofdlampjes 
en glow sticks. Het parcours was goed 
aangegeven met borden en lampjes.
 
75 enthousiaste deelnemers meldden 
zich aan de start (50 hardlopers en 25 
wandelaars). Freek Aertsen, een van 
de partners van EyeOn, gaf een korte 
uitleg over het parcours en Henriëtte 
van Ganzenwinkel blies om 21.30 
uur op haar vuvuzela voor de start. 
Na ruim een half uur kwam de eerste 

hardlopende deelnemers binnen en 
rond 23.00 uur de laatste wandelaars. 
Aan eten voor de gefinishte deelne-
mers was ook gedacht, verschillende 
sponsoren hadden bananen, energie-
drank en alcoholvrij bier gedoneerd.
 
De opbrengsten van dit jaar gaan naar 
het Alpe d’HuZes team van Stephan 
Wouters, werknemer van EyeOn. Een 
aantal jaar geleden werd bij hem kan-
ker geconstateerd en hij zet zich sinds-
dien in voor KWF Kankerbestrijding. 
Volgende week zullen hij en zijn team 
weer de zware klim gaan maken. De 
deelnemers hebben gezorgd voor een 
totale opbrengst van €1325,35.
 
De organisatie hoopt volgend jaar 
de honderd deelnemers te halen! 
De EyeOn Nightrun werd mede 
mogelijk gemaakt door Bavaria, 
Sligro, Restaurant de Steenoven en 
Runnersworld Eindhoven.
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Het zijn weer de pioenroos weken.
verkrijgbaar in 3 mooie tinten 

Nu in de aanbieding:
van € 2,25 voor € 1,75 p.s.

 
Leuk als kado of om zelf buiten te zetten,

een PTMD vogel-drink-schaal van

€12,95 nu voor € 9,95

Dorpsstraat 20  Lieshout  www.bloemend.nl  0499-323192

MooiBoerdonk
Twee keer verlies voor veteranen RKSV Boerdonk zoekt trainer en verzorger

Concert in de kerk van Boerdonk

Zomerfair bij emaillemuseum ‘Het kleine Aadal’

Boerdonk – “Zo, daar zitten we dan in de kantine. 
We zijn niet als de jeugd of de senioren, nee wij 
veteranen gaan nog de hele maand mei aan de 
voetbal. Nog twee wedstrijden voor de boeg deze 
maand en dan mogen ook wij met zomerstop. 
Gelukkig kunnen we dit seizoen volgende week 
zaterdagavond ook afsluiten met een feest! Goed 
geregeld zo op het einde van het seizoen, zou ei-
genlijk elk jaar moeten kunnen zijn..”

Hoe dan ook, afgelopen zaterdag stond Sparta’25 
op het programma. Een van hun spelers voetbalt 
al 60 jaar bij Sparta’25! Al aardig op leeftijd zou 
je zeggen? Dat klopt, maar nog net zo technisch 
op het veld als in de tijd dat Sparta’25 landskam-
pioen werd en dus wist hij ook menig speler van 
Boerdonk te dollen met mooie effectballetjes.
Het was mooi weer, een mooie pot voetbal en 
een mooie gelijke uitslag (4-4). In de kantine werd 
natuurlijk ook weer de 3e helft genoten. Vanuit 
Sparta’25 werd er rondgegaan met een ‘loterij’. 
Vooraf werden op een blaadje de diverse en ver-
schillende mogelijke uitslagen in een hokje geno-
teerd. Deze uitslagen werden verstopt onder een 
houten balkje en als je een gokje wilde wagen, kon 
je €0,50 inleggen en je naam bij een van de hok-
jes noteren. Wie weet konden we hiermee wel iets 

winnen. Door onze trouwste supporter (dit mogen 
er overigens zeker meer worden!) werd onthuld 
wie de winnaar was, maar ook dit was helaas nie-
mand van Boerdonk.

Hoe dan ook….gelukkig hebben we de foto’s nog!

Boerdonk - Terwijl de laatste wedstrijden gespeeld 
worden, en de toernooien volop bezig zijn, is de 
technische commissie alweer met het volgende 
seizoen bezig. 

De elftallen worden weer ingedeeld, trainers en 
leiders worden gezocht, en die komen ze nu te 

kort. Een trainer voor de B-selectie, het 3e, 4e en 
de veteranen van  RKSV Boerdonk trainen op don-
derdagavond. Ook wordt er een verzorger gezocht 
voor Boerdonk 1, die op zondag mee gaat met het 
eerste elftal. Heb je interesse in een van de twee 
vacatures, stuur dan een mailtje naar info@rksv-
boerdonk.nl.

Boerdonk – In de kerk van Boerdonk wordt zon-
dag 7 juni om 16.30 uur een concert gehouden 
door Projectkoor KLINK met het programma 
‘Zomertroost’. 

KLINK is een ensemble dat werkt zonder dirigent. 
Op die manier verhogen de zangers de  betrokken-
heid van zowel zanger als publiek bij de muziek die 
klinkt. Tijdens het  weekend van 6 en 7 juni maakt 
het ensemble gebruik van de kerk van Boerdonk als 
repetitieruimte en werkt Lionel Meunier als muzi-
kale inspirator met hen. Voor KLINK is het werken 
met deze artistiek leider/coach en zanger van het 

professionele ensemble Vox Luminis de kers op de 
musiceertaart. Het project wordt op zondag afge-
sloten met een concert. Het concert ‘Zomertroost’ 
laat pareltjes horen uit de renaissancemuziek die je 
hart raken in elke noot die klinkt. De zangstukken 
worden aangevuld met korte teksten van Lidwine 
Boots over rouw en verlies.

U bent van harte uitgenodigd om dit bijzondere 
concert bij te wonen. Na afloop wordt u een kop 
koffie of thee aangeboden door het parochiebe-
stuur. Entree is gratis, vrije gift na afloop.

Boerdonk – De zomerfair bij het emaillemu-
seum ‘Het kleine Aadal’ wordt gehouden op 
zaterdag 30 mei. De standhouders op de zo-
merfair komen met streekproducten, brocante, 
curiosa, antiek en emaille. De fair wordt ge-
houden van 10.00 tot 16.00 uur.

Vanaf 11.00 uur broodje VAIR burger of een 
broodje VAIR worst, met vanaf 10.30 uur ieder 
uur een rondleiding in het emaillemuseum. De 
toegang van de fair is gratis, de rondleidingen 
in het emaillemuseum kosten normaal €5,00, 
maar tijdens de fair slechts €4,00.  

Het museum heeft onlangs weer een flinke uit-
breiding gehad, er is een winkel annex woning 
bij gekomen, beiden ingericht in jaren 50 stijl. In 
de winkel staan diverse complete en nog onge-
bruikte keuken uitzetten. De keuken uitzetten 
zijn uit 1938, eind jaren 40, 1950 en 1957. De 
woning is ingericht met een emaille keuken uit-
zet die afkomstig is uit de familie van Vincent 
van Gogh.

Tijdens de fair is er gratis ruime parkeergelegen-
heid.

Gratis parkeren!

FILMPJE 

PAKKEN?
•	 DE VETSTE BIOSCOOP VAN NEDERLAND

•	 DE NIEUWSTE FILMS

•	 SERVICE AAN JE STOEL

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

AUTO CORSTEN

ERKEND
REPARATEUR

Tjerk aan de bal 
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TUSSE N   WERK EN WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Vrouw, echtgenote, mama en collega. Met man, drie kinderen en een baan. Chaotisch en verstrooid, 
actief en creatief, emotioneel en betrokken.

Een brokkenpiloot dat is hij. Op ontelbare foto’s 
staat hij afgebeeld met blauwe ogen, schaafwon-
den en bloedvlekken. De route naar school heeft 
hij al op veel plekken vanaf de grond bekeken. 
Ontelbare keren ben ik me een hardverzakking 
geschrokken omdat hij geparkeerde auto’s net op 
het laatste moment kon ontwijken.
Tijdens afspreken met een vriendje overkwam het 
hem echt. Hij knalde keihard tegen een auto aan 
met zijn fiets. Een aardige meneer raapte hem op. 
“Hij was heel lief hoor mama. Hij vroeg of ik pijn 
had, hoe ik heette en waar ik woonde.” Gelukkig 
was het inderdaad een aardige meneer, want het 
verwachte telefoontje bleef uit.
Op sokken schaatsen leverde een flinke wiek in 
zijn voorhoofd op. Mijn gastouder kwam het 
slechte nieuws op mijn werk vertellen. “Dat moet 
gehecht worden.”  Gelukkig was mijn baas zo aar-
dig om mij met mijn kind mee naar de huisarts te 
sturen. Met een doek tegen zijn voorhoofd aan-
gedrukt kwamen we aan bij de huisartsenprak-
tijk. Achter de doek kwam een wond tevoorschijn 
die het meeste weg had van een kapot geknapt 

barbecueworstje op de bakplaat. De huisarts 
hechtte alles vakkundig aan elkaar.

Sinds mijn oma is overlede, komen we met de fa-
milie jaarlijks bij elkaar. Mijn uitgelaten schatje stui-
tert tussen alle familie en nog verdere familie door. 
Acht jaar geleden was hij na het feest zo zwart 
dat we hem voor het slapen gaan nog even onder 
de douche wilden houden. Door een ongelukkige 
valpartij viel hij twee tanden uit zijn mond en be-
landden we diezelfde dag bij onze tandarts. Na het 
verwijderen van een derde tand zat ik depressief 
na te denken hoe ik de komende jaren mijn kind 
van vloeibaar eten moest voorzien.  Zoonlief riep 
binnen een week: “Kijk mam, ik knak zelfs de wor-
teltjes.”  Tot mijn verbazing kreeg ‘broer Konijn’ 
alles weg met zijn krachtige kaken.

Afgelopen familiefeestje kwam hij ongelukkig ten 
val en brak zijn pols. Gelukkig werd het na een lan-
ge avond in het ziekenhuis gezet in de kleuren van 
landskampioen PSV. Een week later koos hij voor 
wit. “Dan kan er veel op geschreven worden.” Na 
een paar weken ziet het gips zwart en staan er al-
lerlei gekleurde vlekken op.  Zoonlief doet weer 
alles, ook fietsen. U bent dus gewaarschuwd.

Brokkenpiloot

Scouting Lieshout - Mariahout op kamp in Mill
Lieshout/Mariahout – De leden van Scouting 
Lieshout – Mariahout zijn gezamenlijk op kamp 
geweest naar De Kuilen in Mill. Op het terrein 
van visvijver ‘de Meeren’ werden de tenten op-
geslagen. Één van de belangrijke taken tijdens 
dit kamp was het trekken van de prijswinnaars 
van de loterij, georganiseerd door Scouting 
Lieshout – Mariahout. 

Het kampterrein werd de eerste dag ingericht 
door de leiding en Scouts, die de komende  3 
nachten op het kampterrein zouden overnach-
ten. Naast de 5 slaaptenten werden ook de staf-
tent en het activiteiten zeil (voor bescherming 
tegen zon en regen) opgebouwd. Verder werden  
een vlaggenmast,  toegangspoort en aanlegstei-
ger voor de boten gepionierd. Na hard werken 
was het heerlijk genieten op en in het (koude) 
water van de zandafgraving en bij het kampvuur 
later op de avond.

De Welpen arriveerden de volgende ochtend 
om 2 nachten op het kampterrein te overnach-
ten. Op het programma stond onder andere een 
GPS en Walkie-Talkie tocht door de mooie om-
geving van de Kuilen en het pionieren van een 
vlot. Na een maaltijd, waarin 15 kilo aardappels, 
5 kilo sperziebonen en 4 kilo gehakt door een 
aantal ‘kook-ouders’verwerkt waren, was het in 
de schemering tijd voor het avondspel en ook 
deze heerlijke dag werd rondom het kampvuur 
afgesloten.

