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W
IN!

WIN TICKETS VOOR

 Gerard van 
Maasakkers

 
vrijdag 10 juni - 20:30 uur

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl

In welke dorp is
Gerard van Maas-
akkers geboren?

mail je antwoord naar:
prijsvraag@mooilaarbeek.nl
maak kans op 2x2 kaarten!

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl

premiere!
Boxing the time

zondag 5 juni - 19:00 uur

Gerard van Maasakkers
vrijdag 10 juni - 20:30 uur

Deze week ingesloten:

Pizzeria Porto Marina
Verspreiding in Beek en 

Donk, Lieshout en 
Mariahout

Van Helvoort Boek en 
Kantoor

Verspreiding in Beek en 
Donk en Boerdonk

Teams Zorg & Welzijn 
Laarbeek

Verspreiding in Lieshout

Jos Martens en Zn. 
Verspreiding in

buitengebied Beek en Donk 
en Aarle-Rixtel

Project ‘Samen’ wil de verbinding leggen tussen jeugd en senioren

“Je moet jongeren en senioren van elkaars talenten gebruik laten maken!”

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

Beek en Donk – Vijf enthousiaste 
mensen zitten bij elkaar aan tafel in 
zorgcentrum De Regt in Beek en Donk. 
Niet zomaar enthousiast, zeg maar ge-
rust gedreven. Gedreven om het nieu-
we project ‘Samen’ te introduceren; 
een project dat tot doel heeft jong en 
oud met elkaar te laten kennismaken 
en veel van elkaar te laten leren. 

Het idee
Monika Slaets liep al een tijdje rond 
met het idee om een project op te 
zetten waarin jong en oud met elkaar 
samenwerken. “De gedachte is om 
jongeren en senioren met elkaar in 
contact brengen. Je ziet steeds meer 
dat de jeugd vooral bezig is met hun 
mobieltjes en je leest, hoort en ziet dat 
senioren steeds eenzamer worden en 
vaak afhankelijk zijn van familie en vrij-
willigers. Dit, terwijl beide groepen ook 
heel veel talenten hebben. Jongeren 
dienen hun talenten nog verder te ont-
wikkelen terwijl ouderen hun talenten 
(bijna) niet meer gebruiken. Met name 
kinderen uit groep 7 en 8 moeten gaan 
nadenken over de toekomst. Wat gaan 
ze kiezen? Welke vaardigheden kun-
nen ze nog leren? Het idee is om jon-
geren en senioren van elkaars talenten 
gebruik te laten maken.”

Aan de slag!
Navraag bij Henrie Bouwmans (dorps-
ondersteuner) leerde Slaets dat een 
dergelijk project nog niet bestaat in 
Laarbeek en heeft haar geïnspireerd 
het project ‘Samen’ daadwerkelijk 
op te zetten: “Om dit project te la-
ten slagen, heb ik de hulp ingeroepen 
van Christel Verspaget, directeur van 
Daltonbasisschool ’t Otterke, Caroliene 
Bongers, coördinator van de Zorgboog 
in De Regt, Don van Sambeek, voor-
zitter van KBO Beek en Donk en 

Marie-Louise Wijnen, coördinator 
maaltijdvoorziening ViERBINDEN/
Vrijwilligersdienst. We zijn samenge-
komen en waren gelijk allemaal erg 
enthousiast.” 

‘Samen’
Samen zijn ze aan de slag gegaan. “Ik 
heb als directeur van een basisschool 
contact gelegd met de andere basis-
scholen om te bekijken of er niet al 
soortgelijke projecten liepen. Het zou 
zonde zijn om dingen dubbel te doen”, 
vertelt Verspaget, “gelukkig bleek dit 
niet het geval te zijn, zodat wij ‘fris’ 
kunnen starten.” Slaets vult aan: “Het 
is de bedoeling dat het project - als de 
andere basisscholen ervoor open staan 
- bij gebleken succes wordt uitgerold 
over alle basisscholen in Laarbeek.” 
Van Sambeek vertelt: “We willen seni-
oren enthousiast maken hun kennis op 
een ontspannen manier over te dragen 
naar jongeren. We nodigen ze hiertoe 
uit maar senioren moeten het zeker niet 
zien als een verplichting.” Bongers legt 
uit: “De tijd van het traditionele bejaar-
denhuis is voorbij. Senioren zijn vaker 
eenzaam en afhankelijk van familie of 
vrijwilligers. Hoe mooi is het ze op deze 
manier weer het gevoel te kunnen ge-
ven onderdeel te zijn van de samenle-
ving. Het vergroot hun eigenwaarde.”

Start van het project
De aftrap van het project vindt plaats 
op 10 juni aanstaande. De kinderen 
van groep 8 van ’t Otterke komen dan 
in de ontmoetingsruimte van De Regt 
liedjes zingen van hun musical en alle 

bewoners zijn uitgenodigd deze te ko-
men beluisteren onder het genot van 
een hapje en een drankje. Op 28 juni 
zullen de kinderen de hele musical op-
voeren voor alle Beek en Donkse seni-

oren in het ontmoetingscentrum. “Het 
voordeel van zo’n voorstelling is dat het 
niks kost en dat er niks wordt verwacht 
van de senioren”, vertelt Bongers. 

Maar er is nog meer…
“Maar er is meer”, vervolgt Slaets; 
“er zijn concrete plannen voor de aan-
leg van een moestuin direct achter De 
Regt. De bedoeling is dat kinderen en 
senioren in de tuin samenwerken en 
veel van elkaar opsteken. Het echte 
handwerk zoals timmeren, zagen en het 
aanleggen en onderhouden van een 
tuin kan perfect door senioren worden 
geleerd aan kinderen.” Verspaget vult 
aan: “Alle leerkrachten waren enthousi-
ast toen ze van dit idee hoorden. Samen 
met ouders gaan we bekijken hoe we 
dit verder vorm kunnen geven.” Na 
de zomer gaat er nog een initiatief 
van start. In samenwerking met de 
heemkundekring gaat de projectgroep 
bewoners van De Regt en een aantal 
kinderen uit groep 7 en 8 met elkaar in 
contact brengen om een tentoonstel-
ling op te zetten over de omgeving van 
De Regt vroeger en nu. “Door foto’s te 
verzamelen en mooie verhalen op te 
tekenen, kan er een mooie tentoonstel-
ling georganiseerd worden die voor alle 
inwoners van Laarbeek toegankelijk is”, 
vertelt Slaets. “Zo gaan de deuren open 
voor iedereen in Laarbeek en leveren 

de projecten de gemeenschap ook een 
meerwaarde op”, vult Bongers aan.

Het project mag groeien
“We starten informeel”, vertelt Wijnen 
tot slot, “en het project mag groeien. 
Mond-tot-mondreclame moet het gaan 
doen, het kost niks en door een verbin-
ding te leggen met elkaar, versterken 
we elkaar en spreken we uiteindelijk 
Laarbeek breed alle senioren aan.” 
Van Sambeek sluit zich hierbij aan: “De 
insteek van het project ‘Samen’ is het 
overbrengen van kennis naar elkaar op 
een ontspannen en positieve manier.” 

Heeft u na het lezen van dit arti-
kel ideeën, wilt u zich aanmelden of 
meer informatie? Dan kunt u con-
tact opnemen met Monika Slaets via 
t.slaets@upcmail.nl. Ideeën zijn meer 
dan welkom!

De insteek van het project 

is het overbrengen van 

kennis op een ontspannen 

en positieve manier

De enthousiaste projectgroep van 'Samen'. Vlnr. Christel Verspaget, Monika Slaets, Don van Sambeek, Marie-Louise Wijnen en Caroliene Bongers
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De vraag van deze week: Wie weet wie deze 
familie is?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. 
Dit kan per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw ant-
woord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwam één antwoord binnen op de redactie: 

Ik weet het antwoord. Ikzelf zit links onder in de hoek met mijn vriendjes 
en vriendinnetjes van dat jaar. Het is de 
jaarlijkse klassenfoto. Het is de klas van juf 
Astrid Groenhout uit het jaar '76/'77 van 
Basisschool de Raagten op de Donk. Op 
de foto staan: Hilde, Bas, Lonneke, Mischa, 
Harold, Mark, Menno, Hanno, Bart, Juan, 
Tjerk, Jochem, François, Jos, Roland, Tom, 
Suzan, Angelique, Dalitha, Yvonne, Barba-
ra, Juliette, Bart, Bart, Jose, Ingrid ,Charlot-
te en Marcel. We hebben een zeer leuke tijd gehad. Het merendeel woont 
nog in de buurt. Van een paar is het voor mij onbekend waar ze wonen. 

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

De Zonnedauw is een straat in het plan D’n Hoge Suute in Mariahout. Het plan 
werd in juni 2008 positief ontvangen door de gemeenteraad. Het plan was om 
er 120 á 125 woningen te bouwen voor starters en huurders. Het plan kwam 
te liggen tussen de Wilhelminastraat en de Tuinderweg. Er werden nog wel wat 
zorgen geuit in verband met de smalle straatjes en de parkeerruimte. Inmiddels 
wordt er op dit moment volop gebouwd. De Zonnedauw is een insekteneten-
de plant, voorzien van tentakels voorziene bladen in een wortelrozet. De tenta-
kels scheiden aan de top een druppel van een maagsapachtig vocht af, dat als 
dauw in de zon glinstert (vandaar de naam zonnedauw). Insekten blijven aan 
de klierharen kleven en worden door de plant verteerd. De insekten voorzien de 
zonnedauw van onmisbare mineralen (fosfor en stikstof) en stellen de plant in 
staat in zure veen- en heidegrond te groeien die deze mineralen niet bevatten.

De bladen van de zonnedauw groeien in een wortelrozet en de bloeistengel 
die 10 á 20 centimeter hoog wordt, draagt van juli tot augustus witte bloemen 
die zich alleen in de volle zon openen. Er zijn drie soorten in ons land, waar-
van de ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) het meest voorkomt. De van 
cirkelronde bladen voorziene plant groeit op vochtige voedselarme veen- en 
heidegrond in het oosten en noorden des lands en in laag veenmosrietlanden 
in laagveenmoerassen.

Henny Bevers - van den Baar
Namens heemkundekring ’t Hof van Liessent

DE ZONNEDAUW

Zij blijft geborgen in onze herinnering
geworteld in ons bestaan.

We hebben diepe bewondering
voor wat zij voor ons heeft gedaan. 

In alle rust is overleden

Riet van den Elsen-van Berlo
echtgenote van

Bernard van den Elsen †

 * Eindhoven, 19 augustus 1921             † Aarle-Rixtel, 28 mei 2016

Lijsterstraat 38
5735 ET  Aarle-Rixtel

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van ons mam 
op donderdag 2 juni tussen 18.30 en 19.30 uur in uitvaartcentrum 
De Groof, Oranjelaan 54 in Beek en Donk. 

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 4 juni om 11.00 in de 
O.L.V Presentatiekerk in Aarle-Rixtel. Aansluitend leggen we haar 
te ruste bij ons pap op de parochiebegraafplaats aldaar.

Annelie en Chris
Marlieke en Arjan, Eva
Hanneke en Marcel, Tom

Marleen en Peter
Simon en Joreen
Rutger en Imke
Ralph en Floor

Marita en Hans

Monuta Magis, 
Wij zijn er voor u. 
Voor, tijdens en 
na de uitvaart.

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

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl

DANK BETUIGING

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

As- en vinger-
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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

Langs deze weg willen wij iedereen oprecht danken voor 
alle kaartjes, bloemen, medeleven en aanwezigheid bij het 

afscheid van

Hans van Neerven

Jullie steun geeft ons kracht om dit verlies een plaatsje te 
geven.

Gertie, Evelien en Jorrit.

Beek en Donk, juni 2016

Dankbetuiging
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Eerste offi ciële huwelijk in ‘De Heerenkamer’

Lieshout – De MooiLaarbeekKrant 
was afgelopen vrijdag getui-
ge van het eerste officiële huwe-
lijk in ‘De Heerenkamer’ van het 
Bavaria Brouwerijcafé. Deze lo-
catie is vorig jaar aangewezen als 

officiële trouwlocatie van de gemeen-
te Laarbeek. 

In Lieshout is lange tijd geen huwe-
lijkslocatie geweest. Nadat hier vo-
rig jaar verandering in kwam, waren 

Peter Manders en Vera Minten afge-
lopen vrijdag het eerste stel dat in het 
huwelijksbootje stapte bij het Bavaria 
Brouwerijcafé. De MooiLaarbeekKrant 
wenst het kersverse echtpaar heel veel 
geluk samen toe!

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Daphne van Leuken 

Voetreflexmassage

Jolanda van Erp - Aalders Pater Becanusstraat 67 • Beek en Donk • 0492-4649329
Jolanda 

van Erp - Aalders

Voetreflexmassage
medium

Pater Becanusstraat 67 • Beek en Donk • 06 - 49596344

‘Busje komt zo’ … maar niet langer door Lieshout en Beek en Donk
Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Busvervoerder Hermes 
gaat haar dienstregeling vanaf de-
cember 2016 aanpassen. Hermes 
blijft elke kern van Laarbeek van bus-
vervoer voorzien alleen rijdt er met 
ingang van de nieuwe regeling in de 
avonduren en in het weekend geen 
bus meer door Lieshout en Beek en 
Donk. Burgerpanel TipMooiLaarbeek 
peilde onder Laarbekenaren of dit 
voor grote problemen gaat zorgen.

Huidige situatie
Op dit moment kunnen mensen die 
met de bus reizen van Eindhoven naar 
Beek en Donk (of vice versa) kiezen 
voor lijn 21, 121 of lijn 122, welke door 
de kernen rijdt. Lijn 122 vervalt met in-
gang van de laatste maand van dit jaar. 
De lijn wordt opgeheven en Hermes 
gaat verder met de buurtbus. Omdat 
de buurtbus alleen op werkdagen rijdt, 
moeten inwoners van Lieshout en 
Beek en Donk die in het weekend met 
de bus willen reizen, voortaan instap-
pen aan de rand van het dorp. 

Opstapplaatsen
De overgrote meerderheid van de 
inwoners die gebruikmaakt van bus-
vervoer stapt op in Beek en Donk, 
namelijk 63%. Andere opstapplaatsen 
die goed benut worden, zijn de bus-
halte bij Bavaria (17%) en Lieshout 
centrum (17%). Een klein percentage 

van 6% stapt op in Aarle-Rixtel. “In 
Mariahout is nauwelijks sprake van 
openbaar vervoer”, geven responden-
ten aan. Laarbekenaren zouden graag 
een bushalte zien bij de kruising van 
de Lieshoutseweg en de Muzenlaan, 
dit ‘ter vervanging van halte Laarweg’.

Geen bus dus minder vaak de deur uit?
Inwoners geven aan dat wanneer er 
geen bus meer rijdt in het weekend, 
dit niet per se betekent dat ze min-
der de deur uit zullen gaan (38%). 

Respondenten spreken echter wel de 
zorg uit over (opgroeiende) kinderen, 
ouderen en mensen zonder auto: “Als 
je geen auto hebt en/of iets minder 
goed ter been bent, dan moet je in het 
weekend maar zien hoe je in Helmond 
of Eindhoven komt…slechte zaak!” en 
“Voor (opgroeiende) kinderen is het 
wenselijk dat ze in het weekend de bus 
kunnen pakken.” Als mogelijke oplos-
sing wordt aangedragen het onder-
houden van de huidige dienstregeling 
maar dan met een kleinere bus.

Minder toegankelijk
Hermes gaat zoals gezegd verder met 
de buurtbus. Is dit een goed alterna-
tief? 45% van de ondervraagden geeft 
aan nooit te reizen met de buurtbus. 
Slechts 7% van de respondenten 
ziet het wel zitten om de buurtbus te 
gaan gebruiken in de avonduren. Men 
‘vindt het een veilig idee wanneer 

kinderen ’s avonds in het centrum van 
Lieshout kunnen uitstappen in plaats 
van bij Bavaria’. De overgrote meer-
derheid (48%) ziet het niet zitten met 
de buurtbus te reizen. Laarbekenaren 
geven aan ‘een minder toeganke-
lijk gevoel te hebben bij de buurtbus 
dan bij de ‘gewone’ bus en geen zin 
te hebben in een langere reistijd in 
verband met overstappen’. Ook geeft 
men aan ‘dat de buurtbus niet naar 
bestemmingen rijdt die interessant zijn’ 
en ‘dat men de ervaring heeft te lang 
te moeten wachten omdat de buurt-
bus vol zit’.

Toekomst
De Laarbeekse politiek is niet blij 

met het voornemen van Hermes. 
Wethouder Frans van Zeeland heeft 
eerder aangegeven met de provincie in 
gesprek te zullen gaan over de tijden 

waarop de nieuwe buslijn straks door 
Lieshout gaat rijden. Hij wil bekijken 
of de plannen nog gewijzigd kunnen 
worden.

74% Nee,nooit

0% Weet niet

20%

2%Ja bijna ieder weekend

Ja, maandelijks

Ja af en toe minder dan 

een keer per kwartaal)

5%

Maakt u in het weekend wel eens gebruik 

van het busvervoer in Laarbeek?

Voor opgroeiende kinderen 

is het wenselijk dat ze 

in het weekend de bus 

kunnen pakken
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Agenda 2 - 8 juni 2016

Donderdag 2 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van 
Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 3 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 4 juni 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

10.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering Teerdag St. 
Margarethagilde

18.30 Mariahout O.L.Vrouw van 
Lourdeskerk
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Voor alle 
intenties die in de meimaand zijn op-
geschreven in het intentieboek van de 
Lourdesgrot, Anna de Korte, Jac van 
Rossum (mged).

Zondag 5 juni

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Jan van 
Dooren (sterfdag/O.L.V. Gilde), Overleden 
begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde, 
Hanneke van Berlo, Overleden ouders 
van den Bogaard–van der Pol, Overleden 
ouders de Korte–Verhaar,  Overleden 
ouders van der Most –de Groot, Harrie 
van Boxmeer (verj), Jan van der Sanden 
(sterfdag), Harry Klomp (par), Voor 
vervolgde christenen in Egypte en heel 
Noord Afrika,  Tot welzijn van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan van der 
Heijden, Jo de Koning (Fund), Miet Truus 
en Jan van Dooren (Fund), Overleden 
familieleden Smits, Toon van Osch.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Sint 
Leonardusgilde en Dameskoor Leonardus 
dat 50 jaar bestaat.
Intenties in deze viering voor: Hary 
Gervais, Sjaak en Ciska van Leuken-Spaan, 
Ben en Marietje van Rixtel-Leenders, 
Harrie van den Boomen Gerarda van 
Melis en Hendrika van der Horst, Jet 
Hellings-Kastelijn, Theo en Jet Spierings-
Vlemmings, Overleden ouders broers en 
zussen familie Kluijtmans-Poulisse, Richard 
van der Heijden, uit dankbaarheid voor 
een 50 jarig huwelijk van Albert en Mieke 
Kluijtmans-Poulisse.

Maandag 6 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster 
Eucharistieviering

Dinsdag 7 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van 
Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 8 juni

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Landelijk controlebericht NL-Alert

Cursisten EHBO Lieshout geslaagd

Kienen met de Katholieke Vrouwenvereniging

Wedvlucht PDV De Luchtbode vanuit België

Rommelmarkt op binnenplaats klooster

Laarbeek - De overheid zendt maandag 6 juni 
rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit 
in heel Nederland. Aan de hand van dit contro-
lebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel 
juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. 

Om het controlebericht aan te kondigen, is een 
landelijke publiekscampagne gestart. NL-Alert is 
het alarmmiddel van de overheid. Als je telefoon 
is ingesteld voor NL-Alert, ontvang je bij een 
noodsituatie in de buurt een tekstbericht op je 
mobiel. In het bericht staat wat er aan de hand 
is en wat je op dat moment het beste kunt doen.
 
Steeds meer mobiele telefoons zijn automa-
tisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op 

sommige toestellen moet je dit zelf doen. Ga 
naar de instelhulp op www.nl-alert.nl, stel je mo-
biel in en help ook anderen met instellen.

NL-Alert is sinds 2012 meer dan honderd keer 
ingezet. Met name bij grote branden is NL-Alert 
veelvuldig gebruikt, maar ook bij explosiegevaar 
en onverwacht noodweer is NL-Alert ingezet om 
mensen in de directe omgeving te waarschuwen.

Als je het controlebericht op 6 juni ontvangt, 
weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld. 
In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om 
een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te 
doen.

Lieshout - Na 6 leerzame avonden zijn alle cur-
sisten van EHBO-vereniging Lieshout geslaagd 
voor de cursus Eerste Hulp aan Kinderen. 

De eerste avond van de cursus werd de theo-
rie doorgenomen. De overige avonden werden 
vooral gebruikt om met behulp van LOTUS-
slachtoffers de praktijk te oefenen. 

Het cursusseizoen van EHBO-vereniging Lieshout 
zit er weer op. In oktober starten ze weer met 
een nieuwe, leuke en leerzame EHBO-cursus. Dit 
betreft de uitgebreide cursus EHBO, die wordt 
afgesloten met een examen van het Oranje 
Kruis. Er moeten wel voldoende mensen zijn die 
de cursus willen volgen, dus meld je alvast aan. 
Voor informatie over de cursus kun je terecht bij 
Dinie van Geffen, tel. 0499 - 421566 of via de 
mail: ehbolieshout@hetnet.nl.

Lieshout - De Katholieke Vrouwenvereniging 
Lieshout houdt op vrijdag 3 juni weer een kien-
avond. 

Er zijn mooie prijzen te winnen en er is een lo-
terij. Iedereen is welkom om mee te doen. Het 
kienen vindt plaats in het Dorpshuis van Lieshout 
en start om 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur 
geopend.

Laarbeek - PDV De Luchtbode hield een wed-
vlucht vanuit Isnes (België), met een totale af-
stand van 131 kilometer. In concours waren 240 
duiven.

Uitslag:
1-3 Ferrie Slegers, 2 Pieter Beekmans, 4 Harrie 
Barten, 5 Frans Manders en zoon, 6 Sjef 
Schellekens, 7 Joop Vereijken, 8 Martien de 
Groot, 9 Ad van Rhee, 10 Ferrie Slegers

Aarle-Rixtel – Bij Missieklooster Heilig Bloed 
vindt op zaterdag 11 en zondag 12 juni een rom-
melmarkt plaats.

De rommelmarkt begint om 11.00 uur en ein-
digt om 17.00 uur, onder het genot van koffie, 

thee of frisdrank en warme wafels met kersen 
en slagroom. Te koop zijn spullen die afkomstig 
zijn van de kloosterzolder en nuttige voorwerpen 
uit de kloosterkelder. Het klooster is gelegen aan 
Kloosterdreef 7 te Aarle-Rixtel. De toegang is 
gratis.

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt vrijwilligers
Laarbeek - Voor een 67-jarige vrouwelijke be-
woonster van de Bleek wordt een computervrij-
williger gezocht, die 1x in de week bij haar langs 
kan komen. 

Er wordt iemand gezocht die met haar bekijkt 
waar de vragen liggen betreffende de computer 
en eventueel op afstand mee kan kijken op de 
computer waar knelpunten in het gebruik liggen. 
De vraag ligt vooral bij het gebruik van internet, 
bijv. mail, het weer samen bekijken enz.

Voor de organisatie van de Dag van de 
Mantelzorg is ViERBINDEN mantelzorgonder-
steuning op zoek naar meerdere vrijwilligers of 
mantelzorgers die het leuk vinden om deze dag 
te organiseren. De Dag van de mantelzorg wordt 

jaarlijks gehouden op 10 november en heeft als 
doel om een leuke, ontspannen dag te organise-
ren voor mantelzorgers. Het landelijk thema voor 
2016 is: Mantelzorg doe je samen! De voorbe-
reiding voor de organisatie van de Dag van de 
Mantelzorg start in juni en zal 1 dagdeel in de 
twee weken in beslag nemen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande of 
andere vrijwilligersvacatures kunt u contact op-
nemen met Suzan de Koning van ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek via 0492-328 807 of 
mailen naar: vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De 
vacatures zijn ook te bekijken op de website: 
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

De geslaagde cursisten
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LIMO pakt uit met duurzame tassen

"Vroeger was ik een plastic fl es. Nu ben ik een tas"
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout/Mariahout - LIMO gaat voor 
duurzaam. En hoe! Met tassen van gere-
cycled plastic maakt de ondernemersver-
eniging uit Lieshout en Mariahout inwo-
ners van Laarbeek blij. Op de algemene 
ledenvergadering van 24 mei zijn de eer-
ste shoppers uitgereikt.

Kringloop
Een zee van plastic, zwerfvuil op straat, 
verspilling van grondstoffen... LIMO wil 
daar wat aan doen. De tassenactie is een 
goed begin. Onder het motto alle beetjes 
helpen dragen de ondernemers duurzaam 
bij aan het milieu. Veel plastic kun je op-
nieuw gebruiken. Gun al dat plastic een 
tweede ronde. Weggooien is zonde. Gooi 
het kunststof de kringloop in en je maakt 
er mooie producten van, zoals tassen. 

Gemeente
Het tasseninitiatief heeft de sympathie 
van de gemeente Laarbeek. Wethouder 
Johan Briels heeft onder andere duur-
zaamheid in zijn portefeuille en staat open 

voor ideeën. "Samen kun je veel berei-
ken. Het is goed als ondernemers en de 
gemeente de handen ineenslaan."

Gratis tassen
Vergeet de twintig cent die je voor een 
plastic tas betaalt. De LIMO-shopper is 
gratis. Reken maar dat het een solide tas 
is voor jaren boodschappenplezier. Mooi 
en duurzaam gaan samen. Altijd makkelijk 
om achter de hand te hebben, deze mak-
kelijke tas.

Kledingbank
De tassenactie is een initiatief van LIMO 
en de deelnemende ondernemers. Ze be-
kostigen de actie en staan met naam en 
toenaam op de tas. Alle deelnemers vind 
je op https://www.limolaarbeek.nl. Bij hen 
kun je een gratis tas scoren. In het kader 
van duurzaamheid en goede doelen heeft 
het bestuur besloten om tassen te schen-
ken aan de Kledingbank in Laarbeek, de 
Dorpsraad en Zorg om het Dorp. 

Tekst door: Hans Kik

Meer informatie 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/inhoud/verbod-op-gratis-plastic-tassen
http://www.kledingbanklaarbeek.nl/

LIMO schenkt duurzame tassen aan de Kledingbank Laarbeek in Beek en Donk. Vlnr. Mark Lommen (LIMO), 
wethouder Johan Briels, Hanny Gijsbers (Kledingbank Laarbeek), Marieke van Berlo (Kledingbank Laarbeek), 
Anne-Marie Graat (Rabobank Peelland Noord), Christine van den Berg en Sacha Quadvlieg (LIMO).

Heemkundekring ‘De Lange Vonder’ lanceert wandelroutes

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Daphne van Leuken

Beek en Donk - Heemkundekring ‘De 
Lange Vonder’ presenteerde afgelo-
pen zaterdag twee wandelroutes door 
Beek en Donk. Eén voor Beek en één 
voor Donk. Na een feestelijke presen-
tatie werden belangstellenden uitge-
nodigd om samen met een gids op 
zoek te gaan naar het verre en nabije 
verleden van Beek en Donk.

Dorpswandelingen
Uit de Heemkamer in Beek en Donk 
klinken enthousiaste geluiden. In de 
korte presentatie, gegeven door Pas 
Hamelijnck, komen veel herkenbare 
gebouwen uit Beek en Donk voor. In de 
wandelroutes, die de heemkundekring 
heeft uitgestippeld, wordt het verleden 
weer naar het heden gebracht. “In 
Beek en Donk is veel afgebroken", her-
innert wethouder Joan Briels zich. Toch 
heeft de Heemkundekring genoeg 

plekken in Beek en Donk gevonden die 
nog verwijzen naar het roemrijke verle-
den van het dorp. Ze nodigen belang-
stellenden uit om samen met een gids 
op ontdekkingstocht door het dorp te 
gaan en de sporen uit het verleden te 
bekijken. Walther van Kessel zit in de 
werkgroep die zich voor de wandel-
routes heeft ingezet. “In Aarle-Rixtel 
bestonden dit soort wandelroutes al", 
legt Walther uit. “Wij wilden ook graag 
een historische wandelroute door Beek 
en Donk.”

Wandelen door Beek of Donk
De werkgroep ging enthousiast 
aan de slag. Uiteindelijk bleek een 

wandelroute door Beek en Donk te 
lang te zijn. Belangstellenden kunnen 
nu kiezen uit een route door Beek of 
door Donk. Voor de fanatieke wande-
laar kan op een dag heel Beek en Donk 
gedaan worden. Gezelschappen zullen 
rondgeleid worden door ervaren gidsen 
die veel over het dorp kunnen vertel-
len. Walther vertelt dat er veel aan de 
routes geschaafd is. “We hebben voor-
af gekeken of er voldoende informatie 
gegeven kon worden en of de tocht 
niet te lang zou duren", legt Walther 

uit. “We hebben gelopen en getimed.” 
Terwijl het gezelschap de Heemkamer 
verlaat en besluit om de route over 

Donk te gaan lopen, worden enthou-
siaste verhalen over het dorp uitgewis-
seld. Via de Muziektuin loopt de route 
naar de Zuid-Willemsvaart om vanaf 
daar de Donkse brug over te steken. 
"Ik wist niet dat de Monseigneur 
Verhagenstraat vroeger de kern van 
Donk was", merkt een enthousiaste 
wandelaar na afloop op. Dit is precies 
wat de Heemkundekring wil bereiken: 

het historisch erfgoed laten zien 
aan het grote publiek.

Wandelen
Interesse in een wandeling? Voor 
meer informatie of afspraken neem 
contact op met Harry Brugmans 
(06-30450825) of via 
info@delangevonder.nl

Het historisch erfgoed 

laten zien aan het grote 

publiek 
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Achter het fornuis bij het Lieshoutse Bavaria Brouwerijcafé treffen we Tim Klomp Bueters 
aan, mede-eigenaar van WiSH Outdoor. Hij bereidt een heerlijke barbecuemaaltijd voor. 
Iets wat perfect bij hem past, want Tim barbecuet erg graag in de zomer.

Interview

Maak de BBQ aan en verhit deze tot 200 graden. 
Verwarm vervolgens een scheutje olijfolie in de 
pan, maar laat deze niet heet worden. Voeg de 
groene peperkorrels, het fijngesnipperde sjalotje 
en de gehakte knoflook toe, roer af en toe om en 
blus af met een half flesje Swinckels’. Breng het 
geheel aan de kook, neem vervolgens de pan van 
het fornuis en voeg nog wat olijfolie toe totdat 
er een friszure smaak ontstaat. Voeg de dragon 
toe en breng op smaak met peper en zout. Je 
hebt nu de pepervinaigrette.

Wrijf de runderbavette steaks in met olijfolie en 
grill elke zijde ongeveer 2 à 3 minuten, bestrooi 
deze vervolgens met peper en zout. Serveer de 
gegrilde runderbavette steaks met 2 eetlepels 
pepervinaigrette. 

Serveertip:
Serveer de gegrilde runderbavette steaks met 
gepofte of geroosterde aardappels met gegrilde 
groenten toe en je hebt een volledige maaltijd. 

Eet smakelijk!

BOODSCHAPPENLIJSTJE
voor 4 personen: 
 

4 Runderbavette steaks a 150 gram

1 sjalot (fijngesnipperd)

1 teentje knoflook (gehakt)

1 eetlepel groene peperkorrels op vocht

1 flesje Swinckels’ bier

1 a 2 dl olijfolie

1 takje dragon (geplukt en gesneden)

Peper en zout

Tim, als organisator van het grootse WiSH Outdoor 
heb je het vast erg druk met werken. Heb je tijd om 
te koken? 
“Nee, eigenlijk niet”, lacht Tim. “Dat ligt niet alleen 
aan de tijd. Ik ben alleen. Voor mezelf koken zie ik niet 
zo zitten. Ik sluit vaak bij mijn ouders of bij vrienden 
aan. Dat wil overigens niet zeggen dat ik niet van 
lekker eten houd. Ik vind het heerlijk om in goed 
gezelschap uitgebreid, culinair te eten.” 

In de zomer wordt er veel gebarbecued. Iets wat bij 
jou past.
“Klopt. In de zomer barbecueën we veel. Ook bij mij 
thuis. Ik vind dat altijd gezellig en leuk om te doen. 
Lekker in het zonnetje met een biertje erbij. Perfect!” 

En dan ga je naar de Jumbo voor je boodschappen?
“Ja, ik kom regelmatig bij de Jumbo. Het is een fijne 
winkel. Daarnaast hebben we met WiSH Outdoor 

een heel goede samenwerking met de Laarbeekse 
Jumbo. Zo leveren zij bijvoorbeeld producten aan 
ons team met het op- en afbouwen van het festival. 
Maar ook bij Bavaria Brouwerijcafé ben ik regelmatig 
te vinden, zowel zakelijk als privé. Het is een mooie 
horecaonderneming.” 

Tim, volgende maand vindt alweer de 10e editie van 
WiSH Outdoor plaats. Wil je nog iets aan de lezers 
van deze krant kwijt?
“Het belooft een fantastische editie te worden, 
met een super goede line-up. Wie nog geen kaartje 
heeft, moet snel zijn. De verkoop gaat hard! Dit 
geweldige feest wil je toch niet missen? Ga naar  
www.wishoutdoor.com voor alle informatie en 
tickets. Hopelijk tot dan!” 

Bereidingswijze 

Runderbavette steak 
grainfed met een pepervinaigrette

Bedankt en tot ziens bij  
Jumbo Laarbeek

Bon Appetit!

intelligent eigendom : GoedeMorgen Reclame & Communicatie

DEZE WEEK: TIM KLOMP BUETERS
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN
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Beste medeburgers van Laarbeek. 
Of het nu ligt aan het gebrek aan 
maatschappelijke kennis, een slecht 
gestrikte stropdas, te veel brillantine in 
het haar, veel te opvallende lichtgroene 
schoenen, een adem die uren tegen 
de wind in ruikt door een walm van 
knoflook met rode ui, een kwartier te 
laat komen of een te bekakt geaffecteerd 
precieus woordgebruik, het is niet gelukt. 
P. Skauwe is helaas niet benoemd tot de 
nieuwe burgemeester van ons mooie 
Laarbeek. Ik kan wel janken, jammeren, 
snikken, blèren, ik snap er niets van. Op 
z’n minst hadden ze me een tijdje interim 
burgervader kunnen laten spelen, die 
hebben we immers al een stuk of drie 
gehad. 
Vers in het geheugen ligt onze eerste 
burgemeester nog, de heer Henk 
van Beers. Statig, formeel en altijd 
welbespraakt met een citaat van een der 
wijsgeren uit de Griekse geschiedenis. 
Zoals van Plato: “De wijze spreekt omdat 
hij iets te zeggen heeft, de domme spreekt 
alleen om iets te zeggen te hebben.” Doe 
ermee wat u wilt. Daarna de vlot gebekte 
PvdA-er Hans Gilissen die zo nu en dan 
zijn huis nog komt inspecteren tegenover 
café van de Burgt. Petronella Jacobs-Aarts 
is de eerste waarnemend burgemeester 
van ons dorp. Na een rondtrekkende 
beweging door Brabant blijft ze ruim een 
jaar aan het roer. Dan komt Hans Ubachs 
vanuit het Zuiden van Limburg proberen 
B&W aan te voeren, dat lukt hem nog 
geen drie jaar. Hoppelakkee, maar weer 
eens een waarnemer ingevlogen. Met 
zijn grote gestalte waardigheid en kracht 
uitstralend, Ronnes weet er raad mee. 

Niet lullen, maar poetsen. Raadslieden 
die te veel uitweiden wordt in duidelijke 
bewoordingen verteld bij de les te blijven. 
Helaas laat zijn gezondheid hem in de 
steek. Hoppa, Henk Willems staat klaar 
om het regeerstokje over te nemen. 
Vlotte babbel, gezellige mens, weet van 
wanten en is niet gemakkelijk van zijn 
stuk te brengen. Eindelijk krijgen we een 
vaste burgemeester, luisterend naar de 
naam Frank van der Meijden wethouder 
in Bergeijk. Het ‘Hermenieke van 
Bergeijk’ zal door O&U nog vaak 
de ether ingeschald worden, 
“dè speulde toch zo skôn.” Ben 
benieuwd of hij voldoet aan mijn 
profiel: dienend, inspirerend, 
respectvol en inspirerend 
leiderschap gestoken in een 
sportief gespierd lijf, omhuld met 
een immer strak gesneden 
donker maatkostuum. 
Gemiddelde lengte. De 
tronie oogt krachtig, 
gladgeschoren en getekend 
door een avontuurlijke 
levenservaring. Zijn charisma is 
een cocktail van Barak Obama 
en James Bond.
Als er verkiezingen geweest 
zouden zijn zou ik zeker gewonnen 
hebben want ik voldoe volkomen 
aan boven gestelde eisen. Of de 
oppositie moet ook nu samengespannen 
hebben om me niet te benoemen. 
Wacht maar af, mijn kans komt 
nog wel. Zowaar leve Skauwe 
almachtig… misschien net wat te 
uitbundig.

Ksnapperniksvan Volgens P. Skauwe
COLUMNVoorbeemd krijgt speeltoestel voor afvalproef

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Beek en Donk - De afsluiting van de 
afvalproef in De Voorbeemd in Beek 
en Donk heeft afgelopen donderdag 
plaatsgevonden. Wethouder Frans 
van Zeeland onthulde in het bijzijn 
van enkele wijkbewoners een speel-
toestel op De Ratel. 

Onthulling
Het speeltoestel is ingepakt met rode 
zakken. Dezelfde rode zakken die 
voorheen gebruikt werden om het af-
val in te scheiden, maar later als on-

nodig werden beschouwd. "Die had-
den we nog genoeg over", grapt de 
wethouder. Het was de bedoeling dat 
na een woordje van Van Zeeland het 
toestel uitgepakt werd door de kleine 
kinderen die op het veld aan het spe-
len waren. De kinderen waren echter 
te nieuwsgierig. Ze werden een enkele 
keer teruggeroepen door mama, maar 
dat mocht niet baten. Iets eerder dan 
gepland kwam het toestel tevoorschijn.

Speeltoestel
De Ratel is nu verrijkt met een 

speeltoestel voor peuters en kleuters 
tussen de een en zes jaar. Het heeft on-
der andere een winkeltje, een telraam 
en een duikelrek. Voor de allerkleinste 
kinderen in De Voorbeemd was er vol-
gens de klankgroep van de afvalproef 
geen toestel op het veld. De gemeente 
heeft daarom geld beschikbaar gesteld 
om dit probleem op te lossen. 

Discussie
Terwijl de kinderen het telraam gron-
dig onderzoeken, is bij de buurtbewo-
ners de discussie gestart. Aangezien 

het speeltoestel slechts een meter 
hoog is, heeft het een ideale zithoogte. 
"Gisteravond zaten er al hangjongeren 
bovenop", vertelt een bewoner: "En 
met een rekstok kunnen een- en twee-
jarigen niets beginnen." Verder komt 
ook het hondenpoepbeleid en het gras 
van De Ratel aan bod. Op enkele pun-
ten na zijn de buurtbewoners echter 
heel tevreden met het nieuwe toestel. 

Afvalproef
In april vorig jaar is de afvalproef in De 
Voorbeemd gestart. Het zorgde voor 
een reductie van twintig procent in de 
kosten van afvalverwerking. De wijk-
bewoners waren sceptisch in het begin 
en lieten een paal vol afval niet hun 
dagelijkse uitzicht verpesten. De loca-
ties van inzamelpunten zijn inmiddels 
door de gemeente aangepast even-
als de dagen waarop bepaald afval 
wordt opgehaald. Wethouder Frans 
van Zeeland bedankt de buurtbewo-
ners en de klankgroep voor de goede 
samenwerking.

De Ratel is nu verrijkt met 

een speeltoestel voor 

peuters en kleuters tussen 

de een en zes jaar

Porto kost € 1095,-
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Redacteur: Nikki Barten 

Beek en Donk – Het parochiebe-
stuur is in gesprek met een seri-
euze kandidaat voor de herbe-
stemming van de Leonarduskerk. 
Het bestuur kan nog niets loslaten 
over de plannen van deze kandi-
daat, maar laat wel weten dat er 
zeker geen woningbouw in het 
monumentale gebouw komt. 

Voorwaarden 
Al sinds januari 2013 is de 
Leonarduskerk aan de eredienst 
onttrokken. In 2010 is er een sub-
sidie verstrekt van €150.000,00 
voor de renovatie van de 
Leonarduskerk. Het parochiebe-
stuur ontving dit bedrag op basis 
van een aantal voorwaarden. De 
gemeente vindt dat het gebouw 
al te lang leegstaat en is met het 
parochiebestuur om tafel gegaan 
om dit te bespreken en het bestuur 
te herinneren aan de voorwaarden 

van de subsidieverstrekking. Zo 
waren er destijds afspraken ge-
maakt dat de kerk zo spoedig mo-
gelijk een maatschappelijke herbe-
stemming zou krijgen. 

Herbestemming 
Het parochiebestuur gaf aan dat zij 
al jaren bezig is om tot een herbe-
stemming te komen. De organisa-
tie heeft diverse partijen benaderd. 
De economische crisis en het object 
zelf maakt het volgens het bestuur 
zeer moeilijk om partijen warm te 
krijgen om in de Leonarduskerk 
te investeren. Daarnaast geeft het 
parochiebestuur aan dat ook het 
bisdom een belangrijke stem in het 
geheel heeft en dat het erg lastig is 
om een maatschappelijke invulling 
voor de kerk te vinden. 

Kandidaat 
Toch zijn er serieuze vorderin-
gen. De kerk is aangeboden op 
Funda. Hier zijn diverse reacties 

op gekomen. Eén reactie daarvan 
was zo serieus, dat het parochie-
bestuur nu met deze kandidaat in 
gesprek is en het nodige vertrou-
wen hierin heeft. Het parochie-
bestuur kan nog niets over deze 
plannen loslaten. Wel hebben zij 
aan de gemeente gevraagd dat, 
mocht het plan leiden tot strijdig-
heden met de momenteel op het 
perceel aanwezige bestemming, 
of de gemeente dan bereid is om 
middels een wijziging hier hun me-
dewerking aan te willen verlenen. 
De gemeente heeft hier nog geen 
antwoord op kunnen geven, om-
dat het nog onduidelijk is wat de 
plannen voor herbestemming zijn. 
Wel heeft de gemeente toegezegd 
dat ze in principe bereid is mee te 
werken aan een plan dat voldoet 
aan alle relevante wet- en regel-
geving. Hierbij wordt aangetekend 
dat het plan geen concurrent moet 
zijn voor de voorzieningen die al in 
Laarbeek aanwezig zijn. 

Serieuze kandidaat in beeld voor Leonarduskerk 

Wethouder Frans van Zeeland onthult samen met de kinderen het nieuwe speeltoestel
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Uitleg van recept:
Bereiding:
Breng een pan met water aan de 
kook en kook de spaghetti volgens 
de verpakking gaar. Verhit een beetje 
olie in een pan en bak de garnalen 2 
minuutjes en bestrooi ze ondertussen 
met een beetje peper en zout. Haal de 
garnalen uit de pan. Snipper de ui en 
de knoflook en fruit aan in dezelfde 
pan. Voeg de spinazie toe en 
verwarm deze in de pan. Roer de 
crème fraiche en de pesto erdoor. 
Proef of de saus nog een snufje peper 
of zout nodig heeft. Schep dan ook 
de spaghetti en garnalen er door. 
Serveer de pasta met wat geraspte 
Parmezaanse kaas. 

Smakelijk! 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Pasta in een romige saus van spinazie met gebakken garnalen

Ingrediënten150 gr spinazie (ontdooid)1 ui
1 teen knofl ook150 gr spaghetti125 ml crème fraiche1 eetlepel pesto100 gr garnalenolie om te bakkenpeper en zout2 el Parmezaanse kaas (geraspt)

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk
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Nu weet ik waarom

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Fien WilbersElly de Groof 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

de razende reporter

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

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

SudokuHard

4 2

9 6

3 7 9 4

8 4 5 2

5 9 1

7 9 5 3

1 2 6 8

7 2

1 9

Puzzle #131292

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AARDRIJKSKUNDE
BIOLOGIE
DUITS
ECONOMIE
ENGELS
ETUI
EXAMENS

FRANS
FYSIEK
GESCHIEDENIS
HUISWERK
INFORMATICA
JUFFROUW
KLASLOKAAL

LICHAMELIJK
LUISTEREN
MAATSCHAPPIJ
MEESTER
NATUUR
NEDERLANDS
OVERBLIJVEN

OVERHOREN
SCHEIKUNDE
SCHOOL
SPAANS
STRAF
TEST
WISKUNDE

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AARDRIJKSKUNDE GESCHIEDENIS MAATSCHAPPIJ
INFORMATICA LICHAMELIJK OVERBLIJVEN
KLASLOKAAL NEDERLANDS SCHEIKUNDE
LUISTEREN OVERHOREN BIOLOGIE
ECONOMIE HUISWERK JUFFROUW
WISKUNDE EXAMENS MEESTER
ENGELS FYSIEK NATUUR
SCHOOL SPAANS DUITS
FRANS STRAF ETUI
TEST

Brabant Dialectenfestival

Eet smakelijk!
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Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Liessent/Lieshout - Op zondagmid-
dag 12 juni biedt Lieshout een po-
dium aan Brabantse dialecten met 
liedjes, verhalen en gedichten. Dit 
tweejaarlijkse evenement kenmerkt 
zich door kleine en grote optre-
dens. Het thema van dit jaar luidt: 
“Zo doen ze da hier tiggeswor-
rigs", ofwel hedendaagse rituelen. 
Verwachte opkomt: zéker 5000 
liefhebbers!

Dialect levend houden
“Kom mar op, we zen d'r klaor vur”, 
lacht Marianne Swinkels, bestuurs-
lid van het organiserend comité, in 
onvervalst dialect. Samen met Henk 
van Beek, medebestuurslid, be-
noemt ze spraakmakende voorbeel-
den in dialect. Bijvoorbeeld:  “Weet 
jij wat kruisbessen zijn in het dialect? 
Nee? Die noemen we hier 'kroesels', 
maar een paar kilometer verderop 
praten ze over 'stekberen'.” Je moet 
het maar weten. Het is duidelijk: 
Marianne en Henk zijn trots op hun 
Brabants dialect en willen 'm levend 
houden. Een manier om dat te doen 
is mee te werken aan het Brabants 
Dialectenfestival. Het verschil in di-
alecten tijdens het festival is groot. 
“We willen er graag nog meer dia-
lecten bij", vertelt Henk gedreven. 
“In westelijke richting in Brabant ligt 
nog een te ontginnen taalgebied.” 

Modern repertoire
“Het Brabantse Dialectenfestival is 
uniek in Brabant”, vertelt Henk van 
Beek. “Het dialect staat immers één 
dag in het centrum van de belang-
stelling. Het publiek is gevarieerd, 
van jong tot oud, en dat geldt ook 

voor de deelnemers. We zijn dit jaar 
echt blij met de komst van 'Roaw 
Vlis' uit Nuenen, Stein en Job en 
'Knoterberen'. Dat zijn allemaal 

jonge mensen met een modern re-
pertoire. Dat trekt vast ook meer 
jong publiek en zo behoud je het 
festival.”

11 locaties op 12 juni
Overal in Lieshout wordt tijdens het 
festival Brabants dialect gesproken. 
Op de Heuvel bij de  Kiosk komt zelfs 
een tent met allemaal Brabantse lees-
plankjes. Dat voelt waarschijnlijk als 
thuiskomen. De prijsuitreiking van 
de liederen, verhalen- en gedichten-
wedstrijd is 's middags meteen om 
13.00 uur in de theaterzaal van het 
Dorpshuis. Verder staan er 'skone' 
namen staan op het programma, 
zoals “'t Kumt Vaneiges, Taaftere, 

Waizenutmar, Sakkerdju, Toomenarrie 
van den Bosch Orkest, Spoit Elluf... 
Te veel om op te noemen. Misschien 
dus gewoon komen, genieten en je 
laten verrassen! Want:  “Dialect is ’r 
ààlt gewist, teminste vanaf ’t begin 
dè mense konne proate”, zegt Wim 
Daniels in het voorwoord van het pro-
grammaboekje. Daar wil je, als echte 
Brabander, toch bij zijn? 

Bekijk voor meer informatie de web-
site: www.brabantsdialectenfestival.nl 

Bekijk alle foto's van dit gala op 
www.mooilaarbeek.nl. 

Eindexamenkandidaten stralend de rode loper over 
Fotograaf: Joost Duppen 

Beek en Donk - Het leek vorige week 
woensdagavond wel of er een beken-
de filmpremière plaatsvond bij Café 

Thuis in Beek en Donk. Veel publiek 
stond op de stoep om tientallen ludie-
ke vervoersmiddelen te aanschouwen; 
verrijkt met eindexamenkandidaten in 
galastijl. 

Het traditionele jaarlijkse gala van 
het Commanderij College vond 
weer plaats. Ieder jaar komen veel 
mensen even een kijkje nemen naar 
de eindexamenkandidaten. Deze 

leerlingen weten ieder jaar weer van 
alles uit de kast te trekken qua ver-
voersmiddelen om het publiek te 
verrassen, van dure auto's, tot de 
bus van het Poppentheater, de oude 

Bavaria-brandweerauto en een oude, 
unieke cadillac. 

Bekijk alle foto's van het gala op 
www.mooilaarbeek.nl.bus van het Poppentheater, de oude de filmpremière plaatsvond bij Café galastijl. bus van het Poppentheater, de oude 

“Brabants is een prachtige taal”

Brabants Dialectenfestival beleeft 12e editie in Lieshout

“Dialect is ’r ààlt gewist, 

teminste vanaf ’t begin dè 

mense konne proate”

Ook in 2014 was het Brabants Dialectenfestival een groot succes Fotograaf:Joost Duppen
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Dit jaar doen we mee met de groenwedstrijd van de Entente Florale. Daarbij 
strijden gemeenten om de titel ‘groenste dorp’ of ‘groenste stad’ van Neder-
land. Laarbeek is door de stichting Entente Florale uitgenodigd om mee te 
doen met de kern Beek en Donk. Kennelijk is deze kern, die van oudsher 
bekend staat als ‘tuindorp’, in positieve zin opgevallen. We zijn daar best een 
beetje trots op en we hebben besloten om er volledig voor te gaan! 

We zijn echter niet alleen trots op het groen dat Laarbeek te bieden heeft, 
maar vooral op alle betrokken vrijwilligers en organisaties die zich hiervoor 
inzetten. Zij vormen het groene hart van onze gemeente en zijn, soms in weer 
en wind, actief bezig op allerlei gebieden, zoals het monitoren van natuur, 
snoeien, educatieve activiteiten, het opruimen van zwerfvuil, of het inrichten 
van een mooie natuurspeeltuin in hun eigen wijk. 

Op 9 juni brengt een speciale vakjury ons een bezoek. Hoewel de juryroute 
die dag door Beek en Donk loopt, is het de bedoeling dat wij ons gemeentelijk 
beleid voor heel Laarbeek presenteren. Daarbij gaat het niet alleen om be-
leid voor groen, maar bijvoorbeeld ook om recreatie, duurzaamheid en milieu. 
Voor de wedstrijd gaan we geen nieuw beleid optuigen, maar maken we vooral 
zichtbaar wat we al hebben en wat we doen. Bijvoorbeeld het verfraaien van 
de dorpsentrees en markante plekken in heel Laarbeek volgens het groenbe-

leidsplan, maar ook de nieuwe opzet 
van de boomfeestdag, samen met 
het IVN. De prijsuitreiking van de En-
tente Florale 2016 volgt in september, 
op de Nationale Groendag. Het blijft 
dus nog even spannend!

Tot slot wil ik graag nogmaals onze 
waardering uitspreken voor alle be-
trokken vrijwilligers, ondernemers 
en organisaties. Samen houden we 
Laarbeek mooi en leefbaar, zodat ook 
onze kinderen en hun kinderen nog  
kunnen genieten van al het goede dat 
onze gemeente te bieden heeft. 

Tonny Meulensteen
Wethouder natuur en landschap

Hartelijk dank aan iedereen die een foto heeft ingestuurd voor de fotowed-
strijd! Ze waren stuk voor stuk prachtig. De één nog mooier dan de andere. 
Leuk om te zien dat er zo veel mooie groene plekjes in Laarbeek zijn. Van 
natuurgebieden tot kanalen, van schapen tot eenden en van kastelen tot de 
‘Groene Schut’. Uiteindelijk hebben we drie winnende foto’s gekozen. Deze 
foto’s staan hiernaast afgebeeld. 

Prijswinnaars proficiat met uw winnende foto en uw prijs!

Bekijk het filmpje over onze deelname en de juryroute op ons You-
Tube-kanaal: www.youtube.com/user/Laarbeeknieuws.
Want de prachtige beelden zeggen meer dan woorden!

Kijk voor de stapsgewijze onthulling van de juryroute en de toelich-
ting van vrijwilligers op onze facebookpagina: www.facebook.com/
gemeentelaarbeek 

Op www.laarbeek.nl/ententeflorale vindt u onder andere een kaart-
je van de juryroute, de beleidssamenvatting en de verschillende 
beleidsplannen. 

    2e prijs: Jowan Dekkers

    3e prijs: Riky van de Vossenberg

 
  Winnaars fotowedstrijd ‘het mooiste groene plekje van Laarbeek’

 
  Samen gaan we voor groen!

 
  Meer zien of weten over onze deelname aan de Entente Florale?

    1e prijs: Anne Dekkers
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Zes basisscholen ontvangen trofee voor groot aantal deelnemers

Recordaantal deelnemers voor Wandelvierdaagse 
Gezond Laarbeek
Redacteur: Nikki Barten 

Laarbeek – Met precies 1114 deel-
nemers kijkt de organisatie van 
de Wandelvierdaagse Gezond 
Laarbeek met trots terug op de ze-
vende editie van dit populaire eve-
nement. Van maar liefst 6 scholen 
deed meer dan 20% van de leer-
lingen mee. Zij werden nog eens 
extra in het zonnetje gezet met een 
mooie trofee. 

Wandelvierdaagse
Als captain van het Lieshoutse ge-
zondheidsteam startte Henk Berkers 
7 jaar geleden met een team de 
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek 
op. Ruim 250 personen verschenen 
aan de start van dit evenement. 
“Dat het in de loop der jaren zo is 
gegroeid, is fantastisch”, vertelt een 
tevreden organisator. “We houden 
dit altijd in mei. We letten goed op 
wanneer de vakantie bijvoorbeeld 
valt. Aan de Wandelvierdaagse – die 
voor alle leeftijden is - doen namelijk 
altijd veel gezinnen mee.” 

Vorige week kon er van dinsdag 
tot en met vrijdag iedere dag in 
een ander dorp gestart worden. 
Deelnemers kozen uit een route van 
3, 5 of 10 kilometer. Wanneer ze 1 
of 2 dagen meededen, ontvingen 

ze van de organisatie een vaantje. 
Deelnemers die 3 of 4 meeliepen, 
mochten zelfs een heuse medaille in 
ontvangst nemen. 

Organisatie 
Het initiatief is ontstaan uit de eer-
ste editie van de Gezondheidsrace. 
Nog steeds organiseren mensen van 

toen dit evenement. “Er is wel wat 
gewisseld”, vertelt Henk. “Zo had-
den we hier twee jaar geleden team 
‘The Shooters’ in Beek en Donk. Zij 
waren ook heel fanatiek en helpen 
nu bijvoorbeeld nog steeds volop 

mee met de wandeldag in Beek en 
Donk. In iedere kern zitten vrijwilli-
gers die een zo veilig en mooi mo-
gelijke route samenstellen. Op de 
dagen zelf zijn er vanuit iedere kern 
ook altijd nog extra vrijwilligers die 
meehelpen.” 

Trofee
Deze week ging Henk bij maar 
liefst zes scholen langs met een tro-
fee. “Bij deze scholen deed meer 
dan 20% van het aantal leerlin-
gen van die school mee aan de 
Wandelvierdaagse. We vinden dit 
fantastisch. De scholen krijgen ook 
ieder jaar kortingskaarten die ze aan 
de kinderen kunnen geven. Het is 
fantastisch om te zien hoe enthou-
siast de leerlingen zijn.” De scholen 
die een trofee ontvingen deze week 
zijn Het Klokhuis, De Muldershof 
en ’t Otterke uit Beek en Donk, 
Bernadetteschool uit Mariahout en 
De Sprankel en Mariabasisschool uit 
Lieshout. 

Het is fantastisch om te 

zien hoe enthousiast de 

leerlingen zijn

De leerlingen van 't Otterke die mee hebben gedaan aan de 
Wandelvierdaagse kregen dinsdagmorgen als eerste school de trofee uitgereikt 

Beek en Donk - De Zonnebloem 
afdeling Beek en Donk houdt op 
dinsdag 21 juni een uitstapje naar 
het museum Klok en Peel in Asten. 

Dit uitstapje is bedoeld voor alle 
mensen, die tot de doelgroep be-
horen zoals; thuiswonende  zie-
ken, mensen met een fysieke be-
perking, en allen, die behoefte 
hebben aan wat gezelligheid en 
ontspanning en in Beek en Donk 
wonen. Ongeacht of men wel of 
geen ondersteunend lid is. Hoort u 
tot deze doelgroep, dan bent u van 
harte welkom. Deze dag duurt van 
9.30 tot 17.00 uur.

Ze gaan met de bus en hebben 
weer 4 opstapplaatsen: 
1ste opstapplaats: 9.30 uur Piet van 
Thielplein. 2de opstapplaats 9.40 
uur Dorus van de Elsenhof, 3de op-
stapplaats 9.50 uur Hermelijnstraat 
en 4de opstapplaats 10.00 uur bij 
de Michaëlkerk. Aankomst bij mu-
seum Klok en Peel om 10.30 uur.

Programma
Er wordt begonnen met een kopje 
koffie en vla. Daarna wordt de gro-
te groep in 2 groepen verdeeld. De 
eerste groep krijgt dan een rond-
leiding, de andere groep kan het 
museum vrij bezichtigen. Tussen 

12.15 en 13.30 uur is er tijd voor 
een lunch. Na de lunch start de 
tweede rondleiding. Tussen 15.30 
uur en 16.00 uur nog een laatste 
consumptie. Vertrek vanuit Asten 
om 16.30 uur, zodat ze rond 17.00 
uur weer terug zijn in Beek en 
Donk. 

De binding van het museum met 
de gemeente Asten is niet toeval-
lig. Asten is al heel lang het cen-
trum van de klokkenindustrie in 
Nederland. De klokken- en bei-
aardcollectie is van internationale 
betekenis. Ook de natuurhisto-
rische collectie van de Peel een 
breed spectrum en objecten uit het 
gehele voormalige veengebied. 
Zowel de flora en de fauna waar-
onder fossielen uit de prehistorie en 
een mammoetskelet maken onder-
deel uit van de collectie.  Dit alles 
kan de Zonnebloem u aanbieden 
voor de prijs van €15,00 dankzij de 
goede opbrengst van de collecte 
(€2.735,15), waarvoor zij iedereen 
heel hartelijk willen bedanken.

Wilt u deelnemen aan dit uitstap-
je, geef uzelf dan op tot 16 juni bij 
Mw. Jo Doudart de la Grée. Tel. 
0492-462970 of bij Mw. Maria 
Jansen tel. 0492-781734.  Betalen 
bij opgave.

Zonnebloem Beek en Donk naar 
Klok- en Peelmuseum

Openluchttheater Mariahout presenteert gevarieerd programma

Rob en Maril de Beer   |   www.vishandeldebeer.nl

VACATURE

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerk(st)ers  
(vanaf 15 jaar) voor diverse schoonmaakwerkzaamheden 
in onze bedrijfshal. Een voorwaarde is dat je minimaal 2/3 
avonden in de week en in het weekend beschikbaar bent.

 

Interesse?
Neem dan contact met ons op via: 06-46047383

Redacteur: Marie-Christine van 
    Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen 

Mariahout – De start van het the-
aterseizoen van Openluchttheater 
Mariahout werd afgelopen zondag 
feestelijk gevierd. Iedereen is klaar 
voor een nieuw seizoen met voorstel-
lingen voor jong en oud. 

Programma
Twee lakeien, keurig in blauw ge-
stoken, staan voor de poort van 
Openluchttheater Mariahout. Binnen 

klinken swingende klanken van 
Gospelkoor Ringshout uit Gemert. Heel 
Laarbeek en omgeving is uitgenodigd 
voor de opening van het seizoen. Na 
een rustige winter ligt het theater er 
weer ‘spik en span’ bij. Het nieuwe pro-
gramma is bekend. Op het achterter-
rein van het theater wordt de bezoeker 
meegenomen in de wereld van toneel-
vereniging Mariahout. Angstig bekijkt 
een klein jongetje een griezelige tent. 
Hij lijkt te denken; “Daar ga ik niet in.” 
Twee, toch wel vriendelijke heksen, 
zijn weggelopen uit Hotel Dracula, het 
stuk dat toneelvereniging Mariahout 

gaat vertolken.  Of het meegekomen 
skelet zo aardig is, wacht het jongetje 
niet af. De jongste leden van de to-
neelvereniging vertonen intussen 'Het 
lelijke eendje', waarna Laarbeeks zang-
talent op het kleine podium de sterren 
van de hemel zingt. Sneeuwwitje deelt 
nog snel een promotieblaadje voor de 
voorstelling ‘Sneeuwwitje & Dwarfs’ 
uit. Kindervoorstellingen genoeg in het 
theater.