Na een korte nacht op het kampterrein werden 
ook de Bevers verwelkomd. ‘s Ochtends ston-
den voor de gezamenlijke groepen een smok-
kelspel en het ontwerpen van een piraten-vlag 
op het programma. De zeskamp die voor de 
middag gepland was viel figuurlijk in het water. 
Vanwege het mooie weer vermaakten de leden 
van Scouting Lieshout – Mariahout zich zo goed 
in het water en aan het strand van de recreatie-
plas van de Kuilen dat besloten werd de zeskamp 
te laten voor wat het was.  

Bij terugkomst op het kampterrein werd  het 
kampvuur omgetoverd tot een barbecue en tij-
dens de barbecue werden door de aanwezige 
jeugdleden de prijswinnaars van de 41 prijzen 

van de loterij getrokken (zie uitslag onderaan dit 
artikel). Na het gebruikelijke corvee was de laat-
ste avond gereserveerd voor de feestavond. De  
hieropvolgende nacht werd wederom een erg 
gezellige (en voor velen korte) nacht. 

Het succesvolle kamp werd de volgende dag 
afgesloten door de vlag voor een laatste keer 
officieel te strijken. De weergoden die ons de 
afgelopen dagen zeer gunstig gestemd waren 
lieten ons helaas op het laatste moment alsnog 
een beetje in de steek waardoor we de laatste 
ochtend met wat lichte regen werden begroet. 
Echter  met de hulp van ouders werd het kamp 
snel opgebroken en opgeruimd, waarna iedereen 
moe en voldaan naar Lieshout en Mariahout te-
rugkeerde.

Winnende loten loterij 2015 Scouting Lieshout 
– Mariahout: 
Aandacht voor Haar, Kappers bon, lot 241; 
Bavaria Brouwerijcafé, Biertour voor 2 perso-
nen, lot 1260 en lot 1004; Bloemend, Bloemen 
bon, lot 699 en lot 787; Boomkwekerij Theodoor 
Biemans, Piramide buxus, lot 963; De Concurrent, 
Cat eye VELO 7 fiets computer, lot 1861; DHL 
Express, Cirque du soleil dames chirt medium, lot 
860; DHL Express, Fast dry sportshirt maat XL, 
lot 566, lot 1254, lot 1105, lot 1400 en lot 142; 
Dio Mark, Strandtentje, lot 453; 2x Mok “I love 
mama”, lot 454; Bidon, lot 561; Van Gils douche 
set (voor mannen), lot 1273; Dio Mark, MEXX 
toilettas, lot 145; Dames tasje, lot 821; Dames 
tas, lot 367;  Strandtas blauw, lot 521;  Tas 
paars, lot 1799; Eefje’s nagelstudio, Nagelstyling 
bon, lot 1587; Haarmode Frency, Kappers bon, 
lot 525; Hogers mode, Kleding bon, lot 391 
en lot 1253; Hoveniers bedrijf Theo Teunisse, 
Plantenbon, lot 151; Jumbo supermarkt, 
Winkelwagen met boodschappen, lot 1011; 
Medisch pedicure Marion Janssen, Pedicure bon, 
lot 301; Restaurant de Pelgrim, Tapas bon voor 2 
personen, lot 1924; Slagerij Hurks, Vleesbon, lot 
782 en  lot 1445; Something Else, Plantenbon, lot 
541, lot 1134 en lot 604; Top 1 toys, Vtech meis-
jes rugzak, lot 1175; Tria fietsen, Gummi lock (cij-
ferslot), lot 1882; Mountainbike Handschoenen 
maat M, lot 514; VKS Autoservice, APK, lot 1459 
en  lot 1641. 

Armen die te kort zijn om de 
krant nog te kunnen lezen. Drie 
leesbrillen thuis en één voor in 
de auto. SMS-jes die niet te lezen 
zijn; na je veertigste word je er 
een keer mee geconfronteerd dat 
je ogen, als gevolg van een na-
tuurlijk proces, slechter worden. 

“Multifocale lenzen zijn ideaal 
voor mensen die nu al lenzen 
of een bril dragen, maar merken 
dat lezen lastiger wordt”, aldus 
Patrick Wetzel, eigenaar en op-
tometrist bij Opticien Patrick  
Wetzel.

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 
mei a.s. houdt Opticien Patrick 
Wetzel in samenwerking met 
Bausch + Lomb speciale open 
dagen waar u alles kunt vragen 
over multifocale lenzen. En waar 
u vrijblijvend kunt proberen of 
het iets voor u is. Patrick Wetzel 
vertelt: “ Veel mensen grijpen 
eerst naar een leesbrilletje, maar 
hebben er al snel zes of zeven 
omdat ze ‘m overal nodig heb-
ben. Anderen doen niets omdat 
ze zich met leesbril ‘oud’ voelen. 

Het voordeel van multifocale len-
zen is dat je er niets van ziet, dus 
gewoon jezelf blijft, terwijl je toch 
overal scherp ziet”.

De meeste mensen weten nog 
maar weinig over multifocale len-
zen. “Moet ik dan door een mini-
venstertje kijken? Of mijn hoofd 
telkens omhooghouden en naar 
beneden kijken om te kunnen 
lezen?” horen opticiens vaak.  
“Dat zijn fabeltjes.”, zegt Patrick 
Wetzel. “zo’n lens zit heel ingeni-
eus in elkaar en je hoeft helemaal 
niets te doen, het gaat vanzelf. 
Maar de precieze werking leggen 
we op de open dagen duidelijk 
uit. Ook kunnen mensen de mul-
tifocale lens van Bausch + Lomb 
dan een maand lang gratis uitpro-
beren”. U hoeft geen afspraak te 
maken voor 29 en 30 mei, maar 
kunt gewoon binnenlopen.

Juist voor mensen die op kantoor 
werken, is het zicht dichtbij en op 
de zogenoemde tussenafstand 
van groot belang. Niet alleen 
het lezen van papier, maar ook 
van smartphones of, iets verder 

weg, de laptop of pc. En zeker 
wanneer je nu een bril of lenzen 
draagt voor veraf is het ideaal als 
dat allemaal in een keer gecorri-
geerd kan worden. 

Open dagen multifocale lenzen: 
Vrijdag 29 mei van 9.00 tot 20.00 
uur en zaterdag 30 mei van 9.00 
tot 17.00 uur

Opticien Patrick Wetzel  
Piet van Thielplein 17  
Tel: 0492-450693
5741 CP Beek en Donk   
www.patrickwetzel.nl

*Normaliter betaalt u aanpaskosten a € 47,00, tijdens de Open Huis dagen 
worden deze niet berekend. © 2013 Bausch & Lomb Incorporated.  ®/TM are 
trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its a�  liates.

Scherp en comfortabel 
zien, zonder leesbril!
De nieuwste multifocale 
contactlens voor scherp zicht 
wanneer het echt nodig is.

Aanbieding:

Eén maand gratis* uitproberen!

NIEUW PureVision®2 for Presbyopia lenzen

NIEUW 
De PureVision®2 for Presbyopia 
zijn voor u de juiste lenzen als u:

·  Vooral dichtbij en op de tussenafstand scherp wilt zien

·  Geen aparte leesbril wilt dragen

·  Veel werkt met computer, smartphone, tablet, etc.

·  Ontevreden bent over uw huidige contactlenzen

Aanbieding: 
Eén maand GRATIS* uitproberen!

Maak nu een afspraak tijdens onze Open 
Huis dagen op 29 en 30 mei om de 
PureVision® 2 for Presbyopia lens de gehele 
maand juni GRATIS* uit te proberen!

‘Kunt u de kleine lettertjes niet 
meer lezen?’
Vraag alles over multifocale lenzen tijdens de speciale open dagen bij 
Opticien Patrick Wetzel in Beek en Donk op 29 en 30 mei a.s.

PERSBERICHT Beek en Donk, 28 mei 2015
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Beleef meer in Openluchttheater Mariahout!
w w w.openluchttheater-mariahout.nl

Veldhuis & Kemper
Zaterdag 6 juni 20:30 uur

30 arrangementen
    food & drinks
       voor jong en oud

Voor groepen van 
6 tot 200 personen!

Parklaan 2   Beek en Donk   06 31526367     www.outdoorlaarbeek.nl

TEAMUITJE REGELEN NOG 

VOOR DE ZOMERVAKANTIE?

VOOR VRIENDEN,
FAMILIES, bedrijven, 
scholen en vereniginGEN

www.depelgrim-mariahout.nl   Mariastraat 21-23   0499-421448

 korting p.p.korting p.p.

op een asperge hoofdgerecht 
bij De Pelgrim met asperges van 

aspergekwekerij van Rooi

geldig tot 21 juni 2015geldig tot 21 juni 2015
maximaal 1 bon per persoonmaximaal 1 bon per persoon

reserveren gewenst
alleen geldig op vrijdagavond

Mariastraat 1 5738 AH Mariahout  T. 0499 423 267
06 208 975 44 (altijd bereikbaar)
www.asperges-mariahout.nl 

Aspergekwekerij 

Jean-Paul & José van Rooi
Mariastraat 1  Mariahout

    

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

ORGANISEERT
GROOTSE VLOOIENMARKT

EN KOFFERBAKVERKOOP
OP HET EVENEMENTENTERREIN

AAN DE OTTERWEG BEEK EN DONK
WWW.KONTAKTFM.NL

 
ZONDAG 31 MEI A.S.

VAN 9.00 TOT 16.00 UUR
Voor info/kraam/grondplekken verhuur 06-20888818

Open dag Studio Omroep Kontakt van 9.00 - 17.00 u 
en Live muziek op het muziekplein voor de studio 

vanaf 11.00 uur.

Mooi UIT in Laarbeek
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Voordelige bloemen

Prijsverlagingen

Voordelige bloemen

360 G

450 G

300 G

4 STUKS

250 G 250 G

100 G

0.49
  WEEKEND

2.69
  WEEKEND

1.19
  WEEKEND

2.89
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

2.29 4.99

2.29
v   van 2.39

1.79
v   van 1.99

1.99
v   van 2.19

600 G

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

29 T/M 31 MEI29 T/M 31 MEI29 T/M 31 MEI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

2.
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling   ** Geldig t/m 31 mei.

Hollandse
spinazie*

Snackgroenten met dip*

Kalkoenovenschotel 
met zigeunersaus*

Roomboter croissantsSchouderkarbonade 
Piri Piri*
Zonder been.

Gemarineerde 
tapas garnalen*

Gesneden Goudse kaas 48+* Gesneden kaas 30+*

Lengte: 40 cm, 
max. 14 stelen of
lengte: 50 cm, 
max. 10 stelen.

Rozen**

Lengte: 40 cm, 
max. 30 stelen.

Boeket**

Ondernemersclub ‘Vier’ op 
bezoek bij de Comedy Night

Voorspeelconcert bij Muziekopleiding O&U

Open dag bij Omroep Kontakt

Receptie Paul Kweens 50 jaar jeugdleider

Expositie stichting KuBra 

Laarbeek – Ondernemersclub ‘Vier’ gaat op bezoek 
bij de Comedy Night van het Openluchttheater in 
Mariahout. Hierbij treedt onder andere stand-up 
comedian Leon van der Zanden op. Het bezoek 
vindt plaats op zaterdag 13 juni. Deze avond is 
toegankelijk voor alle inwoners van Laarbeek. 
Voor de leden van ‘Vier’ is een speciaal arrange-
ment samengesteld. 

Comedy Night 
De Comedy Night is al jaren een begrip in Mariahout 
en omstreken. Host van de avond is Leon van der 
Zanden. Samen met enkele steengoede comedians 
zorgt hij gegarandeerd voor een bruisende beleve-
nis. Een avond vol humor en Brabantse gezelligheid. 
  
Ondernemersclub 
‘Vier, ondernemersclub Laarbeek’ is de nieuwe naam 
voor Stichting Bedrijven Belangen. Dit werd op 

zondag 15 maart gepresenteerd, tijdens het 20-ja-
rig bestaan van de stichting. Het bezoek aan het 
Openluchttheater is een van de vele vernieuwende 
activiteiten die ‘Vier’ op de agenda heeft staan. 

Comedy Night 
De avond is toegankelijk voor alle ondernemers van 
Laarbeek. ‘Vier’-leden met het Compleet-pakket 
betalen niets voor deze avond. Alle overige onder-
nemers betalen voor deze avond 25 euro per per-
soon.  Deze toegangsprijs is inclusief drie munten, 
een welkomstdrankje en een aantal heerlijke hap-
jes. De avond wordt afgesloten met een DJ. 

Aanmelden?
Wil jij graag gebruik maken van dit arrangement? 
Ga dan naar www.vierlaarbeek.nl en meld je aan!  
Ben je geen ondernemer, maar wil je deze avond wel 
bezoeken? Kijk dan op www.oltm.nl voor kaartjes.  

Beek en Donk - In Muziekcentrum ‘t Anker vindt op 
zondag 31 mei vanaf 10.00 uur een voorspeelcon-
cert plaats ter voorbereiding op de muziekexamens.  

Alle Laarbeekse muziekleerlingen die in juni op exa-
men gaan, zullen deze dag een optreden verzor-
gen, waarbij zij een van hun examenstukken ten 
gehore gaan brengen. Het betreft leerlingen van 
Stichting Muziekopleiding O&U uit Beek en Donk, 
Harmonie St. Caecilia uit Lieshout en Harmonie 
De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel. Samen ruim 40 
jonge muzikanten, zowel blazers als slagwerkers, in 
niveau variërend van A tot en met C. Zij bieden 

u tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 
15.00 uur een zeer afwisselend programma aan. 
Alle optredens worden beoordeeld en van com-
mentaar voorzien door een deskundige, die de 
leerlingen na afloop wat opmerkingen en tips mee 
zal geven die nuttig kunnen zijn om de muziekexa-
mens op 6 juni succesvol af te ronden.

Het voorspeelconcert is gratis toegankelijk en pu-
bliek is van harte welkom om op enig moment tus-
sen 10.00 en 15.00 uur binnen te lopen om te ko-
men luisteren. Houdt u wel rekening met de pauze 
tussen 12.00  en 13.00 uur.

Beek en Donk - Omroep Kontakt pakt groots uit en 
bruist volop, met een open dag, live muziek en een 
vlooienmarkt, kom en beleef het mee op zondag 
31 mei! 

Van 9.00 tot 17.00 uur opent Omroep Kontakt haar 
deuren en nodigt daarbij alle inwoners van Laarbeek 
uit om een kijkje te komen nemen. Ze laten graag 
zien hoe er gewerkt wordt. Hoe wordt een radiopro-
gramma gemaakt, hoe maken ze tv of hoe ziet een 
studio er van binnen uit. Kortom: iedereen kan tij-
dens deze dag zien en horen hoe het er aan toe gaat 
bij de lokale kweekvijver van omroeptalent. Diverse 
vrijwilligers zijn aanwezig en geven uitleg. De open 
dag is ook de start van de Week van de Lokale 
Omroep (30 mei tot en met 5 juni 2015) waarbij 
in heel Nederland een week lang aandacht wordt 
besteed aan het werk van de lokale omroepen. 
Omroep Kontakt wil er graag zijn voor jong en oud. 

Live muziek op het muziekplein
Voor de studio, in de openlucht, presenteert Omroep 
Kontakt tussen 11.00 en 17.00 uur Diverse artiesten, 
zoals Perfect Match, Party Duo, Brabant Duo, Stein 
vd Ven & Job van Rooij,  Bowen Straatman & Nick 
Heesakkers en Koossie Citroen zullen zorgen voor 
een gezellige sfeer. Ook is er gedacht aan vertier 
voor de kinderen met enkele luchtkussens.
 
Vlooienmarkt
Omroep Kontakt houdt op deze dag van 9.00 tot 
16.00 uur een grootse vlooienmarkt op het evene-
mententerrein aan de Otterweg. Een markt vol met 
gebruikte spullen die een tweede leven verdienen. 
Deze mag genoteerd worden als eerste markt op het 
vernieuwde terrein. Naast de diverse kramen bieden 
ze ook de mogelijkheid tot kofferbakverkoop van 
particulieren, maar ook verenigingen mogen zich 
presenteren.

Beek en Donk - In ’t Oude Raadhuis te Beek en 
Donk vindt zaterdag 6 juni om 16.00 uur de fees-
telijke opening plaats van de expositie KuBra 
presenteert: ‘Verschil mag er zijn’, voorafgegaan 
door de verloting van een kunstwerk van een 
eerdere expositie ter ondersteuning van ’t Oude 
Raadhuis. 

De dichter Julius Dreyfsandt zu Schlamm, woon-
achtig in Sint-Oedenrode, zal de expositie openen 
met een aantal gedichten. In zijn gedichten komen 
ernst, liefde, de natuur en humor aan de orde. 

Zes Brabantse kunstenaars tonen hun werk, 
Harry van Berlo, Bets van Boxel, Paula Groote 
Versteegen,  Tineke Kleij-van den Boomen, Kitty 
Tijbosch en Truus de Wijs.

We zien de kunstenaars die gefascineerd zijn door 
de schoonheid van het dagelijkse leven. Bij deze 
expositie zien we hoe het leven van alledag zich 
aan hen voordoet en door hen op zijn of haar 

unieke manier er-
varen en uitgedrukt 
wordt. Op de expositie 
zijn verschillende soorten werken te 
zien welke gemaakt zijn met allerlei soor-
ten materialen zoals bijvoorbeeld aquarel, olie-
verf en acryl gemengd met zand en verwerkt op 
doek. Hierin zien we techniek en vakmanschap op 
hoog niveau. Dat geldt zeker ook voor de prach-
tige beelden welke gemaakt zijn door middel van 
casting, fusion, keramiek met gesmeed ijzer en/
of bamboe en afbeeldingen welke gemaakt zijn 
met tiffany glaskunst. Er is veel kleurrijk werk met 
een sterke positieve uitstraling te zien waarin op 
allerlei manieren de wereld van deze kunstenaars 
is uitgebeeld.

De expositie loopt van 6 juni tot en met 28 juni 
2015 en is geopend op zaterdag en zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens de openingstij-
den wordt u ontvangen door onze kunstenaars. 
Toegang gratis. U bent van harte welkom.

Aarle-Rixtel – Paul Kweens is dit jaar 50 jaar actief 
als jeugdleider/trainer bij ASV’33. Naast dit niet 
meer veel voorkomend feit, is Paul in het verleden 
ook nog leider van het 2e elftal, grensrechter bij het 
1e elftal, bestuurslid en lid van de elftalcommissie 
geweest. Paul is dus iemand met een echt rood/wit 
ASV’33 hart. 

ASV’33 wil hem bedanken voor al het vrijwilligers-
werk wat Paul voor ASV’33 in al die jaren gedaan 

heeft en biedt hem daarom een receptie aan. Hierbij 
nodigt de club dan ook alle leden, oud-leden en be-
kenden van Paul uit om aanwezig te zijn op deze 
receptie. Vooral diegenen die ooit Paul als leider en/
of trainer hebben gehad worden op de receptie ver-
wacht. 

De receptie wordt gehouden op zaterdag 30 mei 
van 18.00 tot 19.30 uur in de kantine van ASV’33. 
De club hoopt op een grote opkomst van jullie allen!
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GENIET AAN  
HET WATER IN  
HELMOND CENTRUM

Sport en robots in  
Helmond centrum op  
koopzondag 
31 mei
 

Op zondag 31 mei gaat Dutch Technology 

Week (DTW) officieel van start. Het centrum 

van Helmond wordt tijdens deze koopzondag 

omgetoverd tot Urban Village waar jong en 

oud tijdens het shoppen kunnen genieten van 

verschillende sporten én echte robots. 

Vanaf 11.00 uur staat de Markt in het 
teken van sportief vermaak. Zo is er een 
skatepark en staan er een BMX schans en 
pannakooien. Verder zijn er optredens van 
basketbal- en breakdanceteams. Team 
Rembrandts, samengesteld uit studenten 
die gespecialiseerd zijn in technologische 
hoogstandjes, toont onder meer haar 
frisbee robot. Dit team was in april nog 
actief in Saint Louis (Missouri, VS). Daar 
vertegenwoordigden zij Nederland in de 
eindronde van de FIRST Robotic Competition.

Zelf meedoen op de Koopzondag
Uiteraard is iedereen van harte welkom tijdens 

Urban Village op koopzondag 31 mei. Wil je zelf 

meedoen met het basketbaltoernooi en ben je 

jonger dan 15 jaar? Meld je dan aan voor het 

gratis basketbaltoernooi via www.jibbhelmond.

nl. Daarnaast gaat ook de speurtocht naar 

puzzelstukjes in de etalages gewoon door. Op 

verschillende etalages in de stad zijn afbeeldingen 

‘verstopt’. Scan deze afbeeldingen met de Junaio 

app, kom naar de High Tech Ontdekkingsroute 

op 6 juni en scan daar het laatste puzzelstukje. 

Wie weet mag jij dan meevliegen met een KDC-10 

tankvliegtuig. 

Samenwerkende organisaties
Urban Village wordt georganiseerd door  

Stichting JIBB in samenwerking met o.a. LEV 

Groep, Helmond Marketing, Centrummanagement 

Helmond, Lokaal42 en Team Rembrandts. 

Koopzondag 31 mei  
Sports en Robots

www.hellohelmond.nl

Vroeger was het kanaal dé slagader voor de 
economische ontwikkelingen in Helmond. 
Schepen vol goederen meerden aan en af om 
grondstoffen te lossen en nieuwe goederen 
te laden. Toen in het oosten van Helmond 
de kanaalomleiding die functie overnam en 
de industrie bijna volledig uit het stadshart 
verdween, kreeg ‘De Knaal’ weer wat rust. 
De kanaalzone werd omgetoverd tot een 
plein met sinds kort een park waar je kunt 
genieten aan het water. 

 
 
In juni bruist het centrum  
van Helmond met leuke  
wateractiviteiten. 
 
Hoogtepunt is zonder twijfel het Drakenboot 
Festival op 13 en 14 juni. Voor deze maand 
hebben Helmond en Laarbeek de  samenwerking 
 opgezocht. Samen bieden ze een overvolle 
agenda met activiteiten in, op, aan en zelfs 
onder het water. Zo gaan verschillende duik-
verenigingen uit de regio op zaterdag 20 juni 
aan de slag om het kanaal schoon te duiken.  

Drakenboot Festival
Een spektakel van water en prachtige boten 
met kleurig geklede peddelaars, strijd, spanning 
en sensatie, en dat allemaal rondom het 
Helmondse kanaal. Het eerste Drakenboot 
festival in Helmond wordt omlijst door een 
groot aanbod van onder meer een wereldmarkt, 
straattheater en muziek optredens.

Races
Op zaterdag 13 en zondag 14 juni vinden de 
wedstrijden plaats.  

Volgens eeuwenoude Chinese 
traditie strijden de teams in echte 
drakenboten om de titels.  

Aangevoerd door luid tromgeroffel en de aan-
moedigingen van het publiek vanaf de oevers, 
peddelen de teams naar de finish. Het parcours 
van de race is overzichtelijk met een lengte van 
± 250 meter. 

Wereldmarkt
De wereldmarkt is een van de omlijstende 
activiteiten. Amerikaanse auto’s en rock ’n 
roll klanken, een mystieke Aziëtische sfeer en 
Afrikaanse cultuur; u vindt het allemaal op de 
wereldmarkt, waar ook voor kinderen van alles 
te beleven is.  Helmond centrum bruist en de 
toegang tot alle evenementen rondom het 
Drakenboot Festival zijn ook nog eens gratis 
toegankelijk. De races en de wereldmarkt zijn op 
zaterdag 13 en zondag 14 juni vanaf 10.00 uur 
aan het kanaal. 