Divers aanbod
Openluchttheater Mariahout heeft 
de afgelopen jaren naast lokaal ta-
lent ook de mogelijkheid gehad om 
grote nationale sterren in het theater 
te ontvangen. Eerder stonden Guus 
Meeuwis , Miss Montreal, Dolf Jansen 
en Karin Bloemen op de planken. Nu 
gaat Bløf haar kunsten vertonen. De 
voorstelling is al helemaal uitverkocht. 
Gerard van Maasakkers is een graag 
geziene gast in het theater en zal op 
10 juni zijn warme stemgeluid laten 
klinken. Met Roekenrock krijgt het 
theater voor het eerst een klein festi-
val met een Laarbeeks tintje. Nouveau 
Vélo, Mooon en Lookapony zullen de 
roeken op 25 juni uit hun nesten spe-
len. Zoals ieder jaar begint de zomer-
vakantie met de zomerton. Op 22 juli 

zullen komische types toeschouwers 
laten schateren van het lachen. Rob 
Scheepers en Andy Marcelissen staan 
later dit jaar met hun soloprogramma’s 
in het theater. 

Weergoden
Intussen is het gaan regenen. De 
Penthouse Boys laten zich hierdoor 
niet van de wijs brengen. In een par-
tytent maken ze met het publiek een 
echte party. Iedereen wordt bij het spel 
betrokken en de sfeer is opperbest. 

Als de band Five4you het kleine po-
dium bij het paviljoen betreedt, zit de 
stemming er nog steeds in. Zanger 
Peter van Vijfeijken besluit tijdens het 
optreden het publiek mee te laten zin-
gen. Gewapend met een microfoon 
overvalt hij vrolijke theatergangers 
die aan de bar onder de overkapping 
vrolijk mee staan te deinen. Het weer 
is in Openluchttheater Mariahout 
geen spelbreker en voorstellingen 
gaan meestal gewoon door, ook deze 
middag.
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Gazelle Eclipse LTD stads-
fi ets nú 849,- met gratis 
ENRA diefstal verzekering 
(gebaseerd op inruil)

Gazelle Miss Grace 
transportfi ets nú 629,- 
+ vaste inruil incl. 1 jaar 
ENRA diefstal verzekering

Giant Ease-e 
elektrische fi ets nú 2099,- 
+ vaste inruil incl. 1 jaar 
ENRA diefstal verzekering

Inclusief dubbele accu 

voor extra energie!

Inclusief 
GRATIS*

poetss� vice
t.w.v. 9,95

*actie geldig tot 1juli

VEEL FIETSEN,  VEEL SERVICE!
TRIA Fietsen 
Papenhoef 21, 5737 BS Lieshout 
T: 0499 - 425360 
www.triafi etsen.nl 

Openingstijden
maandag 13.00 - 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 20.00 uur 
zaterdag 08.30 - 17.00 uur

 KORTING

WERKPLAATS 

ACTIE
15%

op gemonteerde 
onderdelen*

    Nieuwe c� lectie fiets- 
  kleding BBB lev� ba� !

Zonnebloem Mariahout met de 
bus door de Peel

Transfertechnieken bij Zonnebloem Mariahout

LEV-groep zoekt vrijwiligersMariahout – Met een beetje de 
bibbers vanwege het slechte weer 
in de voorafgaande dagen, ver-
zamelden gasten en vrijwilligers 
zich op woensdag 25 mei op de 
Zr. Persoonsstraat. Om 09.45 uur 
kwam de bus en kon iedereen een 
plaatsje zoeken. Om 10.00 uur 
kon de reis beginnen.

De nieuwe secretaris, Henrie 
Bouwmans, fungeerde als reisgids 
en was goed voorbereid. Hij ver-
telde bij diverse plaatsen die wer-
den aangedaan zowel historisch, 
interessante als soms smeuïge ver-
halen. Chauffeur Toon deed daar 
soms nog een schepje bovenop 
met dubbelzinnigheden, waar de 
hele bus om kon lachen.

Na een paar uurtjes door de Peel 
getourd te hebben, werd er gestopt 

in Lierop. Daar mocht iedereen een 
pannenkoek naar keuze uitzoeken 
met daarbij nog een drankje. Het 
werd een waar eetfestijn! Daarna 
werd de weg vervolgd door de 
Kempen. In Valkenswaard werd 
nog gestopt om een heerlijk ijsje te 
eten. Wie wilde mocht zelf in de 
ijssalon twee smaken uitzoeken. 
De anderen werden in de bus ge-
trakteerd, nadat hun bestellingen 
waren opgenomen.

Om 16.00 uur was de bus terug in 
Mariahout, na een heerlijke, ont-
spannen dag. En de vooruitzichten 
zijn weer goed, want op 29 juni 
mogen de leden weer aanschuiven 
bij de jaarlijkse picknick. Deze pick-
nick wordt dit jaar gehouden bij Jo 
v.d. Biggelaar in Lieshout. 

Mariahout – Al jaren wilde de 
Zonnebloem Mariahout een deskun-
dige uitnodigen om de vrijwilligers 
de kneepjes van transfertechnieken 
bij te laten brengen ten behoeve van 
hun gasten. Op dinsdag 24 mei was 
het eindelijk zover dankzij Annemiek 
Verbakel. Zij had namens het GVO van 
het Wit-Gele-Kruis, Joke en Wilma 
van Kemps van Maas Fysiotherapie zo 
ver gekregen.

Allereerst werd er via een 
PowerPointpresentatie de theorie 
uitgelegd. Daarna was het de beurt 
aan de vrijwilligers om de opgedane 
kennis in de praktijk te oefenen op 
elkaar. Er werd geoefend met men-
sen vanuit ligstand overeind te krij-
gen en vervolgens uit ‘bed’. Als bed-
den fungeerden iets te hoge tafels. 
Desondanks lukte het de meesten 
om de ander zonder kleerscheuren 
eraf te krijgen. Natuurlijk moest er 
ook geoefend worden met het van 

en op het toilet helpen van rolstoel-
gasten, en het in en uit de auto hel-
pen. Al met al was het een heel leer-
zame ochtend, waarvan de gasten 

hopelijk nog lang en veel plezier heb-
ben. Zeker een aanrader voor andere 
Zonnebloemafdelingen! 

Laarbeek – Bij de LEV-groep 
Laarbeek wordt 2-wekelijks een 
raadsliedenwerkspreekuur gehou-
den. Hier kan de groep kwetsba-
re mensen die van regelingen en 
voorzieningen afhankelijk is, gra-
tis gebruik van maken. 

Zij zijn vaak aangewezen op een 
minimaal inkomen en zijn daar-
voor bovendien afhankelijk van 
verschillende bronnen, met ieder 
hun eigen regels en voorwaarden. 
Sociaal raadslieden helpen deze 
burgers op een laagdrempelige 
manier met informatie, ondersteu-
ning en gerichte adviezen.

Omdat de groep mensen met vra-
gen steeds groter wordt, is de druk 
op de LEV-groep ook steeds groter. 

De LEV-groep is daarom dringend 
op zoek naar vrijwilligers die het 
spreekuur kunnen ondersteunen.

Misschien denk je na het lezen 
van dit bericht dat dit iets voor jou 

is, en wil je je ook graag inzetten 
voor deze mensen. Kijk dan op de 
website van de LEV-groep voor 
de vacature ‘vrijwilliger bij Sociaal 
Raadsliedenwerk Laarbeek’. 

In- & verkoop, onderhoud van personenauto’s 
en bedrijfsauto’s/ campers tot 3500 kg

Beekerheide 24a Beek en Donk
0492-463 432 | mail@jacobsautos.nl

WWW.JACOBSAUTOS.NL

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

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Pi p van der Linden  

Aan de overzijde van de Jalónrivier 
waaraan ik woon, had herder Raphaël 
zijn geitenstal. Omdat Raphaël in 
het nabijgelegen Jalón/Xaló woont, 
kwam hij in de ochtend met zijn lading 
kefhondjes naar Lliber gewandeld. 
Dat is zo´n anderhalve kilometer, 
dus een mooi tochtje tijdens de 
vroege dageraad. Terwijl Raphaël zijn 
kudde geiten uitliet, kwispelde zijn 
kleine, witte, poedelige hondje naar 
mijn achterpoort, waar mijn hond 
Fiedel al op de uitkijk zat. Fiedel en 
Raphaël´s witte hondje (waarvan ik 
de naam nooit heb geweten) waren 
de grootste vriendjes. Moest het 
poedelige hondje achter de geiten 
aan, dan hielp Fiedel met plezier mee 
om de kudde in bedwang te houden. 
Hond en hondje hadden samen het 
grootste plezier, speelden en renden 
door de amandelboomgaarden, 
de wijnvelden en tussen knoestige 
olijfbomen. Het Spaanse leven was 
zélfs voor deze hondenvriendjes een 
feestje…
Op een ochtend stond Fiedel 
bij de achterpoort te wachten, 
maar er verscheen echter geen 
hondenvriendje. Met een sippe 
hondensnoet liet ze zich met een 
diepe zucht op haar kussen vallen. 
De ene verveelde zucht volgde 
op de andere. Een dag later stond 
Fiedel weer vrolijk kwispelend bij de 
achterpoort op de uitkijk. Wederom 

geen poedelig wit hondje. Dat 
ging zo een paar dagen door. Ik 
had ondertussen zo´n medelijden 
met Fiedel dat ik samen met haar 
meeliep naar Raphaël, zijn geiten 
en zijn niet uitziende kefhondjes. 
Daar vernamen we het vreselijke 
nieuws; Fiedel´s hondenvriendje 
was overleden. Raphaël had het 
hondenkadavertje ergens de rivier in 
geslingerd! Blijkbaar schrok Raphaël 
van mijn gezichtsuitdrukking want 
hij herhaalde de zin en zei toen dat 
hij het dode hondje met respect in de 
rivier had ‘gelegd’. Ik wist wel beter… 
whaháááhhh! Ik hoefde het niet aan 
Fiedel uit te leggen. Ze begreep héél 
goed wat er was gebeurd. Nee, 
Fiedel wilde niet met de andere 
hondjes spelen, ze wilde naar huis. 
Wát ik ook verzon, ik kon Fiedel niet 
opgevrolijkt krijgen met een balletje, 
extra hondenkoekje of een stok. 
Dagenlang zwalkte Fiedel met haar 
staart tussen de poten door de droge 
rivier en was duidelijk in de rouw. Het 
verdriet moest slijten en dat deed 
het… dacht ik! Na een hele tijd was 
het poedelige witte hondje uit mijn 
gedachten verdwenen, tót er een 
hele blije Fiedel kwispelend voor mijn 
neus stond. Uhhhhmmm… maar 
wat had ze in haar bek? Fiedel had 
haar hondenvriendje teruggevonden. 
Ze was er zó blij mee. Hij deed het 
dan wel niet meer, maar dat mocht 

de pret niet drukken. “Ojee Fiedel…
maar dat kán niet.” Ik mocht niet in 
de buurt komen, dit was én bleef haar 
hondenvriendje. Inmiddels sjeest ook 
Fiedel door de hondenhemel, maar 
het witte hondenschedeltje van 
het poedelige hondenvriendje ligt 
nog immer bij de achterpoort als 
herinnering aan betere hondentijden. 
Adios perros! 

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

Luchtpostspanje

Hondenschedel…

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

Nieuwe naaimachines (Pfaff, Singer, 
Husqvarna, Brother, Lewenstein) en repa-
ratie van alle merken. A. van de Westerlo, St. 
Annastraat 21 in Gemert, tel. 0492-361116

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

GEVONDEN
Sleutels gevonden achter op het veld bij 
Orchideestraat. Een afgebroken sleutel en 
een (huis)sleutel. Af te halen bij kantoor 
MooiLaarbeek

GEVRAAGD
Klassieke auto's gezocht. Heeft u een 
oldtimer staan die u wilt verkopen, dan 
kunt u mij bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com

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

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

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

Gevraagd: miny pony hengst, stokmaat ca. 
85cm. Kleur lichtbruin. Tel. 0492-463064

Te koop gevraagd:   koersfi etsen - race-
fi etsen, retro wielerkleding, folders/boe-
ken, racefi ets  onderdelen, staat of merk 
niet allerbelangrijkst, 06-19421860, 
f.elzen@hotmail.nl

Gezocht: Friese of Zaanse klok met 2 of 3 ge-
wichten. Liefst los uurwerk. Mail: ahavanden-
heuvel@onsbrabantnet.nl Tel 0499-422360

Gezocht: goed tehuis voor een mooi klein 
konijntje grijs/wit het is een mannetje. 
Voor info, tel. 0492-461617

Knechtje gezocht, ca. 15 jaar, als zater-
daghulp voor in de tuin en diverse klus-
jes. Voorkeur enig technisch inzicht. Tel. 
06-51221615

OVERIG
Gezocht: Standhouders voor de Mamaver-
wendag op zondag 16-10-2016. Wil jij ook 
graag  jouw pro-duct of dienst promoten? Kijk 
dan op www.mamaverwendaglaarbeek.nl

TE HUUR
Te huur garagebox Bisonstraat te Gemert. 
Tel. 06-14812916 

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

Mooie blanke eikenhouten 2-persoons 
ledikant met boxspring en 2 nachtkastjes 
met 3 laden. €100,00. Tel. 0492-383669

Te koop: Gazelle damesfi ets met versnel-
ling I.z.g.s. Tel. 06-22460893

Te koop: Nostalgische kunststof iglo-vorm 
tuinhuis. Bekend van locatie Ginderdoor, 
Mariahout. Tel. 06-22460893

Te koop: 3 poesjes. Mogen over een paar 
weken weg. Zindelijk en gewend aan kin-
deren en hond. Tel. 06-22507529

Te koop, Mooie Jack Russel pups black en 
tan, laag benig, Pups zijn 13 april geboren. 
De hondjes zijn ingeënt, ontwormd, ge-
chipt en groeien op in gezin met kinderen. 
Info, tel. 06-29581252

Prachtige piano, merk Schimmel. De 
Schimmels behoren tot het topsegment. 
In uitstekende staat. Prijs €750,00. Mail: 
r.goede83@upcmail.nl Tel. 0499-421879

Te koop: autostoel merk nania, geschikt van 
9 tot 36 kilo. € 30,00. Tel. 06-30810445

Te koop mooi looprek donkerbruin hout, 
inklapbaar met boxkleed en telraam. 
€15,00. Tel. 06-31936922

Diverse aanbiedingen! Staande gerani-
um € 0,99, lavendel   15cm pot € 1,49. 
Zomerbloeiers, kuipplanten, groente- en 
kruidenplanten, vaste planten, coniferen 
en heesters. Potgrond en meststoffen. Van 
Heesch groencentrum, Kerkdijk-zuid 7b, 
Sint-Oedenrode, 0413-472040

Diverse maten hedera’s, taxus van plant-
goed tot 2,5 mtr. Bomen, ook fruitbomen. 
Van Heesch groencentrum, Kerkdijk-zuid 
7b, Sint-Oedenrode, 0413-472040

Te koop, meisjesfi ets merk Sparta ‘seno-
rita’. I.z.g.st. Dynamo in het voorwiel, 3 
versnellingen, 2 handremmen en terug-
traprem. Wit. tel. 06-42898369

Renault Clio 1.2 bouwjaar 1997. Metallic 
donkerblauw. Handgeschakeld, ben-
zine, hatchback. APK tot 30-11-16. 
KM 149.669. Incl. winterbanden. Tel. 
06-10831975 

Te koop: grote, harde reiskoffer met cijfer-
slot. Slechts 1x gebruikt. Was €130,00, nu 
€60,00. Tel. 0492-463747

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

OUTFITS VAN DE WEEK

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

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

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk 
bedanken voor de felicitaties die wij mochten 

ontvangen bij ons 50-jarig huwelijk.

 Toon en Gerda Maas-Gilsing

www.vanhalstomerij.nl

Koppelstraat 1 Beek en Donk

De stomerij service van Jo Ceelen 
is verhuisd naar:

Koppelstraat 1, Beek en Donk   

0492 - 450195  

‘s maandags gesloten

Spaar onze advertenties, 
bij 10 verschillende: 
10% korting bij uw 
aankoop. Niet op 

afgeprijsde artikelen
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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

Culinair beenhammetje
naturel, honing-mosterd 

of kaas-spek
400 gram

4.79

mijn slijterij

5.00
2 stuks

2.99
kilo 7.48

1 EURO
KORTING

0.99
1+1
GRATIS

0.99
3 stuks 8.95

3 zakken

5.00
2 pakken

W 22 - Aanbiedingen gelden van maandag 30 mei t/m zaterdag 4 juni 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Mansion House whisky, 
Gordon’s London dry gin 

of crisp cucumber*
fl es 700 ml.

15.99-18.29

Jack Daniels 
Tennessee whiskey*

fl es 700 ml.
24.49

Omo of Biotex wasmiddel
alle soorten

2 stuks naar keuze

8.64-12.34

Prijsvoorbeeld: Daily Fresh maaltijd-
salade kip, schaal ca. 400 gram 

van 2.99 voor 1.99

Daily Fresh salades
alle soorten

Campina Optimel 
drink of puur

literpak

1.29-1.50

Sum&Sam Oosterse producten
alle soorten

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 blikken Sum&Sam kokosmelk light, 

minder vet à 400 ml. van 2.24 voor 1.12

Appelfl appen
vers uit eigen oven

3 stuks

2.67

Senseo koffi epads
3 zakken à 36 pads

12.27-12.78

Grolsch Radler*
2 pakken naar keuze

7.40-8.76

of crisp cucumber*

15.99-18.29

12.89
liter 18.41

19.99
liter 28.56
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Marieke de Groot
Korenmijt 19B, Beek en Donk | 06 - 345 413 82 info@top-flowers.nl | www.top-flowers.nl 

• Thematische workshops
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

• Bedrijfsbloemwerk
• Alle overige bloemwerken
   op bestelling, gratis bezorgd.

*binnen Laarbeek

Gilde St. Leonardus viert het feest van de Donckse Wij-ing

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Het Sint Leonardus 
gilde viert het feest van de Donckse 
Wij-ing met een gebedsdienst rond 
de Leonarduskapel aan de Lage 
Heesweg.

Verering
Gelukkig zijn de weergoden het gil-
de vandaag goed gezind. Tijdens de 
hele dienst blijft het droog. Hoofdman 
Geert-Jan van Rixtel heet de aan-
wezigen welkom op de herdenking 
van de opening van de allereerste 
Leonarduskapel. Al sinds het jaar 
1422 vindt de verering van de heilige 
Leonardus plaats op de Donk in Beek 
en Donk. Twee dagen in het jaar krij-
gen speciale aandacht in verband met 

de patroonheilige van de Donkse kerk 
en vroegere parochie. Dat zijn de pa-
troondag op 6 november en de sterf-
dag van Leonardus op 28 juli. Deze 
laatste dag wordt herdacht tijdens de 
Wij-ing, die elk jaar plaatsvindt op 
de laatste zondag van mei of de eer-
ste van juni. Dit jaar wordt de dienst 
weer geleid door gildepastor Franklin 
de Coninck, die dit op een erg toe-
gankelijke manier doet. Het koor van 
deze dienst die om 10 uur begint, is 
het dameskoor Sint Leonardus onder 
leiding van Jolanda Vos. Het koor viert 
binnenkort het 50-jarig bestaan en het 
wordt begeleid door Tony Wernens.

Glas-in-lood
De kapel aan de Goorloop werd op-
nieuw opgebouwd in 1987. Sinds 
2012 is er elk jaar een ‘Wij-ing’. In 

de kapel staat een klein beeld van 
Leonardus. Vandaag heeft het een 
plaats gekregen op het altaar, naast 
een beeld van Maria want de maand 
mei is mariamaand. De kapel is van 
oudsher een bedevaartplek geweest. 
Zelfs in de tijd vanaf 1648, toen de 
vrede van Münster de praktisering van 
het katholieke geloof verbood, bleef 
de verering van Leonardus in stand. 
Leonardus is de patroon van de boeren 
en het vee, maar ook van de smeden, 
slotenmakers, kruideniers, mijnwerkers 
en erg veel ambachten. De ketting in 
zijn rechterhand herinnert echter aan 
het feit dat hij ook steun en toeverlaat 
is van de gevangenen. Leonardus, die 
leefde in de tijd van koning Clovis de 
eerste, kreeg van deze koning de gunst 
gevangenen vrij te laten als hij van 
oordeel was dat hij of zij deze gratie 

waardig was. Sinds kort staat achter 
het altaar een glas-in-lood raam, dat 
afkomstig is uit het afgebroken Donkse 
klooster. Bij binnenkomst in de kapel 
wordt het verlicht door daglicht-leds.

Brood
Een jaarlijks terugkerend ritueel is 
het vendelgebed, waarbij het vaan-
del de strijd uitbeeldt tussen goed en 
kwaad, Sint Joris en de draak. Er zijn 
drie ronden, waarbij achtereenvolgens 
de wens van de mens voor aanmoedi-
ging, de eigenlijke strijd en het bidden 
tot God na het behalen van de zegen 
centraal staan. De dienst werd goed 
bezocht en na de dienst was er koffie 
en leonardusbroodjes, gebakken door 
Jan Leenders.  Volgens jaar is er weer 
een dienst op zondag 28 mei.

Boxing the Time en Gerard van Maasakkers in OLTM
Mariahout - Twee muzikale program-
ma’s staan de komende week in het 
openluchttheater van Mariahout. Laat 
je verbluffen door een explosieve mu-
ziektheatervoorstelling, of voel je thuis 
met het gemoedelijke theaterprogram-
ma van Gerard van Maasakkers.

Boxing the Time
“Waarom moeten wij toch steeds out 
of our box? Kijk wat de mogelijkhe-
den zijn ín ons doosje!” In de fysieke 

muziektheatervoorstelling ‘Boxing the 
Time’ wordt de kijker meegenomen in 
een explosieve gevoelsreis. Beelden, 
muziek, klanken en beweging wisselen 
elkaar af. Geen hapklare brokken, maar 
abstracte beelden. Het publiek wordt 
uitgenodigd zelf betekenis te geven aan 
de maatschappelijke thema’s die aan de 
voorstelling ten grondslag liggen.

Theatergroep Onderstroom speelt met 
abstracte beelden en past niet in een 

box. Dit maakt Boxing the Time toe-
gankelijk voor iedereen. Deze voorstel-
ling speelt op zondag 5 juni om 19.00 
uur.

Gerard van Maasakkers
Deze Brabantse singer-songwriter put 
uit zijn rijke repertoire, en voegt daar 
enkele nieuwe liedjes aan toe. Het 
geheel is herkenbaar en toegankelijk. 
Dicht-bij-huis, maar allerminst door-
snee. Zijn muziek grijpt je bij de keel, 
met afwisselend luisterliedjes, stevige 
blueskrakers en countryduetjes met 
een behoorlijke dosis levensgevoel. 
Altijd eenvoudig van taal, altijd met 
zo’n wuivende melodie, altijd oprecht. 
Van Maasakkers zingt àltijd liedjes van 
altijd. Deze voorstelling
speelt op vrijdag 10 juni om 20.30 uur.

Kaartverkoop
Meer informatie en kaarten zijn ver-
krijgbaar via www.oltm.nl of via de 
verkoopadressen in Laarbeek (zie web-
site). Openluchttheater Mariahout. 
Beleef meer!

Snuffelwinkel
Malle Pietje

Voor 2e handsspullen
Wij halen ook uw spullen op.
Openingstijden:
ma t/m vrij 11.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 15.00 uur

Beekerheide 23 - Beek en Donk
06 - 16054486 Gerard van Maasakkers Fotograaf: Ronald Rietman

De Hei 23, Mariahout
06-47316642

trimsalonpip@hotmail.com

vachtverzorging voor hond & kat

NIEUW GEOPEND
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Mooi UIT in Laarbeek

Kookgildes

Kookworkshops

Feesten & Partijen

Catering

CATERING

ï Veel mogelijkheden (bijv. 

bourgondische tafel, amuses, 

barbecue)

ï Uitsluitend verse producten

ï verzorging compleet feest is ook 

mogelijk! (zowel op locatie als bij ons)

• €50,00 p.p. (all-in)
ï 10 tot 80 personen
ï Programma: 4 à 5 uur

KOOKWORKSHOPS

Brabants meest gezellige en complete kookstudio! 

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

Perfect voor bijv. een familiedag, 
bedrijfsuitje of verjaardagsfeest!

Adrie van de Nieuwenhof stelt werken tentoon

Expositie in Gallery Berkendijkje
Beek en Donk – Adrie van de Nieuwenhof is een 
geboren en getogen Helmonder, die niet alleen 
werk van zichzelf exposeert, maar ook van kun-
stenaars waar hj in de afgelopen jaren mee ken-
nis heeft gemaakt via exposities en Facebook.

Dit zin kunstenaars uit Nederland, maar ook uit 
Roemenië, Rusland, Marokko, België, Duitsland, 

Gambia, Senegal, Indonesië, Engeland, Peru en 
India.

Aanstaande zondag, maar ook 12, 19 en 26 juni 
kunt u zijn expositie bezoeken, van 13.00 tot 
17.00 uur bij Gallery Berkendijkje, Berkendijkje 
8 te Beek en Donk.

Kindermarkt in samenwerking met 
MuziektuinPodium
Beek en Donk – De organisatie van de kin-
dermarkt die met Koningsdag vanwege de 
weersomstandigheden helaas geen door-
gang kon vinden, heeft zoals beloofd aan 
de ingeschreven deelnemers gezocht naar 
een alternatief. 

In overleg met het bestuur van de stichting 
Muziektuinpodium is er gekozen voor een 
combinatie met het Muziektuinpodium. Op 
zondag 26 juni vindt er van 12.00 tot 15.30 
uur een vrijmarkt plaats, in de muziektuin. 
Deze markt is georganiseerd voor kinde-
ren. Diegenen die zich al eerder hadden 

aangemeld zijn allemaal aangeschreven 
voor deelname op deze zondagmiddag. 
Muziek en gezelligheid is er dan volop. 
Hopelijk laat de zon zich dit keer ook van 
zijn beste kant zien.

Kinderen mogen zelf op meegebrachte 
kleedjes/tafeltjes hun spulletjes te koop of te 
ruil aanbieden. Geen commerciële verkoop. 
Opgeven is nog mogelijk tot en met 15 juni via 
ansvdkerkhof@gmail.com. Vanaf 16 juni 
wordt de nadere informatie via de e-mail 
toegestuurd. 

20 genomineerden uit 3500 inzendingen

Janne de Jong genomineerd voor 
kunstwedstrijd AVROTROS 

Beek en Donk – De 20-jarige Janne de Jong 
uit Beek en Donk zit bij de 20 genomineer-
den van de AVROTROS kunstwedstrijd, 
met als thema ‘Ode aan het Naakt’. Jannes 
werk is samen met 19 andere kunstwerken 
gekozen uit 3500 inzendingen. 

Janne komt uit Beek en Donk en volgt 
de lerarenopleiding aan Hogeschool De 
Kempel. In haar vrije tijd tekent ze graag. 
“Mijn oog viel op een kunstwedstrijd van 
de AVROTROS. Het was de bedoeling dat 
er op een originele wijze een tekening, 
schilderij of beeldhouwwerk met als thema 
‘naakt’ gemaakt zou worden. Dit was voor 
mij een uitdaging: normaal gesproken te-
ken ik portretten. Het was een hele opgave 
om met een lichaam en een omgeving te 
werken’’, aldus Janne.

Dat dit goed is uitgepakt, blijkt wel uit het 
juryoordeel. Afgelopen week kreeg Janne 
te horen dat haar inzending tot de laatste 
20 is voorgeselecteerd. Haar werk is nu tot 

en met 19 juni te bekijken in Museum De 
Fundatie in Zwolle. Het verhaal achter haar 
tekening is als volgt: “Bij 'Naakt' denk ik aan 
schilderijen uit de Renaissance en Griekse 
beelden van perfecte vrouwen. Andermans 
naakt. En toch ziet iedereen dagelijks naakt, 

namelijk het eigen lichaam met zijn eigen 
karakteristieken. Naar beneden kijkend in 
de douche, een beeld dat alleen aan jou 
voorbehouden is. Dagelijks naakt: het eni-
ge naakt zonder taboe. Toegankelijk en 
banaal.” 

Stemmen 
Uiteraard wil Janne dolgraag deze wedstrijd 
winnen. Daarvoor heeft ze stemmen no-
dig! Help Janne mee naar de winst en ga 
naar http://web.avrotros.nl/cultuur/kunst/
overview/naakten-stemmen#. Op deze site 
kunt u op Jannes werk stemmen. Op vrij-
dag 10 juni wordt zowel de jury- als pu-
bliekswinnaar bekendgemaakt. 

Het kunstwerk van Janne de Jong

Het was een hele opgave om met 

een lichaam en een omgeving te 

werken
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1.99
  3 x 20 G

5.99
  PER PAK

1.49
  5 x 25 G

AANBIEDING

NATUURLIJKALDI

SUPER PRIJS!

!

3.99
  450 G

0.79
  8 STUKS

0.89
  1 KG

2.69
  300 G

1.99
  400 G

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VR 3 T/M ZO 5 JUNI

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VRIJDAG 3 JUNI

    

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

  

TROS-
TOMATEN 

KAISER-
BROODJES

RUNDERLAPPEN* VARKENSHAAS-
SPIESEN*

HOLLANDSE
GESCHILDE
ASPERGES*

KINDER 
SURPRISE-EI

HUGGIES LITTLE SWIMMERS

BIFI SNACK

Maat 2-3 (12 stuks), 3-4 (12 stuks) of 4-5 (11 stuks).

Redacteur: Martin Prick

De JanMiekeshoeve heeft enkele weken 
centraal gestaan als locatie voor het eerste 
Laarbeekse Pop-up-restaurant. Dat er op 
de oorspronkelijke boerderij veel meer ge-
beurd is staat buiten kijf. Het was jarenlang 
de woning van Johan Heesakkers, Johan 
Pauwkes in de volksmond, die bekend was 
als legendarisch trompettist van harmonie 
O&U en dirigent van het kerkkoor. 

Alle zonen van Johan waren dirigent en 
dus op één of andere manier verbonden 
met de muziek, maar ook met de geesteli-
jkheid. In Beek en Donk bevond zich in die 
tijd een grootseminarie van de orde van 
de Oblaten. Dit was gevestigd in een villa 
van de Van Thiels in Donk. Nu is er onder 
andere een Grieks restaurant op die plaats. 
Toen uw redacteur er elke morgen als mis-
dienaar aanwezig was om de priesters op 
één van de vijf(!) altaren in de gelegenheid 
te stellen hun dagelijkse -verplichte- mis 
op te dragen, was dit huis uitgebreid met 
een grote aanbouw waarin de kapel was 
gesitueerd. 

Habijt
In Beek en Donk stonden de paters en 
broeders in hoog aanzien. Ze hielpen mee 
in de parochie en het onderwijs en later zijn 
ook velen van hen jarenlang verbonden 
gebleven met de Beek en Donkse gemeen-
schap. Namen als pater Jaap Langelaan, 
aalmoezenier van de scouting en begena-
digd spreker en de nog niet zo lang geleden 
overleden Jan van Duijnhoven zijn verw-
even met de parochie. Ook Sjef Arends, 
jarenlang kapelaan op ‘de Donk’ was een 
oblaat. Vanwege hun aanzien liepen de 
studenten van het opleidingsinstituut altijd 
in habijt, dat in het geval van de oblaten 
voorzien was van ‘duizend’ knoopjes die, 
als een kralenrij van onder de kin, loodrecht 
naar beneden liepen. Tegenwoordig wordt 

dit kledingstuk niet meer in het openbaar 
gedragen. Vroeger was het echter ondenk-
baar dat dit in het openbaar uit ging.