Wereldmarkt

13 en 14 juni  Drakenboot Festival
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Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel 
is natuurfotograaf. Hij schoot afgelopen 
jaren prachtige plaatjes in Laarbeek.

Het Haas
Zo, ik ben weer terug van een weekje 
Hoge Venen in België. Na een week van 
doen waar je zin in hebt en niet naar de 
tijd te hoeven kijken, gaan we weer over 
tot de orde van de dag. We hebben een 
geweldige week gehad van rondstruinen 
en wandelen, wat af entoe wel op survival 
leek. Wat betreft dichtheid aan dieren is 
het daar niet zo hoog, dus je bent niet con-
stant dieren aan het fotograferen, maar 
het landschap is prachtig. Maar ook ons 
eigen Laarbeek is natuurlijk mooi en ik heb 
afgelopen tijd genoten van het frisse groen 
en op sommige plaatsen de vele bloem-
etjes in de wei. Als daar dan ook nog een 
haas in zit die je met grote ogen aan zit te 
kijken, is het natuurlijk helemaal genieten.
‘Het haas’, zoals een boswachter zegt, is 
een echte bikkel. Hij heeft geen hol waar 
hij in weg kan kruipen maar een leger, wat 
niet meer is als een polletje gras waar hij 
achter kruipt. De jongen worden gewoon 
in het gras geboren waarna de moeder ze 
alleen laat en eens per etmaal langs komt 
om ze te laten drinken. Na een dag of tien 
tot veertien laat de moeder ze alleen en 
moeten ze het zelf zien te redden. De eni-
ge bescherming die een haas heeft, is dat 
ze heel hard kunnen rennen tot wel zestig 
kilometer per uur. Afi jn, na een weekje Bel-
gië ga ik weer met volle teugen genieten 
van ons Mooie Laarbeek!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Kasteel Croy

Sportend Laarbeek

Nu op 
de 

collectie 
van 
GIVEN 
30% 

KORTING
Virmundtstraat 9 

Gemert 
0492 369700
Like us 

on facebook.

by J.P. Fashion for men

Mooie mannenmode in Gemert  

CAMP DAVID ACTIE
2e artikel halve prijs!

by J.P.  Virmundtstraat 7 Gemert 0492 387072
Gratis parkeren achterom - like us on facebook

NATUURLIJK 
Mooi Laarbeek

Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek - Op de voetbalvelden 
van VV Mariahout vond maandag, 
2e Pinksterdag, de 8e editie van de 
Laarbeekcup plaats. Een toernooi 
voor de jeugd van de 4 Laarbeekse 
voetbalclubs. ASV’33 wist de vorige 
4 edities op haar naam te schrijven. 
Het was echter Sparta’25 die dit jaar 
de ban brak en de grote wisselbeker 
mee naar Beek en Donk nam. 

Laarbeekcup
Circa 300 kinderen namen deel aan 
het toernooi, onder toeziend oog van 
honderden ouders, vriendjes, opa’s en 
oma’s. De Laarbeekcup wordt verge-
ven aan de club die met haar teams 
de meeste punten weet te behalen 
tijdens het toernooi. Punten kunnen 
gehaald worden door het spelen van 
wedstrijden en het afwerken van di-
verse spellen. 

Enthousiasme 
Organisator Jaccy van den Enden is na 8 
edities nog altijd even enthousiast: “Het 
organiseren van dit toernooi was dit jaar 
een grotere uitdaging door het wegval-
len van een belangrijke sponsor, maar 
het is toch weer gelukt, mede dankzij de 
inzet van ruim 20 vrijwilligers en de sou-
plesse van gastvereniging Mariahout. Als 
je op het toernooi rondloopt en de kinde-
ren bezig ziet met hun favoriete spelletje, 

dan maakt je dat blij en weet je waar je 
het voor doet”, aldus een tevreden Jaccy.
 
Prestaties 
Omstreeks 15.00 uur verzamelden alle 
kinderen zich op het hoofdveld voor de 
prijsuitreiking. De spanning is van de klei-
ne gezichtjes af te lezen. Sparta’25 steeg 
boven de andere clubs uit met maar liefst 
101 punten. ASV’33 presteerde ook dit 
jaar weer goed en eindigde als 2e met 
77 punten, gevolgd door nummer 3 ELI 
met 70 punten en VV Mariahout, dat 57 
punten wist te behalen. 

Daarnaast waren er pouleprijzen voor de 
beste teams: Sparta’25 F2, Mariahout 
F1, ASV’33 E2, Sparta’25 E1, Sparta’25 
D1 en ELI meisjes. Zij werden allen 1e in 
hun poule. Merlijn Kuijpers (Mariahout 
F1), Jorg Peters (Sparta’25 E1), Melvin 
van der Steen (ASV’33 D1) en Jolijn 
Verploegen (ELI meisjes) mochten zich 
kronen tot de beste spelers van het toer-
nooi in hun speelcategorieën. 

Voor het betere 
onderhoud

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

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Sparta’25 verovert Laarbeekcup 2015voetbal

Sparta’25 zoekt voetbalsters
Beek en Donk - Voor het meidenteam 
Sparta’25 MB1 zoekt de voetbalvereni-
ging nog enthousiaste meiden die gebo-
ren zijn in de periode van 1999 tot en met 
2001 en die zin hebben om in een leuk 

team met andere meiden te voetballen. 

Deze meiden trainen door de week en 
voetballen de wedstrijden op zater-
dag. Een team waar plezier en prestatie 

samen gaan. Heb jij interesse? Neem 
contact op via voetbalzaken@sparta25.
nl. Overigens zijn alle andere meiden, 
jonger en ouder, ook van harte welkom 
bij Sparta’25!

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 
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Zondag geopend
van 12.00 tot 17:00 uur

Snijbloemen

Salvia “Nemorosa”

Rozen 1e kwaliteit in diverse 
kleuren. 50 cm lang
€ 0.50 p/stuk

Agapanthus Africanus
Deze afrikaanse lelie 
is een sieraad in iedere 
tuin. 50 cm hoog in 
17 cm pot. Van € 11.95

Fredo lounge set
4 delige luxe lounge set. Leverbaar 
in diverse kleuren.
Van € 1406.-

Bossalie sterke vaste plant. 
Bloeit mei tot en met juli. 
25 cm hoog in 13 cm pot
€ 2.99 p/stuk

Heerlijke softijs

Het mooiste groen

facebook.com/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Portulaca “Carnaval”
Volle zon bloeit de hele zomer in 
27cm schaal. Van 11.50

*Goedkoopste halve prijs

Tuinrozen
Zeer groot assortiment. 
Alle maten en soorten.

Festuca GlaucaZwembad XXL Great Fun
“Elijah Blue” ook wel blauw schapen 
gras genoemd.
50 cm hoog in
23 cm pot. 
Van € 12.95

Afmetingen: 305 x 183 x 50 cm
Van € 39.95

2de 

HalvePrijs

Plant ze nu

Plantjesmarkt
Superkwaliteit...! 10 cm hoog in 9 cm 
pot. Alle soorten, tray à 12 stuks
van € 5.99
pot. Alle soorten, tray à 12 stuks

1 + 1 
GRATIS

nu

€6.99

Al onze tuinmeubels 
met 3 jaar garantie en 
gratis thuisbezorgd!

Fredo lounge set
4 delige luxe lounge set. Leverbaar 
in diverse kleuren.
Van € 1406.-

Al onze tuinmeubels 
met 3 jaar garantie en 

nu

€1099.-

Volle zon bloeit de hele zomer in 
27cm schaal. Van 11.50

Tuinrozen
Zeer groot assortiment. 
Alle maten en soorten.
Zeer groot assortiment. 
Alle maten en soorten.

Plant ze nu

*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

 kwaliteit in diverse 
kleuren. 50 cm lang
€ 0.50 p/stuk

Volle zon bloeit de hele zomer in 
27cm schaal. 

PlantjesmarktPlantjesmarkt

1 + 1 
GRATIS

PlantjesmarktPlantjesmarktPlantjesmarktPlantjesmarkt

nu

€5.99

Bossalie sterke vaste plant. 
Bloeit mei tot en met juli. 
25 cm hoog in 13 cm pot

Festuca Glauca

Van € 39.95

nu

€24.95

Van € 12.95

nu

€7.99

is een sieraad in iedere 

PlantjesmarktPlantjesmarkt
Superkwaliteit...! 10 cm hoog in 9 cm 
pot. Alle soorten, tray à 12 stuks
van € 5.99

nu

€3.99

facebook.com/DeBiezenTC

Biezenweg 2a, Beek en Donk
Tel.: 0492-461310  www.tuincentrumdebiezen.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig van 27 mei t/m 2 juni 2015

Premium Gold Dealer

GRATIS DESKUNDIG ADVIES

Sparta’25 G-voetbal knap 5e op 
Paragames Schijndel

Beek en Donk - Sparta’25 G-voetbal 
heeft 17 mei een bezoek gebracht aan 
de Paragames 2015 in Schijndel. Het 
team bestond uit een aantal senioren 
en junioren die komend jaar naar de 
senioren gaan. 

Nadat de Paragames officieel geopend 
waren, begon Sparta aan de eerste 
wedstrijd. De Spartanen zaten in een 
poule met Avanti’31 , RPC G1 en HVV 
G1. Sparta begon zeer goed aan het 
toernooi. De eerste wedstrijd werd af-
gesloten met een 7-2 winst en daar-
mee was meteen een flinke stap gezet 
voor een goede finale ronde. 

In de tweede wedstrijd moest Sparta 
het opnemen tegen RPC. Beide ploe-
gen waren aan elkaar gewaagd. Sparta 
kreeg genoeg kansen maar de kee-
per van RPC was, ook met hulp van 
de paal, niet te passeren. Het was in 
de laatste minuten toen de spit van 
RPC voor zijn team de overwinning 
wist binnen te schieten. Een gelijkspel 
was wel meer dan verdiend geweest.
  
De derde poule wedstrijd voor Sparta 
was die tegen HVV. Op basis van het 
verleden wist Sparta dat dit een zeer 
zware klus zou worden. Sparta deed 
lang mee, maar in de voor het publiek 
aantrekkelijke wedstrijd wist HVV be-
ter met de kansen om te gaan en trok 
met een vertekende 0-4 aan het lang-
ste eind. 
In de kruisfinale moest Sparta’25 het 
opnemen tegen Gemert G2. Sparta’25 
speelde in deze wedstrijd verreweg 
de beste van alle vier de wedstrijden. 
Net of dat er nog geen drie wedstrij-
den gespeeld waren. Sparta wist deze 
wedstrijd verdiend te winnen met 6-2.
Tussen de wedstrijden door konden 
punten verdiend worden met het pe-
nalty schieten. 9 van de 11 spelers 

wisten te scoren. De overwinning te-
gen Gemert, en de punten van het 
penaltyschieten, leverde Sparta een 
mooie 5e plaats op (van de 14 ploe-
gen). Ook dit jaar was het weer een 
hele gezellige dag en Sparta zal vol-
gend jaar weer aanwezig zijn op de 
Paragames. 

Wil jij meer zien of weten over 
G-Voetbal, kom dan op 6 juni naar het 
Daan van Sleuwen G-voetbaltoernooi 
bij Sparta’25!

Sam van Dommelen

Mariahout maakt zich op voor Buurtvoetbaltoernooi

Mariahout – Bij de voetbalvereniging 
van Mariahout vindt dit jaar weer een 
buurtvoetbaltoernooi plaats. Dit jaar 
wordt er gespeeld in 2 poules en zijn er 
in totaal 8 teams die meespelen.