Sport
De studenten hielden natuurlijk wel van 
een verzetje op z’n tijd en hadden het daar-
om met koordirigent Johan Pauwkes op 
een akkoordje gegooid. Afgesproken werd, 
dat ze door de week, als ze een uurtje vrij 
hadden, mochten komen voetballen op de 
hei, op de wei van Johan. Dat gebeurde in 
het begin natuurlijk in het onafscheideli-
jke habijt. “Na enkele weken echter hing 
de hele schuur vol met habijten, want de 
paters brachten sportkleding mee”, vertelt 
Harrie Heesakkers, inmiddels al een eindje 
in de tachtig en jongste zoon van Johan 
Pauwkes. De paters kwamen te voet, maar 
werden voorafgegaan door twee paters op 
de fiets. Eén ervan was pater Jan Bakker, 
die later ook nog als opvolger van pastoor 
Morel de parochie heeft bestuurd. Op de fi-
etsen zaten grote jute zakken gebonden met 
oude Engelse legerkistjes, die werden ge-
bruikt als voetbalschoenen. De taak van de 
twee eerste paters bestond ook uit het vlak 
maken van het terrein. Vooral molshopen 

moesten eraan geloven. Er werden goaltjes 
geïmproviseerd en zo gebeurde het dat er 
20 paters op de hei voetbalden, dat het een 
lieve lust was. Naderhand werd er in de bo-
erderij koffiegedronken. De boterhammen 
brachten de paters mee in een grote kof-
fer. “Als ze die op hadden zag je elkaar niet 
meer zitten door de rook en kwamen de 
sterke verhalen op tafel.” De dochter van 
Johan, Truus, inmiddels 86, zorgde voor de 
afwas. Ook toen was het al een strijd tussen 
de aankomende paters, wie er mee mocht 
helpen met afwassen. ”Een van hen heeft 
later wel eens gezegd, dat hij dat altijd erg 
gezellig vond…”, vertelt Truus. Op een ge-
geven moment is het ook weer gestopt en 
hebben de Oblaten op een andere manier 
in hun sportbehoeften voorzien.

Na enkele weken hing de hele 

schuur vol met habijten want de 

paters brachten sportkleding mee

dEzE wEEk: sEmInaRiEdEzE wEEk: sEmInaRiEdEzE wEEk: sEmInaRiEdEzE wEEk: sEmInaRiEdEzE wEEk: sEmInaRiEdEzE wEEk: sEmInaRiE
Naast de put: Johan Heesakkers  Naast de put: Johan Heesakkers  

Vlnr. Jan, Truus en Harrie, de drie nog levende kinderen van Johan ‘Pauwkes’ Heesakkers

Voetballende paters op de hei tussen 
Beek en Donk, Lieshout en Mariahout

In de tuin op de 
Speurgt bij Grotel 
heeft mijn dochter 
Loes Otten deze 
foto genomen. Dit 
was half mei. Op 
de foto zie je een 
nestje merels.

Ingezonden door: 
Gerrit Otten

www.aldi.nl

In de tuin op de 
Speurgt bij Grotel 
heeft mijn dochter 
Loes Otten deze 
foto genomen. Dit 

Mooi GespotMooi Gespot
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Kijk eens op Laarbeekvoorelkaar.nl

Een helpende hand nodig 
voor een klus of activiteit?

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 2 juni 2016. www.laarbeek.nl 

Ophaaldata binnengebied

Kort nieuws

Gemeente actueel

Bruggen laarbeek dicht tijdens testen

Beleidsregel Individuele Inkomenstoeslag 2016

Ontheffing Drank- en Horecawet

Verleende evenementenvergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregel

Evaluatie Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Docenten in kunst- en cultuuronderwijs opgelet!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Bent u een docent in kunst- en cultuuronderwijs in Laarbeek?
• Aanbeveling nieuwe burgemeester Laarbeek bekend
• Voorgenomen uitschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws

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

Op vrijdag 3 juni komt wethouder Buter aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Vanwege het testen van enkele bruggen in Laarbeek is het noodzakelijk dat de 
bruggen af en toe even worden afgesloten. Op de Donkse Brug is nog een test 
gepland op maandag 6 juni van 20.00 uur tot dinsdagochtend 7 juni 4.00 uur. 
Gedurende deze periode is zal het wegverkeer incidenteel kunnen passeren. 
De mogelijkheden tot passeren volgen elkaar alleen dusdanig onregelmatig op 
dat er een volledige stremming is aangevraagd gedurende 8 uur. De testleiders 
verzorgen een goed aangegeven omleidingsroute en zullen dus vooral 's nachts 
bezig zijn om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens de vergadering 
van 24 mei 2016 besloten om in te stemmen met de beleidsregel Individuele 
Inkomenstoeslag 2016. 

Individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat één keer per jaar wordt 
uitgekeerd. De toeslag is bedoeld voor mensen die langdurig moeten rondkomen 
van een laag inkomen en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. In de 
beleidsregel is vastgelegd wanneer iemand hiervoor in aanmerking komt.

Drank- en Horecavergunning Bedovo Beachtoernooi
De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten ontheffi ng te 
verlenen op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken 
van alcoholhoudende drank aan Volleybalvereniging Bedovo uit Beek en Donk 
tijdens het Bedovo Beachtoernooi gehouden op het Heuvelplein in Beek en Donk 
op zaterdag 25 juni 2016 van 13.00 tot 22.00 uur en op zondag 26 juni 2016 van 
12.00 tot 20.00 uur (verzonden 24 mei 2016).

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Mevrouw A. van de Kerkhof voor het houden van een kindervrijmarkt in de 

Muziektuin aan de Koppelstraat in Beek en Donk op 26 juni 2016 van 11.30 tot 
16.00 uur (verzonden op 25 mei 2016),

• Paardensportvereniging St. Bernadette voor het organiseren van een 
dressuurwedstrijd op het wedstrijdterrein aan de Rooijseweg 8 in Mariahout op 
zondag 12 juni 2016 van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden op 25 mei 2016),

• EyeOn B.V. voor het organiseren van een hardloopwedstrijd ‘EyeOn Nightrun’ 
die gehouden wordt rond Kasteel Croy in Aarle-Rixtel op vrijdag 3 juni 2016 van 
20.00 tot 24.00 uur (verzonden op 30 mei 2016).

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

In verband met het Brabantse Dialectenfestival is de Heuvel, een gedeelte van de 
Molenstraat en een gedeelte van de Dorpsstraat in Lieshout afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers. 
Ook geldt er een parkeerverbod in de Papenhoef, Burgemeester v.d. Heuvelstraat 
en een gedeelte van de Ribbiusstraat in Lieshout.
Deze maatregelen gelden op zondag 12 juni 2016 van 8.00 tot 21.00 uur.

Op 8 juni 2016 is het een jaar geleden dat de burgemeester de beleidsregels 
ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet heeft vastgesteld. Met een ontheffi ng 
op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is het toegestaan zwak-
alcoholische dranken te verstrekken tijdens een bijzondere gebeurtenis van 
incidentele aard, bijvoorbeeld een evenement. De beleidsregels leveren een 
bijdrage aan het alcoholmatigingsbeleid en uitvoering van artikel 35 van de Drank- 
en Horecawet.
Bij het vaststellen van de regels is toegezegd dat ze geëvalueerd worden en 
dat is gepland op 6 juni 2016 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Laarbeek, 
Koppelstraat 37, Beek en Donk.
 
Verenigingen en organisaties die de afgelopen 12 maanden een ontheffi ng hebben 
gehad en dus ook te maken hebben gehad met de beleidsregels, zijn uitgenodigd 
om bij de evaluatie aanwezig te zijn. Heeft u geen uitnodiging gehad maar in het 
verleden te maken gehad met dit soort ontheffi ngen of verwacht u in de toekomst 
er mee te maken te krijgen, dan bent u ook van harte welkom op de evaluatie op 
maandag 6 juni.
 
Als u bij de bijeenkomst aanwezig zijn, wilt u dat dan laten weten aan Henry 
Gruijters via e-mail henry.gruijters@laarbeek.nl of via het algemeen nummer van 
de gemeente 0492 469 700.

Bent u docent in het kunst- en cultuuronderwijs in Laarbeek? Meldt u voor 3 juni aan 
als docent bij de gemeente. Verder is het goed om uw huidige, en mogelijk nieuwe, 
leerlingen (tot 18 jaar) te wijzen op het gewijzigde subsidiebeleid van de gemeente 
op dit gebied. De folder met alle informatie over het nieuwe subsidiebeleid is 
verkrijgbaar bij de gemeente Laarbeek, Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Op de 
gemeentelijke website www.laarbeek.nl is de folder ook digitaal beschikbaar. 

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

J U N I
ma di wo do vr za zo

J U N I
ma di wo do vr za zo

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek
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Verkeersbesluit

Verleende kapvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Wet omgevingsvergunning

Voorbereidingsprocedure instellen gehandicaptenparkeerplaats Beverstraat 
Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen 
te hebben de volgende verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Beverstraat in Beek en Donk;

Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 3 juni 2016 tot vrijdag 15 juli 2016 ter 
inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 
burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en 
Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team 
Leefbaarheid, telefoon 0492 469 700.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge de 
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het 
kappen van hieronder genoemde bomen.
• Zeven lindenbomen op de IJsweg in Beek en Donk, nabij het nieuwbouwplan 

De Nieuwe Hees. De vergunning is verleend om de lindebomenlaan tot het 
scoutinggebouw uit te dunnen, om zodoende de overblijvende lindebomen 
meer groeiruimte te geven. Hierdoor wordt de kwaliteit van dit beeldbepalende 
element gewaarborgd. Omdat fysieke herplant niet gewenst is op deze locatie is 
een financiële herplantplicht opgelegd.

• Zeven berkenbomen op Rooijseweg 15 in Mariahout. Deze bomen zijn oud 
niet meer gezond. Om risico op schade te voorkomen is de aanvraag voor 
de kap van deze bomen ingediend. De vergunning wordt verleend omdat de 
vitaliteit van deze bomen dermate slecht is dat behoud niet verantwoord is. 
Om de beeldbepalende groene kwaliteit van deze tuin te bewaren wordt een 
herplantplicht opgelegd van 7 nieuwe bomen.

• Een eik op een perceel aan de Lage Dijk in Beek en Donk. Deze boom maakt 
deel uit van een bomengroep op een landbouwperceel en is opgenomen op 
de gemeentelijke Groene Kaart. De aanvraag is ingediend vanwege het feit 
dat de boom nagenoeg dood is. De vergunning wordt verleend omdat behoud 
van deze boom niet realiseerbaar is. Ter compensatie wordt een herplantplicht 
opgelegd van een nieuwe eik en een beschermingszone vastgelegd rond de 
gehele bomengroep.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 26 mei 2016.

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie   Ingediend       Werkomschrijving
Beemdkant 19, Lieshout 23-05-2016       veranderen van een milieu inrichting
Broek 21, Mariahout  23-05-2016      herbouw van een bedrijfsruimte
Piet van Thielplein 56,  23-05-2016      plaatsen van een tijdelijke fontein
Beek en Donk
Beemdkant 7, Lieshout 24-05-2016      vernieuwen kapconstructie loods
De Nieuwe Hees,  24-05-2016      bouwen van 14 woningen
Beek en Donk
Ptr. Becanusstraat 77a,  25-05-2016      tijdelijk opslagdepot
Beek en Donk
Rijbroeksedreef, Beek en Donk 27-05-2016      bouwen van een woning
Beemdkant 14, Lieshout 30-05-2016      bouwen van een bijgebouw

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Liesdijk 2, Beek en Donk 24-05-2016 verwijderen van asbest
Phaffstraat 36, Aarle Rixtel 25-05-2016 verwijderen van asbest
Lijsterlaan 48, Beek en Donk 26-05-2016 verwijderen van asbest

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie  Werkomschrijving  Activiteit      Verzonden
Kamillestraat 3,  bouwen van een erker bouwen      25-05-2016
Beek en Donk

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

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie  Werkomschrijving  Activiteit      Verzonden
Sonseweg 13,  uitbr. stal, bouw loods,  bouw/milieu   26-05-2016
Lieshout  veranderen inrichting

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 rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector 
bestuursrecht, 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 vragen bij de voorzieningenrechter 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.

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

Rectificatie Besluit intrekking Omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat op grond van 
artikel 2.33 lid 3 Wabo het besluit voor de gehele intrekking van de vergunning van 
T. Verhagen, Knapersven 7a in Mariahout van 19 april 2016 en gepubliceerd op 21 
april 2016 in de Mooi Laarbeek Krant, wordt ingetrokken.

Twee Wabo omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat voornemens te zijn vergunning te 
verlenen aan:
• T. Verhagen voor het geheel intrekken van de omgevingsvergunning gelegen 

aan Knapersven 7a in Mariahout ten behoeve van het verplaatsen van alle 
ammoniakemissierechten naar een andere veehouderij gelegen op het adres 
Lieshoutseweg ongenummerd (5492 HR) in Sint-Oedenrode; eveneens ten 
name van de heer T. Verhagen;

• De heer Huijbers en mevrouw Huijbers-Spierings voor het intrekken van de 
Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets voor het houden van 223 van 
de 300 vleesvarkens om de ammoniakemissierechten (1.003,5 kg NH3) als 
externe saldering te verplaatsen ten gunste van een vergunning op grond 
van de Natuurbeschermingswet voor een andere veehouderij gelegen aan de 
Lieshoutseweg ongenummerd in Sint-Oedenrode en voor het omschakelen van 
de resterende vleesvarkens naar schapen, gelegen aan Donkersvoortsestraat 
6 in Beek en Donk.

De ontwerpbeschikkingen en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 3 juni 
2016 gedurende zes weken ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het 
gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de 
stukken worden gegeven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de 
heer W. van Hout van deze afdeling onder nummer 0492 469 700.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 
burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en 
Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de afdeling 
Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische 
afspraak met de heer W. van Hout. Als u zienswijzen inbrengt, kunt u verzoeken 
om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 2 juni 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

Volg ons via Twitter op 
@Laarbeeknieuws
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Aarle-Rixtel

 
Medio augustus opent de Pastorie haar deuren. De Pastorie is een kleinschalig woongemeenschap met 
24-uurs zorg waarbij de eigen regie van de bewoner centraal staat. In de Pastorie wonen mensen
met diverse zorgbehoeften waaronder mensen met dementie, met somatische aandoeningen 
en met autisme. Ook mensen die terminale zorg nodig hebben, kunnen in de laatste fase van 

hun leven bij ons verblijven. 

Ons belangrijkste doel is het behouden en verbeteren van vaardigheden en gezondheid 
van de bewoners. Onze kok gebruikt verse producten en stimuleert bewoners om mee te  

helpen met de voorbereidingen. Ons zorgteam werkt op een professionele en  
betrokken manier waarbij voldoende aandacht is voor individuele wensen en  

behoeften van onze bewoners. De dagbesteding passen wij aan aan de  
behoeftes van onze bewoners en cliënten van buitenaf die hier gebruik 

van kunnen maken. In de Pastorie is aandacht voor ieder uniek mens 
met zijn eigen levensverhaal. Om tot goede zorg te komen, gaan 

we een samenwerkingsverband aan met de naasten van onze 
bewoners en met professionals. Één van die professionals is het  
Paramedisch Centrum in Aarle-Rixtel. Samen zijn wij van  
mening, dat bewegen voor onze toekomstige bewoners van zeer 
groot belang is. Zo zijn we momenteel bezig met plannen voor het 
aanleggen van een beweegtuin. 

Nieuwsgierig? www.pastorie-aarlerixtel.nl of via Facebookpagina; 
www.facebook.com/pastorie.aarlerixtel

Leven in een dynamische omgeving

Dorpsstraat 7, 5735 EA Aarle-Rixtel   0492-218 218   info@pastorie-aarlerixtel.nl

 Zorg voor een 
aangenaam leven!

 
 
 
 
 

Kirsten komt ons team versterken 
als hoofd zorg. Samen met het  
vaste zorgteam gaat ze voor  

hoogwaardige zorg. 
  

“Dat kunnen we bereiken door 
intensieve samenwerking met 

andere professionals!” 

Kirsten Swinkels 
verpleegkundige

Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

Locatie: Beek en Donk
Waterhoenlaan 2a
Beek en Donk
0492 - 46 33 97

Locatie: Lieshout
Molenstraat 2a
Lieshout
0492 - 38 21 20

In beweging blijven helpt pa- 
tiënten met Parkinson en Par- 
kinsonisme in hun dagelijks 
leven, maar is juist voor deze pa- 
tiënten extra lastig. Gespeciali- 
seerd geriatriefysiotherapeut 
Marjan Reusien is aangesloten 
bij ParkinsonNet en past sinds 
kort elementen van het speciaal 
voor Parkinsonpatienten ont- 
wikkelde PWR!-programma 
toe in haar behandelingen. 
Door haar kennis en ervaring 
met Parkinsonpatiënten weet 
zij als geen ander hoe ze hen 
kan helpen in beweging te 
blijven.

Blijven bewegen bij Parkinson: 
moeilijk én belangrijk
Bij Parkinson is er sprake van 
een dopaminetekort en dat 
zorgt er voor dat de drang 
tot bewegen niet meer van 
binnenuit komt. Daarnaast is 
er vaak sprake van ernstige 
vermoeidheid, wat natuurlijk 
niet meehelpt bij de motivatie 

om te bewegen. Terwijl 
bewegen zo belangrijk is. Het 
kan er namelijk voor zorgen 
dat de functies die nog wel 
werken, zolang mogelijk in 
goede conditie blijven. De 
fysiotherapeut kan helpen bij 
het blijven bewegen en ook 
een koppeling maken met 
de alledaagse zaken waar de 
patiënt mee te maken heeft. 
“Als een patiënt bijvoorbeeld 
moeite heeft met het uit bed 
komen door stijfheid, kan 
ik hem manieren aanleren 
waarop het misschien nog 
wel lukt”, vertelt Marjan. “De 
behandeling stem ik altijd 
op de individuele patiënt af. 
Dat kan zowel in de praktijk, 
bij de patiënt thuis of in 
groepsverband zijn. Ik kijk 
altijd naar datgene waar deze 
persoon het meeste aan heeft, 
want de symptomen van 
Parkinson en Parkinsonisme en 
de manier waarop ze zich uiten 
verschillen per patiënt. Daarbij 

betrek ik ook altijd de partner 
of mantelzorger.”

Ervaren behandelaars en 
korte lijntjes
ParkinsonNet is een landelijk 
netwerk van zorgverleners zoals 
neurologen, wijkverpleeg- 
kundigen en fysiotherapeuten, 
die gespecialiseerd zijn in het 
behandelen en begeleiden van 
Parkinsonpatiënten. “Doordat 
ik aangesloten ben bij Par- 
kinsonNet krijg ik speciale 
scholing en blijf ik continu op 
de hoogte van de nieuwste 
inzichten”, licht Marjan toe. 
“Bovendien kennen de behan- 
delaars in de regio elkaar 
allemaal. De lijntjes zijn kort en 
we kunnen snel schakelen om 
te overleggen als het nodig is.” 
Marjan werkt ook nauw samen 
met de andere behandelaars 
binnen de praktijk van 
Kemps & Rijf. Doordat er 
veel specialismen onder één 
dak werken, kan zij ook hier 

snel schakelen. Bijvoorbeeld 
om iets afstemmen met de 
ergotherapeut.” 

PWR!-training
PWR!-training (Parkinson 
Wellness Recovery) is een 
nieuw programma. Het zorgt 
er voor dat in de praktijk 
aangeleerde oefeningen ook 
thuis eenvoudig uitgevoerd 
kunnen worden. Het koppelt 
grote en ritmische bewegingen, 
snelheid en functionaliteit aan 
elkaar. Marjan legt uit: “Het 
programma is voor iedereen, 
ongeacht in welke fase van 
Parkinson je zit en biedt 
heel veel leuke oefeningen, 
ook voor thuis. Patiënten 
die het programma volgen, 
merken direct dat ze anders 
gaan bewegen. Als gevolg 
van Parkinson gaan sommige 
patiënten bijvoorbeeld steeds 
kleinere pasjes maken. Door 
te oefenen merken ze dat ze 
weer grotere bewegingen 

kunnen maken. Parkinson is 
progressief en onomkeerbaar, 
maar dankzij beweging en 
training is het wel mogelijk 
datgene wat je hebt zolang 
mogelijk te behouden. Ook 
leer je omgaan met de steeds 
veranderende situatie.”

Geratriefysiotherapeut Marjan 
Reusien is werkzaam in de 
praktijk van Kemps & Rijf in 
Aarle-Rixtel, Beek en Donk 
en Lieshout. Voor informatie 
of een afspraak belt u 0492-
382120 of gaat u naar  
www.fysiokempsrijf.nl  

Marjan Reusien

Blijf in beweging met Parkinson
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Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Paul Smulders

Meewerkende kinderen fiscaal 
vriendelijk belonen
Werken uw kinderen mee in uw 
bedrijf? Dan wilt u ze wellicht voor 
deze werkzaamheden belonen. 
Tegelijkertijd zit u niet te wachten op 
de administratieve rompslomp, het 
voeren van een aparte loonadmi-
nistratie of maandelijkse afdrachten 
van loonbelasting e.d. De kalender-
jaarregeling (KJ-regeling) kan hier-
voor uitkomst bieden.
De KJ-regeling is een vereenvoudig-
de regeling welke is gericht op on-
dernemingen waarbij de kinderen in 
het bedrijf werkzaamheden verrich-
ten. U hoeft geen loonadministratie 
te voeren, geen sociale premies af 
te dragen en doet eenmalig, in ja-
nuari van het opvolgende jaar, loon-
aangifte over het gehele jaar. B.V.’s 
komen niet in aanmerking voor de 
KJ-regeling.
Niet iedereen komt in aanmerking 
voor de vereenvoudigde regeling. 
Om gebruik te maken van de KJ-
regeling geldt dat:
• Uw kind moet 15 jaar of ouder zijn;
• Uw kind moet thuis wonen en 

meewerken in de onderneming;
• Uw kind mag niet (elders) verze-

kerd zijn voor de werknemersver-
zekeringen;

• U moet de loonheffingskorting toe-
passen;

• Uw kind mag geen mede-onderne-
mer zijn.

Het loon dat u aan uw kind uitbe-
taalt valt in uw onderneming onder 
de reguliere bedrijfskosten die dus 
aftrekbaar van uw winst. Uw kind 
moet in principe wel loonbelasting 
en Bijdrage Zorgverzekeringswet 
(2016: 6,75%) afdragen over het 
loon dat hij ontvangt. Blijft dit loon 
echter onder de circa € 6.400, dan 
benut uw kind de heffingskorting 
volledig, waardoor hij geen loonbe-
lasting verschuldigd is. 

Houd bij het vaststellen van de belo-
ning voor uw meewerkend kind wel 
in de gaten hoeveel er mag worden 
bijverdiend voor kinderbijslag of stu-
diefinanciering. 

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan: 088-444 9550

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

spankappen • afschermzeilen • voorzettenten caravans • verandazeilen

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:

Verandazeilen op maat

Deelnemersveld Battle of the Proms bekend

Top-orkesten spelen tijdens promswedstijd in Lieshoutse feesttent
Lieshout – Het deelnemersveld van 
De Battle of the Proms is bekend. 
Vijf toporkesten uit de regio strijden 
mee in de promswedstrijd op zondag 
10 juli in de tent op het Floreffeveld 
in Lieshout. Met de wedstrijd wordt 
het feestweekend van harmonie St. 
Caecilia feestelijk afgesloten.

Bezoekers van concerten van de 
Laarbeekse harmonieën weten hoe 
mooi ‘onze’ orkesten kunnen klinken. 
Een ervaring die gedeeld mag worden 
met een veel breder publiek. Daarom 
daagt Harmonie St. Caecilia Lieshout/
Mariahout, bevriende orkesten uit de 
regio uit om met een muzikaal goed, 
toegankelijk en licht programma op 
haar jubileumpodium te verschijnen. 

Zondagmiddag 10 juli is het dus zo-
ver. Zang, dans, acts, versterking door 
een combo en zangers, alles is toe-
gestaan. De orkesten worden beoor-
deeld op muzikaliteit, maar ook op 
show. Koninklijke Stads Harmonie 
Phileutonia uit Helmond, Fanfare 
St. Lucia uit De Mortel, Koninklijke 
Harmonie Oefening en Uitspanning 
Beek en Donk, Fanfare St. Cecilia 
Zijtaart en Harmonie St. Caecilia 
Lieshout/Mariahout geven een kort en 
krachtig concert in de feesttent op het 
Floreffeveld. 

De Lieshoutse/Mariahoutse harmonie 
heeft al lang ervaring met promscon-
certen. Vrijdag 8 juli wordt de nieuwste 
editie van de Sounds of Caecilia opge-
voerd. Kaartjes daarvoor zijn te koop 

bij verschillende voorverkoopadressen 
in Laarbeek. Om te laten zien en ho-
ren wat orkesten uit de regio preste-
ren op promsvlak staat zondag 10 juli 
in het teken van de promswedstrijd. 
In de feesttent is ruimte om te zitten 
en te genieten van de orkesten op het 

podium. Ook St. Caecilia zal een selec-
tie met hoogtepunten van haar prom-
sconcert uitvoeren.

In de pauzes spelen de verschillen-
de jeugdorkesten van de Lieshoutse 
en Mariahoutse harmonie en het 

seniorenorkest opent de dag. Houdt 
www.harmonielieshout.nl in de ga-
ten voor updates over het exacte pro-
gramma. Toegang tot de feesttent van 
de Sounds of Caecilia XXL, is op zon-
dag 10 juli gratis.

De Proms in 2012 ‘Sounds of Caecilia’ met dj Funkmaster B als artiest

Opbrengsten run komen geheel ten goede aan Artsen Zonder Grenzen

Vierde editie Nightrun landgoed Kasteel Croy

Aarle-Rixtel – De vierde editie van 
EyeOn Croy Nightrun vindt vrijdag 
3 juni plaats op het landgoed van 
Kasteel Croy. Deelnemers kunnen 
zich inschrijven voor zowel hard-
lopen als wandelen. Het parcours 
voor de hardlopers zal net als vorig 
jaar 8,4 kilometer lang zijn en voor 
de wandelaars 5 kilometer. 

Dit jaar is ervoor gekozen om de 
opbrengsten van de run geheel ten 
goede te laten komen aan Artsen 
Zonder Grenzen. Artsen zonder 
Grenzen verleent medische hulp aan 
mensen die dit hard nodig hebben, 

maar niet krijgen: van basiszorg (zorg 
waarvoor we in Nederland naar de 
huisarts kunnen gaan), specialisti-
sche zorg in een ziekenhuis, psycho-
logische zorg tot acute noodhulp na 
een oorlogssituatie of natuurramp.

De keuze voor Artsen Zonder 
Grenzen als goede doel heeft te ma-
ken met een pro deo project wat 
EyeOn voor deze hulporganisatie 
begin dit jaar in Barcelona heeft ge-
daan. Mondiaal gezien zijn er (he-
laas) voldoende projecten waar-
voor zij donaties kunnen gebruiken. 
Om mensen te helpen is AzG 

volledig afhankelijk van giften en 
vrijwilligerswerk. 

Het zal tijdens de avond van de 
Nightrun aan sfeer op Croy niet ont-
breken, het plein van Kasteel Croy 
wordt gezellig aangekleed en er wordt 
voor opzwepende muziek gezorgd. Vijf 
medewerkers van EyeOn zullen net als 
vorige jaren het event coördineren. 

Inschrijven voor de Nightrun kan via 
de website van EyeOn: www.eye-
on.nl/nightrun. Meer informatie over 
Artsen Zonder Grenzen is te vinden op 
www.artsenzondergrenzen.nl. 

Zondag 5 juni 
geopend van 

12.00 – 17.00 uur
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 

Mariahout en Lieshout achter Jos 
Martens en Zn.

Archieffoto van de Nightrun bij Croy
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Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87 | W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

WATERMAAND, FEESTMAND: FEESTELIJKE PRIJZEN!
DE HELE MAAND JUNI VOLOP VOORDEEL!
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CROY BIERKAAS
Boerenkaas met een vleug 

Croybier Grand Cru Trippel

500GR VAN € 8,95

NU VOOR € 5,00

KAISERBROODJES
Om lekker thuis vers af te 

bakken!

10 STUKS VAN € 2,99

NU 10 VOOR € 1,00

STEENOVEN 
GEBAKKEN BRODEN
100% natuurlijk, op steen 

gebakken en bereid met 

desem: vers uit eigen oven

PER STUK VAN 1,69

NU PER STUK € 1,00

JONG BELEGEN KAAS
Zo ontzettend smeuïg, zo 

ontzettend lekker!

PER KILO € 8,98

NU KILO € 5,00

EKOLAND 
VRUCHTENSAPPEN
Liter- en triopakken: 100% 

natuurlijke sap!

VAN € 1,99 / € 2,89

NU VOOR € 1,49

LAARBEEKS BLOND 
BIER
Uit ons eigen Laarbeek!

PER FLESJE € 1,89

2 + 1 GRATIS!

BOEREN GEKOOKTE 
ACHTERHAM
Zo mals, zo lekker!

100GR VOOR € 1,99

NU VOOR € 0,99

VEDDERS GROTE 
VLAAIPUNTEN
O.a. mango, banaan en peer. 

Van Echte Bakker Vedder!

4 STUKS VAN € 7,80

NU 4 VOOR € 5,00

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

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

Van La Brenne naar het Kikkerconcert!

Zoals jullie vorige week hebben kunnen lezen, hebben we afgelopen week in La Brenne in Frankrijk gezeten 
om een weekje lekker te fotograferen. Het was een geweldige week met veel gezelligheid, mooi weer om 
te fotograferen, en veel dieren die meewerkten.
In deze afgelegen streek is het of je 50 jaar teruggaat in de tijd, geen stress alleen soms hard werken om op 
een plekje te komen waar je dan iets wil fotograferen. 
Zo heb ik na lang zoeken in een poel op het terrein van de boer waar we verbleven dit boomkikkertje 
gevonden. Ze zijn heel klein en moeilijk te ontdekken.
Dit kikkertje brengt me bij een mooi festijn dat komende zondag staat te gebeuren: het Kikkerconcert bij 
het IVN in Aarle-Rixtel. Het ieder jaar groeiende kikkerconcert is een heel gezellige gebeurtenis waar van 
alles te zien en te beleven is.
Zo zijn er voor de kinderen diverse activiteiten zoals prutje scheppen. Er is muziek en natuurlijk weer een 
fantastische expositie van fotoclub Kieknou.
Kortom: komt allen naar de Beekse weg in Aarle Rixtel! Het wordt weer genieten in onze Mooie Laarbeekse 
natuur!