Dit jaar vinden de poulewedstrijden plaats 
op woensdag, donderdag en vrijdag en 
op zaterdag worden de finales gespeeld. 
Op maandag en dinsdag is er dus geen 
programma. Ook is er dit jaar voor de 
jeugd een penaltybokaal te winnen, waar-
van de finale op zaterdag plaatsvindt. De 
organisatie hoopt op veel publiek en 
sportief voetbal, zodat het buurtvoetbal 
ook dit jaar wederom een gezellig toer-
nooi mag zijn voor iedereen. Tijdens het 
buurtvoetbal op woensdag-donderdag 
en vrijdagavond 3, 4 en 5 juni zal Dave 
van Leuken van Energie Collectief  in de 
kantine aanwezig zijn om geheel vrij-
blijvend een oordeel te geven over uw 
jaarafrekeningen Gas en Elektriciteit. Info 
zie www.vvmariahout.nl project Energie 

Collectief. Dus maak een kopie van uw 
jaarafrekeningen en neem deze mee 
naar de kantine! 

Zie hieronder het programma van het 
Buurtvoetbaltoernooi.

Woensdag 3 juni:  
Penaltyschieten 0-6 jaar 18.00 uur
Penaltyschieten 7-9 jaar 18.30 uur
Poule A Kempkens  – Moerasvogels 1 
19.00 uur 
Poule A Kom/Oranjebuurt – 
Bernadettestraat 19.30 uur
Poule B Buitendorps team – Rooijseweg/
Veghelsedijk 19.30 uur
Poule B Heideriet/Bruukske – 
Moerasvogels 2 20.00 uur

Donderdag 4 juni: 
Penaltyschieten 10 – 12 jaar 18.30 uur 
Poule A Bernadettestraat – Moerasvogels 
1 19.00 uur
Poule A Kom/Oranjebuurt – Kempkens  

19.30 uur
Poule B Rooyseweg/Veghelsedijk – 
Moerasvogels 2 19.30 uur
Poule B Buitendorps team – Heideriet/
Bruukske 20.00 uur

Vrijdag 5 juni: 
Penaltyschieten 13-15 jaar 18.30 uur
Poule B Buitendorps team – Moerasvogels 
2 19.00 uur
Poule B Rooyseweg/Veghelsedijk – 
Heideriet/Bruukske 19.30 uur
Poule A Kempkens  – Bernadettestraat 
19.30 uur
Poule A Kom/Oranjebuurt – 
Moerasvogels 20.00 uur

Zaterdag 6 juni:  Finaledag 
1e poule A – 2e poule B 12.30 uur
1e poule B – 2e poule A 12.30 uur
4e poule A – 4e poule B 14.00 uur
3e poule A – 3e poule B 14.00 uur
Verliezaars kruisfinale 14.30 uur
Winnaars kruisfinale 16.00 uur

Nieuwe website BC Mixedbadminton

Beek en Donk – De geheel vernieuw-
de website van Badmintonclub Mixed 
is vrijdag 22 mei gelanceerd. De nieu-
we site werd in de zaal op een groot 
scherm live getoond. Er was veel be-
langstelling van jeugd- en seniorenle-
den. Met name de koppeling met so-
cial media is een nieuwe feature op de 
site. Ook de sponsoren zijn prominent 
aanwezig op een eigen pagina.  

Initiatiefnemers van de vernieuwde 
site zijn Harrie van der Vegt en Lisa 
van Vijfeijken. Harrie is verantwoor-
delijk voor het technische gedeelte 
terwijl Lisa de zogenaamde ‘look-
and-feel’ en het design voor haar re-
kening heeft genomen. De basis voor 
de vernieuwing komt voort uit een 

schoolopdracht van Lisa. Een paar jaar 
geleden heeft zij voor een project BC 
Mixed als voorbeeld genomen. Eén 
van de onderdelen was het ontwikke-
len van een nieuwe site. 

Het concept wat ze toen heeft ge-
maakt viel dusdanig in de smaak dat 
het bestuur haar gevraagd heeft of ze 
de site daadwerkelijk wilde ontwikke-
len. Daar hoefde ze niet lang over na 
te denken. Er werd een project groepje 
in het leven geroepen met verschil-
lende personen vanuit de club. Die 
personen blijven zich ook actief bezig 
houden met de vernieuwde site. Bas 
Fransen gaat zich voornamelijk rich-
ten op de nieuwe slider en de social 
media. Rien van Kessel houdt zich al 

jaren bezig met de geschiedenis van de 
vereniging en blijft daarmee doorgaan. 
Ton Slaets zal vanuit zijn rol als voorzit-
ter de link naar de PR blijven vervullen. 
En natuurlijk zullen Harrie en Lisa de 
site verder blijven ontwikkelen. 

Waar het gebruik van het gastenboek 
op de oude website een belangrijk 
communicatiemiddel was, zal de Social 
pagina op de nieuwe site deze rol gaan 
overnemen. Een bericht op Facebook, 
Twitter of Instagram met daarin #bc-
mixed is direct te zien op deze pagina. 
Het bestuur is enorm trots op deze 
nieuwe site en natuurlijk op de vrijwil-
ligers die zich hiervoor hebben ingezet. 
Neem gerust een kijkje op 
www.bcmixed.nl.
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boksen Districtsfi nale bij Boksschool Laarbeek
Beek en Donk - Bij Boksschool 
Laarbeek worden op woensdag 3 juni 
wedstrijden boksen en kickboksen 
afgewerkt. Namens de Laarbeekse 
Boksschool komen drie leden in actie.

Jan Biemans, Juul van Iersel en Indy 
Klomp verschijnen in de ring. De 
hoofdpartij tussen de zwaargewichten 
wordt aangegaan door Ties Janssen 
uit Tilburg en Sjon Dortmans uit 
Geldrop. Daarnaast zijn er nog veel 
mooie andere wedstrijden te zien. De 
wedstrijden beginnen om 18.00 uur 
en de entree is gratis. Wel wordt er 
een donatie gevraagd voor het KiKa 
Jeugdkankerfonds. 

Indy Klomp (l) en Jan Biemans (r) komen in actie tijdens de districtsfinale 

Koningsschieten bij Strijd in Vrede

Beek en Donk - Voor de schutters van 
Strijd in Vrede die deelnamen aan het 
Koningsschieten was het zaterdag 23 mei 
een lange dag. Eerst met ruim 30 deelne-
mers gezamenlijk aanschuiven aan een 
lange gezellig gedekte tafel voor de lunch. 

Na de lunch de doel schietklaar maken 
voor de koningsstrijd, waarvoor om 15.00 
uur het startsein werd gegeven. Na de 
proefpijlen alle monitoren op zwart en bij 
sommigen zie je dan de gezichten strak-
ker worden. Nu komt het erop aan en is 
het elke pijl gissen wat je geschoten hebt. 
De schrijvers van Krijgsman Soranus halen 
immers de pijlen en schrijven de punten.  
En ze hadden van tevoren aangegeven 
dat ze niet om te kopen waren. Dus al-
lemaal op eigen kracht die pijlen richting 
het geel schieten. En het geel werd goed 
geraakt. Dat kon men op een afstand van 
25 meter wel zien dus vanaf het begin 
speculeren en kansen berekenen.

Na 16 pijlen probeerde men tijdens een 
kopje soep de voorlopige balans op te 
maken maar er moesten natuurlijk nog 
16 pijlen geschoten worden. Dus na de 
pauze iedereen weer druk met kansbe-
rekeningen en speculaties over mogelijke 
winnaars. En dan eindelijk rond de klok 
van 19.30 uur komt onze keizer Bas van 
den Berg met de einduitslag. Bij de nieu-
welingen was er een medaille voor Bas 
Eichhorn. Bjorn Dekkers won de strijd bij 
de jongste jeugd en bij de oudste jeugd 
was de beker voor Collin de Wit.
Vervolgens de uitslag bij de compoun-
ders en de spanning stijgt onder de 

toehoorders. Zou Theo de Jong erin ge-
slaagd zijn om voor het derde jaar op rij te 
winnen. Of hebben Melvin van de Kerkhof 
of Twan van der Kruijs of een outsider 
hem dat belet. Theo en Rob Wolfs eindi-
gen beiden op 301 maar met meer tienen 
wordt Theo derde. Prins wordt Melvin 
met 303 punten en met een mooie score 
van 306 punten is de titel Koning com-
pound 2015 voor Twan van der Kruijs.

En dan de uitslag bij de recurvers. De 
koning van vorig jaar Edwin Verbruggen 
probeerde zijn huid duur te verkopen 
ondanks een grote trainingsachterstand 
maar hem restte slechts een 7e plaats. De 
top 5 bestond uit de min of meer verwach-
te favorieten op 1 schutter na. Dirk van de 
Laar eindigde op een knappe derde plaats 
met 293 punten dankzij zijn supervorm 
na de pauze. Iedereen zag hem immers 
na de pauze met gemak nagenoeg elke 

pijl in de tien schieten. Hiermee dwong hij 
verwachte kanshebbers Mark Kanters en 
Jolanda van der Kruijs met hun scores van 
291 en 289 naar een vierde en vijfde plek.

Na de bekendmaking van nummer drie 
steeg de spanning zichtbaar bij de twee 
overgebleven kanshebbers. Zou Tom van 
Lieshout, koning en keizer in het verleden, 
met zijn wedstrijdervaring de minder er-
varen Wietse Aarden voor zijn gebleven? 
Nee dus. Tom werd prins met 296 pun-
ten en Wietse Koning recurve 2015 met 
een score van 298. Met die score bleef hij 
slechts 1 puntje verwijderd van de score 
van Keizer Bas van den Berg, 299.

Een verdiende koningstitel voor Wietse 
Aarden die hiermee een kroon zet op 
zijn huidig seizoen. Het hele jaar goed op 
schot met goede scores en regelmatig een 
persoonlijk record. 

Nederlands Kampioen IDO 
HipHop Duo Children 

dansen

Beek en Donk - Luna Kuijten (10) uit Beek 
en Donk en Merel Donkers (10) uit Gemert 
van Dansschool Manders zijn afgelopen 
weekend samen Nederlands Kampioen 
HipHop Duo Children 2015 geworden. 
 
In een HipHop seizoen zijn er drie be-
langrijke titels te verdienen. De Dutch 
Open is een internationale wedstrijd 
die Luna en Merel met glans wonnen. 
Daarnaast is er een ranking, die bestaat 
uit zes wedstrijden en ook in deze com-
petitie hebben ze de meeste punten ge-
haald en zijn ze uitgeroepen tot Ranking 
Kampioen Duo Children  2015. 

En dan afgelopen weekend het 
Nederlands kampioenschap HipHop, 
Breakdance & Electric Boogie, welke 
plaatsvond in Mill. In een sterk deelne-
mersveld met een niveau wat afgelopen 
weekend weer enorm hoog lag, moet 
je het toch maar weer elke keer doen. 
Luna en Merel zijn zo goed op elkaar 
ingespeeld dat ze de voorronde, halve 
finale en uiteindelijk de finale wisten te 
bereiken. De jury bestaande uit vijf jury 
leden heeft Luna en Merel uitgeroe-
pen tot Nederlands Kampioen HIPHOP 
Duo Children 2015. Door het winnen 
van het Nederlandse Kampioenschap 
hebben ze een direct ticket verdient 
om deel te nemen aan de Europese 
Kampioenschappen 2015 (Polen) én de 

Wereldkampioenschappen 2015 (Italië).
 
Het EK zal plaatsvinden over 2 weken 
in (Kielce) Polen. Luna en Merel zullen 
Nederland vertegenwoordigen in 3 ca-
tegorieën. Ze zijn namelijk ook met hun 
Solo geselecteerd voor beide internatio-
nale kampioenschappen, Luna en Merel 

behoren tot de top 3 van Nederland bij de 
Hoogste klasse in de Children categorie. 
Eveneens zullen ze met hun Groep ‘LD 
HipHop Crew’ deelnemen aan het EK.
Drie uit drie titels op je naam zetten is op 
deze jonge leeftijd een bijzonder gewel-
dige prestatie alsmede de selectie voor 
zowel het EK als WK.