Locatie: La Brenne, Frankrijk

Teerdag St. Margaretha Gilde

Natuurfoto-expositie bij IVN Laarbeek

Aarle-Rixtel - Het St. Margaretha Gilde 
eert op zaterdag 4 juni hun patroonhei-
lige met alle gildebroeders en gildezus-
ters. De dag begint om 10.00 uur met 
een heilige mis door pastor Westers, 
die dit jaar wordt gehouden in de 
Mariakapel.

Na deze heilige mis zal ter plekke de eed 
van trouw aan het kerkelijk en burgerlijk 
gezag plaatsvinden, waarna vertrokken 
wordt naar de gildetuin aan de haven-
weg voor de koffietafel. Deze wordt 
weer verzorgd door enkele gildezusters. 

Dit jaar hebben zijn er 2 jubilarissen. 
Harry van Dooren en Harrie Verschure 
zijn beide 25 jaar lid van het gilde. Zij 
zullen deze dag extra in het zonnetje 
gezet worden. 

De receptie voor de jubilarissen is 
van 15.00 tot 17.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom. Na de receptie is 
het nog een gezellig samenzijn met 
alle gildebroeders, gildezusters en 
genodigden.  

Aarle-Rixtel - De Fotowerkgroep 'Kiek 
nou' houdt op zondag 5 juni een na-
tuurfoto expositie in IVN-gebouw de 
Bimd. 

Circa 20 natuurfotografen van deze 
werkgroep hebben extreme weersom-
standigheden getrotseerd, heupen en 
knieën versleten en benen onder hun 

kont uitgelopen om voor u de mooiste 
natuurfoto's te maken. 

Ze nodigen u daarom allen uit om zon-
dag 5 juni naar de expositie te komen 
kijken tijdens het Kikkerconcert bij IVN 
Laarbeek. Het IVN-gebouw is gelegen 
aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel. 

Fotograaf: Franka de Vries
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Het weekend van 19 tot en met 
22 mei stond in het teken van het 
125-jarig bestaan van O&U. In de 
grote feesttent naast het gemeen-
tehuis werd een programma gepre-
senteerd waarbij iedereen aan zijn 
trekken kon komen. En dat hebben 
we geweten. Van jong tot oud, voor 
ieder wat wils.
 
De organisatie wil iedereen bedan-
ken die een bijdrage geleverd heeft 
aan dit feest. Op de eerste plaats het 
publiek dat heeft kunnen genieten 
van muziek, dans en cabaret. Zonder 
toehoorders en toeschouwers is een 
harmonie als een veger zonder blik. 
Vervolgens de vele vrijwilligers die het 
mogelijk hebben gemaakt een eve-
nement neer te zetten dat er wezen 
mocht. Zonder eigen belang is er voor 
en achter de schermen hard gewerkt 
om iets moois te laten zien. De zan-
gers, zangeressen, orkesten en caba-
retiers voor hun muzikale en humoris-
tische bijdrage. De schooljeugd van de 
4 basisscholen in Beek en Donk voor 
de leerzame wijze waarop ze expressie 
gegeven hebben aan het thema circus 
en muziek. De baklustigen onder ons 
die zowel heerlijke als prachtige taar-
ten hebben gebakken. De sportver-
enigingen die spontaan op het digitale 
gevoelige materiaal gingen voor de 
film Sportlife met livemuziek. De deel-
nemers aan Beek en Donk presenteert 
hebben hun culturele uitingen kunnen 
tonen. Heemkundekring De Lange 
Vonder voor de samenstelling van de 

tentoonstelling 125 jaar O&U in Beeld, 
eveneens vastgelegd in een fotoboek 
door geschiedkundige enthousiaste-
lingen. De muziekkorpsen en Gilden 
uit Laarbeek voor de muzikale rond-
tocht. Natuurlijk mogen we de weer-
goden niet vergeten die, in tegenstel-
ling tot de weersverwachtingen van 
de zondag, de buien uitstelden totdat 
iedereen weer in de feesttent was. De 
gemeente Laarbeek voor het beschik-
baar stellen van het feestterrein. De 
sponsors voor de benodigde gelden. 
De deelnemers aan de loterij. Dat noe-
men wij bij O&U feest vieren met een 
grote F. O&U maakt muziek voor en 
door de eigen Beek en Donkse bevol-
king en daar zijn we trots op. Allemaal 
samen hebben we laten zien dat O&U 

haar plaats binnen de gemeenschap 
verdient. Was u niet aanwezig, kom 
dan gerust naar een van de komende 
concerten, u bent van harte welkom.
 
Als klap op de vuurpijl bezocht de in-
terim burgemeester de heer Willems 
de feesttent met de mededeling dat 
Koning Willem Alexander heeft beslo-
ten het Koninklijk Predicaat wederom 
voor wederom een periode van 25 jaar 
te verlenen aan Harmonie Oefening & 
Uitspanning. Daar zijn we natuurlijk 
ook trots op en zullen proberen deze 
eervolle titel met ere te dragen en 
waar te maken.
 
Pierre Heesakkers
Voorzitter

Postzegels sparen voor Cystic Fibrose
Beek en Donk - Cystic Fibrose 
is een erfelijke aandoening van 
taaislijmziekte in de luchtwegen en 
het darmkanaal. De stichting FOK 
(FibrOseKinderen) zet zich in voor 
kinderen en volwassenen, die deze 
ziekte met zich meedragen. Dit doet 
zij, door de kinderen een dagje te 
laten genieten van bijvoorbeeld een 
dagje Dolfinarium of Efteling.

Ook worden van het geld laptops 
voor de kinderen gekocht als zij in 
het ziekenhuis moeten verblijven. 
Zodat zij toch contact kunnen hou-
den met het thuisfront. Door vele 

postzegels te verzamelen van bin-
nen- en buitenland kan er geld wor-
den ingezameld. Dhr. Beekmans uit 
Beek en Donk wil hier graag zijn bij-
drage bij leveren en vraagt u om een 
handje te helpen.

De postzegels kunnen bij hem thuis 
worden bezorgd, grote en klei-
ne hoeveelheden, alles is welkom. 
Eventueel kan hij deze ook bij u op 
komen halen. Adres: H. Beekmans, 
’t Slotje 6, 5741 GG Beek en 
Donk. Tel. 06-53726707 of mail: 
hwmbeekmans@onsbrabantnet.nl.

Ooievaars 
Vrijdagavond 28 mei drie foeragerende ooievaars aan 
de Kasteelweg. Niet elke dag te zien in Aarle-Rixtel, 
maar misschien de komende tijd wel, als ze de Aarle-
se kikkers lekkerder vinden. Tegen zonsondergang 
vertrokken ze richting kasteel Croy.
 
Jan den Mulder

Ooievaars 
Vrijdagavond 28 mei drie foeragerende ooievaars aan Vrijdagavond 28 mei drie foeragerende ooievaars aan 
de Kasteelweg. Niet elke dag te zien in Aarle-Rixtel, 
maar misschien de komende tijd wel, als ze de Aarle-
se kikkers lekkerder vinden. Tegen zonsondergang 
vertrokken ze richting kasteel Croy.

Jan den Mulder

Ooievaars 
Vrijdagavond 28 mei drie foeragerende ooievaars aan 

Mooi GespotMooi Gespot

Bouwcenter Swinkels  |  Deensehoek 8, 5737 PC, Lieshout 

 T (0499) 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

Voor je totale verfklus!

SIKKENS VERKOOPPUNT

Voor je totale verfklus!
NIEUW!

• Verfmengmachine
•      Groot assortiment vakverf  

en toebehoren
• Professioneel advies

Een geweldig dorpsfeest, Laarbeek bedankt!

Fotograaf: Joost Duppen

Foto van de 'Proms Royale' in de feesttent van O&U

Benefi etconcert Nacht van de Vluchteling
Aarle-Rixtel - Nadat de organisatie 
van het Muziektuinpodium het op-
treden van april afgelastte door kou 
en regen, werd het een beetje stil 
rond het Benefiet voor de Nacht van 
de Vluchteling.

Het Kouwenbergs Kerkje in Aarle-
Rixtel reikte de hand en ontvangt hen 
nu op 10 juni in die bijzondere ruim-
te. Simits speelt er klezmer: Jiddische 
muziek vol emoties. Van blijdschap 
tot verdriet en altijd vol van on-
verwachte muzikale verrassingen. 
De uit Syrië gevluchte Eyad Shawi 
speelt er zijn prachtige volksmuziek 
op luit. Eyad speelde ook tijdens het 

125-jarig bestaan van O&U en wist 
de harten te raken.

Het Kouwenbergs Kerkje ontvangt 
niet alleen, maar zorgt ook voor 
koffie en thee. Fris, bier en wijn zijn 
eveneens verkrijgbaar. De opbreng-
sten daarvan komen ten goede aan 
de Nacht van de Vluchteling.

Geniet en help 
Het bijzondere benefiet is gratis toe-
gankelijk. Wel gaat de pet rond, want 
bij een benefiet gaat het uiteindelijk 
om de opbrengst. Die is bestemd 
voor vluchtelingen in hun eigen re-
gio. Mensen daar, onderweg of in 

kampen, hebben nauwelijks genoeg 
om van te leven. Leven vrijwel in de 
open lucht. Hulp is dan ook dringend 
noodzakelijk. Op 18 en 19 juni doet 
Peter Ronkes-Agerbeek daar een 
nachtwandeling voor. Op 10 juni kan 
jij alvast je bijdrage leveren. Maar dat 
kan ook nu al via www.nachtvande-
vluchteling.nl/peterronkesagerbeek. 
Bel of mail voor meer info: tel. 06-
53362942 of info@petertbd.nl.

Het extra optreden vindt plaats op 
vrijdagavond 10 juni vanaf 20.00 uur 
aan het Kerkje aan de Kouwenberg 
29 te Aarle-Rixtel. Iedereen is van 
harte welkom. 

oMase stapt op de fi ets
Mariahout – Elk jaar staat de fiets-
tocht van oMase op het programma. 
Jaarlijks nemen er veel dames aan deel. 
Vanwege grote belangstelling wordt 
er op twee dagen gefietst, woensdag 
15 juni en donderdag 23 juni.

Er is een grote route uitgezet langs 
leuke plekjes en mooie bospaadjes. ’s 
Morgens na de koffie met wat lekkers 
wordt er gestart. De route gaat via Son 
naar Eindhoven, Best en Son weer naar 
Mariahout. Onderweg stoppen de da-
mes om iets te drinken en ook voor de 
lunch wordt gezorgd. Hopelijk zijn de 
weergoden goed gezind en wordt het 
een mooie zonnige dag. Dames die 
zich hiervoor aangemeld hebben, ont-
vangen nog bericht.

Op dinsdag 3 mei was de zomerreis. 
Men heeft toen een bezoek gebracht 

aan Snijhortensiakwekerij ‘Inrana’ in 
Strijbeek. Na de bedrijfspresentatie 
kreeg men een rondleiding door de 
kassen met prachtige, grote horten-
sia’s. Na de middag stond een rond-
leiding in het Chassé Theater op het 
programma. De dames kwamen op 

plaatsen waar normaal gesproken al-
leen artiesten vertoeven. Deze plekken 
waren het podium, achter de coulissen 
en in de mooie kleedkamers. De dag 
werd afgesloten met een heerlijk diner 
bij de Pelgrim. 
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VAN SCHIJNDEL 
WONEN

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  0492-46 11 00  
www.vanschijndelwonen.nl Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Hollands genieten!
Vers van het Brabantse land
Nieuwe  aardappelen - Peulen 

Tuinbonen - Bloemkool 
Asperges - Rabarber

LEZERSPODIUM



Donderdag 2 juni 201624 

Vanaf de eerste editie in 2009 staat de maand juni in Laarbeek 
vol van activiteiten in, op en langs het water. Wij vinden het 
leuk om te zien dat er zoveel mensen mee doen aan deze edi-
tie van de Juni Watermaand. Samen zullen we weer geweldi-
ge evenementen beleven in de ‘Waterpoort van de Peel’. 

Informatie over alle evenementen staat op de website www.
watermaand.nl / www.juniwatermaand.nl en u zult hier 
ook wekelijks twee pagina’s terugvinden die we plaatsen in 

samenwerking met De MooiLaarbeekKrant. Op de website 
staat altijd de laatste informatie die wij van verenigingen 
ontvangen vermeld. Heeft u een evenement in het kader van 
Juni Watermaand dat nog niet op de site vermeld staat? Of zijn 
er wijzigingen in de organisatie 
van het evenement? Dan 
kunt u daarvoor altijd 
informatie aanleveren naar 
juniwatermaand@laarbeek.nl. 

Evenementen juni watermaand
www.watermaand.nl

Sponsoren:

5 JuniFeestelijke oplevering
processiepark

Kikkerconcert Natuurmarkt Laarbeekse 
wandeltweedaagse

Waar: Kerkplein, Mariastraat in 
 Mariahout
Wanneer: zondag 5 juni 
 van 14.00 tot 16.00 uur
Info: www.juniwatermaand.nl
 

In het groene hart van Mariahout is door pa-
rochiebestuur, parkvrijwilligers en Zorg om 
het Dorp in samenspraak met Waterschap Aa 
en Maas een prachtig voorbeeldproject ge-
realiseerd. Het betreft de afkoppeling van de 
hemelwaterafvoer van de kerk, naar de vijver 
in het processiepark, daarnaast is ook onder-
houd gepleegd aan de parkvijver. 
De offi ciële opening is ook meteen het start-
schot van de Juni Watermaand en wordt 
muzikaal opgeluisterd door de Grottendorfer 
Blaaskapel. Na de opening kunt u rondwan-
delen in het processiepark en een fotocollage 
bekijken van het project.
Zowel het parochiebestuur, Zorg om het Dorp 
en Waterschap Aa en Maas zorgen voor een 
informatiestandje. De Pelgrim zorgt  voor kof-
fi e, thee, ranja en andere drankjes. 

Waar: IVN terrein ‘de Bimd’, 
 Beekseweg Aarle-Rixtel
Wanneer: zondag 5 juni 
 van 12.00 tot 18.00
Info: www.ivn.nl/afdeling/laarbeek/
 activiteiten/kikkerconcert

IVN Laarbeek organiseert diverse activiteit-
en op het IVN terrein. Volg de borden IVN 
Laarbeek en via een zandpad wordt het IVN 
gebouw ‘De Bimd’ bereikt. Er is voldoende 
parkeergelegenheid.
Na het succes van voorgaande jaren wil het 
IVN van dit Kikkerconcert ook dit jaar weer 
een geweldig 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 ‘gekwaak’ zal worden afge-
wisseld met muziek van 2 muziekgroepen en 
een solist op accordeon. Er zijn weer veel ac-
tiviteiten voor de jeugd en om 15.00 uur is de 
offi ciële opening van het Vlinderdak.

Waar: Stadswandelpark de Warande,
 De Kluis 1 in Helmond
Wanneer: zondag 5 juni 
 van 12.00 tot 17.00 uur
Info: www.imkersvereniging
 helmond.nl
 
In stadswandelpark de Warande wordt op 
zondag 5 juni van 12.00 tot 17.00 uur weer 
de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond georgan-
iseerd. Meer dan 50 organisaties en vereni-
gingen zullen demonstraties en voorlichting 
geven op het gebied van natuur, milieu en 
duurzaamheid, gericht op een breed publiek, 
van jong tot oud! De markt biedt doe-activi-
teiten en interacties met het publiek. Er wordt 
veel aandacht besteed aan kinderactiviteiten. 
De markt wordt ieder jaar georganiseerd door 
‘Imkersvereniging Helmond e.o.´. De toegang 
tot de markt is gratis.

Waar: Start Pannenkoekenhuis Pluk, 
 Koppelstraat 35 Beek en Donk
Wanneer: zondag 5 juni, 
 inschrijftijden verschillen 
 per afstand
Info: www.de-vijver.nl 
 
De organisatie van de Laarbeekse wandelt-
weedaagse heeft dit jaar voor de 12de keer 
fantastische natuurwandeltochten uitgezet 
van 5/10/15/20/30 en 40 km door Laarbeek 
en omgeving. De tochten zijn opgezet als 
een wandeltweedaagse met op beide da-
gen verschillende tochten. De wandeltocht-
en gaan voornamelijk over zand, bos en 
paardenpaden, langs waterloopjes, vennen 
en poeltjes en door heide, weidevelden en 
bos. Ook B-wegen zitten in de routes, maar 
deze zijn zo beperkt mogelijk gehouden. Alle 
afstanden, behalve de 5 km, zijn voorzien van 
veld/wagenposten en EHBO-post onderweg. 
Inschrijven is noodzakelijk, dit kan op de dag 
zelf en kost € 2,50 per persoon. Voor leden 
van de wandelbond geldt € 2,-. Basisschool 
kinderen kunnen gratis deelnemen (1 betalen-
de volwassene per 4 kinderen).

5 Juni5 Juni 4 & 5 Juni

Leuke acties de hele maand door
Dit jaar staat juni weer bol van de wa-
tergerelateerde activiteiten in Laarbeek 
en Helmond. Wist je dat we dit jaar bij 
winkeliers de juni watermaand tassen 
uitdelen? Dit idee van winkeliers op 
het Piet van Thielplein wordt in heel 
Laarbeek uitgezet. De tasjes worden 
daardoor in heel Laarbeek gratis ver-
spreid onder het winkelend publiek.      

De gehele maand staat er een tafel ten-
toongesteld met de watergeschiedenis 
van Beek en Donk op het Piet van 

Thielplein (de kaart is van omstreeks 
1830). De tafel staat bij het watertap-
punt op het plein Op de tafel kun je 
zien waarom Laarbeek Waterpoort van 
de Peel heet.

In de gangen van de Plus (onofficieel 
gedoopt tot het Hendrik van Thielpad 
en het Willem van Thielpad) hangen 
fotolijsten met daarin posters over de 
Laarbeekse watergebieden. 12 lijsten 
met 24 foto’s met diverse water gerela-
teerde foto’s uit heel Laarbeek.

Opening Juni Watermaand
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Evenementen juni watermaand
www.watermaand.nl

KIJK VOOR ALLE FOTO’S VAN EVENEMENTEN TIJDENS JUNI WATERMAAND OP WWW.MOOILAARBEEK.NL

Leren vissen bij ‘Het Geduld’

Bedovo maakt zich op voor het Bedovo 
Beachtoernooi! 

Meld je aan voor de SplasH!! botenparade 

Badkuipenrace in Aarle-Rixtel 

Beek en Donk – ‘HSV Het Geduld’ 
houdt op zondag 26 juni een viseve-
nement voor de jeugd van het lager 
onderwijs uit Beek en Donk. Er wordt 
die dag uitleg gegeven over vissen. 
Aansluitend vindt er een wedstrijdje 
vissen plaats.

Uiteraard krijgen de eerste drie win-
naars een trofee en de deelnemers 
die meedoen komen ook niets te 
kort. Voor alle deelnemers is er een 
versnapering. 

Om deel te nemen hoef je geen lid te 
zijn van de hengelsportvereniging en 
hoef je, voor deze middag, geen vispas 

te hebben. Heb je zelf geen hengel? 
Geen probleem, de vereniging heeft 
voldoende hengels die je mag gebrui-
ken. Ook wordt er gezorgd voor aas, 
voer en het belangrijkste: voldoende 
begeleiding vanuit de vereniging.

Melden bij de visvijver vanaf 13.30 
uur. Deelname is gratis. Aanvang van 
de wedstrijd is om 14.00 uur en ein-
digt om 16.00 uur. De wedstrijd vindt 
plaats aan de visvijver ‘De Koppelen’ 
aan de Ijsbaanlaan (pad tegenover 
PLUK Pannenkoekenhuis in). Stuur  
voor meer informatie een mail naar 
hhmvanschijndel@onsbrabantnet.nl of 
p.beerens2@chello.nl. 

Beek en Donk - Na een geslaagd toer-
nooi in 2015, met volop zon, enorm 
veel deelnemers en veel gezelligheid 
komt Volleybalvereniging Bedovo ook 
dit jaar weer met haar beachtoernooi. 
Het toernooi vindt dit jaar plaats op za-
terdag 25 en zondag 26 juni. 

Voor de organisatoren was het tijdens 
de evaluatie van afgelopen seizoen al 
snel duidelijk: volgend jaar weer! Daarop 
hebben zij besloten om hun schouders 
er weer onder te zetten, en inmiddels 
kunnen zij met trots melden dat het 
Beachtoernooi weer op het Heuvelplein 
gehouden gaat worden.

Wederom is de organisatie erin ge-
slaagd om met hulp van gemeente, 

winkeliersvereniging Beekvlied en haar 
hoofdsponsoren Café Thuis & Van 
Kaathoven ervoor te zorgen dat het 
gezellige winkelplein weer omgetoverd 
wordt tot een waar strand. 

Zaterdag 
Bedovo Beach 2016 trapt op zaterdag 
25 juni af met de Nevobo-spelers. Zij 
zullen in teams van twee spelers in het 
warme zand hun kunsten vertonen en 
op verschillende niveaus strijden voor 
elke bal. Anders dan andere jaren wordt 
er dit jaar in teams van 2 spelers tegen 
elkaar gespeeld. Er kan tijdens Bedovo 
Beach 2016 dus op verschillende niveaus 
gestreden worden om de eerste plaats. 
Ook voor de jeugd is er plaats genoeg 
om te strijden voor de eerste plaats.

Zondag 
Op zondag 26 juni is het de beurt 
aan de overige recreatieteams om het 
Laarbeekse publiek te tonen wat zij in 
hun mars hebben. De teams zullen deze 
dag bestaan uit vier spelers, en men kan 
zich inschrijven als geoefende teams—
teams die al enige ervaring hebben met 
het spelletje—en ongeoefende teams. 
Met andere woorden, het recreatietoer-
nooi van Bedovo Beach 2016 biedt met 
recht voor ieder wat wils. 

Wil je meer informatie over dit toer-
nooi? Of weten hoe je je aan kunt mel-
den? Ga dan naar www.bedovo.nl. 

Aarle-Rixtel - Zondagmiddag 19 juni is 
het zover: de badkuipenrace in Aarle-
Rixtel aan het kanaal (bij de passanten-
haven) vindt plaats. De badkuipenrace 
is altijd een onderdeel geweest van te 
land, ter zee en in de lucht, een onder-
deel waarbij je met een simpele badkuip, 
enkele tonnen lucht voor het drijfvermo-
gen en de nodige ludieke aankleding ge-
woon mee kunt doen. Wie kent het niet, 
iedereen is ermee opgegroeid. Nu nog 
steeds zie je de herhalingen op tv.

De organisatie van de Aarlese dorps-
feesten gaat de hele middag badkui-
penraces houden op het kanaal. Er is 
een DJ die tussendoor muziek draait 
en een presentator die de hele middag 
presenteert. Kortom, naast spektakel op 
het water ook volop vermaak naast het 
water.

40-jarig jubileum 
De organisatie hoopt op vele aanmel-
dingen voor deze ludieke activiteit. 

Deze middag wordt georganiseerd in 
het kader van het 40-jarig jubileum, dit 
is de eerste activiteit die georganiseerd 
wordt in aanloop naar de 40ste editie in 
mei 2017. Iedereen is uitgenodigd om 
deel te nemen! Uiteraard zijn ook alle 
dorpsfeesten ploegen uitgenodigd om 
deel te nemen.

Aanmelden
Kijk voor reglement en inschrijving op 
www.dorpsfeesten.info/informatie. 
Naast deze activiteit zullen er het gehe-
le jaar nog activiteiten volgen om zo de 
40e jaargang goed in te kunnen luiden. 
Deze zullen steeds 1 voor 1 aangekon-
digd worden om zo steeds de verrassing 
erin te houden. Maar goed dus, 19 juni, 
kom kijken, nog beter: Doe mee! 

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

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

luchtbedden, zwembanden en vaartui-
gen gemaakt van allerlei andere mate-
rialen vaart. De vaartuigen en de deel-
nemers moeten uiteraard ludiek zijn 
aangekleed. Dit kan, net zoals bij de 
carnavalsoptocht, groots en uitgebreid 
(denk aan de optochtwagens), maar 
ook klein (denk aan individuele deel-
nemers en groepen). De botenparade 
legt met hele lage snelheid, aangege-
ven door de organisatie, het parcours 
af. Er zijn ludieke prijzen te winnen in 
2 categorieën: gemotoriseerd en niet 
gemotoriseerd.

Ook voor publiek
Het zomerse evenement SplasH!! is er 
niet alleen voor de deelnemers van de 
botenparade. Op zaterdagavond 25 
juni is de kade van het kanaal aan de 
Dijkstraat (bij de Beekse brug) vanaf 

20.00 uur het tropische toneel van een 
gezellige muzikale avond. De band 
‘Five4you’ strooit die avond met vele 
bekende hits in de feesttent en daar-
omheen. Met een drankje en je vrien-
den, bekenden of familie kun je er al-
vast in vakantiestemming komen. 

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

Ook vorig jaar was het gezellig druk op het Beek en Donkse kanaal Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk) 

 Lekker weer en veel gezelligheid: hopelijk wordt het 
Bedovo Beachtoernooi 2016 net zo'n succes als vorig jaar 

 Fotograaf: Joost Duppen
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CDA Brabant: herkenbaar en dicht bij de mensen 
Vorige week zaterdag 28 mei 
presenteerde de Commissie Ma-
chielsen (genoemd naar de voor-
zitter van de Commissie) haar 
eindrapport in de Tiliander te Oi-
sterwijk. Dat gebeurde tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 
het CDA Brabant. Een delegatie 
van het CDA Laarbeek was daar-
bij aanwezig.

De commissie kreeg in april vorig 
jaar de opdracht om de resultaten 
en het verloop van de provinciale 
verkiezingen voor het CDA Bra-
bant in beeld te brengen en te 
evalueren opdat hiervan kan wor-
den geleerd voor de toekomst. 
Wie het zich nog herinnert weet 
dat de verkiezingsuitslag van het 
CDA Brabant in 2015 t.o.v. 2011 
ongeveer op hetzelfde niveau 
stabiliseerde: 17,2% in 2015 te-
gen 17,4% in 2011. Maar opval-
lender is dat een aantal partijen 
qua omvang naar elkaar toe be-
wogen. De kiezers hebben hun 
keuze verdeeld over meer sma-
ken, waardoor van één domi-
nante stroming in onze provincie 
geen sprake meer is: VVD, CDA 
en SP zijn in de provincie onge-
veer even groot. Partijen zullen 
om zich te onderscheiden hun 
boodschap dus helder moeten 
overbrengen aan de kiezer. De 
commissie formuleerde in haar 
rapport een aantal aanbevelingen 
die ertoe moeten leiden dat het 
CDA Brabant zich kan positione-
ren als krachtige brede volkspartij 
in de Brabantse samenleving en 
politiek. De onderzoekscommis-
sie stelde zich de vraag: “Hoe 
zorgen we ervoor dat we de ko-
mende jaren de herkenbare brede 
volkspartij blijven die dicht bij de 
mensen staat?” “Herkenbaar en 

dicht bij de mensen”, dat is dan 
ook de titel van het rapport.

En de aanbevelingen concentre-
ren zich rond de vragen:
1. Hebben we een duidelijk pro-
fiel? (herkenbaarheid)
2. Zijn we genoeg en duidelijk in 
beeld? (zichtbaarheid)
3. Weten we waar we heen 
gaan? (strategie)
4. Werkt onze organisatie effec-
tief?

De meerwaarde van het CDA 
is te vinden in de uitgangspun-
ten die de basis vormen, ofwel 
de volgende vier kernwaarden: 
gespreide verantwoordelijkheid, 
publieke gerechtigheid, solida-
riteit (verbondenheid) en rent-
meesterschap (duurzaamheid). 
Enkele jaren geleden zijn deze 
begrippen vertaald naar meer he-
dendaagse woorden en beelden, 
aldus door de commissie kort 
samengevat en deels geciteerd: 
“politiek begint met de erkenning 
van het maatschappelijk initiatief 
(de doe democratie); wederzijds 
vertrouwen tussen overheid 
en burger staat daarin 
centraal; de rechtstaat 
is een onmisbare 
voorwaarde voor 
de bescherming 
van de menselijke 
waardigheid; de 
overheid maakt zo 
samenleven mo-
gelijk voor ons al-
lemaal; het CDA zet 
in op betrokken bur-
gers om onderlinge 
verbondenheid 
te ver-
s te r-

ken; de menselijke maat staat 
hierin centraal; de verbondenheid 
tussen generaties vraagt om zorg 
voor natuur en cultuur; creativi-
teit en innovatie zijn nodig om 
een betere samenleving te krij-
gen”.

Voor een totaal overzicht van 
de aanbevelingen en de daar-
bij horende acties verwijzen we 
naar cdabrabant.nl/eindrappor-
tage-commissie-machielsen. Aan 
het rapport is veel zorg besteed, 
het is alleen jammer dat een doel-
groepenanalyse ontbreekt. Het 
rapport verschaft geen inzicht in 
het profiel van de Brabantse CDA 
kiezer. Wie is hij? En welke zijn de 
overwegingen van de kiezer ge-
weest om juist voor het CDA of 
juist niet voor het CDA te kiezen? 
Dat is jammer genoeg een gemis-
te kans.

Jacques Kals,
Voorzitter a.i. CDA Laarbeek.

LEZERSPODIUM
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Strategie, spanning en teamwork bij paintball

Yammas schiet er op los

Mariahout - De laatste soosavond van 
dit Yammas seizoen werd 2 weken ge-
leden gehouden. Met uitstekend weer 
gingen de leden per auto naar het out-
door terrein van Party-Alarm Paintball 
aan de rand van Eindhoven bij Geldrop.  

Jongerenpaintball is een superleuke 
buitenactiviteit om samen los te gaan. 
Strategie, spanning en teamwork, het 
zit er allemaal in! Gekleed in camoufla-
gekleding of een blauwe overal en 
bewapend met een semiautomatische 
paintballgun gingen 38 yammasleden 
groepsgewijs de strijd aan tegen de 

vijand. Ze mochten 1,5 uur gebruik 
maken van het afgemaakte paintball-
terrein. Iedereen kon ruim twee keer 
15 minuten paintballen.  Tussen de 
wedstrijden door hadden ze pauze en 
kreeg iedereen als verassing een blikje 
drinken en een zakje chips aangeboden.  
Deze eindsoos was gegarandeerd een 
succesactiviteit. 

Alle ouders en vrijwilligers bedankt 
voor het vervoer en de begeleiding. 
Volgende week vindt traditiegetrouw 
het jaarlijkse buurtvoetbal plaats op het 
sportpark. Yammas be there!

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

Er zijn zo veel mooie bedrijven die prachtige producten maken op een verantwoorde manier. Natuurlijke 
producten horen daar zeker bij, en ook innovatieve ideeën en moderne toepassingen. Om al die mooie 
initiatieven en producten onder de aandacht te brengen biedt deze markt een unieke kans. De combinatie 
van bijzondere artikelen, interessante verenigingen, sprekers, workshops en leuke activiteiten, samen in 
een prachtige omgeving.

Wat: duurzaamheidsmarkt
Waar: Landgoed Croy, Croylaan 14 in Aarle-Rixtel
Wanneer: zondag 10 juli van 11.00 tot 17.00 uur
Waarom: we willen proeven, kijken, kopen, doen!
En dit wordt echt meer dan alleen een markt, veel activiteiten, live muziek, speelveld voor de 
kinderen, en zo veel meer!

Wij zoeken:
• standhouders voor een kraam met een duurzaam product of duurzaam initiatief,
• verenigingen die aansluiten bij duurzaamheid,
• workshops,
• leuke activiteiten voor kinderen.

Bent u geïnteresseerd? 
Wilt u een kraam of een plaats op de markt hebben? Heeft u een duurzaam product, initiatief of wilt u een 
workshop geven op het gebied van food, wonen, energie, mobiliteit of design? E-mail naar duurzaam@laarbeek.nl 
of bel naar 0492 469 700. Deelname kost niets, publiciteit wordt gezamenlijk uitgezet.
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Beek en Donk – Tienerwerk ‘De 
Boemerang’ houdt op vrijdag 10 
juni ‘Crazy45’. Dit is een doldwaze, 
knotsgekke tocht vol met uitdagende 
opdrachten. 

Ben jij tussen de 10 en 15 jaar en hou 
jij wel van een beetje lol maken? Geef 
je dan snel op, samen jet vrienden. 
Per 5 personen hoort er 1 volwassen 

begeleider te zijn. Kunnen je vrienden 
niet en wil je toch graag meedoen? 
Vermeld dit even bij je aanmelding. 
Dan zorgen de vrijwilligers van ‘De 
Boemerang’ voor begeleiding. De 
avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur. 

Op 24 juni sluit tienerwerk het seizoen 
af met Bumperball, een geweldige ac-
tiviteit die je niet mag missen. Voor 

meer info of inschrijven voor een acti-
viteit, ga dan naar 
www.boemerangbeekendonk.nl. 

Aarle-Rixtel – Op het Jan van 
Doorenpaviljoen is de Aarle-Rixtelse 
jeugd om de twee weken van harte 
welkom om kennis te maken met de 
Aarlese gildes in de vorm van lucht-
buks- en kruisboogschieten. De kin-
deren van 8 tot en met 16 jaar gaan de 
strijd met elkaar aan om in september 
te strijden voor dagkoning/koningin. 

De organisatie heeft er een erg leuk 
onderdeel bijgevoegd, namelijk het 
prijsschieten. De sterretjes die op 
de kermis kapot geschoten moeten 

worden, worden vanaf heden ook door 
de gildes geschoten. Dit wordt door de 
Aarlese jeugd erg leuk gevonden. 

Heb jij zin om kennis te maken met de 
gildes uit Aarle-Rixtel? Of heb je zin 
om gewoon eens lekker te schieten 
met de luchtbuks en kruisboog? Kom 
dan eens langs tijdens het jeugdschie-
ten op het Jan van Doorenpaviljoen 
nabij het Hagelkruis in Aarle-Rixtel. Er 
kan nog geschoten worden op 11 en 
25 juni, 9 en 23 juli en 3 september 
van 16.00 tot uiterlijk 18.00 uur. 

Laarbeek – Nog een week en dan is 
het weer zover, de 20ste Roefeldag in 
Laarbeek! Zaterdag 11 juni vindt deze 
dag plaats. Het is een heel speciaal 
jaar, met extra verrassingen per kern. 
De kinderen gaan met hun begelei-
ders op ontdekkingstocht langs ver-
schillende bedrijven en verenigingen 
in Laarbeek. 

De organisatie is heel blij dat het weer 
gelukt is zoveel bedrijven en vereni-
gingen bereiden te vinden hun deuren 
open te stellen voor de basisschool-
kinderen. Zonder deze bedrijven en 
verenigingen kan er geen Roefeldag 
plaatsvinden.  

Het is erg leuk om in andermans keu-
ken te snuffelen. En wie weet kiest een 
van al die kinderen er voor, om mede 
dankzij deze dag, een baan te gaan 
zoeken in één van de bedrijven die ze 
op deze dag bezoeken. Ook verenigin-
gen kunnen op deze manier laten zien 
wat ze te bieden hebben. Kinderen 
kunnen zo geïnteresseerd raken in een 
nieuwe hobby of sport. Het is prachtig 
om te zien wat er allemaal in Laarbeek 
leeft en dat men dit ook met elkaar wil 
delen. Iets om trots op te zijn! 

Van belang zijn de volgende data:
• In Beek en Donk is er op maan-

dag 6 juni een informatieavond 
om 19.00 en 19.30 uur op ba-
sisschool de Muldershof voor de 
begeleiders van de Roefeldag.

• In Lieshout vindt de informatie-
avond voor de begeleiders van 
de Roefeldag plaats op dins-
dag 7 juni om 19.00 uur in het 
Dorpshuis van Lieshout. 

• In Aarle-Rixtel kunnen de be-
geleiders van de Roefeldag het 

programmaboekje en de informa-
tie waar ze naar toe gaan ophalen 
op donderdag 9 juni tussen 18.30 
en 20.00 uur in Cendra. 

• In Mariahout is er geen informa-
tieavond, daar is alle informa-
tie voor de begeleiders van de 
Roefeldag al uitgedeeld.

Op www.roefeldaglaarbeek.nl is nog 
meer informatie te vinden. Hier wor-
den leuke foto’s en verhalen op ge-
plaatst van de Roefeldag in alle kernen. 

Wat een heuglijk moment is het 
toch wanneer je twaalf jaar mag 
worden. Een mijlpaal in je leven, 
een soort van heilig getal. Het 
kenmerkt je tijd als basisschool 
oudste. Maar dat je dan een dag 
later, nadat je jouw geboorte-
dag hebt gevierd met massa’s 
cadeaus en mierzoete limonade, 
bij de beugelbekspecialist wordt 
verwacht, dat is toch wel een 
plotse domper op het feestge-
druis. De taartresten zitten nog 
tegen je gehemelte gekleefd, 
de fondant kleurt je snijtanden 
nog pijnlijk azuurblauw en in de 
holtes waar zich ooit melkkiezen 
bevonden steken stukjes papri-
kachips als puntige rotsen ver-
vaarlijk naar boven. 

Maar goed, de orthodontist 
wacht op niets en niemand. Hij 
keurt, past, meet, laat happen, 
prepareert en repareert en doet 
de jeugdige bekkies metaalachtig 
tintelen en klapperen. Dat daar-
door de speekselklieren overuren 
gaan draaien, dat weet de beu-
gelloze buurman of buurvrouw 
in de klas wel. Aldaar krijgt na-
melijk ook die onverstaanbare 
blokbeugelaar ooit een beurt. 
Nadat de eerste poging om ant-
woord te geven strandt in ijzeren 
schoonheid, wordt de blokbeu-
gel kortstondig verwijderd uit 
het smoeltje, wat gepaard gaat 
met prachtige slierten speeksel 
en slijm. Nadat een gorgelend 

geluid en een fl inke slik door 
de keel een eind maakt aan een 
overdosis geproduceerde slijm, 
wordt het antwoord voldoende 
duidelijk maar bovenal snel ge-
geven, want dat gevaarte mag 
niet lang uit de jeugdsnavels 
blijven (‘ik moet hem 20 uur per 
dag in!’). Dat de gevraagde re-
spons niet meer in de oren van 
de toehoorders belandt, dat 
moge duidelijk zijn. Zij knijpen 
de ogen en billen nog samen van 
het tafereel wat zich even daar-
voor afspeelde. Op het netvlies 
gebrand, dat vochtig gesmak en 
slijmerig gedrup. En die meester, 
die blijft die beugelkliek maar de 
vragen stellen. Waarom kwelt hij 
hen en de beugellozen toch zo? 
Is een plaatjes-
beugel twee 
jaar lang al 
niet erg ge-
noeg?  

Mees
Joost

Hang- en sluitwerk
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'Crazy45' bij Tienerwerk De Boemerang

Twintigste Roefeldag in Laarbeek

Luchtbuks- en kruisboogschieten
Jeugd Aarle-Rixtel vermaakt zich bij Jeugdschieten

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Archieffoto van de Roefeldag in 2015

Met &RG-Teens naar 
Movie Park Germany!
Lieshout – Het seizoen is weer bijna 
ten einde. Dat betekent dat de vrij-
willigers van &RG-Teens, tienerwerk 
Lieshout, weer een eindejaarsactivi-
teit houden. Dit jaar vindt deze dag, 
die alleen voor &RG-Teens leden, 
vanaf 6 tot en met 15 jaar is, plaats 
op 9 juli.

Dit jaar gaat &RG-Teens naar Movie 
Park in Duitsland. Wil je hierbij zijn? 
Zorg dan dat je je snel inschrijft, 
want vol is vol! Inschrijven kan al-
leen als bestaand lid, voor 30 juni via 
www.energyteens.nl. De deelname-
kosten van deze activiteit bedragen 
€12,50 per persoon. 

Beek en Donk – De kinderen uit 
groep 3 van Kindcentrum De 
Raagten zijn weken bezig geweest 
om een mooie verzamelingen-
tentoonstelling voor te bereiden. 
Hiervoor brachten alle kinderen hun 
verzameling ‘schatten’ mee naar 
school. Op 24 en 26 mei mochten 
de ouders een kijkje komen nemen 
op deze speciale tentoonstelling, 
die druk werd bezocht.

De kinderen mochten zelf een for-
mulieren invullen over hun verzame-
ling. Op die manier kreeg iedereen 

informatie over de herkomst en 
waarom het kind juist deze verza-
meling had gespaard. De ouders 
die kwamen kijken waren onder de 
indruk hoe goed kinderen uit groep 
3 al zelf een verhaal kunnen schrij-
ven. Ook de andere kinderen van 
De Raagten kwamen met de eigen 
leerkracht de verzamelingen bewon-
deren. Toen de laatste bezoekers ge-
weest waren sloot de tentoonstelling 
en namen de kinderen hun ‘schat-
ten’ weer mee naar huis. Iedereen 
kon met een goed en fijn gevoel 
terugkijken op een geslaagd project. 

'Wat een schatten!'
Speciale tentoonstelling op 
De Raagten

De kinderen van groep 3 presenteren hun verzameling 'schatten'

Aarle-Rixtel - In Aarle-Rixtel kunt u 
op woensdagavond 8 juni komen luis-
teren naar de jonge muzikanten uit de 
groepen 5 en 6 van alle drie de Aarle-
Rixtelse basisscholen. Zij geven een ge-
zellig buitenoptreden ter afsluiting van 
het derde Muziek=COOL-seizoen. Het 
begint om 19.00 uur, buiten bij Zonnetij, 
Heindertweg 87. 

De optredende artiesten hebben tijdens 
het lopende schooljaar deelgenomen 
aan het project Muziek=COOL. Dirk 
Verhoeven heeft in de klassen twintig 
muzieklessen mogen geven. In de groe-
pen 5 betrof dat AMV-lessen (Algemene 
Muzikale Vorming), in de groepen 6 
hebben alle kinderen een echt instru-
ment ter beschikking gekregen en heeft 
Dirk orkestlessen gegeven. Nu de lessen 

afgelopen zijn kunnen de klassen laten 
horen wat ze allemaal geleerd hebben. 
En dat is heel wat! Elke orkestklas zal 
een paar vlotte nummers uit het lesboek 
laten horen, geeft daarnaast een eigen 
presentatie over het project en we hopen 
op enkele zelfgeschreven liedjes. 

Groep 5 van de Brukelum zingt de niet 
meer weg te denken nummers over 
de verschillende instrumentgroepen. 
Daarnaast komt er een optreden van de 
muzileraren die de afgelopen maanden 
de gratis buitenschoolse instrumentles-
sen verzorgd hebben. Bovendien kunnen 
de kinderen deelnemen aan een leuke 
muziekquiz en uiteraard wordt er ge-
zorgd voor een spetterende gezamenlijke 
afsluiting.

Speciaal uitgenodigd worden de bewo-
ners van Zonnetij en alle buurtbewoners 
uit de omgeving, maar natuurlijk ook alle 
ouders en familieleden van de artiesten 
en andere belangstellenden! Geadviseerd 
wordt een klapstoeltje mee te brengen, 
als u zeker wilt zijn van een zitplaats. Bij 
slecht weer wordt uitgeweken naar ba-
sisschool De Heindert, gelegen aan de 
andere kant van de straat. Uitgaande 
van mooi weer: tot woensdag 8 juni om 
19.00 uur bij Huize Zonnetij.

Muziek=COOL sluit seizoen 2015-2016 af
Basisschoolleerlingen geven concert bij Zonnetij
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Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   
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Specialisten in familierecht, erfrecht en 
echtscheidingsbemiddeling

MooiBoerdonk
Onderonsje Boerdonk over ‘vrimd volk’
Boerdonk - Iedere dag hoor je 
nieuwsberichten over grote stromen 
vluchtelingen die naar Europa ko-
men. Binnenkort komen er in Veghel 
in het voormalige ziekenhuis een 
paar honderd vluchtelingen. 

Sommige Nederlanders zijn bang dat 
deze vluchtelingen Nederland gaan 
overstromen en willen ze buiten de 
grenzen houden. Andere zetten zich 

in als vrijwilligers om hen een hartelijk 
welkom te bieden. Vluchtelingenwerk 
Nederland ondersteunt de vluchte-
lingen om in Nederland 'de weg te 
vinden'. 

In het maandelijkse Onderonsje in 
Den Hazenpot in Boerdonk komt op 
maandag 6 juni van 10.00 tot 11.00 
uur iemand van Vluchtelingenwerk 
vertellen over dat werk. Bezoekers 

krijgen antwoord op heel veel vragen, 
zoals: wat zijn vluchtelingen, wat is 
het verschil met asielzoekers, waar 
komen ze vandaan? Wat zijn status-
houders? Waarom mogen vluchtelin-
gen niets doen? Vluchtelingenwerk 
legt uit welke begeleiding haar vrij-
willigers en betaalde krachten geven 
aan vluchtelingen. De toegang is 
gratis en bezoekers krijgen volop de 
gelegenheid om mee te praten. 

Samen strijden zorgt voor saamhorigheid

Volg TopTeam Huibers op Alpe d'Huzes
Laarbeek - Vreemden worden 
vrienden en verbinden met elkaar. 
Samenhorigheid is een kenmerk van 
Alpe d’Huzes en TopTeam Huibers 
heeft dat dit jaar nu al mogen ervaren. 

Zo hebben ze Gimmert goes Alpe 
d’Huzes leren kennen en hebben zij 
hen uitgenodigd voor een barbecue 
waar zij ook Team Frans hebben leren 
kennen. Een heerlijk avondje genoten 
die door Albert Heijn Gemert mogelijk 
werd gemaakt. Zo waren ze met 75 
man bij elkaar.

Ook nu ze in Frankrijk zijn, stro-
men de donaties nog steeds binnen. 
Hierdoor worden ze ook uitgedaagd 
om de berg vaker te beklimmen. Het 
doel is inmiddels allang overtroffen. 
Het team heeft meer dan €16.000,00 
opgehaald. 

Op woensdag 1 juni en donderdag 
2 juni beklimmen de teams de Alpe 
D’Huzes. Eerder deze week hebben 
ze de berg al verkend om zichzelf op-
timaal voor te kunnen bereiden.

Mocht u ze tijdens deze laatste dag 
nog willen volgen, dan kun je hun op 
de voet volgen door de Alpe d’Huzes 
2016 app te downloaden. Hier vindt 
je jouw favoriete sporter. Ook op 
Facebook: ‘TopTeamHuibers’ houden 
ze je op de hoogte.

Gimmert Goes Alpe d'Huzes, Team Frans en TopTeam Huibers op de foto

Eerste buurtbarbecue bewoners ‘Merensteinplein’
Beek en Donk – De eerste buurtbarbe-
cue van het project ‘Merensteinplein’ 
in De Beekse Akkers vond afgelopen 
vrijdag plaats. In mei 2015 werd ge-
start met de bouw van de 5 starters-
woningen en nu een jaar later wonen 
alle mensen naar volle tevredenheid in 
hun nieuwe (t)huis. Voorafgaand aan 
de barbecue feliciteerde wethouder 
Frans van Zeeland de kopers met de 
oplevering van het prachtige project 
dat door henzelf tot stand is gekomen. 

Zelf je woning ontwikkelen
In oktober 2013 heeft Paul Verhoeven 
van de Vastgoedregisseur, na vragen 
vanuit de burgers die samen een wo-
ningbouwproject wilden ontwikke-
len, het initiatief richting de gemeen-
te genomen. De gemeente stond 
hier positief tegenover en wees op 
Merensteinplein in De Beekse Akkers 
een locatie aan waar belangstellenden 
onder de naam ‘Samen bouwen in 
Beek en Donk’ gezamenlijk een wo-
ningbouwproject konden ontwikkelen. 
In relatief korte tijd werden vijf en-
thousiaste huishouden gevonden die 
onder begeleiding van Paul Verhoeven 

aan de slag gingen. ‘’Stapje voor stapje 
zagen wij onze woonwensen in vervul-
ling gaan’’ vertelt Mark Vermulst, één 
van de vijf kopers. ‘’In samenspraak 
met de architect konden we zelf de 
indeling, grootte en uitstraling van 
onze woning bepalen. Door de goede 
begeleiding werd een ontwerp gerea-
liseerd dat paste binnen onze wensen 
en portemonnee, waarna een aanne-
mer werd gecontacteerd als bouwer 
van het project.’’

Vervolgproject(en)
‘’Ons project heeft als katalysator 

gefungeerd voor één van de (vervolg)
projecten in De Hoge Regt en één in 
de Beekse Akkers. We begrepen dat 
deze projecten inmiddels ook alweer 
goeddeels gevuld zijn. Logisch, want 
deze manier van bouwen heeft veel 
voordelen!’’, aldus Mark Vermulst. 
‘’Belangstellenden die middels een 
nieuw initiatief op een soortgelijke 
manier hun woningen willen bou-
wen, adviseren wij daarom om contact 
met Vastgoedregisseur op te nemen.’’ 
Men kan zich hiervoor inschrijven 
via info@vastgoedregisseur.nl of via 
040-2423223.

Eten in wijkrestaurant 'De Laarbikker'
Beek en Donk - Elke week op woensdag 
en donderdag is in de ontmoetings-
ruimte van de Waterpoort het wijkres-
taurant 'De Laarbikker' geopend vanaf 
18.00 uur.

In een prachtige keuken bereiden vas-
te vrijwilligers een heerlijk drie gangen 
menu voor u. En dit alles natuurlijk weer 
voor een heel aantrekkelijke prijs van € 
7.60, passend binnen ieders budget. Er 
kunnen maximaal 20 mensen aan deel-
nemen. Onderstaand ziet u het menu 
voor de maand juni. 

Indien iemand wil komen eten moet dit 
aangemeld worden maandag vóór 12.00 
uur bij de administratie van ViERBINDEN, 
tel. 0492-328800 of via een een 
mail naar stichting@vierbinden.nl.

Op www.vierbinden.nl kunt u boven-
staande informatie en het menu voor de 
maand juni ook vinden.

Menu voor de maand juni:
• 2 juni: Gevulde champignons, var-

kenshaasje, broccoli en aardappel-
puree, dubbelvla.

• 8 juni: Russisch ei, schnitzel, sper-
zieboontjes en gekookte aardap-
pelen, chocoladevla met slagroom.

• 9 juni: Champignonsoep, slavink 
met gemengde groenten en gebak-
ken aardappeltjes, vanilleyoghurt.

• 15 juni: Kippensoep, kippenpoot 
met friet en appelmoes, vanillevla 
met ijs en slagroom.

• 16 juni: Tomatensoep, macaroni 
bolognaise, tiramisu.

• 22 juni: Aspergesoep, asperges 

met ham en ei, gebakken aardap-
peltjes, ijs met vers fruit.

• 23 juni: Chinese groentesoep, nasi 
met varkenssaté, pindasaus en 
sambal-ei, vruchtensalade.

• 29 juni: Groentesoep, kipfilet met 
gebakken aardappeltjes en witlof, 
yoghurt met vruchten.

• 30 juni: Gevulde tomaat, koude 
schotel, ijs met slagroom.

Alle menu’s worden geserveerd met 
stokbrood met kruidenboter en verse 
salade.

Dus heeft u eens geen zin om te koken 
of wilt u eens gezellig samen met ande-
ren eten meldt u dan aan voor een van 
deze gezellige avonden.
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De taken van Teamleider Verpakken worden verdeeld 
over 2 leidinggevende functies, welke wekelijks rouleren:

Teamleider productie  zorgt door zijn gemotiveerde 
aanpak en gezonde werksfeer dat het dagvers product 
volgens de normen van het kwaliteitssysteem en 
binnen de gestelde normen ten aanzien van kwaliteit 
en kwantiteit word verpakt.Je hebt technisch inzicht om 
de 1e-lijnsstoringen zodanig te verhelpen dat stilstand/
stagnatie tot een minimum beperkt blijft. 

Teamleider Logistiek heeft door zijn efficiënte manier van 
werken, correcte administratie invoer in het WMS en 
goede voorraadbeheersing. Een duidelijke overzicht vanaf 
het moment dat het product transport klaar staat op de 
teeltlocaties tot aan het verladen van de bestellingen. 

Samen zijn jullie verantwoordelijk vanaf  het moment dat 
het product op transport gaat naar het verpakkingsbedrijf 
tot aan het moment dat het product geladen wordt 
voor de klant. Gedurende deze periode bewaak je de 
voedselveiligheid van het product en worden de  HACCP 
en IFS normen gehandhaafd.

In beide functies ben je  verantwoordelijk voor je 
team, bestaande uit  Nederlandse parttimers en 
fulltime seizoen- medewerkers dat vanaf het proces  
inwerken personeel, aansturing en controle tijdens de 
werkzaamheden verpakken en logistieke verwerking van 
het dagvers product tot aan het opstellen van een week- 
en vakantieplanning, het  houden van beoordelings-, 
functionerings- en verzuimgesprekken.

Functie eisen: 
• MBO werk- en denkniveau.
• Algemene computerbeheersing, MS Word en Excel.
• Relevante werkervaring in logistieke omgeving is 

gewenst. 
• Elke 14 dagen op zaterdag werken. 

Functie specifieke competenties:
• Kwaliteitsbewust.
• Organiserend vermogen (flexibel, stressbestendig, 

zelfstandig).
• Teamgeest en samenwerking.
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
• Geen 9 tot 5 mentaliteit. 

Vereijken Kwekerijen biedt:
• Een vooruitstrevende en toekomstgerichte 

organisatie die volop in beweging is.
• Een zelfstandige functie in een enthousiast  team 

met collega’s die hart  voor de zaak hebben. 
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie bezoek de website of neem 
contact op met Heidy Mezenberg, medewerkster 
personeelszaken, 
Tel: 0492-461345 of 
E-mail: heidy@vereijkenkwekerijen.nl 
(Aanwezig op maandag, dinsdag en  
vrijdag  van 8:00u  tot 16:30 u.)

Sollicitatieprocedure sluit per 17-6-2016.

Vereijken Kwekerijen B.V.  is gespecialiseerd in het kweken en verpakken van de smaakvolle Tasty Tom trostomaten. Op 
teeltlocaties in Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Someren, Heusden, ‘s-Gravenzande worden de trostomaten jaar rond geteeld. 

We behoren tot de grotere kwekerijen mede door smaak, kwaliteit en flexibiliteit wordt geleverd aan een breed scala van 
exporteurs en groothandelaren.
 
Vereijken Kwekerijen B.V. is eenomgeving die zich kenmerkt door een open cultuur,  korte communicatielijnen met en-
ergieke, enthousiaste en resultaatgerichte medewerkers. Er werken 150  medewerkers(sters) en in het hoogseizoen extra 
seizoenmedewerker(sters).

www.vereijkenkwekerijen.nl

VACATURE
Teamleider Verpakken (fulltime)

Zorg om het dorp Mariahout actief de zomer in
Mariahout - De werkgroepen 
‘Alleengaanden’ en ‘Koken voor …’ 
sloegen zaterdag 28 mei de handen 
ineen en verzorgden een geweldige 
avond voor de bijna 40 aanwezige 
alleengaanden van Zorg om het Dorp. 

Het Buurthuis werd omgetoverd tot 
‘Buurtrestaurant’. De tafels waren 
feestelijk gedekt en de dames van de 
werkgroep ‘Koken voor …’ hadden de 
hele dag in de keuken gestaan voor 
het 4-gangen diner. Het was niet al-
leen een zeer geslaagde avond, maar 
dankzij de ledenactiebon van Zorg om 
het Dorp ook een goedkoop avondje 
uit. Wilt u deelnemen aan de alleen-
gaanden activiteiten meldt u dan aan 
bij het secretariaat of werkgroepleden 
via mail: secretariaat@zorgomhetdorp.
nl. De volgende activiteit is een fiets-
tocht met aansluitend kegelen. Ze ver-
trekken op zondag 3 juli om 13.30 uur 
vanaf de kerk. Indien u niet fietst, kunt 
u wel komen kegelen. Opgeven vóór 
25 juni. Bij regen komt er een alterna-
tief programma. Het kegelen gaat dan 
wel door.

Opening duurzaamheidsproject 
Iedereen is uitgenodigd om op zon-
dag 5 juni tussen 14.00 en 16.00 uur 
aanwezig te zijn op het kerkplein. Het 
belooft een gezellige middag te wor-
den met de officiële opening, muziek 
en info-standjes van de Waterschap 
Aa en Maas, parochie en Zorg om het 
Dorp. Voor info zie Juni Watermaand.

‘Wonen en leefbaarheid in Mariahout 
ná 2016’
Bent u op zoek naar een huis in 

Mariahout, ook van buiten Mariahout, 
vul dan de enquête in die te vinden 
is op facebook ‘Mariahoutinfo’ of via 
www.zorgomhetdorp.nl Dit kan tot 24 
juni.

Project ‘met de Buurtbus mee …’
Tijdens de zomermaanden gaan klei-
ne groepjes op stap met de Buurtbus 
Laarbeek. Dit voor een gezellige och-
tend of middag uit. Wilt u zich ook 
aansluiten kom dan naar de infor-
matiebijeenkomst op donderdag 9 
juni om 13.30 uur in het Buurthuis. 
Heeft u nog geen OV-chipkaart, 
dan helpt het Zorg om het Dorp-
ondersteuningsteam u mee deze aan 
te maken. U kunt hier op donderdag 
tussen 14.00 en 15.30 een afspraak 
voor maken in het dorpsservicecen-
trum in het Buurhuis. Ook hiervoor 
tellen de ledenactiebonnen waarmee 
u een korting kunt krijgen van € 7,50. 
De leden actiebonnen zijn op dit tijd-
stip ook af te halen door de leden.

Op deze wijze werkt Zorg om 
het Dorp aan de leefbaarheid in 
Mariahout. Jong en oud kan lid wor-
den en meedenken over de toekomst 
van Mariahout!

146 vacatures tijdens 
drukbezocht Vacaturecafé

Laarbeek - De ruim 130 bezoekers aan 
het Vacaturecafé in het Dorpshuis van 
Lieshout konden vorige week don-
derdag kiezen uit maar liefst 146 va-
catures. Wat een fantastisch resultaat 
van deze allereerste bijeenkomst voor 
werkgevers en werkzoekenden. De or-
ganisatoren Pascal, Esther en Frans van 
werkgroep ‘Laarbeek Werkt’ bieden op 
vrijwillige basis werkzoekenden uit 
Laarbeek een steuntje in de rug bij het 
zoeken van een baan. Met dit initiatief 
verdienen zij een groot compliment!

Bij aankomst keek ik een beetje onwen-
nig de zaal in. Langs de muren van de 
grote zaal stonden rijen tafels bemand 
door potentiële werkgevers. Overal 
waar ik keek, zag ik bedrijfslogo’s en 
bordjes met vacatures. Zou er iets voor 
mij bij zitten? Vrijwilligster Ingrid sprak 
me vriendelijk aan. Ze gaf me een for-
mulier met daarop alle 146 vacatures, 
een consumptiebon, naambadge, pen 
en een stapeltje visitekaartjes waar-
op ik mijn persoonlijke gegevens kon 
noteren. 

In het midden van de zaal schreef ik aan 
één van de statafels mijn naam op de 
badge: Trudi Orbon van Tekstbureau 
Zinnig.  Terwijl ik de badge op mijn vest 
bevestigde, vroeg ik me af of er een 
werkgever aanwezig zou zijn die speci-
fiek behoefte had aan een tekstschrijf-
ster? Wie niet waagt, wie niet wint. Ik 
zou het gewoon vragen. Uitzendbureau 
Brabant Match presenteerde vacatures 
voor technische beroepen, maar tijdens 
het gesprek bleek dat nog niet zo lang 
geleden een bedrijf bij hen toevallig om 
een tekstschrijver had gevraagd. Blij 
verrast gaf ik mijn visitekaartje.  

Tijdens deze middag hield Peter 
Swinkels van Bavaria een inspirerende 
toespraak hoe werkgevers en werk-
nemers elkaar kunnen helpen nu de 
economie in de wereld zo veranderd is. 
Hij noemde als voorbeeld dat wanneer 
VDL het druk heeft, het bij ASML erg 
rustig is. Het zou een perfecte samen-
werking zijn als het personeel tussen 
deze twee bedrijven kon switchen; 
het bedrijf beschikt altijd over de juis-
te hoeveelheid personeel en de me-
dewerker heeft de zekerheid van een 
baan. 

Werkgroep ‘Laarbeek Werkt’ heeft 
uiteindelijk meer dan 100 enquêtes 
ontvangen waarop bezoekers hun fa-
voriete vacature(s) en ander suggesties 
hebben ingevuld. Esther gaat hiermee 
aan de slag en zal ze zo spoedig mo-
gelijk mailen. Werkzoekenden die heb-
ben gereageerd op een vacature en na 
6 weken nog geen antwoord hebben 
ontvangen, mogen er vanuit gaan dat 
de vacature door een andere kandi-
daat is ingevuld. 

Geïnspireerd door het Vacaturecafé 
besloot ik ter plekke mijn ervaring 
als tekstschrijfster in te zetten voor 
het schrijven van sollicitatiebrie-
ven en heb mijn diensten aangebo-
den bij de werkgroep. Op de site 
www.LaarbeekWerkt.nl leest u wat de 
Laarbeekse vrijwilligers voor u kun-
nen betekenen bij het zoeken van een 
baan.

Tekst door: Trudi Orbon-Kanters, 
Tekstbureau Zinnig te Beek en Donk

Fotograaf: Joost Duppen

Team Frans op Alpe d’HuZes

Beste mensen,  sponsors en iedereen 
die ons in de afgelopen tijd geholpen 
hebben om ons doel te bereiken,

Daarvoor willen we jullie bij deze 
ontzettend bedanken! We nemen 
alle mensen die nu strijden of gestre-
den hebben tegen kanker in onze 
gedachten mee naar boven.  We 
hopen dat het ook jullie veel steun 
geeft. De beleving hier is fantastisch 
en de saamhorigheid met alle teams 
is hartverwarmend. We beleven deze 
dagen met een lach en een traan!