Het talent van deze week, Luna Kuijten, kan haar bon tot 
donderdag 4 juni ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

Vind jij dat je vader, schoonmoeder, 
dochter, neef, buurjongen, vriend 
of vriendin het Laarbeeks Talent 
van de week is? Stuur dan een foto 
van hem of haar naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl en maak kans op een 
waardebon van €10 van Sportshop 
Laarbeek en verras je omgeving.

Luna Kuijten

Luna Kuijten (10) uit Beek en Donk is 
afgelopen weekend, samen met Merel Donkers 
(10) uit Gemert, Nederlands Kampioen HipHop 
Duo Children 2015 geworden. Luna heeft hier 
erg hard voor getraind. Dit werd uiteindelijk 
beloond met een heel mooie gouden plak.

H i p H o p 
Luna Kuijten
H i p H o p 
Luna Kuijten

De kortste lijn naar jouw droombaan
als Assistent-accountant 

en Fiscalist m/v

Van de Graft  is een bedrijf waar de lijnen 
kort zijn. Een bedrijf waar deuren alti jd 
open staan en we elkaar opti maal 
inspireren en moti veren. We zorgen dat 
een oplossing voor onze cliënten alti jd 
dichtbij is. Of het nu draait om belasti ng-
advies, bedrijfsbegeleiding, loonadmini-
strati e of juridische ondersteuning.

Ben jij ook iemand die de lijnen het 
liefst zo kort mogelijk houdt? Stuur dan 
je CV en moti vati e naar Toon Verbakel 
via tverbakel@vgaacc.nl 

Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk, 
T. (0492) 46 22 06, www.vgaacc.nl

Assistent-accountant
HBO BE of Accountancy/SPD, analyti sch 
vermogen, voldoende fi scale kennis, 
communicati ef vaardig, fl exibele 
instelling, ervaring vereist.

Fiscalist
Afgestudeerd HBO/WO fi scaal recht of 
fi scale economie met enkele jaren werk-
ervaring vereist, fl exibele instelling, brede 
kennis en algemene ontwikkeling, 
teamspeler. RB of NOB-lidmaatschap. 
Bij voorkeur fullti me-dienstverband.

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  
0492-46 11 00    www.anteak.nl

Like ons op 
Facebook

Vlnr: Collin de Wit, Bjorn Dekkers, Bart Kanters en Ilse Dekkers

handboogschieten
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  LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN

ALTIJD 18% TOT 25% 
KORTING OP ONS 

GEHELE ASSORTIMENT

21% BTW 
VOORDEEL

  LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN

OP=OP

 DOBBEL TOT 
12% EXTRA 
KORTING

AQUASOUND 
WATERBESTENDIGE 
BLUETOOTH 

BADKAMER SPEAKER 
T.W.V. € 105,- BIJ 
ELKE AANKOOP VAN 
€ 2.500,- EN HOGER

DEZE MAAND LEVEREN WIJ  GRANIETEN 

AANRECHTBLADEN EN COMPOSIET WERK-

BLADEN VOOR DE PRIJS VAN KUNSTSTOF!

DE HUUFKES 19 • 5674 TL NUENEN • 040 - 28 38 412 • WWW.RI-JO.COM, WWW.SANISALE.COM EN WWW.KEUKENSALE.COM
Openingstijden: Maandag gesloten, Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.30 uur, Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

MAAKT 
LUXE 

BETAALBAAR

DEZE KEUKEN IS 
INCLUSIEF STENEN BLAD!

  LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN

INCLUSIEF STENEN BLAD!

van 11398,-

voor 

7599,-

ZANUSSI 
ZDT22001FA
Vaatwasser volledig 
geïntegreerd

ZANUSSI 
ZEI6840FBA
inductiekookplaat 
60 cm

ZANUSSI 
ZKC44500XA
Multi heteluchtoven met  
magnetronfunctie RVS

ZANUSSI 
ZGO76534BA
Gas-op-glas kookplaat 
75 cm

van 699,-
voor 

379,-
van 789,-
voor 

399,-

van 999,-
voor 

529,-
van 729,-
voor 

389,-

Sierbestrating
Natuursteen
Keramiek

Kom inspiratie opdoen. 
De showtuin is 24/7 
toegankelijk voor u!

PVC
Trendy vloeren
al vanaf:

Houten vloeren 15mm 
dik, 19mm breed al 
vanaf: € 36,- m2

diverse kleuren
diverse maten

vanaf:

12,95 

m2
Voor elke 
smaak en 
elk budget

11,95

m2

PROFITEER NU VAN 4X VOORDEEL!

GELDT NIET OP LOPENDE OFFERTES EN ACTIE ARTIKELEN

ZONDAG 31 MEI OPEN
VAN 11.00 TOT 16.00 UUR

3000m2 KWALITEIT ONDER ÉÉN DAK. 

KOM, KIJK.... EN BELEEF!

1600 m²
showtuin

PVC – Houten
vloeren

Kleurvaste
bestrating

DEZE MAAND LEVEREN WIJ  GRANIETEN 

30003000
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De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

Leverancier: Fiamma, Thetford, Al-ko, 
Reich, GOK en Truma onderdelen

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK

Genietuhhhh!
Begint het wat lekker weer te worden 
en hoeven we ‘s zondags niet meer 
naar het ‘voetballen’!
In ieder geval hoeven we niet in 
Laarbeek te zijn om te gaan genieten 
van een goede voetbalmatch of 
van het mooie weer op één van de 
voetbalvelden aldaar.
De Laarbeekse voetbalverenigingen 
zijn uit gevoetbald; geen nacompetitie 
meer, geen herkansingen of anders 
genoemd! Ik ga er niet verder op in, 
de resultaten van de clubs zullen jullie 
allen wel bekend zijn.

Een feit is wel dat het jammer is 
dat, nu de weergoden ons steeds 
gunstiger gezind worden, er niet meer 
gevoetbald wordt. Ja, op enkele velden 
wordt nog om de prijzen gevoetbald en 
natuurlijk zal de spanning daar wel te 
snijden zijn. Maar menig Laarbekenaar 
zal hier niet naar uitkijken of het moet 
zijn dat je toevallig iets ‘hebt’ met een 
naburige vereniging zoals Erp, Gemert 
of Someren. Maar ik denk dat je deze 
supporters op één hand kunt tellen. 

Toch zullen er ook wel enkelen zijn die 
gewoon voetballen willen zien en wie 
het niet uitmaakt waar ze dan naar toe 
moeten. Ik zeg: “Doen!”
Doe je het niet, ook goed. Geniet van 
je gezinnetje thuis of ga fietsen met 
je vrouw, bezoek een museum of ga 
gewoon op een terras zitten, mensen 
kijken en een pilsje of wijntje nuttigen! 
Maar geniet!
Nu kunnen we wel gaan mokken dat 
het geen voetballen is maar natuurlijk 
is er, zoals gezegd, zoveel meer om van 
te genieten, als je er maar voor open 
staat en niet denkt dat er alleen maar 
‘voetballen’ is!

Nu moet ik wel toegeven dat het 
wennen is, als er op zondag geen 
groene grasgeur gesnoven is, maar 
het relativeren gaat me goed af, de 
betrekkelijkheid van alles inziend! En 
dat moet U ook lukken!
En wil je dan toch SPORT zien zonder 
het zelf uit te oefenen, kijk dan eens 
rond en zapp op de TV, zoekend naar 

talrijke sportieve beelden zoals; de Giro, 
de ronde van Italië, waar Contador een 
begin van een dubbelslag wil maken, of 
je kijkt tennis op Roland Garros, waar 
we hopen dat Kiki eens hoge ogen 
gaat gooien of je hebt gekeken naar de 
Formule 1, waar Verstappen junior acte 
de présence gaf enzovoorts, genoeg 
te zien en voor eenieder wat wils!
Op het moment dat je dit leest, weten 
we ook of de FIFA een andere weg is 
ingeslagen en of ‘bad old’ Sepp Blatter 
nog steeds de scepter zwaait. We 
weten al wel dat Michael van Praag 
niet de ‘guts’ heeft gehad, Blatters’ 
functie te claimen en maar vlug zijn 
stem op een prins uitbracht!

Ook krijgen we steeds meer namen 
te horen van voetballers die een 
overschrijving hebben afgedwongen 
en volgend jaar elders zullen voetballen, 
als ook trainers die ontslagen worden 
en trainers die zich in de laatste 
wedstrijd vrij gespeeld hebben zoals 
Stevens met Stuttgart. Het kan niet op, 
genoeg informatie om ook je vingers 
bij af te likken. Als je er maar voor open 
staat en  er interesse voor hebt. 
Maar hoe of wat, als je er maar van 
geniet. Het liefst nog met anderen, 
want hoe meer zielen hoe meer vreugd, 
toch? Geniet, ook zonder voetbal!

R. van den Enden

COLUMN

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Zomershow RC de Oude Molen: 
‘Ik hou van Holland’

2e Plaats voor Marloes en Cloë bij SBS Trophy

Beek en Donk - De jaarlijkse Zomershow 
van Rollerclub De Oude Molen wordt op 
zondag 14 juni gereden door de leden 
van de schaatsvereniging in de leeftijd 
tot en met 10 jaar.

Ieder jaar zetten zij ondanks hun jonge 
leeftijd een spetterende show neer en dit 
vergt heel veel training en voorbereiding 
want we willen dat alles klopt. Niet al-
leen het decor maar ook het samenspel 
de mimiek en natuurlijk het schaatsen 
moet worden afgestemd op elkaar. Voor 
de jonge meiden vergt het veel discipline 
want er moeten heel veel nummers  wor-
den ingestudeerd.

Al veel thema’s passeerde de revue  van 
sprookjes en musicals tot een reis om de 
wereld, maar dit jaar willen we dichter bij 
huis blijven  en laten we zien wat ons eigen 
mooie Nederland te bieden heeft. Vele 
jonge rijdsters uit de gemeente Laarbeek 
rijden mee in deze leuke zomershow.

Er wordt een wielerronde gereden 

en gevoetbald en natuurlijk komt de 
Elfstedentocht voorbij, verder zoekt ook 
hier een boer zijn vrouw en word er kaas 
gemaakt. Ook Koningsdag wordt niet  
vergeten en zal dus ook een onderdeel 
van de show zijn.

Wij Nederlanders  zijn  dol op de uitver-
koop, dus ook dit item wilde we meene-
men in het geheel. En laten we nou net 
een jeugd kwartet hebben dat op het 
Nederlandse Kampioenschap een prach-
tig nummer reed  met de naam Sale. Deze 
meiden  hebben de leeftijd om met de 
Zomershow mee te mogen rijden welis-
waar al gepasseerd maar vinden het erg 
leuk om als gast voor jullie op te treden. 
Ook komt het ‘Brabant Duo’ bij ons langs 
en zal samen met de rijdsters een extra 
feestelijk tintje aan deze Zomershow ge-
ven. Dit en nog heel veel meer kunt u zien 
tijdens de Oer-Hollandse Zomershow.

Er zijn 2 shows op zondag 14 juni. Om 
13.00 uur en om 16.00 uur en de entree 

bedraagt € 5,00. Kaartjes zijn te koop aan 
de kassa, maar wilt u zeker zijn van een 
plaatsje, dan zijn de kaartjes vooraf te be-
stellen via deoudemolenrollerclub@gmail.
nl . Kijk voor meer info op 
www.rcdeoudemolen.nl.

Beek en Donk - De SBS Trophy is een 
internationale wedstrijd voor roldansen 
en vrijrijden. De internationale klasse 
van rolschaatsend Nederland kon zich 
inschrijven voor deze wedstrijd. De rijd-
sters en rijders kwamen uit Nederland, 
België, Portugal en Frankrijk. RC De Oude 
Molen was hier ook vertegenwoordigd.