Samen met TopTeam Huibers en 
Gimmert goes Alpe d’Huzes hebben 

we een bijzondere avond gehad met 
een barbecue op uitnodiging van 
Gimmert goes Alpe d’Huzes. Deze 
avond was net als de hele week bij-
zonder mooi en emotioneel.

Op het moment dat u dit stukje leest 
zijn wij als team in onze strijd de berg 
aan het beklimmen, want opgeven is 
geen optie! Team Frans Alpe d’Hu-
Zes en Alpe d’HuZus hebben dankzij 
jullie steun ruim 35000 euro opge-
haald.

Team Frans is klaar met kanker, u 
ook!

LEZERSPODIUM

Vandaag fietst Team Frans de Alpe D'HuZes 
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Sportend Laarbeek
voetbal 55 meiden op het voetbalveld

Vriendinnendag groot 
succes bij Sparta'25

Beek en Donk - Bij voetbalvereniging 
Sparta'25 werd op woensdag 25 mei 
en donderdag 26 mei voor het eerst 
een vriendinnendag gehouden. Liefst 
55 meiden kwamen naar sportpark 't 
Heereind om een balletje te trappen.

Meisjes in de leeftijd van 5 tot en met 
11 jaar mochten de vriendinnendag 
op woensdag aftrappen. Onder lei-
ding van een aantal gespecialiseerde 
trainers waren er een zestal vormen 
uitgezet, die de 31 fanatiekelingen vol 

spontaniteit en motivatie afwerkten. 
Het plezier spatte er vanaf.

Een dag later stonden er 24 meiden in 
de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar 
klaar om te komen voetballen en ook 
dat was boven verwachting. De spel-
vormen waren iets moeilijker gemaakt 
dan een dag ervoor, maar de meiden 
wisten het vakbekwaam uit te voeren.

Al bij al waren het zeer geslaagde 
avonden bij de voetbalclub. Mochten 

er nog meiden zijn die dit gemist heb-
ben en alsnog graag een poging wil-
len wagen, dan is dit zeker mogelijk. 
Je kunt altijd vrijblijvend enkele keren 
mee trainen met een van de jeugd-
teams van Sparta'25. Dit geldt ook 
als je mee hebt gedaan met de vrien-
dinnendag. Opgeven hiervoor kan bij 
Maarten Kluijtmans via mail: maarten-
kluijtmans@hotmail.com. 

De organisatie bedankt iedereen voor 
de geweldige medewerking. 

Mariahout – In strijd om promotie 
trof Mariahout afgelopen zondag op 
het eigen sportpark Olland als tegen-
stander. Mariahout begon sterk aan 
de wedstrijd tegen de 4e-klasser en 
kreeg in de beginfase al enkele prima 
kansen.

Tim Barten kwam goed via de zijkant 
door, maar zijn voorzet werd weg-
gewerkt door de goed verdedigende 
Rene Raaijmakers. Na een kwartier 
spelen was het toch Mariahout dat 
het net van het Ollandse doel wist te 
vinden. Een vrije trap van Martijn van 
der Linden viel gevaarlijk dicht bij het 
doel en Freek Habraken kon keurig 
inkoppen, 1-0. Na 20 minuten leek 
Mariahout op een 2-0 voorsprong te 
komen, maar dit doelpunt werd we-
gens buitenspel afgekeurd.

Mariahout leek een makkelijke mid-
dag tegemoet te gaan op eigen veld, 
maar Olland kwam beter in de wed-
strijd. Stefan Erven schoot namens 
Olland net over het doel en Mariahout 
ontsnapte aan een gelijke stand. De 
thuisploeg ging slordig om met de vele 
kansen, maar maakte via Tim Barten 
wel de 2-0. Een goede voorzet van 
Guus van Bosbeek gaf Tim een prima 
mogelijkheid en deze kans liet hij niet 
onbenut. 

In de tweede helft leek Mariahout zich 
weer zo uit de startblokken te schie-
ten als in het begin van de wedstrijd. 
Helaas hielden de mannen in het geel-
blauw dit niet lang vol. Na een half 
uur spelen in de tweede helft, was de 
stand van 2-0 rechtgetrokken naar 
2-2 via doelpunten van Leenderts en 
Smetsers. 

Mariahout leek het goede gevoel 
compleet kwijt te zijn en Olland kwam 
beter in de wedstrijd. Twee minuten 
na de gelijkmaker hield een bal op 
de paal Mariahout nog op de been. 
Tegen het einde van de wedstrijd gin-
gen Coen van Eijndhoven en Martijn 
van der Linden op het doel van Olland 
af om de drie punten binnen te har-
ken. Coen van Eijndhoven koos voor 
een assist, maar helaas was Martijn 
van der Linden niet de gevierde man 
vanwege zijn buitenspelpositie. In 
blessuretijd wist hij dit goed te maken 
door na een dubbele redding van de 
keeper de bal alsnog in het Ollandse 
doel te werken, waardoor Mariahout 
won met 3-2.

Volgende week de return in Olland, 
wat nog zeer spannend kan worden.

De meiden hebben zich opperbest weten te vermaken

3-2 winst op vierdeklasser Olland

Mariahout doet goede zaken in nacompetitie

Alles of niets voor jeugdige groen-witten

Sparta'25 A1 heeft houdini-act nodig
Beek en Donk - Door het behalen 
van een periodetitel in de regulie-
re competitie speelt Sparta’25 A1 

momenteel in de nacompetitie om 
promotie af te dwingen naar de 
hoofdklasse. En die weg is lang.

Na eerder Sparta’18 A1 op knap-
pe manier uitgeschakeld te hebben 
(heenwedstrijd 2-2 en terugwedstrijd 
5-3 na een 0-3 achterstand), moes-
ten de groen-witten het nu opnemen 
in een tweeluik met Volharding A1. 
In de competitie eindigde Volharding 
één plaatsje hoger dan Sparta'25. 
Als dit tweeluik met goed gevolg 
wordt afgesloten is Sparta’25 A1 er 
nog niet.  Dan wacht nog een finale 
die in één wedstrijd wordt beslist. De 
winnaar hiervan promoveert. 

Maar de heenwedstrijd tegen 
Volharding belooft niet veel goeds 
voor de thuiswedstrijd komende 
zaterdag. Sparta’25 A1 ging af-
gelopen zaterdag kansloos onder-
uit met 7-1. Dat niets onmogelijk 
blijkt, bleek tegen Sevenum. Maar 
of de mannen deze uitslag kunnen 
kantelen.. 

Dus voor de voetballiefhebber is er 
nog genoeg gelegenheid om leuk 
en attractief voetbal te zien op 
sportpark ’t Heereind. Zaterdag 4 
juni om 14.30 uur wordt de thuis-
wedstrijd gespeeld, alles of niets.  

Geslaagd eerste seizoen 
Laarbeek United

Electro Leenders 15 jaar 
sponsor mini’s ASV’33 

Heindert winnaar 
stratenvoetbal Aarle-Rixtel

Laarbeek – De staf en begeleiding van 
Laarbeek United willen de spelers en 
ouders bedanken voor de fijne samen-
werking van het afgelopen seizoen. 

Van vele tegenstanders hebben ze 
goede reacties ontvangen over de po-
sitieve instelling en sportieve houding 
van deze teams. 

Aarle-Rixtel - Tijdens het mini-toer-
nooi zondag 29 mei is Lars Leenders 
van Electro Leenders in het zonnetje 

gezet als dank voor het 15 jaar lan-
ge sponsorschap van de mini’s van 
ASV’33.

Aarle-Rixtel - Het stratenvoetbaltoer-
nooi van ASV '33 is gewonnen door 
de Heindert. Zij wonnen drie pou-
lewedstrijden en speelden een keer 
gelijk. Als winnaar van poule B speel-
den zij de finale tegen de winnaar van 
poule A: Lieshoutseweg. 

De Heindert won de finale uiteindelijk 
met 4-1. Namens het team nam Thijs 
van Uden na afloop de wisselbeker in 
ontvangst.

De eindstand
1. Heindert, 2. Lieshoutseweg, 3. 
Heikant, 4. Strijp, 5. Dorpsstraat, 6. 
Opstal, 7. Bosscheweg, 8. Rixtelse 
Akkers, 9. Duivenakker, 10. Buiten 
Aarle.

Topscorer bij de dames werd Annemiek 
de Greef en bij de mannen Lucas van 
de Ven. Zij ontvingen de bijbehoren-
de trofee. Mede door het mooie weer 
en de sportiviteit van de deelnemende 
ploegen was het een leuk en gezellig 
toernooi!

Laarbeek United C1

Laarbeek United D1
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Lieshout - Terwijl het seizoen nog 
even doorloopt wordt er achter de 
schermen al volop aan het nieuwe sei-
zoen gewerkt. In diverse competities 
zal Badminton Club Lieshout komend 
seizoen vertegenwoordigd worden 
door vijf teams: één herenteam en 
twee jeugdteams in de regio-districts-
competitie en twee mixteams in de 
regio-midweekcompetitie.

Districtscompetitie
Ieder jaar dienen de opgaven van de 
nieuwe teams voor het nieuwe sei-
zoen van de districtscompetitie in het 
voorjaar ingediend te worden. Om die 
reden heeft Badminton Club Lieshout 
de plannen inmiddels redelijk in elkaar 
zitten voor het seizoen 2016/2017. 
De principekalender van Badminton 
Nederland geeft aan dat de districts-
competitie op zondag 11 september 
2016 begint met de eerste wedstrijd 
en eindigt op 29 januari 2017. Aan die 
districtscompetitie zal Badminton Club 
Lieshout deelnemen (bij de senioren) 
met één herenteam. Zoals het er nu 
uit ziet zal dit team bestaan uit Bert 
Manders, Ruud van Vijfeijken, Wouter 
van Vijfeijken, Laurence Roijackers en 
Jeroen van der Heiden. Dit team zal 
in gaan spelen in de heren-2-klasse. 
Vanuit de jeugd zal Badminton Club 
Lieshout in de districtscompetitie ver-
tegenwoordigd zijn met twee teams: 
één team in de U15-klasse (jonger 
dan 15 jaar) en één team in de U11-
klasse (jonger dan 11 jaar). Omdat 
voor een juiste invulling enkele dispen-
saties nodig zijn, is de exacte samen 

samenstelling van de teams nog niet te 
geven: hier wordt volop aan gewerkt.

Midweekcompetitie
Afgelopen seizoen was Badminton 
Club Lieshout met twee mixteams ver-
tegenwoordigd in de midweekcom-
petitie. Deze competitie, die gespeeld 
wordt op de speelavonden van de 
betreffende vereniging, is meer over 
het volledige speeljaar gespreid dan de 
districtcompetitie en vangt aan in sep-
tember 2016. In mei 2017 zullen de 
laatste wedstrijden worden afgewerkt. 
In de vijfde klasse van de midweek-
competitie zal het team dat afgelopen 

seizoen daar kampioen is geworden 
een nieuwe gooi naar de hoogste eer 
gaan doen. Zij zullen dat met de vas-
te kern van Jos Kluijtmans, Martijn 
Junggeburth, Ingrid Bergé en Ine 
Schipperheijn gaan doen. In de vierde 
klasse zal het andere midweek-team 
gaan opereren. In die klasse zijn zij het 
afgelopen seizoen tweede geworden; 
dus ook zij zullen gaan strijden voor 
het eremetaal. Komend seizoen zullen 
ze dat gaan doen met een ongewijzig-
de bezetting bestaande uit Karin van 
den Biggelaar, Corine Holweg, Walter 
van Leuken, Stan van Vijfeijken en 
Richard Essers.

badminton Vijf teams actief komend seizoen

Competitievoorbereidingen 
bij Badminton Club Lieshout 

BCL-H1/Bavaria zal komend seizoen het hoogst 
spelende team van Badminton Club Lieshout worden

Badmintonclub Mixed bestaat 55 jaar

Laarbeek Nachttoernooi groot succes

Winnaars van de quiz Rik, Marloes, Oscar en Bas

Beek en Donk – Tegen 22.00 uur ’s 
avonds verzamelden vrijdag de deel-
nemers zich in sporthal d’n Ekker 
voor het Laarbeek Nachttoernooi. 
Een mix van badminton en quiz met 
als afsluiter een gezamenlijk ontbijt 
om 6.00 uur ’s ochtends. Zou ieder-
een wakker kunnen blijven? Hoe 
voelt het om om 4.00 uur ’s nachts 
te badmintonnen? Zal de quiz niet te 
moeilijk zijn? Hieronder de ervarin-
gen van een nachtje in sporthal d’n 
Ekker.

Na een kort welkomstwoord waarbij 
niet alleen de Mixed leden maar ook 
de spelers van Ganzeveer uit Aarle-
Rixtel begroet werden nam Roger 
van Lieshout namens de Bijzondere 
Activiteiten Commissie het woord. 
Hij nam het spoorboekje van de 
nacht door. Nadat de spelers even de 
gelegenheid hadden om in te spelen 
werd er om elf uur gestart met het 
eerste deel van de quiz. De 40 deel-
nemers werden verdeeld in 10 groe-
pen. Op een groot scherm kregen zij 
muziekfragmenten te horen waarvan 
ze de titel en uitvoerende moesten 
noteren. Aanvullend werden over 
het fragment nog enkele vragen 
gesteld. Voor de één een makkie, 
maar voor de ander zeker niet. Om 
kwart voor twaalf ging de eerste ron-
de van het badmintontoernooi van 
start. Dubbelpartijen die door onze 
toernooicommissie, Marieke van 
Turnhout en Maikel Iven, zorgvuldig 
geplaatst zijn. Het bleek dat ieder-
een nog vol energie zat. Een uur lang 
werden er fikse partijen gespeeld. 
Toch waren de meesten blij dat ze 
weer aan mochten schuiven voor de 
tweede ronde van de quiz. 

King en Queen of the Night
De tweede badmintonronde was een 
single ronde volgens een afvalsys-
teem. Winnen is doorgaan, verliezen 
is afvallen en de rest aanmoedigen. 
Ook hier weer een groot aantal span-
nende partijen. Bij de heren ging de 
finale tussen Oscar Martens en Mark 

van Melick, beiden van Ganzeveer. 
En na 21 behaalde punten mocht 
Oscar zich King of the Night noemen. 
Bij de dames was er een BC Mixed 
finale. Monika Slaets speelde tegen 
Marloes Dekkers. Ze maakten er een 
superfinale van die uiteindelijk in de 
verlenging met 25-23 gewonnen 
werd door Marloes. Hiermee werd zij 
gekroond tot Queen of the Night.

Met het ontbijt in zicht werden ook de 
laatste rondes van de quiz gespeeld. 
Er begon zich langzaam een top 3 
af te tekenen, maar het was tot het 
laatst spannend en onduidelijk wie er 
met de overwinning ging lopen. In 
de laatste ronde algemeen verspeel-
de het team wat de hele nacht bo-
venaan had gestaan zijn voorsprong. 

En door de constante prestatie in 
alle rondes won uiteindelijk team 8 
met daarin Bas Fransen, Rik Sanders 
en de King en Queen of the Night. 
Met nog een laatste badmintonronde 
werd ook dat programma afgesloten. 
Hierna kon worden aangeschoven bij 
het ontbijt. Ook dit was prima ver-
zorgd door Anja Beekmans en Sonja 
van Erp. Als dank voor de gastvrijheid 
overhandigde Ganzeveer nog een 
mooie bos bloemen aan BC Mixed. 
Hiemee werd een gezellig, sportief en 
geslaagd Laarbeek Nachttoernooi op 
passende wijze afgesloten.

Voor alle foto’s en meer informa-
tie kijk je op www.bcmixed.nl en 
volg je hen op Facebook, Twitter en 
Instagram. 	  

Praktijk voor Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

In mijn praktijk maak ik gebruik van Klassieke Homeopathie 
en Natuurgeneeskunde. Klassieke Homeopathie en Natuurge-

neeskundige therapieën worden door vele ziektekostenverzekeraars 
vergoed kijk voor vergoedingen op www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Lid van de NWP 
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)

Peter van de Wetering - Rode Schutplein 27 - 0492-384820

Bond huldigt badmintonkampioenen

BC Mixed pakt nog twee prijzen 

Beek en Donk/Helmond – De fina-
les van de bekerwedstrijden van de 
Helmondse Badminton Bond (HBB) 
werden op zondag 29 mei gespeeld. 
In sporthal Suytkade in Helmond 
stonden twee teams van BC Mixed in 
die finale. Dat leverde op de afslui-
tende dag van het seizoen nog eens 
twee hoofdprijzen op. Later die mid-
dag werden ook de kampioenen van 
de competitie gehuldigd. Drie teams 
van BC Mixed werden in het zonne-
tje gezet. Een mooi afsluiting van een 
sportief en succesvol seizoen.

In het bekertoernooi wordt in 4 ver-
schillende klassen gespeeld. De teams 
van BC Mixed stonden in de finale van 
klasse 3 en 4. Beide teams troffen als 
tegenstander een team uit Gemert. In 
klasse 3 begon het team voortvarend 
aan de eerste wedstrijden. In een mooi 
twee sets overwinning haalden Jeroen 
Lutterman en Anne Swinkels het eer-
ste punt binnen. De gemengd dubbel 
van Bas Fransen en Evelien Kuijpers 
leek ook een punt op te leveren. Maar 
de ervaring van de tegenstanders 
deed hen de das om. Ook het derde 
gemengd dubbel van Martin Kuijpers 
en Anne ging verloren. Daarna ging 
de knop om en werden zowel het 
damesdubbel als het herendubbel ge-
wonnen. Al was het in die laatste par-
tij nog behoorlijk spannend. Nog één 
punt was genoeg om de overwinning 
binnen te halen. En dat lukte ruim-
schoots want beide enkelspelen wer-
den gewonnen. 

In klasse 4 verdedigde het team van 
BC Mixed haar titel van vorig seizoen. 
En het leek alsof de druk hen verlam-
de. De drie gemengd dubbels waar de 
wedstrijd mee begon werden verloren. 
Een fikse tegenvaller. Ze konden zich 
nu geen misstap meer veroorloven en 
moesten alle vier de resterende partij-
en winnen. Annie Boetzkes had haar 
wedstrijden erop zitten en moest toe-
kijken. In het herendubbel herpakten 
Martijn Coppens en Peter van Leuken 
zich en haalden het eerste punt voor 
Mixed binnen. Ook het damesdubbel 
werd keurig gewonnen door Angela 
van Gelder en Anja Beekmans. Het 
was nu aan Martijn en Angela om de 
winst binnen te halen. Beiden begon-
nen gespannen aan hun wedstrijd en 
verloren hun eerste set. Martijn kwam 
zeer sterk terug en won uiteindelijk 
gemakkelijk zijn wedstrijd. Bij Angela 
leek het in de tweede set fout te gaan. 
Maar dankzij een ijzersterke mentali-
teit sleepte ze die set in de verlenging 
binnen. In de derde set zat ze in “de 
zone”. Op een geweldige manier won 
ze ook die set en daarmee was de be-
ker een feit. 

Tijdens de huldiging die aansluitend 
volgde werden naast de bekerwin-
naars ook de competitieteams 2, 4 en 
6 voorzien van bloemen, een paraplu 
en een beker. Hiermee werd een suc-
cesvol seizoen voor BC Mixed op een 
gezellige wijze afgesloten. Kijk voor 
alle foto’s op de fotopagina van www.
bcmixed.nl en volg de vereniging op 
Facebook, Twitter en Instagram.

Bekerwinnaars team 3, met vlnr: Jeroen, Martin, Bas, Anniek, Anne, Evi, Evelien en Gert

Bekerwinnaars team 4, met vlnr: Annie, Peter, Angela, Anja en Martijn

Gevestigd bij Formido 
Wilhelminaweg 5, Beek en Donk NIEUW!! 
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Beek en Donk - De tweede selectie-
wedstrijd Roldansen werd afgelopen 
weekend gehouden in Mierlo. RC 
de oude Molen was met 7 rijdsters 
vertegenwoordigd.

Op zaterdag 28 mei reden de Cadetten, 
Jeugd, Junioren en Senioren. Kimberly 
van Schijndel, Chloë Donkers en Julia 
van Zutven startte zaterdagmorgen 
als eerste met hun verplichte dansen. 
De verplichte dansen van Kimberly en 
Chloë waren niet zoals ze hoorden te 
zijn, ze hadden beiden last van zenu-
wen. Julia reed haar verplichte dansen 
heel netjes. Net na de middag mocht 
Janne als eerste starten met haar ver-
plichte dansen. Ook Janne had last 
van zenuwen waardoor haar wals erg 
onstabiel was. De Tango ging iets be-
ter, maar ze eindigde bij de verplichte 
dansen als laatste.
Aan het einde van de middag begon-
nen de vrije dansen van de Cadetten, 
Kimberly reed een nette dans en werk-
te zich omhoog naar een 13e plaats, 
Chloë had zich ook weer herpakt en 
eindigde uiteindelijk op een 15e plaats. 
Julia bleef stabiel rijden en hield hier-
mee haar 9e plaats vast. Daarna was 
de beurt aan Janne, zij reed haar dans 
vol overtuiging en emotie en maakte 
hiermee heel veel goed ze steeg naar 
een 6e plaats.

Op zondagochtend 29 mei was de 
beurt aan de Supermini’s. Naïla en 
Laura moesten één verplichte dans 
rijden. Beiden hebben ze erg goed en 
naar kunnen gereden maar door een 
foutje in de timing hebben ze beiden 
een heel punt aftrek gekregen. Dat is 
natuurlijk erg jammer. Naïla werd 15e 
en Laura 16e.Als laatste reed Jill bij de 
Espoirs. Ze reed twee nette verplichte 
dansen. ’s Middags reed Jill haar vrije 
dans, helaas werden de zenuwen haar 
de baas en reed ze niet zoals ze kon. Ze 
eindigde op een 15 plaats.

De eerste twee wedstrijden zitten 
erop, er is nog veel werk aan de win-
kel. Maar ze leren elke keer weer bij 

en gaan weer hard trainen voor de vol-
gende wedstrijd. 

rolschaatsen Selectiewedstrijd Roldans in Mierlo 

Vlnr: Julia van Zutven, Kimberly van Schijndel, Janne van Lieshout en Chloë Donkers

Iedere zondag open
van 12:00 tot 17:00 uur

R

Nu 25% 
introductiekorting

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
TuincaféDeze aanbiedingen zijn geldig 

van 1 t/m 7juni 2016

Prachtige pioenrozen,
70-cm lang,
verkrijgbaar in 
diverse kleuren.
€ 1,50 p/stuk

Snijbloemen

1 + 1 
GRATIS

Het mooiste groen

Dahlia
Dubbelbloemig,
30-cm hoog 
in 12-cm pot.
€ 1,99 p/stuk

Vaste planten mix, extra zware kwaliteit in 19-cm pot

R

Nieuw!
Casa Vivante

woonaccessoires

1 + 1 
GRATIS

Diverse rotsplanten verkrijgbaar 
in 9-cm pot. € 0,99 p/stuk

Sempervivum
Diverse rotsplanten verkrijgbaar 
in 9-cm pot. € 0,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Het mooiste groen
Prachtige pioenrozen,

diverse kleuren.

SnijbloemenSnijbloemenSnijbloemen

Stunt!

Nu €3.99 Lupine Salvia

Dianthus

Vaste planten mix, extra zware kwaliteit in 19-cm potVaste planten mix, extra zware kwaliteit in 19-cm potVaste planten mix, extra zware kwaliteit in 19-cm pot

DahliaDahliaDahliaDahlia
Dubbelbloemig,
30-cm hoog 
in 12-cm pot.
€ 1,99 p/stuk

1 + 1
GRATIS

Scaevola “Aemula”
Doorbloeier tot 
laat in de herfst! 
ø 25-cm 
in 12-cm pot.
€ 1,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Scaevola “Aemula”Scaevola “Aemula”Scaevola “Aemula”Scaevola “Aemula”Scaevola “Aemula”Scaevola “Aemula”Scaevola “Aemula”Scaevola “Aemula”Scaevola “Aemula”Scaevola “Aemula”Scaevola “Aemula”Scaevola “Aemula”
Doorbloeier tot 
laat in de herfst! 

in 12-cm pot.
€ 1,99 p/stuk

Gezien bij 
Rob de tuinman 
35-cm hoog
in 12-cm pot.
€ 1,99 p/stuk

Helianthus “Sunsation”

1 + 1 
GRATIS

Rob de tuinman 
35-cm hoog
in 12-cm pot.
€ 1,99 p/stuk

Digitalus Ridderspoor

Prachtige kleurenmix,
ø 25-cm in 13-cm pot.
€ 2,99 p/stuk

Portulaca “Carnaval”

ø 25-cm in 13-cm pot.
€ 2,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

korfbal Flamingo's 1 
ontkomt niet 
aan degradatie

Mariahout - Flamingo's Senioren 
1, gesponsord door Auto Corsten, 
moest zondag 29 mei winnen tegen 
Dakos 1 in Someren om uitzicht te 
houden op een promotie-/degrada-
tiewedstrijd voor handhaving in de 
Overgangsklasse. 

De ploegen waren aan elkaar gewaagd 
en tijdens de eerste helft verliep het 
scoreverloop om en om. Mariahout 
nam daarbij tot 3-4 steeds de voor-
sprong, Het werd 4-4 en vervolgens 
5-5. Vanaf dat moment lukte het de 
bezoekers uit Mariahout niet langer 
om het initiatief te nemen en moesten 
zij in de achtervolging. Dakos komt op 
8-5 waarna Flamingo’s het gat weet te 
verkleinen naar twee doelpunten 8-6. 
Ook bij de 9-6 achterstand met nog 
een kwartier speeltijd, geeft Senioren 
1 zich nog niet gewonnen en scoort 
9-7 uit een vrije worp. Vervolgens lukt 
het ook om de aansluitende 9-8 raak 
te schieten. Dakos scoort 10-8 en dan 
begint de tijd toch echt te dringen. Het 
lukt Flamingo’s 1 om uiteindelijk nog 
eenmaal doel te treffen. Het verlies 

met 10-9 geeft aan dat het kwali-
teitsverschil met de nummer vier niet 
erg groot is, maar betekent ook een 
teleurstellende zesde plaats als eind-
resultaat voor Senioren 1 en daarmee 
is degradatie naar de eerste klasse een 
feit.

Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken gereedschappen en ver-
huur, kon tegen Dakos 2 niet aantre-
den in de basisopstelling. Al snel staat 
Senioren 2 op een 6-0 achterstand, 
maar wist zich daarna te herpakken en 
kwam sterk terug tot 7-7. Opnieuw 
was het vooral de verdediging die 
goed werk verrichtte. De eindstand 
werd 11-8.

   Dorpsstraat 102
   5737 GE Lieshout
   Tel. 0499-421469

Merks v.o.f.

   Tel. 0499-421469

www.merks-lieshout.nl

Minimaal €100,- 
seizoenskorting

 Verkoop
 Reparatie
 Service

Inruil oude machine mogelijk

Vraag naar de voorwaarden
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Invries-actie..
In de eerste week van juni (1 t/m 7 juni) 
GRATIS voor uw geschild en verpakt, 
zodat u uw diepvries alvast kunt vullen.
Gelieve bij grotere hoeveelheden even 
telefonisch bestellen.

TIP:
Zoekt u een mooie en gezellige plek om even aan te leggen tijdens 
uw wandeling of fi etstocht? Bezoek dan ons terras met uitzicht over 
de boomgaard en velden. U kunt hier genieten van een heerlijk ont-
bijt, lunch, verse koffi e met gebak of een gezonde smoothie.

Graag tot ziens op d’n Aspergehof..!
Jos en Lidy

Bekelaar 20, 5731 PG  Mierlo  •  Tel.: 0492 66 13 91
Internet: www.aspergehofhuijbers.nl

Ze zijn er weer... Aardbeien van eigen veld
uit de volle grond, en dat proeft u...!!

Beek en Donk – Het jaarlijk-
se Koningschieten van Strijd in 
Vrede vond afgelopen zaterdag 
plaats. Dit jaar waren er meer dan 
40 schutters aan de meet. Veel 
tafels werden aan elkaar gescho-
ven voor een gezamenlijke lunch, 
voorafgaande aan de wedstrijd. De 
schutters mochten immers geen 
last krijgen van de zogenaamde 
‘hongerklop’. Dit kan de focus ne-
gatief beïnvloeden.

Om 15.00 uur stonden de schut-
ters schietklaar om aan de wed-
strijd van 32 pijlen te  beginnen. 
Eerst mocht elke aanwezige op-
schrijven wie volgens hen ging 
winnen in de klassen ‘recurve’ en 
‘compound’. Die stemming was 
vervolgens zichtbaar op een groot 
scherm. Elke schutter kon zo zien 
of er op ze gestemd was. 

Tijdens de wedstrijd kon men ook 
het scoreverloop volgen op het 
grote scherm. De namen stonden 
niet bij de scores, dus het was gis-
sen welke score bij welke schut-
ter hoorde. Weer extra spanning, 
vooral als de scores naar elkaar toe 
kruipen. 

De jeugd kreeg als eerste hun sco-
res te horen. Voor elke jeugdschut-
ter was er een medaille. Bij de as-
piranten won Björn Dekkers. Collin 
de Wit werd, net als vorig jaar, 
jeugdkoning. In de klasse ‘nieuwe-
ling’ werd Peet Vergouwen eerste. 

Bij de ‘compounders’ was vooraf 
door velen gestemd op de koning 
van vorig jaar, Twan van der Kruijs, 
maar ook op Melvin van de Kerkhof 
en Stefan Kouwenberg. Zij vorm-
den uiteindelijk de top drie met als 
winnaar Twan die met 305 punten 
ruim voorbleef op Stefan met 299 
en Melvin met 297 punten. 

Bij de ‘recurvers’ was vooral ge-
stemd op Damian Vaes, de talent-
volle jeugdschutter van Strijd in 
Vrede, en Wietse Aarden, koning 
van het afgelopen jaar. Wietse 
moest genoegen nemen met een 
vijfde plaats, net achter Martijn 
Peters. Jörgen Faes was super op 
schot en werd knap derde met 298, 
slechts 1 puntje achter Jolande van 
der Kruijs met 299. Koning boven 
koning werd de 14-jarige Damian 
Vaes, met een super score van 306 
punten. Trainingsarbeid en talent 
kan dus een goede combinatie zijn 
om te winnen. 

De uitslag
Jeugd 18 meter:
Bart Kanters 77, Ardan Vergouwen 
99, Björn Dekkers 136, Maeve van 
Leuken 140, Eline van Heugten 
184, Janneke van Buul 204, 
Kayleigh van Leuken 227, Max 
Sillje 242 (compound) en Collin de 
Wit 272.

Compound
Peter Sillje 244, Theo van den 
Dungen 263, Kees van der Bruggen 
267, Frans Coppens 274, Louis van 
de Zanden 279, Marijn Kanters 
286, Peter Dekkers 289, Dennis 
van de Sande 294, Theo de Jong 
295, Rob Wolfs 295, Melvin van de 
Kerkhof 297, Stefan Kouwenberg 
299 en Twan van der Kruijs 305.

Recurve
Wim van den Eijnden 198, Paul 
Linders 204, André Wagemans 
230, Antoon Leenders 235, Peet 
Vergouwen 236, Toon van Lieshout 
237, Auke Segers 246, Bas Eichhorn 
257, André Goedemans 263, Wim 
van de Kerkhof 264, Jurgen van 
Lierop 279, Tom van Lieshout 284, 
Harm Kanters 290, Wietse Aarden 
294, Martijn Peters 295, Jörgen 
Faes 298, 
Jolanda van der Kruijs 299 en 
Damian Vaes 306.

handboogschieten 14-jarige Damian Vaes wint met superscore van 306

Koningsschieten 2016 met 
jeugdige koning

Damian Vaes, talentvolle 
schutter van Strijd in Vrede

turnen

Mooi turnseizoen voor Beek en Donkse

Kirsten Bevers 14e van Nederland
Beek en Donk – Het turnseizoen 
startte op 7 november 2015 met 
het open Tilburgs kampioenschap. 
Kirsten Bevers behaalde daar in 
Divisie 2 senioren de eerste plaats 
op brug en werd op de totaallijst 
na 4 onderdelen eerste. Op 29 no-
vember vonden de clubkampioen-
schapen bij haar vereniging HT’35 
plaats en werd ze clubkampioen.

Daarna begon het echte werk pas, 
want op 12 december vond de 
eerste van de twee voorwedstrij-
den plaats. Er moesten 36 pun-
ten gehaald worden in een van 
de twee wedstrijden om door te 
mogen stromen naar de landelijke 
kwartfinales. Kirsten eindigde als 
eerste op vloer en met een totaal-
score van 44,500 behaalde ze de 
vierde plaats. 

Tijdens de eerste wedstrijd op 
16 januari 2016 ging het niet zo 
goed. Kirsten kon maar 2 onderde-
len mee turnen. Gelukkig was de 
plaatsing in de kwartfinale al vei-
liggesteld. Deze kwartfinale ging 
weer wat beter. Ze werd tweede 
op brug en derde op vloer. Haar 
totaalscore van 44,850 was de ze-
vende plaats waard, waardoor ze 
door mocht naar de halve finale, 
waar de beste 13 van deze wed-
strijd naartoe gingen. 

Voor de halve finale mocht Kirsten 
op 10 april naar Dalen. Hier werd 
alles op alles gezet om bij de eer-
ste 9 te komen en een plaats op 
het Nederlands Kampioenschap te 
halen. Ook kon je hier per toestel 
doorstromen naar de Nederlandse 
Kampioenschappen. Kirsten wil-
de graag haar titel, Nederlands 
Kampioen Vloer 2015, verdedigen. 
Alleen de twee beste mochten door 
en helaas eindig Kirsten als vierde 
op vloer, waardoor er geen toestel-
finale was voor haar. Ze behaalde 

wel, na een mooie wedstrijd met 
een totaalscore van 46,050 de 
vijfde plaats, en mocht dus naar 
het Nederlands Kampioenschap in 
Waalwijk op 28 mei. 

Op het NK in Waalwijk hadden zich 
36 dames met een leeftijd vanaf 15 
jaar tot zeker 26 jaar verzameld om 
te strijden voor de titel Nederlands 
Kampioen Divisie 2 senioren. Het 
was een spannende wedstrijd. 
Na een wiebelige balk oefening, 
waar ze 10,050 punten haalde, 
ging het op vloer een stuk beter 
en haalde ze 12,750 punten. Ook 
de sprong met 12,334 was prima 
en daarna kwam de brugoefening 
met 10,300 punten. Totaalscore 
45,434 en 14e van Nederland! 

Kirsten Bevers in actie

Koning schieten bij De Eendracht

Frank Schepers schiet zich tot Koning
Aarle-Rixtel - Het Koning schieten is de 
belangrijkste wedstrijd van het jaar.  Op 
enkele schutters na was iedereen aan-
wezig. Ook dit jaar was het weer een 
hele spannende wedstrijd. Vooraf zijn er 
altijd 2 of 3 schutters die favoriet voor 
de konings titel. 

Toon van Hoof is nog steeds Keizer en 
dit jaar is het niet mogelijk om een nieu-
we keizer te krijgen. Tijdens de wed-
strijd zijn er een aantal schutters die zo 
te zien elkaar niet veel toegeven. Ze 
schieten allemaal wel een paar slechte 
pijlen maar over het algemeen wordt 
er goed geschoten. Als alle 32 pijlen 
zijn geschoten is er niemand die enig 
idee heeft wie er nu het beste heeft ge-
schoten. Arno Donkers heeft heel goed 
geschoten, en ook Marijn v.d. Heijden 
heeft goed geschoten tijdens zijn 1ste 
Koningswedstrijd. Verder zijn de ervaren 
schutters Frank Schepers, Walter Jansen, 
Machiel van Roij en Erwin Wijnhoven 
ook kandidaat voor de titel.  

Na het tellen van de punten kwam 
Martien v.d. Graef met de uitslag, om zo 
aan de spanning een einde te maken. Bij 
de jeugd was de verrassing niet zo groot. 
Stijn Geene was met 228 punten, toch 
wel een stuk beter dan Sanneke Vogels 
met 188 punten. Stijn is dus de nieu-
we jeugdkoning en Sanneke de nieuwe 
jeugdprins. 

Uitslag Senioren
Zoals altijd wordt begonnen met de on-
derste plaats om zo de spanning op te 
bouwen voor de prins- en koningstitel. 

Van de eerder genoemde kanshebbers 
komt als eerste Martijn v.d. Heijden met 
260, dan Erwin Wijnhoven met 262, dan 
de koning van vorig jaar Machiel van Roij 
met 264, gevolgd door Arno Donkers 
met 267.  Dan zijn er nog 3 schutters 
over. De volgende is Walter Jansen met 
270, dan Toon van Hoof met 273 en dan 
blijft alleen Frank Schepers nog over met 
288 punten. Frank kroonde zich met dit 
aantal tot de nieuwe Koning!

De nummers 2 tot en met 7 zitten vrij 
dicht bij elkaar, met maar 10 punten 
verschil. Frank Schepers is met zijn 288 
punten (precies 9 gemiddeld) dan toch 
overduidelijk de beste geweest. Ook al 
had hij dit zelf niet verwacht.

1. Frank Schepers 288 (Koning), 2. 
Toon van Hoof 273 (Keizer), 3. Walter 
Jansen 270 (Prins), 4. Arno Donkers 
267, 5. Machiel van Roij 264, 6. Erwin 
Wijnhoven 262, 7. Martijn v.d. Heijden 
260, 8. Jo Maas 250, 9. Jan van Rooy 
241, 10. Michiel Verbakel 235, 11. Henk 
Verachtert 234, 12. Stijn Geene 228 
(Jeugdkoning), 13. Paul van Bakel 224, 
14. Bertus Mensink 215, 15. Sanneke 
Vogels (Jeugdprins) en 16. Gerlinde 
Geene 160.

Zaterdag 4 juni schiet het eerste zestal 
van De Eendracht voor het Nederlandse 
kampioenschap in de C-klasse. Deze 
wedstrijd is in Schijndel en begint om 
10.00 uur.

De winnaars bij De Eendracht
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Programma / Uitslagen

voetbal
Mariahout
Uitslagen
Zondag 29 mei 
14.30 Mariahout 1 - Ollandia 1 3 - 2
11.00 Mariahout 3 - Venhorst 2 3 - 3

Programma zaterdag 4 juni 
11.45 Mariahout C1 - ST DPJ/ RKDFC C1

Programma zondag 5 juni 
14.30 Ollandia 1 - Mariahout 1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 25, 28 en 29 mei
MW1 – NDZW MW1 11 – 12 
R1 – Altior R1    3 – 5
BMC – PupF1    8 – 6 
PupE2 – De Kangeroe  9 – 5 
Altior – PupE1   16 – 5 
PupD2 – De Treffers   2 – 7 
PupD1 – Avanti (S)   3 – 4 
AspC2 – Altior   2 – 5 
Flash – AspC1    2 – 6 
AspB1 – MOSA ’14    4 – 3 
Nijnsel 2 – Sen 3    11 – 3 
DAKOS 2 – Sen 2   11 – 8 
DAKOS 1 – Sen 1    10 – 9 

handbal
Bedo
Programma zaterdag 4 juni
Sporthal D'n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo E-jeugd – HCG E1
11.00 Bedo Heren C-jeugd – Apollo HC1 

bridgen
Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 25 mei
1. Willy en Trees  62,50%
2. Gidi en Marijke  61,67%
3.Wim en Eric  60,42%
4. Riky en Jan  59,58%
5.Riek en Leo  52,92%

6. Mieke en Gerda  49,58%

Uitslag dinsdag 31 mei
1. Tonnie en Riky  66,15%
2. Iet en Trees  56,25%
3. Hans en Mari  55,00%
4. Josephine en Emmy  53,13%
5. Mien en Jos  51,88%

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het 
Bavaria Brouwerijcafé te Lieshout. Zie 
ook www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 26 mei
1. Tonnie en Hans           58,13%
2. Mari en Jo 57,50%                                                                                                                                 
3. Toon en Roos 53,75%
3. Gerard en Corrie  53,75%
5. Jan en Maria 51,25%
De volgende zitting is op donderdag 2 
juni, 19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 25 mei
A-Lijn
1. Helma en Joke  63,54%
2. Antoinnette en Ton  57,64%
3. Maria en Els   56,60%
B-Lijn
1. Henny en Jan   61,20%
2. Riet en Cor   60,68%
3. Wil en Ger   59,90%

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 31 mei 
1. Bernadette en Diny  63,75%
2. Cor en Nellie   63,33%
3. Annie en Helma  60,42%
4. Ine en Mien   55,83%
5. Antonet en Maria  54,58%
Volgende zitting op dinsdag 7 juni

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen bandstoten vrijdag 27 mei
Mark vd Burgt – Richard van Deursen  0-3

Richard van Deursen – Dave vd Burgt  2-0
Jan van Grinsven – Geert-Jan Otten   2-0

Stand bandstoten 
1. Jan van Grinsven  4   8
2. Richard van Deursen  3   7
3. Dave vd Burgt   4   6
4. Geert-Jan Otten  4   6
5. Philip Oosthoek  3   5

Biljartclub ‘t Centrum 
Uitslagen driebanden maandag 30 mei
Mari Vereijken - Tonnie Raaijmakers   2-0
Martien Swinkels - Lambert van Bree  0-2 
Hans van der Ligt - Cor van den Berg  2-0  
Harrie Poulisse - Jan Hesselmans   0-2
Theo van Rossum - Bert van Wanrooij 2-0
Joop Vereijken - Jan Verbakel    0-2
Jan van Neerven - Ad Barten    0-2
Harrie Bouwmans - Henk Mastbroek   0-2
Piet van Zeeland - Bert van Wanrooij   0-2
Tonnie Raaijmakers - Theo Verheijen   2-0
Piet van Zeeland - Theo van Rossum   0-2
Rinie v d Elsen - Willie Vorstenbosch   0-2
Henk van den Bergh - Gerrit van Osch 2-0
Frits Wilbers - Jan Hesselmans    0-2
Hans van der Ligt - Tonny de Louw   0-2
Huub Biemans - Lou Muller   2-0

Uitslagen driebanden dinsdag 31 mei 
achtste finale 
Cor van den Berg - Henk v d Bergh   0-2
Jan Verbakel - Ad de Koning    0-2
Huub Biemans - Ad Barten    0-2
Harrie Bouwmans - Jan van Neerven   0-2
Jan Hesselmans - Bert van Wanrooij  0-2
Frits Wilbers - Theo van Rossum   0-2
Frits Poulisse - Theo Verheijen    2-0
Mari Vereijken - Willie Vorstenbosch   2-0
kwartfinale 
Henk van den Bergh - Ad de Koning   2-0
Jan van Neerven - Ad Barten    0-2
Theo van Rossum - Bert van Wanrooij  2-0
Frits Poulisse - Mari Vereijken    0-2
halve finale   
Henk van den Bergh - Ad Barten   2-0
Theo van Rossum - Mari Vereijken  2-0
De finale wordt donderdagmiddag 2 
juni gespeeld

zwemmen Zwemvereniging 
Beek en Donk 
vermaakt zich in 
America

Beek en Donk – Dat de leden van 
de vereniging van zwemmen hou-
den is bekend. Afgelopen zater-
dag stond een uitje op de planning 
voor de jeugd van 9 t/m 15 jaar. 
Om 15.00 uur vertrok de jeugd naar 
Center Parcs Het Meerdal in America 
(Limburg), om er samen een gave 
dag van te maken.

Er was van alles te doen: familieglij-
baan, wildwaterbaan, golfslagbad 
enz. Het koude dompelbad was bij 
veel kinderen favoriet. Het was dan 
ook erg lekker weer om even buiten 
te zwemmen. Iedereen had er zin in. 
Gelukkig kwamen de kinderen de 

begeleiders af en toe verlossen van 
snoepjes. 

Om 18.00 uur kwam iedereen vol-
gens afspraak gezellig frietjes eten 
en natuurlijk een heerlijk ijsje toe, om 
vervolgens snel weer te gaan zwem-
men. Rond de klok van 21.00 uur 
kwam er helaas een einde aan deze 
gezellige dag en kon iedereen weer 
moe, maar voldaan huiswaarts. 

Gevraagd ervaren kapster

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 01 JUNI 2016

Zootropolis 2D NL:  
13:30 16:00 

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:30 16:00 19:45

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

Angry Birds: De Film 3D: 13:45 16:00

X-Men: Apocalypse 3D:  19:45

Mothers Day: 
20:00

Bad Neighbours 2: 
20:00

DONDERDAG 02 JUNI 2016

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

X-Men: Apocalypse 2D: 19:45

Alice Through the Looking Glass 3D: 20:00

Bad Neighbours 2: 
20:00

VRIJDAG 03 JUNI 2016 

Zootropolis 2D NL:  
16:00

Angry Birds: De Film 3D: 16:00

Alice Through the Looking Glass 3D: 16:00 19:00 21:45

Kung Fu Panda 3 NL: 
16:00 

X-Men: Apocalypse 2D: 18:30

Warcraft: The Beginning 3D: 18:45 21:30

The Junglebook 2D: 
19:00

Bad Neighbours 2: 
21:30

Mothers Day: 
21:45

ZATERDAG 04 JUNI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:15 19:00 21:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:15

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

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

The Junglebook 2D: 
15:30 19:00

Warcraft: The Beginning 3D: 16:00 18:45 21:30

X-Men: Apocalypse 2D: 18:30

Bad Neighbours 2: 
21:30

Mothers Day: 
21:45

ZONDAG 05 JUNI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:15 19:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:15

Zootropolis 2D (NL): 
13:30

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

The Junglebook 2D: 
15:30

Warcraft: The Beginning 3D: 16:00 19:30

X-Men: Apocalypse 2D: 16:00 19:30

Bad Neighbours 2: 
19:45

MAANDAG 06 JUNI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 19:45

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Mothers Day: 
20:00

The Junglebook 2D: 
20:00

DINSDAG 07 JUNI 2016

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

X-Men: Apocalypse 2D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Alice Through the Looking Glass 3D: 20:00

WOENSDAG 08 JUNI 2016

Zootropolis 2D NL:  
13:30 

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:30 19:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30 

Angry Birds: De Film 3D: 13:45 16:00

The Junglebook 2D:  
15:45 20:00

Zootropolis 2D (NL): 
16:00

Warcraft: The Beginning 3D: 16:00 19:45

Mothers Day: 
20:00

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

Kunststof lastechniek Verbakel BV
Kunststof Lastechniek Verbakel BV is een toonaangevend bedrijf op het gebied van ontwerpen, produceren 
en leveren van hoogwaardige kunststof producten. Een modern bedrijf dat zich onderscheidt door innovatie, 
ontwikkeling en productie van op maat gemaakte kunststofproducten met een hoge kwaliteitsstandaard.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers voor de functies:

Meewerkend voorman

Je bent samen met je team verantwoordelijk 
voor de productie van hoogwaardige kunststof 
producten. 
Je hebt bij voorkeur een MBO opleiding of de 
nodige ervaring, daarnaast heb je ervaring met 
het werken en instellen van CNC machines. 
Je hebt passie voor het ambacht en je gaat 
voor niets anders dan kwaliteit. 
Als je ervaring hebt in kunststof bewerking of 
lastechnieken is dit een pre maar leergierigheid 
en enthousiasme worden meer gewaardeerd.

Als je jezelf herkent in enkele van deze punten 
dan zijn wij op zoek naar jou.

Wij bieden je:
•  Een uitdagende leidinggevende functie met 

de verantwoordelijkheid voor het plannen en 
verbeteren van de productie processen.

•  Een prettige werksfeer met korte  
communicatielijnen

•  Werken bij een toonaangevende fabrikant in 
de kunststof branche.

Productie medewerker / kunststoflasser

Je bent een gemotiveerde medewerker met 
twee rechterhanden. 
Je hebt een proactieve, oplossings- en resul-
taatgerichte instelling.
Je hebt passie voor het ambacht en je gaat 
voor niets anders dan kwaliteit. 
Als je ervaring hebt in kunststof bewerking of 
lastechnieken is dit een pre maar leergierigheid 
en enthousiasme worden meer gewaardeerd.

Als je jezelf herkent in enkele van deze punten 
dan zijn wij op zoek naar jou.

Wij bieden je:
•  Een uitdagende en afwisselende functie met 

grote mate van zelfstandigheid.
•  Een prettige werksfeer met korte  

communicatielijnen
•  Werken bij een toonaangevende fabrikant in 

de kunststof branche.

Stuur uw motivatiebrief inclusief uitgebreide CV naar Marc Verbakel, marc@kunststoflassen.com.
Voor meer informatie kunt u ook contact met Marc Verbakel opnemen, 
Industrieweg 13A, 5492 NG, Sint Oedenrode, 0413-479898.
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vissen Daan Kuijn Jeugdkampioen 
HSV 't Sluisje

Lieshout - De deelnemers aan de 
jeugdcursus 2016 en nog enkele jeugd-
leden meer, gingen op donderdag 26 
mei met elkaar de strijd aan om het 
kampioenschap. Op een ander viswa-
ter dan de vijver kwamen de kinderen 
bij elkaar en na het startschot barstte 
de strijd meteen in volle hevigheid uit.

Al snel hadden enkele vissertjes vis ge-
vangen en dit was voor de andere een 
sein om nog fanatieker te werk te gaan. 
In totaal werden door de kinderen meer 
dan 80 vissen gevangen en het grote 
pluspunt was dat ook iedereen vis had 
gevangen.

Toen het eindsein gegeven was en de 
jury zijn werk had gedaan, was het Daan 
Kuijn die het meeste aantal centimeters 
vis had gevangen, met een kleine voor-
sprong op nummer twee, Jisk van Loon. 
De kinderen waren enthousiast en dat 
is waar het om gaat. De deelnemers 
hebben op de nationale hengeldag, uit 
handen van de voorzitter, hun visdiplo-
ma en de jeugdvergunning ontvangen 
en zijn vanaf nu zeer welkom om op de 
vijver te komen vissen.

De top vijf van het jeugdkampioenschap:
1. Daan Kuijn  165 cm.
2. Jisk van Loon  157 cm.
3. Luca van Osch  127 cm.
4. Jai de Bijl  86 cm.
5. Eva van Eck  80 cm
    Teun Kuijn  80 cm.

Kijk voor meer informatie op 
www.hsvhetsluisje.nl.

tennis

Nationale Hengeldag weer 
succes bij HSV ’t Sluisje

Lieshout - Hengelsportvereniging ‘t 
Sluisje uit Lieshout kan terugzien op een 
geslaagde Nationale Hengeldag 2016, 
die werd gehouden op zaterdag 28 mei.

Met verschillende activiteiten op het pro-
gramma begonnen de volwassen leden 
de dag. Om mee te doen aan deze wed-
strijd moesten de deelnemers vroeg hun 
bed uit want het startsignaal klonk al om 
7.30 uur. Deze wedstrijd werd gewonnen 
door Piet van Hoof.

Na deze wedstrijd was het woord aan de 
jeugd. Hoewel er niet zoveel deelnemers 
waren als andere jaren was het enthousi-
asme zeker niet minder. 

Na deze jeugdwedstrijd was er tijd om 
een jubilaris te huldigen. Jos van Venrooij 
is al meer dan 25 jaar lid en werd op deze 
dag in het zonnetje gezet door de voor-
zitter. Na deze huldiging van de jubilaris 
werden de diploma’s, en de daarbij be-
horende jeugdvergunningen, uitgedeeld 
aan de deelnemers van de jeugdcursus 
van 2016.

Hierna was de prijsuitreiking van de 
jeugdwedstrijd. De wedstrijd, voor kin-
deren t/m 14 jaar, werd gewonnen door 
Teun Vereijken. In de leeftijdscategorie 
t/m 9 jaar was Ramon van Geffen de 
winnaar.

Na de pauze was er een koppelwedstrijd 
die werd gewonnen door Piet van Hoof 
en Frans Verkuijlen.

Toen de wedstrijden waren afgelopen en 
de visspullen waren opgeruimd was er 
nog tijd om de bekende sterke vissers-
verhalen te vertellen en te genieten van 
de barbecue en was er natuurlijk ook wat 
te drinken. De organisatie was tevreden 
over deze dag en hoopt volgend jaar, als 
er tijdens de Nationale Hengeldag wordt 
stilgestaan bij het 70-jarig bestaan van 
deze groeiende vereniging, zo’n dag 
weer te mogen houden.

Enkele uitslagen van deze dag:
Ouderen wedstrijd:
1. Piet van Hoof.
2. Jos de Beer.
3. John Ramakers.
Jeugdvissen t/m/ 9 jaar:
1. Ramon van Geffen
2. Thomas Overdijk
Jeugdvissen t/m 14 jaar:
1. Teun Vereijken.
Koppelwedstrijd:
1. Piet van Hoof en Frans Verkuijlen.
2. Hans Coppelmans en Peter Manders.

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Tig-lasser/allround metaalbewerker 
gezocht
Functie omschrijving:
Je vervaardigt, op basis van de verstrekte tekeningen en 
instructies, zelfstandig kleine tot middel grote rvs constructies 
of plaatwerkdelen. Hierbij nemen kwaliteit en afwerking een  
belangrijke plaats in. Bij de fabricage van deze producten wordt 
met name een beroep gedaan op je technisch inzicht en je 
vaardigheden m.b.t. TIG- lassen, richten,  boren, tappen enz.
 
Functie eisen:
• MBO metaaltechniek
• Ervaring in het bewerken van RVS
• Zelfstandig tekening lezen
•  Middelbaar technisch denk- en werkniveau door opleiding of 

werkervaring
• Zelfstandig, flexibel en accuraat
• Precieze en positieve instelling
• Geen 8 tot 5 mentaliteit

Bedrijfsomschrijving:
Heijco Machinebouw is een jong bedrijf wat zich richt op het 
vervaardigen van rvs producten voor de machinebouw en food-
industrie.
Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Paul Cornelissens (paul@heijcomachinebouw.nl)
Madame Curieweg 5A
5482TL Schijndel
Tel: 0031 (0)73 7511503

Zolang mogelijk 
zelfstandig 

blijven wonen:
voor senioren, 

eenzamen, zieken 
en andere 

hulpbehoevenden.

Ingrid van Dijk        06-36 41 29 31 
info@aggeris.nl      www.aggeris.nl     

T.V. ’t Slotje laat kans liggen 
tegen de kampioen

Beek en Donk – De voorlaatste thuis-
wedstrijd tegen kampioen LTC Goirle 
begon bijna met een verrassing. 
Kopman Koen Schuurmans mocht 
het opnemen tegen de kopman van 
LTC Goirle, Guus Oerlemans. 

De eerste set ging gelijk op en 
eindigde in een tiebreak, waarin 
Schuurmans veerkracht toonde. Na 
0-3 achter te hebben te staan draai-
de het momentum en ging de winst 
van de set met 7-4. Daarna ging de 
motor lopen en werd het zelfs 5-2 
met een dubbele break. Oerlemans 
stond met zijn rug tegen de muur 
en schakelde bij met een soort alles 
of niets spel. Het werd alles tot aan 
6-5. Vervolgens trok Schuurmans 
toch weer de stand gelijk. Nu begon 
de tiebreak identiek als de vorige. 
Wederom kon Koen de volgende 3 
punten op zijn conto schrijven. Toen 
ging het weer gelijk op met als uit-
komst een 10-8 voor de Goirlenaar. 
De derde set begon slecht en dat 
bleek de nekslag. Met 6-4 werd met 
veel bloed, zweet en tranen de over-
winning en dus het eerst punt voor 
Goirle binnengehaald.

De tweede en derde wedstrijd wer-
den ook gewonnen door Goirle (Bart 
Smeets-Frank van Bragt 2-6/5-7, 
Stan de Haan-Boris Oomes 1-6/5-7) 
waarmee het kampioenschap van de 
eredivisie een feit is. Nu mogen zij 
voor het landskampioenschap gaan 
in de play-offs.

Toch was er licht aan de horizon voor 
’t Slotje. Bart van Opstal kon zijn goe-
de vorm doorzetten en hij won van 
Marnick Muskens met 6-3 en 6-2.

Dubbels
Het ongeslagen duo Bowen 
Straatman/ Koen Schuurmans moch-
ten het opnemen tegen het topduo 
Oomes/Janssen. Het werd een duide-
lijk overwinning voor Oomes/Janssen 
met 6-4/6-2.

Bart Smeets en Bart van Opstal zorgde 
met zeer hoog niveau qua spel voor 
een daverende verrassing. Ze versloe-
gen met 7-5 en 6-4 het hogere inge-
schaalde koppel de Ruiter/Oerlemans. 
Daarmee behaalden ze het brood-
nodige punt, die ervoor kan zorgen 
dat de het team hoger kan eindigen 
en het behoud van de eredivisie kan 
veiligstellen.

Coach Jorg Gussenhoven had van te-
voren voorspeld dat een gelijkspel tot 
de opties behoorden. Alles wees erop 
dat het mogelijk zou zijn. ”Het bijna 
gelukt tegen de kampioen. Mooi om 
te zien dat het niveau van al de spelers 
door dit soort tegenstand naar een ho-
ger niveau wordt gelift. Laatste wed-
strijd thuis tegen de nummer twee, LTC 
de Zoom, zal bepalen of we de derde 
plek kunnen behalen. Hopelijk kunnen 
we het thuisvoordeel benutten. Vanaf 
14.00 uur starten dan de wedstrijden 
aanstaande zaterdag. Kom dat zien.”

Zondag
Thuis won het eerste gemengd met 
duidelijke cijfers van het team uit 
Weert. Het werd 6-2. Tom Booy, Bas 
de Bont en Ilse van Rooij wonnen allen 
hun singel. Ook de herendubbel van 
Booy en van Esch en de beide mixen 
werden gewonnen door ’t Slotje.

Het tweede gemengd kon helaas 
ook niet tegen de nummer twee een 
vuist maken. Helaas ging de uitwed-
strijd tegen TC Venray met 8-0 ver-
loren ondanks de drie driesetters van 
Mats Biemans en Roy Willemsen en 
de mix van Jelle Wijgergangs/Laura 
Hazenberg.

Het jeugd gemengd team mag nu op 
gaan voor het kampioenschap tegen 
TV Mierlo. Beide hebben alle wed-
strijden gewonnen op een na en staan 
daardoor precies gelijk. Aankomende 
zondag staat de clash op het pro-
gramma en zal uitmaken wie zich mag 
kronen als kampioen van de tweede 
klasse.

Jongens t/m 14 jaar wonnen alle wed-
strijden met overmacht van TV de 
Krekel. Het werd 6-0. De meisjes t/m 
14 jaar speelden thuis gelijk tegen TOS 
Bergeijk. Nienke van de Rijdt en Ines 
Hamelinck wonnen beide de singel 
en samen de dubbel. Bij het andere 
meisjesteam won Mandy Habraken 
voor het eerst haar singel, waarmee ze 
het eerste punt en enige punt binnen 
haalde. 

Vermogensopbouw
Hypotheken
Verzekeringen

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

www.larocfinancieeladvies.nl

Heuvelplein 3 Beek en Donk
06-83970434

www.goedemorgenreclame.nl

“De Kunst van 
communiceren is 

Goed communiceren”
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Vrijdag 3 juni
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D'n Perdenbak, 
Lieshout

EyeOn Croy Nightrun
21.30 uur, Kasteel Croy, Aarle-Rixtel

Zaterdag 4 juni
De Laarbeekse Wandeltochten
Start Pluk Pannenkoekenhuis, 
Beek en Donk

Sculptuur 2016 (4 en 5 juni)
11.00 - 18.00 uur, Bakelseweg 14, 
Aarle-Rixtel

Tentoonstelling Fijnschilder, 
Aquarellen vrij werk en Lederen 
handgenaaide tassen t/m 12 juni
14.00 - 17.00 uur, 't Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Zondag 5 juni
De Laarbeekse Wandeltochten
Start Pluk Pannenkoekenhuis, 
Beek en Donk

Fietsspektakel - Mariahout
7.30 uur, Startplaats Oranjebar, 
Mariahout

Grote vlooienmarkt/
kofferbakverkoop
9.00 - 16.00 uur, Evenemententerrein 
Otterweg, Beek en Donk

Open dag Omroep Kontakt
10.00 - 16.00 uur, Studio Omroep 
Kontakt, Otterweg 25 Beek en Donk

IVN Kikkerconcert
12.00 - 18.00 uur, De Bimd, 
Beekseweg Aarle-Rixtel

Opening Juni Watermaand
Feestelijke oplevering processiepark
14.00 – 16.00 uur, Kerkplein, 
Mariahout

Boxing the time Premiere!
19.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Luikse Markt
09.00 - 17.00 uur Piet van Thielplein 
Brouwersstraat Beek en Donk

Maandag 6 juni
Gratis Bridgen
19.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Jaarvergadering EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Vrijdag 10 juni
Dialectenfestival jeugdmiddag
13.00 uur, Dorpshuis Lieshout

'Crazy45'
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Gerard van Maasakkers
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zaterdag 11 juni
Roefeldag Laarbeek
9.00 uur, Laarbeek

Laarbeekse Open Tuinenroute
10.30 - 16.00 uur, Laarbeek

Dialectenfestival Martien Coppens 
fotowedstrijd
11.00 uur, Bavaria Brouwerij Café, 
Lieshout

Zondag 12 juni
Rommelmarkt
9.00 - 15.00 uur, Sportpark 't 
Heereind, Beek en Donk

IVN wandeling langs de Goorloop
10.00 uur, Vertrek bij de Goorloop, 
Pater de Leeuwstraat 63a, 
Beek en Donk

Laarbeekse Open Tuinenroute
10.30 - 16.00 uur, Laarbeek

Sneak-Preciew-Concert Sounds of 
Caecilia
11.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Harmonie St. Caecilia Koffi econcert
11.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Dialectenfestival Lieshout
12.00 - 18.00 uur, Centrum Lieshout

Muziektuinconcerten
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Uitwisselingsconcert met het 
Groeningskoor
15.00 uur, O.L.V. Presentatie Kerk, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 15 juni
Repair Café Laarbeek
13.30 - 16.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 17 juni
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D'n Perdenbak, 
Lieshout

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

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