Op zaterdag 23 mei vertrok Marloes 
Kluijtmans samen met haar trainster 
Yvonne Westhoff naar het Belgische 
Braine l’Alleud. Als eerste stond de 
openingsceremonie op de planning. 
Nederland was met veel deelnemers 
mooi vertegenwoordigd. Na de ope-
ning begonnen de korte kuren. Marloes 
rijdt in de klasse Senioren. In deze klasse 
waren 4 deelnemers, met goede con-
currenten waardoor het een spannende 
strijd was. Marloes reed een mooie fout-
loze korte kür en kreeg mooie punten. 
Na de korte kür stond Marloes 2e ach-
ter Sylvia Pistorius van KRC Rolling uit 
Nieuwegein. De volgende dag kwamen 

ook Cloë de Ridder en Michelle de 
Koning naar Braine l’Alleud om hun kür 
te rijden. Voor Cloë was het de eerste 
wedstrijd in het buitenland. Best wel 
spannend dus! Gelukkig kreeg zij de 
kans om in de pauze even de baan uit 
te proberen, dat was heel fijn. Cloë heeft 
een goede wedstrijd gereden en eindig-
de op een mooie 2e plaats. Bij Michelle 
liet de muziek het helaas afweten. Haar 
CD bleef helaas hangen, maar Michelle 
trok zich er niets van aan en reed knap 
verder! Ze heeft een mooie 8e plaats be-
haald. In de senioren werd het spannend 
aangezien de concurrentie goede lange 
kuren reden. De punten bij de eerste 
(Portugese) rijdster begonnen al met-
een bij de 7.2. Marloes hield zich ech-
ter sterk en reed een foutloze lange kür. 
Haar 2e plaats hield ze daardoor vast. 

Naast de goede prestaties was het ook 
vooral een sportieve en gezellige wed-
strijd. Nederland was goed vertegenwoor-
digd en sleepte veel prijzen in de wacht.

rolschaatsen

Vlnr: Cloë, Michelle en Marloes

Porto kost € 995,-
(tijdelijke actieprijs)

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

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

Mooi resultaat schutters HBV Oude Roem Handhaven 
Aarle-Rixtel - Oude Roem Handhaven 
uit Someren was zaterdag 23 mei met 
7 schutters aanwezig op de doel bij 
HBS de Eendracht voor het verschie-
ten van de 5e wedstrijd van het van 
Ganzenwinkeltoernooi. 

Vooraf gaven zij aan 1535 punten te gaan 
schieten. Het werden er 1539, een score 
van +4. Dit resultaat is aanmerkelijk beter 

dan dat van vorig jaar (-124)  en doet 
Oude Roem Handhaven dit jaar mogelijk 
wel mee voor een van de ereplaatsen.
Hoogste schutters van de avond werden 
Erwin Wijnhoven van de Eendracht met 
recurve en Frank Meeuws van ORH met 
compound. Beide schutters haalden 232 
punten.

Resultaten schutters de Eendracht:

1. Erwin Wijnhoven 232 punten; 2. 
Jan van Rooij 220; 3. Henk Verachtert 
202; 4. Arno Donkers 177; 5. Geert v. 
Ganzenwinkel 175; 6. Gerrie v. Hoof 
149(TR)

Op donderdag 28 mei neemt HBS de 
Eendracht deel aan het toernooi van HBV 
Houts Welvaren in Mierlo-Hout, aanvang 
20.00 uur. 

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Slavinken, boomstammetjes, 
zigeuner gehaktschnitzels 

of boerengehaktrollen
4 pakken à 4 stuks naar keuze

15.96

W 22 - Aanbiedingen gelden van dinsdag 26 t/m zaterdag 30 mei 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

10.00
4 pakken

tennis

wielersport Fietsspektakel in Mariahout

Oproep aan sportclubs: zet je sport in de kijker!

‘t Slotje actief bezig met jongeren

Mariahout - Voor de sportieve fietser 
is er aankomend weekend (zondag 31 
mei) een toertocht uitgezet door BZET 
De Bosduvels uit Mariahout. Afgelopen 
weken is er door verschillende leden van 
de fietsclub hard gewerkt om deze tocht 
zo goed en compleet mogelijk uit te zet-
ten en te laten verlopen.

Iedereen is welkom aankomende zon-
dag om vanuit de Oranjebar (startplaats)
op het Oranjeplein in Mariahout deel 
te nemen aan deze schitterende tocht. 
Deelnemers op een racefiets kunnen een 
keuze maken om een mooie ronde van 
60 of 110 km te gaan rijden. 

Gaat u liever slingerend over de mooie 
singeltracks en onverharde bospaden in 
Mariahout en Lieshout, dan kan men 
starten met de mountainbike. Hier zijn 
ook verschillende afstanden uitgezet om 
voor zowel de beginnende als de gevor-
derde fietser het uitdagend te maken. De 
afstanden van de mountainbikeroutes 
zijn 30, 45, 55 en 70 km.

\Midden in de route heeft BZET de 
Bosduvels een pauze plaats ingericht 
voor iedere fietser die deelneemt aan dit 
evenement. Hier kan met even bijkomen 
en staat er sportdrank en sportvoeding 
klaar om het overige gedeelte met vol-
doende energie af te kunnen leggen.

Inschrijven
Inschrijven en starten kan voor de lang-
ste afstanden op de racefiets en moun-
tainbike vanaf 7.30 uur. Overige afstan-
den kunnen inschrijven vanaf 8.00 uur. 
Het inschrijfgeld bedraagt €4,00 voor 
volwassenen. NTFU leden krijgen op ver-
toon van hun pas €1,00 korting. De jeugd 
tot en met 12 jaar kan gratis deelnemen.

Programma / Uitslagen

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen driebanden dinsdag 26 mei
Kwartfinale
Bert v d Vorst - Willie Vorstenbosch 0-2
Jan van Neerven - Lou Muller 2-0
Jan van Dijk - Theo Verheijen 2-0
Lambert van Bree - Jan Hesselmans 0-2
Henk Mastbroek - Henk v d Bergh 0-2
Jan Verbakel - Ad Barten 2-0

Halve finale
Jan  van Dijk - Willie Vorstenbosch 0-2
Jan Verbakel - Henk van den Bergh 2-0
Jan Hesselmans - Jan van Neerven 2-0

Finale (in procenten)
1ste Willie Vorstenbosch 200 % kampioen
2de  Jan Verbakel  175 %
3de  Jan Hesselmans  140 %

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 20 mei
1. Wim en Jeannette 64,24%
2. Riky en Jan 62,50%
3. Willy en Trees 61,46%
4. Nettie en Arno 52,78%
5. Ria en Gidi 51,04%

Uitslag dinsdag 26 mei
1. Frans en Riek 66,00%
2. Dorie en Cas 60,00%
3. Mien en Jos 59,65%
4. Cellie en Hans 58,67%
5. Nettie en Marijke 55,30%

Er wordt iedere dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het Bavaria 
Brouwerij Café te Lieshout. Kijk voor meer 
info op www.poortvanbinderen.nl. 

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 20 mei
Lijn A
1. Annie en Thera      61,61%.
2. Jan en Mari   60,42%.
3. José en Jan 59,64%.
4. Truus en Henny  55,00%.
5. Heidi en Angela 54,76%.

Lijn B
1. Cor en André 58,75%.
    Riet en Cor 58,75%.
3. Fia en Huub 57,08%.
4. Ton en Annelies 54,58%.
    Lien en Theo 54,58%.
    
De volgende zitting is op woensdag 3 juni 
in Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 26 mei
1. Diny en Jos          63,00%
2. Tony en Riet          60,50%
3. Nelly en Mia                 57,50%
4. Riek en Kitty          55,00%
5. Cor en Nellie          53,00%

De volgende zitting is op dinsdag 2 juni, 
aanvang 13.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk.

OPEN DAGEN 
zaterdag 30 mei en zondag 31 mei 

van 11.00 uur - 17.00 uur

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

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,

buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

OOK BUITENPOTTEN EN -PLANTEN

Laarbeek - Laarbeek heeft veel te bie-
den op het gebied van sport en bewe-
ging. Drie sportverenigingen hebben 
de handen ineen geslagen om een ge-
zamenlijke sportkennismakingsdag te 
houden op zondag 6 september van 
10.00 tot 13.00 uur, in en rondom de 
sporthallen. 

Alle sportaanbieders worden uitge-
nodigd om hieraan mee te doen. Dat 
kan in de vorm van een demonstratie, 
iets interactiefs of het geven van in-
formatie. Het idee is dat inwoners van 
Laarbeek, kennis kunnen maken met 
het sportaanbod in Laarbeek. De ken-
nismakingsdag richt zich niet alleen op 
de jeugd, maar op alle leeftijden, van 
jong tot oud. 

Sporten is méér dan bewegen
Voor (nieuwe) inwoners is het leuk om 
te zien wat er allemaal te doen is op 
sportgebied. Het werven van leden is 
belangrijk voor sportverenigingen. De 
verenigingen willen echter ook laten 
zien dat sport méér is dan alleen licha-
melijke inspanning. Sport zorgt voor 
ontmoeting, gezelligheid, draagt bij 
aan een gezonde leefstijl en is leuk om 
te doen.

Initiatiefnemers
Op uitnodiging van de gemeente 
Laarbeek hebben sportverenigingen 
eind vorig jaar gepraat over o.a. sport-
stimulering, daar is het idee ontstaan. 
Initiatiefnemers zijn Oskar Martens 
van Badmintonclub De Ganzeveer, 
Jan Vereijken namens turnvereniging 

De Ringen/De Brug en Ton Slaets van 
Badmintonclub Mixed. De sportken-
nismaking wordt ondersteund door 
jongerenwerker/sportcoach John van 
de Kimmenade (Vierbinden) en buurt-
sportcoach Ilse van Ham (gemeente 
Laarbeek).

Doet uw vereniging ook mee?
Alle sportverenigingen en overige 
(commerciële) sportaanbieders die bij 
de gemeente bekend zijn, hebben een 
brief gekregen. Organisaties die niet 
benaderd zijn en ook graag mee wil-
len doen, kunnen contact opnemen 
met John van de Kimmenade: jvd-
kimmenade@vierbinden.nl of tel. 06-
50120096, Ilse van Ham: ilse.v.ham@
laarbeek.nl, tel. 06-53648781 of één 
van de andere werkgroepleden.

Beek en Donk – Tennisvereniging ‘t 
Slotje heft in de maanden april en mei 
meegedaan aan de nationale sport-
week bij het ontmoetingscentrum, tie-
nerwerk de Boemerang en op diverse 
scholen is schooltennis gegeven. 

Op het moment zijn de groepen 3 tot 
en met 8 van de Raagten bezig met 
het schooltennisproject ‘maak kennis 
met tennis’. Alle kinderen krijgen naast 
dit project de kans om gratis 2 proef-
lessen te volgen. Dit geldt voor alle 
kinderen in de gemeente Laarbeek. 

Mocht uw kind interesse hebben, dan 
kunnen ze ook nu aansluiten bij dit 
project door een mail te sturen naar 
training@tv-slotje.nl,  t.a.v. hoofdtrai-
ner Jorg Gussenhoven.Oranjelaan 46, Beek en Donk

06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie
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Beek en Donk - Het wedstrijdsei-
zoen begon voor Maartje Hageman, 
Laura Saleh en Roos van den Berg op 
28 februari, waarbij zij zich tijdens 
de voorwedstrijd in Sint-Oedenrode 
konden plaatsen voor de toestelfi-
nales en voor de regiofinales. 

Tijdens de voorwedstrijd hebben 
de meiden een geweldige prestatie 
neergezet. Alle drie de meiden wis-
ten zich te plaatsen voor de regio-
finale. Naast een plek in de regio-
finale had Maartje Hageman zich 
ook geplaats voor de toestelfinale 
sprong en had Laura Saleh zich ge-
plaatst voor de toestelfinale balk. 
Op 11 april vond de regiofinale 
in Valkenswaard plaats waarbij na 
een spannende wedstrijd Maartje 
Hageman zich uiteindelijk wist te 
plaatsen voor de districtswedstrijd 
op 30 mei in Prinsenbeek. 

De toestelfinales vonden plaats op 
25 april in Eindhoven, waarbij de 
beste 16 meiden per toestel van 
district Zuid streden om een podi-
um plek. Laura Saleh behaalde een 
mooie 6e plaats met een score van 
13.950 op het toestel balk. Maartje 
Hageman behaalde op het toestel 
sprong een 8e plaats met een score 
van 13.400. Op 30 mei zullen de 
beste meiden van district Zuid bij 
elkaar komen en zal beslist worden 
wie district kampioen Zuid 2015 
wordt. Turnvereniging De Ringen 
wenst Maartje Hageman alvast veel 
succes en natuurlijk veel plezier!

Advies nodig?
Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

BOUWMATERIALEN | HOUT & PLAAT | GEREEDSCHAPPEN | KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS | DEUREN

Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt, 

zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen 

zich bij ons prima thuis. Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij 

het bouwen op aankomt. Meer weten? Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!

Eva van Eck jeugdkampioen

Geweldig seizoen voor wedstrijd-
groep meiden 12A  T.V. De Ringen

Wie wordt viskoning van H.S.V. Het Geduld

Lieshout - De 13 deelnemers van de 
jeugdcursus vissen van HSV ’t Sluisje uit 
Lieshout hebben de cursus afgesloten 
met een wedstrijd om het jeugdkampi-
oenschap.

Toen alle vissertjes aanwezig waren en 
het startschot klonk werd er fanatiek ge-
vist en werd het geduld van de deelne-
mers aardig op de proef gesteld, omdat 
niet iedereen een vis kon vangen. Na 
afloop van de wedstrijd bleek dat Eva 
van Eck de grootste vis had gevangen en 
zij werd hiermee jeugdkampioen van de 
visclub. De top drie van deze wedstrijd: 
1. Eva van Eck; 2. Gijs Claassens; 3. Roos 
van den Elzen.

Voor wat betreft de jeugdcursus zelf, 
waren alle 13 deelnemers winnaar. Ze 
krijgen aanstaande zaterdag, tijdens de 
Nationale Hengeldag, het diploma uit-
gereikt en worden automatisch lid van 

de visclub. Deze diploma-uitreiking is di-
rect aansluitend aan de viswedstrijd voor 
alle jeugd van Lieshout en Mariahout 
tot en met 12 jaar. De wedstrijd begint 
om 10.00 uur en deelnemen is gra-
tis. Inschrijven kan vanaf 9.30 uur bij 
de schuilhut bij de visvijver in Lieshout. 
Iedere deelnemer heeft altijd prijs.

Het was een mooie groep fanatieke 
jonge vissers die dit jaar de cursus heb-
ben gevolgd. Het bestuur is dan ook van 
mening dat dit belangrijk is dat deze kin-
deren iets meer te weten komen van de 
leuke hengelsport en is zeker van plan 
om ook volgend jaar weer een cursus 
voor de jeugd op te starten.

Beek en Donk - Het is weer zover, de ko-
ningswedstrijden gaan weer van start, 
maar liefst acht wedstrijden worden 
door de senioren en junioren  van H.S.V. 
Het Geduld elk in hun eigen klasse ge-
vist.

De eerste wedstrijd is zaterdag 30 mei, 
aanvang van de loting is om 13.30 uur 
en de wedstrijd begint om 14.00 uur en 
eindigt om 17.00 uur. Deze tijden zijn bij 
alle wedstrijden zo, of er moet een fede-
ratiewedstrijd tussen zitten, dan duurt de 
wedstrijd een uur langer.

De Visclub hoopt weer op een grote op-
komst van hun leden hoopt er weer een 
mooie en spannende competitie van te 
maken. Voor verdere info kun je terecht 
op www.hetgeduld.nl, onder de link eve-
nementen.

vissen

turnen

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Laatste SkateSwing voor de vakantie
Beek en Donk – De laatste SkateSwing 
voor de vakantie wordt gehouden op 
zaterdag 30 mei. Heb je nog iets te 
vieren, een verjaardag, je laatste 
schooljaar op de basisschool of ge-
woon lekker met vrienden of vriendin-
nen een avondje uit op rolschaatsen 

of skeelers, dan is dit een prima idee. 

De hal wordt volledig omgetoverd 
tot super discotheek. Natuurlijk met 
blitse verlichting, een echte DJ, een 
chillhoek en springheuveltjes voor de 
waaghalzen. Er is toezicht (en hulp) op 

de baan, dus ouders kunnen in de ge-
zellige kantine ook een avondje lekker 
ontspannen.

Hierna gaat de SkateSwing ook met 
vakantie. Maar ze zijn weer terug op 
zaterdag 26 september 2015.

Parklaan 6  |  Beek en Donk
www.lifestylecenterlaarbeek.nl

Beweegredenen
De 10 geboden van Bewegen 

Een Color Fun ongetraind meelopen? 
Nooit sporten en dan aan een ouder – 
kind toernooi meedoen? Het geeft je 
meestal flinke spierpijn en misschien 
wel blessures. En…. Wellicht neem je 
je daarna voor écht te beginnen met 
sporten. Tja… Goede voornemens en 
een start maken is vaak geen probleem. 
De onderstaande 10 tips helpen je mis-
schien om WEL VOL TE HOUDEN. 
 
1.Kies jouw leefstijl 
Zoek een activiteit uit die je leuk lijkt. 
Sommige vinden het fijn om naar de 
fitnessclub te gaan, terwijl anderen juist 
de voorkeur geven aan een wandeling 
in de natuur. Beiden zullen je fitheid, je 
functioneren en je levenskwaliteit ver-
beteren, maar alleen als je het op regel-
matige basis doet. 

2. Geleidelijke trainingsopbouw
Iedereen kent de uitspraak wel; ‘hardlo-
pers zijn doodlopers’. Beginners kunnen 
de eerste 1½ maand beter focussen op 
bewegen in plaats van sporten. Je hebt 
er namelijk niks aan als je direct bles-
sures oploopt. 

3. Maak een afspraak 
Samen sporten is leuker. Je doet het 
niet alleen voor jezelf, maar ook om 

de ander te motiveren. Het 
is een stok achter de deur 
om je door de moeilijke 
dagen heen te loodsen. 
Maar pas op dat je niet te 

afhankelijk van je trai-
ningsmaatje wordt. 

Uiteindelijk moet je 
het zelf doen.

 4. Vaste dagen 
Maak van sport een vast 
onderdeel van de week 
en probeer op vaste 
dagen en tijden te be-
wegen. Door de sport-
dagen in je agenda 

vast te leggen is de kans kleiner dat die-
zelfde dag een andere activiteit wordt 
ingepland. Probeer je daar ook aan te 
houden. Van uitstel komt vaak afstel! 

5. Maak een lijst 
Stel een lijst op met de voordelen die de 
fysieke activiteiten je opleveren. Maak 
deze lijst realistisch. Zorg voor redelijke 
doelstellingen, zoals stressvermindering, 
sterkere spieren, meer lenigheid, meer 
energie en beter slapen. Hang deze lijst 
op een zichtbare plaats zodat je er vrij-
wel dagelijks aan herinnert wordt. 

6. Eerlijk zijn 
Probeer alle valkuilen op een rijtje te zet-
ten. Hierbij kun je denken aan alle verlei-
dingen die jou van het sporten af kunnen 
houden. Wees vooral eerlijk tegen jezelf. 

7. Invulling van het trainingsprogramma 
Probeer voor jezelf te formuleren waar 
je binnen de training op wilt richten. 
Als je je conditie wil verbeteren, richt 
je dan op duurtraining. Je kunt je ook 
toeleggen op lenigheid of juist meer 
spierkracht. Over het algemeen is een 
combinatie van deze het beste. 

8. Beloon jezelf 
Als je een doel hebt bereikt, beloon je-
zelf dan met iets wat je er aan herinnert 
dat je een goed resultaat hebt geleverd. 
Iets dat je stimuleert om door te gaan 
kan ook helpen. 

9. Geen smoesjes 
Hou jezelf niet voor de gek. Ik heb het 
druk, ik ben te moe…. Het zijn allemaal 
smoesjes om het sporten uit te stellen. 
Probeer boven deze smoesjes te staan. 
Gewoon beginnen en als je eenmaal 
bezig bent dan is het meestal ook wel 
weer leuk. Je lichaam heeft soms van 
die dagen dat het moeilijk op gang 
komt. Geef er dus niet teveel aan toe 
en begin rustig. 

10. Doorgaan 
Het doel heiligt alle middelen.

de ander te motiveren. Het 
is een stok achter de deur 
om je door de moeilijke 
dagen heen te loodsen. 
Maar pas op dat je niet te 

afhankelijk van je trai-
ningsmaatje wordt. 

Uiteindelijk moet je 
het zelf doen.

 4. Vaste dagen 
Maak van sport een vast 
onderdeel van de week 
en probeer op vaste 
dagen en tijden te be-
wegen. Door de sport-
dagen in je agenda 

COLUMN



Donderdag 28 mei 201532 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

/RotaryGBL

/RotaryGBLOok op uw evenement?
www.sound-light.nl

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

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Donderdag 28 mei 
Laarbeek Werkt
10.00 uur, Ontmoetingcentrum 
Beek en Donk

Vrijdag 29 mei 
Hunt and Hide speurtocht &RGTeens
19.30 uur, Vertrek Dorpshuis Lieshout

Tienerdisco Tienerwerk de Boemerang
19.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Crazy Thuiswives - ‘Zomerse drankjes’
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 30 mei 
(ont)Zwangerenverwendag 
(aanmelden verplicht: 
www.zwangerenverwendag.nl)
10.00 uur, Het Klokhuis, Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Expositie Friesen&Friesen t/m 31 mei
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal de Oude Molen, 
Beek en Donk

Zondag 31 mei 
Fietsspektakel De Bosduvels
Oranjeplein, Mariahout

Omroep Kontakt bruist!
9.00 uur, Studio Omroep Kontakt en 
Evenemententerrein Beek en Donk

Donckse Wij-ing Leonarduskapel 
Donk
10.00 uur, Hoek Kapelstraat-Lage 
Heesweg, Beek en Donk

Voorspeelconcert examenkandidaten
10.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Expositie ‘Gerrie-Jeanne Soethoudt’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Open Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

Woensdag 3 juni 
Wine & Dine bij Stout
19.00 uur, Grand Café Stout, Aarle-Rixtel

Inloop/sportmiddag De Boemerang
13.30 uur, Tienerruimte/gymzaal, 
Otterweg, Beek en Donk

Ladies Night
19.30 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Lieshout

KBO Lezing Kunst en Curiosa
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 5 juni 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

7 tegen 7-toernooi ELI
19.00 uur, Sportpark ‘t Luijtelaar, 
Lieshout

Zaterdag 6 juni 
Laarbeekse Wandeltochten 6 en 7 juni
7.30 uur, Start Pluk Pannenkoekenhuis, 
Beek en Donk

Biertour met korting
11.00 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Lieshout

Veldhuis & Kemper
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Live band - Mona Lisa
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 7 juni 
Laarbeekse Wandeltochten 6 en 7 juni
7.30 uur, Start Pluk Pannenkoekenhuis, 
Beek en Donk 

KNWU Nederlands Kampioenschap 
weg voor jeugd
9.00 uur, Centrum Lieshout

Biertour met korting
11.00 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Lieshout

IVN Kikkerconcert
12.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Muziektuin watermaand concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk


