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Opening Grand Café  Stout

Social Sofa’s in Laarbeek

26ste Oranjeloop Lieshout

Boek Wilheminakanaal
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V�r Laarb�kenaren
D�r Laarb�kenaren

Oplage: 10.500

Laarbeekse Lintjesregen
Burgemeester Hans Ubachs 
kroonde afgelopen vrijdag zes 
Laarbeekse inwoners tot ‘Lid in de 
Orde van Oranje Nassau’ tijdens de 
traditionele lintjesregen. Inwoners 

die zich in hun leven op een actieve 
manier inzetten in de samenleving 
kunnen in aanmerking komen 
voor een lintje. De zes gekroonde 
Laarbekenaren waren blij verrast 

toen de burgemeester, wethouders, 
pers en heel veel vrienden en 
familie voor de deur stonden om 
de bijzondere gebeurtenis bij te 
wonen. 

Lees op pagina 9 het complete 
verslag over de lintjesregen. 

Naam: Anny Vorstenbosch-Kuijpers
Woonplaats: Lieshout
Leeftijd: 63 jaar

Naam: Piet de Groot
Woonplaats: Beek en Donk
Leeftijd: 81 jaar

Naam: Ton Schepers
Woonplaats: Aarle-Rixtel
Leeftijd: 64 jaar

Naam: Peter Biemans
Woonplaats: Aarle-Rixtel
Leeftijd: 61 jaar 

Naam: Gerard Brouwers
Woonplaats: Beek en Donk
Leeftijd: 65 jaar

Naam: Martin Philipsen
Woonplaats: Beek en Donk
Leeftijd: 70 jaar

• Ontstoppen riolering
• Uitroken riolering
• Camera inspecties  
• Reinigen dakgoten

06-10025295 - www.risero.nl
Sint-Oedenrode

Alle bovenstaande werkzaamhe-
den worden uitgevoerd volgens 
een vast laag uurtarief

Daar word 
je blij van!

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

Redactie MooiLaarbeek zoekt 
versterking!
Het redactieteam van MooiLaarbeek is op zoek naar versterking. Vind 
jij het leuk om te schrijven en kom je uit Laarbeek? Neem dan contact 
op met de redactie. Dit kan telefonisch via 0492-832182 of door een 
e-mail te sturen naar redactie@demooilaarbeekkrant.nl. Het gaat om 
freelance werk. Schrijfervaring is een pré, maar het belangrijkste is dat 
je uit Laarbeek komt en enigszins weet wat er speelt in de gemeente.

Let op: krant volgende week
In verband met Hemelvaart verschijnt De MooiLaarbeekKrant volgende 
week niet op donderdag, maar op vrijdag. Ligt de krant niet bij u op 
vrijdag in de bus? Stuur dan een e-mail naar info@mooilaarbeek.nl of 
bel naar 0492-832182.

K(r)oningsdag in Laarbeek

In de vier kernen van Laarbeek genoten de inwoners dinsdag van de laatste Koninginnedag. Er waren heel veel activiteiten te doen, van versierde 
fietsenoptochten tot een optreden van Dries Roelvink en het maken van een kunstwerk tot een gezellige oranjemiddag voor senioren. 

In deze MooiLaarbeekKrant leest u op verschillende pagina’s alles over deze allerlaatste Koninginnedag in Laarbeek.

Mariahout

Beek en Donk Lieshout

Aarle-Rixtel
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Oplage
10.500 stuks
Bezorgdag: donderdag

Kantoor
Heuvelplein 12
5741 JK Beek en Donk
T 0492-832182
E redactie@demooilaarbeekkrant.nl   

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mark Barten
Joey van der Leemputten
Ria Tijssen

Acquisitie
Karel van Deurzen 
T 06-36465721
E verkoop@mooilaarbeek.nl

Administratie
Mark Barten
E info@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Karel van Deurzen Media
Co Verhoeven Media & Design

Fotografi e
Suzanne van Eerd
Melissa Kanters
Marcel van de Kerkhof
Martin Prick
Liesbeth van Boxtel
Ted Vlemmings

Inlevertijden
Kopij/redactie, advertenties, 
familieberichten:
Woensdagmiddag 12:00u

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooilaarbeekkrant.nl 

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Monumentje voor overleden kinderen 

Kerkdiensten

Lieshout donderdag 2 mei
08:00 uur Eucharistieviering 
St. Servatius
Gedachtenis: H. Athanasius

Lieshout vrijdag 3 mei
18:30 uur Eucharistieviering 
St. Servatius
Feest: HH Filippus en Jacobus

Aarle-Rixtel vrijdag 3 mei
13:00 uur O.L. Vrouw Presentatie
Huwelijk Robin Stals & Joyce van 
Alst

Aarle-Rixtel zaterdag 4 mei
18:30 Eucharistieviering O.L. 
Vrouw Presentatie
M.m.v. dameskoor

Mariahout zaterdag 4 mei
17:30 uur Eucharistieviering O.L. 
Vrouw van Lourdesgrot
Opening meimaand

Beek en Donk  zaterdag 4 mei
18.45 uur Dodenherdenking 
Michaëlkerk

Lieshout zaterdag 4 mei
19.30 uur Dodenherdenking 
St. Servatius

Lieshout zondag 5 mei
09:30 uur Eucharistieviering 
t. Servatius
6e zondag van Pasen
M.m.v. Kerkkoor Nederlands

Beek en Donk zondag 5 mei
11:00 uur Eucharistieviering 
Michaëlkerk
M.m.v. Michaëlkoor

Aarle-Rixtel zondag 5 mei
10:00 uur 6e zondag van Pasen – 
Meiviering O.L. Vrouw Presentatie 
M.m.v. Gemengd koor  De 
Klokkengieters, harmonie De 
Goede Hoop, Onze Lieve Vrouwe 
Gilde en Gilde St. Margaretha. 
Aansluiten Mariaprocessie.

Aarle-Rixtel woensdag 8 mei
19:00 Rozenkransgebed in de 
Kapel

Aarle-Rixtel donderdag 9 mei
10:00 uur Eucharistieviering 
Hemelvaart in de Kapel

Aarle-Rixtel – Om aandacht 
te schenken aan kinderen, die 
vroeger te vroeg en daardoor 
dood geboren werden, is er een 
monumentje gemaakt. Dit op 
verzoek van enkele parochianen 
aan het parochiebestuur. 

Verschillende ouders weten niet 
eens waar hun kindje destijds zijn 
begraven. Dit geeft veel verdriet 
en schrijnt nog steeds. Aan het 
parochiebestuur is gevraagd om 
medewerking te verlenen aan het 
plaatsen van een monumentje 

voor deze kinderen. Het genoemde 
bestuur heeft hiermee ingestemd 
en heeft twee plaatselijke 
kunstenaressen gevraagd iets te 
ontwerpen. De kunstenaressen 
Rina van Berlo en Ria Nooijen 
hebben een ontwerp gemaakt 
van gekleurd glas, wat genoemde 
problematiek duidelijk weergeeft. 
Met een plechtige inwijding wordt 
op zaterdag 11 mei na de H. Mis 
van 18:30 uur het monumentje 
geplaatst op het kerkhof in Aarle-
Rixtel. Parochie Beek en Donk, Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel

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

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

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

Aarle-Rixtel: Onze Lieve Vrouw Presentatie (Mariakerk)
Adres  Dorpsstraat 7, 5735EA, Aarle-Rixtel
Pastoor  J. Beekman 
tel  0499 - 421236
E-mail  info@de-emmausgangers.nl
in noodgeval  0499 - 421236

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

De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

KERKBERICHTEN

KERKBERICHTEN

DANKBETUIGING

KERKDIENSTEN

Langs deze weg willen wij graag onze dank uitspreken voor de vele 
blijken van medeleven die wij hebben ontvangen na het 

overlijden van onze dierbare moeder en lieve oma en kleine oma

Nellie van Zutven-Sterken
Het heeft ons erg goed gedaan zoveel warmte en medeleven te 

hebben mogen ontvangen. Hiervoor onze oprechte dank.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het verzorgend 

personeel van zorgcentrum De Regt, 
afdeling Kleinschalig Wonen voor al hun goede zorgen.

Familie Van Zutven
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

  

in de regioMooi adverte
ren
.nl

Mooi ien ienienienienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS BLAD     

Son en Breugel, Ekkersrijt en Esp

v
Het meest gelezen

weekblad van

Son en Breugel

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK 

MooiRooikrantDe

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   
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MooiLaarbeekkrantDe

WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN!

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl of
bel naar 0492 - 832182
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De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

Lekkere zoete 
mandarijnen

Vers van ‘t mes
Parmaham

€ 1,98

Lekkere zoete 
mandarijnen

€ 1,98
kilo

€ 1,99
100 gram

Vers uit onze grill
hele kip +/- 900 gram

€ 4,95
ALTIJD ALTIJD
per stuk

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

hele kip +/- 900 gram

€ 4,95
ALTIJD
per stuk

Belegen kaas
van Zuivelhoeve

€ 8,98
kilo

Vers van ‘t mes
Parmaham

€ 1,99
100 gram

Belegen kaas

ALTIJD

Belegen kaas
van Zuivelhoeve

€ 8,98
kilo

Overzichtstentoonstelling Kunstroute Laarbeek geopend Gezellig en drukbezocht eerste 
MuziektuinPodium 

Grand Café Stout: verrijking voor Aarle-Rixtel

Beek en Donk – Met muzikale 
zang en pianospel van Neeltje 
Prick en een welkomstwoord 
door wethouder Joan Briels werd 
de vijfde editie van Kunstroute 
Laarbeek zaterdagmiddag
 officieel geopend. Dit gebeurde 
in het Oude Raadhuis in Beek 
en Donk, waar men tot en 
met 19 mei elk weekend de 
overzichtstentoonstelling van de 
kunstroute kan bezoeken. 

Het is alweer de vijfde editie van 
dit evenement, dat om het jaar 
plaatsvindt. ‘Fier en Vrij’ is deze 
keer het thema. Wethouder Joan 
Briels opende het evenement: 
“Het klinkt raar, maar ik weet nu 
al dat de kunstroute een succes 
wordt. ‘Fier en vrij’ vind ik een heel 
mooi gekozen thema. Ik ben ook 
fier. Fier is een mooi woord. Ik ben 
fier op de organisatie, fier op de 
kunstenaars en fier op Laarbeek. 
Ook ‘vrij’ vind ik mooi gekozen. 
We leven in een samenleving 
waarin een kanteling plaatsvindt. 
Daar hebben we ‘vrijdenkers’ 
voor nodig, zoals kunstenaars.” 
Voorzitter Gerard van de Wijdeven 
benadrukt dat ‘vrij’ ook met 

een andere reden gekozen is. 
“Kunstenaars trekken zich vaak 
niet zoveel aan van wat anderen 
van hun kunstwerk vinden. Een 
kunstenaar voelt zich vrij om te 
maken wat hij/zij wil. En dat is 
mooi”, aldus de voorzitter. 

Er zijn dit jaar 21 verschillende 
adressen die bezocht kunnen 
worden in de weekenden van 
4 en 5 mei en 11 en 12 mei. Al 
deze kunstenaars stellen in deze 
weekenden hun werk tentoon.  
Helmie Segboer uit Mariahout is 
één van die 21 kunstenaars. Helmie 
neemt al voor de vijfde keer deel 
aan Kunstroute Laarbeek, maar 
toch is deze editie extra bijzonder 
voor haar. “Ik werk dit jaar voor 
het eerst samen met mijn dochter 
Lennie. We hebben samen een 
project bedacht, namelijk project 
‘Ons’. Beiden hebben we een 
optimistische kijk op de wereld, 
maar wel ieder op ons eigen 
manier. In deze tentoonstelling 
brengen we dit samen en daarom 
heet dit ‘Ons’ project.”

Ook Tres Oerlemans uit Aarle-
Rixtel neemt voor de vijfde 

keer als kunstenares deel aan 
Kunstroute Laarbeek. Het schilderij 
in de overzichtstentoonstelling 
straalt,met de vurige rode kleur 
en het geschilderde paard erop, 
veel kracht uit. “Dit is een speciaal 
schilderij voor mij. Mijn man is 
namelijk overleden. Ik had toen 
dat gebeurde even geen puf meer 
om te schilderen. En toen ineens 
begon ik weer te schilderen. Het 
schilderij dat hier hangt, is het 
schilderij wat ik toen gemaakt heb. 
Het beeld straalt kracht en vrijheid 
uit. Het was voor mij een soort 
van nieuwe start om weer door te 
gaan met het leven.” Oerlemans 
schildert op dit moment met 
name draken en paarden. “Het 
is een beetje sprookjesachtig. Ik 
schilder heel graag en vindt het 
heel leuk om mee te doen aan de 
kunstroute.”

Kunstroute Laarbeek is te bezoeken 
in de weekenden van 4 en 5 mei 
en 11 en 12 mei, alle dagen van 
11.00 uur tot 17.00 uur. Op 
www.kunstroutelaarbeek.nl staan 
alle kunstenaars vermeld en kan 
men een routekaart downloaden. 

Beek en Donk – Meer dan 150 bezoekers, goede muziek en een 
heerlijke temperatuur: het waren de ingrediënten die het eerste 
Muziektuinpodium zondagmiddag tot een succes maakten.

Om 13.00 uur begon het programma en het duurde dan ook niet lang 
voordat het terras flink gevuld was. ‘Muziekvrienden Boekel’ trapten de 
eerste editie van dit seizoen af. Vervolgens was het om 14.00 uur de 
beurt aan ‘Binderin’ en daarna sloot B.S.A. de middag van 15.00 tot 
16.00 uur af. 

De afgelopen tijd is Stichting MuziektuinPodium bezig geweest met het 
plaatsen van geluidsschermen. Zondagmiddag was duidelijk te merken 
dat dit de kwaliteit van de muziek verbetert. Ook het steeds groener 
worden van de Muziektuin en de vlaggen die voor de aankleding van het 
geheel zorgden, maakten de locatie extra mooi. 

Het MuziektuinPodium van zondagmiddag was de eerste in een reeks 
van zeven concerten.
De volgende edities vinden plaats op:
Zondag 19 mei
Zondag 9 juni (juni watermaand-editie)
Zondag 30 juni (juni watermaand-editie)
Zondag 11 augustus
Zondag 1 september
Zondag 22 september

Op de website www.muziektuinpodium.nl vindt u alle informatie over 
het MuziektuinPodium, waaronder de data en de programma’s. 

Aarle – Rixtel – Het nieuwe Grand Café Stout in Aarle-Rixtel opende zondag voor het eerst 
haar deuren. Zaterdag vond de officiële opening van de horecazaak plaats. 

Grand Café Stout is te vinden op de plek waar voormalig Café-Zaal ’t Heuveltje zat, aan 
de Dorpsstraat 86. De onderneming is in handen van Horecagroep de Vrienden. Deze groep 
bestaat uit Jantine de Jongh, Roland Lorenzini, Jelle de Jongh en Tim van Zundert. Samen zijn 
zij ook eigenaar van ‘Dorpscafé de Vrienden’ en De Couwenbergh. De horecagroep heeft als 
doelstelling om de leefbaarheid van Aarle-Rixtel te vergroten door middel van het ontwikkelen 
van kwalitatieve horeca. Hun filosofie is gebaseerd op drie pijlers:  ontspannen om de drukte 
van alle dag te vergeten, ontmoeten van elkaar, goede vrienden en onbekenden en als laatste 
het ontdekken van nieuwe belevingen, zoals  ingrediënten, smaken en gerechten. 

Het grandcafé is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Mensen konden in de vorm 
van een dakpan duizend euro investeren. De dakpanhouders krijgen rente in de vorm van 
tegoedbonnen. Inmiddels zijn er al ruim 120 dakpannen ‘gekocht’. 

Bij Grand Café Stout kan men voor vele dingen terecht. Zo kan men heerlijk luieren op het 
terras, genieten van een goed glas wijn bij de open haard en sfeervol lunchen en dineren. Meer 
informatie is te vinden op de website www.grandcafestout.nl, waarop ook online gereserveerd 
kan worden. 

Mini 
Tulbandjes

4+1 
Gratis

Dat wordt smullen. 
Lekker verwennen omdat 

het vakantie is!

10 Broodjes + 
6 Krentenbollen

van € 6,90
voor € 5,50

Gezellig samen 
smikkelen tijdens de 

vakantie Gemaakt met liefde voor lekker & passie voor ambacht

Smakelijketen!

Actie Geldig van 2 t/m 4 mei
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Koninginnedag Lieshout 2013

Gezellig druk is het in het centrum van Lieshout tijdens 
Koninginnedag. Op de Heuvel  in Lieshout is een 

vrijmarkt ingericht met weinig, maar wel erg enthousiaste 
deelnemers. Het straatvoetbal, een jaarlijks terugkerend 
element is  als vanouds een strijd tegen de bal, maar af 

en toe ook tegen de ondergrond.  Nadat de harmonie het 
Wilhelmus heeft gespeeld en het Sint Servatiusgilde haar 
vendelkunsten,  is het de beurt aan de kinderen, die na de 
start van de  ballonnenwedstrijd, met zelfversierde fietsjes  
achter de harmonie aan een tocht door het dorp maken. In 
de namiddag is er een levensgroot poolbiljart, waar onder 
deskundige leiding tegen elkaar kan worden gespeeld. De 
band Bag on Wheels (met gespiegelde N) sloot de middag 

af met prettige livemuziek.

www.mooilaarbeek.nl

Gezellig druk is het in het centrum van Lieshout tijdens 
Koninginnedag. Op de Heuvel  in Lieshout is een 
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Koninginnedag Beek en Donk 2013

Het Heuvelplein in Beek en Donk is flink gevuld tijdens 
Koninginnedag. Veel kinderen verkopen er spulletjes van 
thuis, maar ook zelfgebakken koekjes, heerlijke tomaatjes 
en snoepjes worden voor leuke prijzen versleten. Sommige 
kinderen hebben zelf een spel gemaakt, waarbij deelnemers 
prijzen kunnen winnen. Ook diverse winkels staan met een 
kraam op de markt en er zijn diverse (sport)activiteiten te 
doen. Op de terrassen van de lokale cafés is het flink druk 
en goed toeven in het zonnetje. Maar het is niet alleen op 
het Heuvelplein te doen. In de Regt is Mondharmonicaclub 

‘De ‘Luchthappers’ uit Nuenen van de partij om een 
middagje gezellige muziek te maken. Het is er goed druk 
en de ouderen onder ons genieten heerlijk van de mooie 

muziek. Nadat de markt tegen 18.00 uur op zijn eind loopt, 
blijven veel bezoekers nog hangen op de lokale terrassen. 

Zelfs Dries Roelvink weet Beek en Donk te vinden. In 
een grote limousine arriveert hij bij café Thuis voor een 
optreden, waarbij Koninginnedag 2013 in Beek en Donk 

muzikaal wordt afgesloten.

www.mooilaarbeek.nl
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

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

Kantoor Lieshout
Heuvel 10
Dagelijks van 09.00 tot 12.30 uur

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Medium

3 7 8 6

7 1 5

8 3 2

7 9 4

4 5

6 2 1

5 2 9

6 8 3

9 2 4 7

Puzzle #123260

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Across

4. Praktijk Annemie, voor voetverzorging en ........?

7. Danny Megens, ..........

8. Zij is geboren op 20 april 2013

10. Voor welk product kun je sparen bij Plus van
Balkom?

Down

1. Welke juffrouw nam na 45 jaar afscheid van
basisschool Bernadette?

2. Dit kun je bij Beijers Groente & Fruit halen voor een
vaste lage prijs

3. Hoeveel Laarbekenaren kregen een lintje?

5. Deze dag valt op 12 mei

6. Het dorp waar Anne Wittebol nu woont

9. Zo heet de voorstelling van Leon van der Zanden in
Ons Tejater

Krantzoeker (zoek in advertenties en artikelen naar de
antwoorden)

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Sudoku

Kruiswoordpuzzel

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

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

Oranjebitter bal

De Bitterbal

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Schil de asperges goed en controleer ze goed na. Bewaar de aspergekopjes. 
Verdeel de asperges in stukjes
van 4 cm en snijd ze in hele dunne reepjes. Meng in een een maatbeker 
de mosterd, witte wijnazijn, olijfolie
en de zonnebloemolie. Meng alles goed glad met een mixer tot je een 
mooie dressing hebt. Breng de dressing
op smaak met peper en zout, gember en poedersuiker. De dressing moet 
een beetje de smaak hebben van
zoet/zuur. Voeg op het laatste de fijngesneden bieslook toe. Marineer in 
de dressing de asperges en de
kopjes tot je het gerecht uitserveert. Pak een mooi klein bakje of 
amuselepel en verdeel er de 
gemarineerde asperges op. Leg er de Hollandse garnalen bij en garneer 
af met het kopje van de asperge.

- 150 gr Asperges
- 50 gr Hollandse garnalen
- ¼ dl olijfolie
- 1 dl zonnenbloemolie
- ¼ dl witte wijnazijn

- ½ tl mosterd
- 2 el bieslook
- Poedersuiker
- Gembersiroop

Recept van de week

Kleine Amuse: Asperges rauw gemarineerd met Hollandse garnalen (4 personen)

Oplossing 
vorige week:

Winnaars:

Ger Aarts uit Mariahout
Prijswinnaars kunnen 
hun prijs vanaf vrijdag 
ophalen

Rianne Verbrugge

Ans van Hoof

Tonnie van Vroenhove

Rianne Verbrugge

Ans van Hoof

Tonnie van Vroenhove

Puzzelpagina

WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom dan niet 
de binnenkant van de tube? 

www.kookcentrumbrabant.nl

Oplossing vorige week:
Jos Martens

C.Fabrie uit Aarle Rixtel kan tot 9 mei zijn prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Weerbericht komend weekend

Vrijdag
Min. temperatuur           5°
Max. temperatuur       17°
Neerslag               0,2 mm

Zaterdag
Min. temperatuur           7°
Max. temperatuur       17°
Neerslag               0,6 mm

Zondag
Min. temperatuur           4°
Max. temperatuur       17°
Neerslag                  0 mm

Horizontaal Verticaal
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Aarle-Rixtel – Ruim zeventig lopers 
namen vrijdagavond deel aan de 
‘NightRun’, welke van 21.00 tot 
23.00 uur plaatsvond onder de 
sterrenhemel van kasteel Croy. De 
organisatie van deze 7.5 kilometer 
lange loop is in handen van het 
Aarle-Rixtelse bedrijf EyeOn, 
waarvan een delegatie deelneemt 
aan de Alpe D’Huzes.
 
De sponsorloop bracht naar 
waarschijnlijkheid tussen de 
€1.200,00 en €1.500,00 op. Het is 
de eerste keer dat (een gedeelte van) 
het bedrijf deelneemt aan de Alpe 
D’Huzes. Monique Bourgondien, 
één van de organisatoren: “Met 
tien collega’s, verdeeld over twee 
teams, gaan we de Alpe D’Huez 
beklimmen. Sommigen per fiets, 

sommigen rennend. We wilden hier 
zoveel mogelijk sponsorgeld voor 
ophalen, waardoor we de Alpe 
D’Huzes NightRun rondom kasteel 
Croy hebben georganiseerd.”

De organisatie is erg enthousiast 
over deze eerste avondloop. “We 
zijn nu volop bezig met dit jaar, 
maar stiekem denken we er al wel 
aan om dit volgend jaar weer te 
doen. We wilden iets doen om geld 
op te halen voor Alpe D’Huzes. Het 
idee om in het donker een loop te 
doen rondom kasteel Croy vonden 
we allemaal erg leuk. We vonden 
het van toegevoegde waarde om 
er iets sportiefs van te maken. En 
het is gelukkig erg geslaagd”, aldus 
Monique. 

Lieshout - Het Laarbeekse publiek 
maakte vrijdagavond in Ons 
Tejater kennis met een nieuwe 
kant van Leon van der Zanden 
tijdens zijn try-out voor zijn 
nieuwe voorstelling ‘REBEL’. 

In deze voorstelling leert het 
publiek de theaterkant van 

Leon van der Zanden kennen. 
Hij kruipt in de huid van vijf 
verschillende karakters, welke hij 
door middel van dialogen met het 
publiek tot leven brengt en aan 
elkaar verbindt.  De zaal van het 
dorpshuis in Lieshout vormde het 
toneel voor de zesde try-out van 
deze vernieuwende show. 

In dit, zoals Leon het noemde, 
“niet af-theater” wist hij het 
aanwezige publiek zeker te boeien.  
Toch  waren er ook mensen 
teleurgesteld. Zij kwamen met 
heel andere verwachtingen naar 
de show toe. Namelijk vooral om 
te lachen om zijn sublieme stand-
up comedy, zoals ze dat van hem 
gewend waren. 

Maar waarom maakte Leon de 
switch naar serieuzer theater? 
“Mijn andere voorstellingen waren 
toegankelijker. Ik wist hoe ik dat 
moest doen en daar zat geen 
uitdaging meer in voor me. Ik had 
niet het gevoel dat ik nog groeide. 

Ik ben op zoek naar shows met 
wat meer inhoud. Het moet iets 
met je doen en het mag best hier 
en daar een beetje schuren”, aldus 
de cabaretier.  

REBEL is een nieuwe vorm van 
cabaret. Met het door Laurens 
Kristof (pseudoniem) geschreven 
script gaat van der Zanden 
duidelijk een andere kant op. Hij 
gaat volgens zichzelf met deze 
veranderingsfase op weg naar 
zijn toekomst in het theater. Hij 
weet dat hij daarom publiek gaat 
verliezen. Van der Zanden: “Dat is 
onvermijdelijk, maar ik denk ook 
dat er meer nieuw publiek voor 
terugkomt.”

Halverwege september moet 
de voorstelling af zijn en gaat 
de definitieve show spelen. 
Deze speelt onder andere in Het 
Speelhuis in Helmond en in het 
Parktheater in Eindhoven. Voor 
meer informatie: 
www.leonvanderzanden.nl.

Beek en Donk – Vanaf 6 mei staat 
Rijksmonument ‘De Oude Toren’ 
in de steigers voor restauratie. 
Het pand krijgt een opknapbeurt, 
waarbij met name het metselwerk 
gerepareerd wordt. De restauratie 
van De Oude Toren kost ongeveer 
€100.000,-, waarvan de gemeente 
vanuit het rijk €17.000,- Brim-
subsidie krijgt. Ruim vijftig jaar 
geleden vond de laatste restauratie 
aan het rijksmonument plaats. 

De toren wordt in zijn geheel 
in de steigers gezet. Kapotte 
stenen worden vervangen en 
het voegwerk wordt hersteld. 
De 40-meter hoge toren staat er 
al vanaf ongeveer 1400, is een 

keer ingestort en daarna weer 
opnieuw opgebouwd in 1672. 
Oorspronkelijk zat er een kerk aan 
het gebouw vast. Dit is nog goed te 
zien aan de sporen in de westgevel. 
In de tijd van de reformatie zijn de 
toren en de kerk verwaarloosd. 
Het schip van de kerk is ingevallen 
en in 1813 gesloopt. De restauratie 
van De Oude Toren wordt door 
hetzelfde bedrijf gedaan als vijftig 
jaar geleden. Eind juli 2013 hoopt 
het bedrijf klaar te zijn. 

Op Hemelvaartsdag (9 mei) vindt de 
Middeleeuwse Torendag plaats. De 
toren zal dan gewoon geopend zijn 
voor publiek. Heemkundekring De 
Lange Vonder leidt het publiek rond. 

Aarle – Rixtel - In het Kouwenbergs 
kerkje te Aarle-Rixtel wordt op zondag 
5 mei en op Hemelvaartsdag 9 mei  
een grote tweedehandsboekenmarkt 
gehouden. De opbrengst 
hiervan komt ten goede aan het 
restauratiefonds van het kerkje. Zo 
moet de voorgevel onderhanden 
genomen worden,maar ook het 
plafond, het stucwerk in de consistorie, 
de preekstoel en de kerkbanken. De 

collectie aangeboden boeken is zeer 
gevarieerd: Romans, thrillers,klassieke 
literatuur,oorlogsromans,
streekromans, thematische boeken, 
naslagwerken, kinderboeken enz.

De boeken worden tegen een zacht 
prijsje  verkocht. De deuren van het 
kerkje gaan op beide dagen om 11.00 
uur open. Entree is gratis.

Aarle-Rixtel – Samen met kinderen 
de lente vieren. Op 7 mei kan het 
helemaal. Poppentheater Kris Kras 
treedt dan op in de Brabantse Kluis.

Het wordt een kinderfeest om nog lang 
over na te dromen. De kleintjes kunnen 
springen op een te gek luchtkussen, 
hun snoetjes laten schminken en 

smullen van allerlei lekkers. Voor dit 
feestje hoeft geen entree betaald 
te worden. Ouders kunnen op het 
terras genieten van een drankje en 
een hapje. Om deze dag compleet te 
maken kan met de kleintjes geluncht 
worden voordat de poppenkast 
begint, of lekker eten na afloop kan 
natuurlijk ook. Eventueel kan in de 

ochtend de kinderwandeling door het 
Biggetjesbos worden gelopen. Een 
gewone dag in mei wordt dan zomaar 
een lentedagje uit. 

De Brabantse Kluis is aan de 
Kloosterdreef 8. Meer informatie is te 
vinden op www.brabantsekluis.nl 

Beek en Donk - Ruim 65 kinderen 
waren afgelopen vrijdag aanwezig bij 
het Oranjefeest dat voor de kinderen 
van Beek en Donk georganiseerd was 
door Tienerwerk Beek en Donk. Met 
DJ Dennis van Duinhoven zat de sfeer 
er goed in. 

Wat later op de avond trakteerde de 
organisatie de kinderen op een frikadel 
of een bitterballetje (van de Koningin!). 
De King en Queen die het mooist 
verkleed waren, kregen een bon van 
snoepwinkel Jantje uit Aarle-Rixtel.

Vrijwilligers van Tienerwerk stonden 
tijdens Koninginnedag met een 

stand op de Koninginnemarkt op 
het Heuvelplein. Zo konden zij nog 
meer kinderen van 10 tot en met 
15 jaar bekend laten maken met het 
Tienerwerk in Beek en Donk. 

Er stonden twee spelletjes om te 
doen, die de kinderen wel heel 
spannend vonden en waar een zakje 
chips mee te verdienen was. Deze 
spelen werden gesponsord door 
spelenverhuurlaarbeek.nl.

De volgende activiteit (op vrijdagavond 
17 mei) is een graffitiworkshop van 
19:30 tot 22:00 uur. Alle kinderen 
uit Beek en Donk tussen 10 en 15 

jaar zijn welkom. Deze workshop 
wordt gegeven door Jordy Vrugt. 
De workshop vindt plaats in het 
Ontmoetingcentrum en de entree 
bedraagt €3,50. 

Aanmelden kan via catti_523@
hotmail.com. Let op VOL=VOL. 
Op de hoogte blijven van de activiteiten 
en foto’s bekijken van Tienerwerk Beek 
en Donk kan via de websites: 
http://tienerwerkbd.hyves.nl/ 
en http://www.facebook.com/
TienerwerkBeekEnDonk.

Sponsorloop onder de 
sterrenhemel van kasteel Croy

Leon van der Zanden slaat een nieuwe weg in 

De Oude Toren in de steigers

Grote boekenmarkt in het 
Kouwenbergs kerkje

Poppentheater in de Brabantse Kluis

Oranjedisco en oranjemarkt met Tienerwerk Beek en Donk

Wie heeft de liefste moeder van 
Laarbeek?
Heb jij de liefste moeder van heel Laarbeek? Op 12 mei is het Moe-
derdag. Het beste moment om je moeder eens flink in het zonnetje 
te zetten. De MooiLaarbeekKrant hoort graag van jou waarom jouw 
moeder zo ontzettend lief is en iets leuks verdient. Stuur je motivatie 
hiervoor (maximaal 50 woorden) en een foto van je moeder door naar 
redactie@demooilaarbeekkrant.nl. De leukste reacties staan op don-
derdag 9 mei in De MooiLaarbeekKrant en daarbij zijn er ook nog leuke 
prijzen te winnen. De vier leukste, liefste of grappigste reacties maken 
kans op een heerlijke damesgeur van DIO Drogisterij Mark t.w.v.
€45,00, een bos bloemen van De Vier Seizoenen t.w.v. €25,00, een 
gratis diner voor moeder bij Grandcafé Stout t.w.v. €28,00 of een heer-
lijke Moederdagtaart, aangeboden door Jumbo Lieshout/Mariahout.  

Stuur je reactie vóór maandag 6 mei 12.00 uur op en wie weet zet jij 
op deze manier jouw moeder flink in het zonnetje! 

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies

advertorial

V�r Laarb�kenaren
D�r Laarb�kenaren
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Koninginnedag 2013Koninginnedag 2013

Lieshout - Het was afgelopen 
zondag weer tijd voor de 
traditionele (26e) Oranjeloop in 
het centrum van Lieshout. En hij 
was wederom succesvol: bijna 
400 lopers – zowel kinderen als 
volwassenen – namen deel. 

Voor de kinderen was er voor elke 
leeftijd een aparte categorie. Voor 
de volwassenen bestond de keuze 
uit diverse afstanden. Als klapper 
op de vuurpijl vond de halve 
marathon plaats. Veel ‘oh’s en ah’s’ 
trokken toch wel de allerjongsten 
lopers, waar moeder of vader, 
en in een enkel geval zelfs opa, 
soms meeliep. Vele toeschouwers 
kwamen zowel de jongere als de 
oudere garde aanmoedigen.

Bij het evenement was ook 
wethouder Joan Briels aanwezig. 
Hij nam deel aan de halve 
marathon, maar gaf spontaan 
ook het startschot voor de 
ouder-kindloop. De wethouder 
verbeterde tijdens de halve 
marathon zijn eigen persoonlijke 
record. Hij liep de route in 1:40:13.  

Aan de Scholenloop namen alleen 
Laarbeekse kinderen deel. Aan 
de Oranjeloop verschenen ook 
diverse Laarbekenaren aan de 
start. Hieronder de uitslag van 
lopers uit een van onze vier kernen 
die bij de eerste vijftien eindigden:

Dames - 5 kilometer (aantal 
deelnemers: 37):
6e:   Marjan van den Tillaar  
        Aarle-Rixtel 24:40
8e:   Tonny Rub  Lieshout 26:15
10e: Antoinette van de Ven- Lee  
        Beek en Donk 27:25
11e: Karin Streeder   
        Aarle-Rixtel  27:28

Heren – 5 kilometer (aantal 
deelnemers: 31): 
4e:   Jef van der Leij   
        Mariahout  19:57
9e:   Thijs Rijkers    
        Beek en Donk 22:50
10e: Bram Rijkers
        Beek en Donk 22:51
11e: Geert Welten
        Beek en Donk 23:00
12e: Marco Kester    
        Lieshout  23:28
13e: Twan Sterken    
        Lieshout  23:54

15e: Willem-Jan Brands   
        Lieshout   24:15

Dames – 10 kilometer (aantal 
deelnemers: 34):
5e: Neeltje Donkers  
      Lieshout  46:18
6e: Thean van Tiel   
      Lieshout  46:42
9e: Hanneke Lukassen  
      Aarle-Rixtel  52:30
15e: Anke Eikelboom  
      Aarle-Rixtel  55:52

Heren – 10 kilometer (aantal 
deelnemers: 92):
11e: Henk van de Wijdeven  
        Beek en Donk 42:09
15e: Bas Heemskerk   
        Beek en Donk 43:16

Dames – 15 kilometer (aantal 
deelnemers: 10):
1e: Elisa Rijk   
      Aarle-Rixtel  1:08:04
6e: Anouk Thijssen   
      Aarle-Rixtel  1:20:09

Heren – 15 kilometer (aantal 
deelnemers: 30):
3e: Christ Korsten   
      Beek en Donk 59:58
6e: Herman Segers   
      Beek en Donk 1:03:19
15e: Wim van Deursen  
      Beek en Donk 1:09:59

Dames – Halve marathon (aantal 
deelnemers: 11):
2e: Bantita Haeve-Busicha 
Beek en Donk   
1:34:16

Heren – Halve marathon (aantal 
deelnemers: 45):
5e: Bas van Schijndel  
      Lieshout   1:23:06
6e: Ben van Rossum  
      Mariahout   1:24:54
12e: Dennis van de Meulengraaf      
       Beek en Donk 1:28:38

Scholenloop:
4-jarigen: 
jongens: 
1. Ingmar Penninx
2. Max van Pelt
3. Mees Kuijpers
meisjes: 
1. Lieke Hoekstra
2. Dieuwke van den Hurk
3. Isabel Vorstenbosch

5-jarigen: 
jongens: 
1.  Luca van Osch
2.  Jop Smeets
3.  Rens Verhagen
meisjes: 
1.  Donna Sanders
2.  Fay van Oorschot
3.  Ilke Biemans

6-jarigen: 
Jongens: 
1. Lucas Peters
2. Kasper Deckers
3. Pepijn Relou
Meisjes: 
1. Tess Opsteen
2. Lieke Martens
3. Lotta Vorstenbosch

7-jarigen: 
Jongens: 
1. Siebren Blank
2. Pablo Vorstenbosch
3. Daan van Aspert
Meisjes:  ( voor redactie: had 2 
deelnemers)
1. Fleur Korsten
2. Anne Hurkmans

8-jarigen: 
Jongens: 
1. Ramadan Ismail Ahmed
2. Teun Leenders
3. Brend Visser
Meisjes: 
1. Eva Kok
2. Tara van der Aa

9-jarigen: 
Jongens: 
1. Mike Swinkels
2. Maikel de Groot
3. Joost Hurkmans
Meisjes: 
1. Janne van de Laarschot
2. Elma van der Aa
3. Warsan Ismail Ahmed

10-12-jarigen:
Jongens:
1. Wout Barten
2. Nick van Oorschot
3. Lars Visser
Meisjes: 
1. Maud Kornuit
2. Inge Duijmelinck
3. Josefine Deckers

Aarle-Rixtel - Op zondagmiddag 
28 april vond het jaarlijkse 
koningsschieten van de Laarbeekse 
gildes plaats. Deze keer werd 
het georganiseerd door het St 
Margaretha gilde uit Aarle-Rixtel, 
beter bekend als “de rooi schut”. 
Op hun terrein aan de Havenweg 
waren alle collega’s uit Laarbeek 
uitgenodigd. 

Het Sint Antonius en Leonardus-
gilde uit Beek en Donk, evenals het 
St. Servatiusgilde uit Lieshout gaf 
acte de présence, maar aanwezig 
waren ook de naaste collega’s van 
het Onze Lieve Vrouwe-gilde uit 
Aarle-Rixtel, ook wel bekend als “de 
blauw schut”.

Vanaf 2007 is er met elkaar 
afgesproken, dat er een jaarlijkse 
wedstrijd zou plaatsvinden, waarbij 
één schutter koning van Laarbeek 
kan worden. Ook in het gilde zelf 
wordt geschoten om een koning. 
Sommige gildes schieten elk jaar, 
andere doen dit om de drie jaar. De 
Laarbeekkoning heeft de verplichting 
Laarbeek te vertegenwoordigen. 
Deze functie krijgt hij voor één jaar. 
De vijf jaren daarop volgend mag 
hij niet meer mee schieten om dit 
koningschap.

Gildes proberen de bestaande 
tradities in stand te houden. De 
gildes van nu komen voort uit een 
soort burgerbeschermingsgroepen, 
die in de Middeleeuwen de 
bevolking hielpen bij lastige taken. 
Als voorbeeld noemde schrijver 
Vincent van het gilde, dat er uit oude 
geschriften gebleken was, dat destijds 
het gilde actief had meegeholpen bij 
het bestrijden van de zwarte pest die 
onze gebieden in de jaren rond 1411 
teisterde. Het was echt niet het meest 
leuke baantje, om de overledenen 
te begraven. Veel mensen durfden 
dat niet, want ze waren bang voor 
de duivel, die we tegenwoordig het 
besmettingsgevaar zouden noemen. 

In 2011 kreeg het gilde de cultuurprijs 
van Noord-Brabant. De basisscholen 
werden daar uitgebreid bij betrokken 

en daaruit zijn 8 tamboers en 2 
vendeliers voortgekomen. 

Dan begint het eigenlijke schieten 
op de splinternieuwe schutsboom. 
Omdat deze ongewijd  is wordt 
hij eerst, zoals dat van oudsher 
gebruikelijk is, gezegend door de 
pastoor. Ook de vogel, die naar 
beneden moet worden geschoten 
wordt apart gewijd. Het gilde, dat 
de nieuwe boom in gebruik gaat 
nemen trekt daarna met tamboers 
en vendeliers driemaal om de nieuwe 
schutsboom heen. Dan worden alle 
gildebroeders opgeroepen om toe 
te zien hoe de oude koning van 
Laarbeek van zijn versierselen, een 
zilveren schild met een plattegrond 
van de gemeente, wordt ontdaan. 
Als blijvende herinnering krijgt hij 
van de schenker van het schild, Frans 
Biemans, een replica uitgereikt. Dan 
begint het feest pas goed en worden 
de gildebroeders, die zich hebben 
opgegeven persoonlijk opgeroepen 
om hun schot te komen lossen. Dit 
gaat net zolang door, tot het laatste 
stuk van de vogel naar beneden is 
gekomen. 

Er zijn een aantal broeders, die de 
tijd gebruiken om wat bij te kletsen 
en voor wie het een onderbreking 
is van het gezellige samenzijn, als 
ze voor hun schietbeurt worden 
opgeroepen. Plotseling, veel eerder 
dan verwacht klinkt er een gejuich 
op ten teken, dat de vogel naar 
beneden is geschoten. De gelukkige 
en dus aspirant-Laarbeekkoning 
blijkt Jos van den Heuvel te zijn, de 
hoofdman van “de blauw schut” uit 
Aarle-Rixtel. Erg gelukkig ondergaat 
hij de ceremonie, die hoort bij het 
voorbereiden op het koningschap.  
Allereerst moet zijn tenue in orde 
worden gemaakt, daarna krijgt hij 
door de burgervader water over zijn 
handen gegoten, zodat hij helemaal 
schoon is voordat hij het hoge ambt 
aanvaardt. 
Tenslotte krijgt koning Jos het 
schild van Laarbeek omgehangen, 
ten teken dat hij zich een jaar lang 
Laarbeekkoning van alle Laarbeekse 

gildes mag noemen. 
Na de koningsborrel 
gaat iedereen zoals 
dat heet, “moe 
maar voldaan zijns 
weegs”.

26e Oranjeloop trekt bijna 400 deelnemers

Jos van den Heuvel nieuwe 
Laarbeekkoning

www.mooilaarbeek.nl

De jongens van de categorie 7-jarigen staan in de startblokken om te vertrekken.  

werden daar uitgebreid bij betrokken gildes mag noemen. 
Na de koningsborrel 
gaat iedereen zoals 
dat heet, “moe 
maar voldaan zijns 
weegs”.
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Het regende vrijdagochtend letterlijk lintjes in Laarbeek. Zes Laarbekenaren zijn gekroond tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Blij verrast waren ze toen ze vrijdag een Koninklijke onderscheiding van 
burgemeester Hans Ubachs kregen tijdens de traditionele lintjesregen. 

Velen hadden niets in de gaten en schrokken zich dan ook letterlijk een hoedje op het moment dat ze erachter kwamen. Burgemeester en wethouders, pers en heel veel vrienden en familie waren bij de onderscheidingen 
aanwezig.

Naam: Anny Vorstenbosch-Kuijpers
Woonplaats: Lieshout
Leeftijd: 63 jaar

Mevrouw Vorstenbosch-Kuijpers is vanaf 
1980 actief als vrijwilligster, zowel voor de 
plaatselijke gemeenschap als in regionaal 
verband.

-1980 - heden: medeorganisator / lid van 

de kerngroep van het Kindervakantiewerk 
in Mariahout.
-1980 - heden: lid van het Sint Nicolaas 
Comite Mariahout. 
-1995 - 2005: bestuurslid en vanaf 
-1997 secretaris/penningmeester van de 
Katholieke Vrouwen Bond Mariahout. 
-2005 - heden: regionaal coordinator 
van de collecte voor het Nationaal Fonds 
Verstandelijk Gehandicapten. 

-2005 - heden: penningmeester en 
administrateur van Muziekgroep Nooit 
Gedacht, bestaande uit 45 leden met een 
verstandelijke beperking. 
-2005 - heden: penningmeester van 
KansPlus afdeling Gemert. 

Naast eerder genoemde activiteiten:
- collecteert mevrouw 

Vorstenbosch jaarlijks voor de Nierstichting;
- is ze begin jaren tachtig 
gedurende een jaar buurthuisbeheerster 
geweest en heeft ze in diezelfde periode 
tweewekelijks discodagen georganiseerd 
en maandelijks filmavonden;
- is ze als vrijwilligster actief bij een 
aantal activiteiten van de Runnersclub;
- helpt ze mee bij het tweejaarlijks 
Brabants Dialectenfestival.

Naam: Piet de Groot
Woonplaats: Beek en Donk
Leeftijd: 81 jaar

De heer De Groot heeft zich vanaf 1981 
tot heden voor diverse verenigingen en 
organisaties op vrijwillige basis ingezet 
voor de gemeenschap van Beek en Donk. 

- 1981 - 1991: voorzitter/penningmeester 
Buurtvereniging De Broekkant. 
- 1983 - 2008: penningmeester van 
Biljartvereniging Pauwkes. 
- 1988 - 2009: maaltijdbezorger. 
- 1990 - heden: bezorger van het KBO-
magazin “de Nestor”. 

- 1990 - 1996: bezorger van 
gemeenschapsblad “Rond”. 
- 1992 - heden: diverse
vrijwilligersactiviteiten voor 
Buurtvereniging De Eendracht. 
- 2000 - 2010: collectant tijdens
eucharistievieringen in Verzorgingshuis 
De Regt. 

- 2000 - 2010: penningmeester van 
Biljartvereniging ‘t Bedonkske. 
- 2001 - heden: collectant voor goede 
doelen. 
-   2009 - heden: vrijwilligerswerkzaamheden 
bij Verzorgingshuis voorheen De Regt en 
nu De Burgt. 

Naam: Gerard Brouwers
Woonplaats: Beek en Donk
Leeftijd: 65 jaar

De heer Brouwers heeft 40 jaar geleden 
Volleybalvereniging BEDOVO mee 
opgericht. Sindsdien heeft hij zich op allerlei 
wijzen verdienstelijk gemaakt voor deze 
vereniging, alsook voor de Nederlandse 
Volleybal Bond (NEVOBO). 

- Vanaf 1975 - 1978 was hij voorzitter 
en vanaf 1986 - 1990 secretaris van 
BEDOVO. 

- Vanaf 1974 - 2012 sponsorde hij het 
damesrecreantenteam. 
- Gedurende 20 jaar, vanaf 1975 tot 1995 
was hij medeorganisator van het jaarlijkse 
BEDOVO recreanten buitentoernooi en 
het beachvolleybaltoernooi. 
- In de periode 1975 - 1998 maakte hij 
zich voor de NEVOBO verdienstelijk als 
scheids-rechter met scheidsrechterslicentie. 
- Vanaf 2003 - 2006 was hij als bestuurslid 
van BEDOVO verantwoordelijk voor PR 
& Activiteiten en fungeerde hij als vaste 
contactpersoon voor de lokale omroep 
Radio Kontakt. 

- Daarnaast is de heer Brouwers in de 
periode vanaf 1985 actief geweest als 
lid van de activiteitencommissie, als 
redactielid van het clubblad, als trainer van 
NEVOBO en van recreantenteams, als lid 
van het NEVOBO districtsbestuur en bij 
de Vriendenclub van Volleybalvereniging 
BEDOVO. 
- Bovendien verleende hij altijd spontaan 
zijn medewerking aan de organisatie 
van gezelligheidsbijeenkomsten, zoals 
barbecue- en nieuwjaarsbijeenkomsten. 
Al meer dan 25 jaar regelt hij op 
Koninginnedag een kraam voor de 

verkoop van hamburgers en braadworst, 
waarvan de opbrengst ten goede komt 
van o.a. BEDOVO. 
-Verder is de heer Brouwers vanaf 2007 een 
actief bestuurslid van Winkeliersvereniging 
Beekvlied. 
- Sinds 2009 maakt hij bovendien deel 
uit van de promotiecommissie van het 
Worstmakersgilde. 
- Sedert 2011 is hij actief als hulptrainer 
en medeorganisator van wedstrijden bij de 
Runnerclub Lieshout.
-En tot slot is hij sinds enige tijd verslaggever 
bij radio Kontakt.

Naam: Martin Philipsen
Woonplaats: Beek en Donk
Leeftijd: 70 jaar

De heer Philipsen maakt zich al meer dan 
40 jaar als vrijwilliger verdienstelijk voor 
de gemeenschap van Beek en Donk en 
daarbuiten. 

- Vanaf 1971 tot heden collecteert hij voor 
de Hartstichting en vanaf 2004 fungeert 
hij tevens als coördinator en verzorgt hij de 
administratie van de plaatselijke afdeling. 
- Vanaf 1984 tot heden is hij een zeer actief 

lid van Heemkundekring De Lange Vonder. 
Hij heeft veel historisch onderzoek verricht 
en uitgewerkt. Vanaf 1986 maakt hij deel 
uit van de redactie van het plaatselijk 
heemkundig tijdschrift d’n Tesnuzzik. Hij 
heeft de opmaak en vormgeving verzorgd 
van vele boekwerken en bij een aantal 
boekwerken was hij tevens redacteur en 
medeauteur. Hij heeft meegewerkt aan het 
“kerkproject” en aan het opstellen van de 
erfgoedkaart voor Laarbeek. 
- Sinds 1995 is de heer Philipsen actief als 
muzikant bij diverse amateurverenigingen. 
Als lid van de Zo Goed Als Koninklijk 

Erkende Muziek Vereniging heeft hij 
13 jaar de bastuba gespeeld en was hij 
gedurende 6 jaar tevens secretaris van 
deze vereniging. Ook was hij auteur van 
het jubileumboekje bij de viering van het 
20-jarig bestaan. 
- In 2008 heeft hij met andere muzikanten 
een nieuw orkest, het OverDagEnsemble, 
opgericht en maakt hij hiervan behalve als 
muzikant ook deel uit van het bestuur. 
- Verder is hij actief bij buurtorkest 
Octopusband. 
- Voor de Koninklijke Harmonie Oefening 
en Uitspanning is hij eindverantwoordelijke 

voor de PR en eindredacteur van het 
verenigingsblad ROND&U. 
-Verder heeft hij zich in het verleden 
ingezet voor kerkelijke activiteiten bij de 
Leonardus-parochie, het inzamelen van 
geld en goederen voor de inwoners van 
Polen, redactionele medewerking aan het 
plaatselijk gemeenschapsblad “Rond” en 
het ontwerpen van affiches voor diverse 
verenigingen. 
- Sinds 2005 is hij ook actief bij 
Het Laarbeeks Landschap. 

Lintjesregen in Laarbeek

Naam: Ton Schepers
Woonplaats: Aarle-Rixtel
Leeftijd: 64 jaar

De heer Schepers is al zo’n 35 jaar als 
vrijwilliger bestuurlijk actief voor meerdere 
ver-enigingen. 
- Vanaf 1978 maakt hij zich verdienstelijk 
voor Toer Supportersclub Aan de Wielen 

in Aarle-Rixtel. Gedurende 10 jaar (1978 
- 1988) was hij penningmeester van 
deze club. Aansluitend is hij voorzitter 
geworden, welke functie hij nog steeds 
vervult. 
- Vanaf 1997 tot 2009 was hij voorzitter 
van de Stichting Organisatie Carnaval 
Ganzegat in Aarle-Rixtel en nu is hij nog 
steeds bestuurslid van deze stichting. 

- In 2003 was de heer Schepers 
medeoprichter van de Stichting 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel. Vanaf het 
begin tot 2007 was hij voorzitter en tot op 
de dag van vandaag is hij nog altijd een 
zeer actief bestuurslid. 
- Al meer dan 10 jaar verzorgt hij mee 
de avondwakes die in Aarle-Rixtel 
worden gehouden bij het overlijden van 

parochianen. 
- De heer Schepers is geen onbekende 
in de gemeenschap van Laarbeek en 
staat verenigingen en organisaties graag 
met raad en daad bij. Ook bij incidentele 
festiviteiten, zoals bijvoorbeeld de viering 
van het 10-jarig bestaan van de gemeente 
Laarbeek, is hij bereid tot deelname aan de 
organisatie. 

Peter Biemans
Woonplaats: Aarle-Rixtel
Leeftijd: 61 jaar

De heer Biemans maakt zich als vrijwilliger 
al 50 jaar verdienstelijk op muzikaal gebied. 
- Vanaf 1963 tot heden is hij lid van 
Harmonie De Goede Hoop in Aarle-Rixtel. 
Behalve dat hij nog steeds actief is als 
baritonspeler heeft hij gedurende 11 jaar 
(1990 -2001) ook als docent gefungeerd 
en veel muzikanten naar hun diploma A en 
B begeleid. 
- In de periode 1965 - 1974 was hij lid van 
het Jongerenkoor en speelde hij als zodanig 

mee in de begeleidende band. Hiervoor 
heeft hij veel arrangementen geschreven. 
- In 1968 was de heer Biemans 
medeoprichter en vervolgens gedurende 
8 jaar lid van Jeugdhofkapel Vatabieren. 
Ook voor deze kapel schreef hij regelmatig 
arrangementen. 
- Gedurende 8 jaar (1972 - 1980) 
was de heer Biemans lid van de in 
binnen- en buitenland bekende 
Ganzegatse Hofkapel. Als zodanig was 
hij ook actief bij de organisatie van het 
Pinksterblaaskapellenfestival. 
- Sinds 1987 is de heer Biemans trombonist 
en penningmeester van de internationaal 

optredende Never Mind Jazz Band in 
Eindhoven. 
- Zeventien jaar geleden (1996) was hij 
de initiator van de band The Golden 
Boys, waarvan hij nu nog lid is. Hij is 
de drijvende kracht die het repertoire 
kiest, arrangementen schrijft, contacten 
onderhoudt, repetities regelt en optredens 
organiseert. 
Naast zijn verdiensten op muzikaal gebied 
is de heer Biemans gedurende 26 jaar 
actief geweest in de medezeggenschap 
bij de voormalige gemeente Heeze en de 
huidige gemeente Heeze-Leende. 
- Tot 1997 was hij lid en secretaris van 

de medezeggenschapscommissie van de 
gemeente Heeze. Gedurende de laatste 
jaren van deze periode was hij nauw 
betrokken bij de gemeentelijke herindeling 
die op 1 januari 1997 een feit werd. 
-Daarna werd hij lid / vice-voorzitter van 
de Ondernemingsraad van Heeze-Leende 
en in 2006 nam hij de voorzittershamer over. 
- Bovendien is de heer Biemans actief 
geweest als lid van het Bijzonder 
Georganiseerd Overleg in het kader van 
de gemeentelijke samenwerking met 
Cranendonck en Valkenswaard. 
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Wij zijn klaar met de 
verbouwing! Kom een 
kijkje nemen in onze  
vernieuwde winkel

Kilometertellers nu vanaf  € 10,-

Fietshelmen 15% korting
 

Fietsschoenen 15% korting

Buitenband van € 17,95 nu met gratis binnenband
 

Sensa racefietsen en ATB’s 10% korting

Deze actie’s zijn geldig in de maand mei

 

 
 

 20% korting

15% korting

20% korting

Ortlieb tassen nu 10% korting

 (zonder inruil)

 (zonder inruil)

 (zonder inruil)
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Luch
tpo

st

Lliber is een van de vijf 
onbeduidende dorpjes binnen 
een door groene bergen en 
glooiende heuvels omsloten 
Jalónvallei; Valle-de-Pop. Buiten 
de bekende druiventeelt is het 
niet echt noemenswaardig. 
De Rooms-Katholieke-Kerk 
speelt in de levens van vele 
dorpelingen nog steeds een 
belangrijke rol. Het golvende 
landschap ligt 274mtr boven 
zeespiegel in de Marina Alta, 
Comunidad-Valencia, provincie 
Alicante aan de zuid-oost-
Spaanse-kust. Precies tussen de 
luchthavens Valencia/Alicante 
en hemelsbreed zo´n tien 
kilometer vanuit het goudgele 
strand het binnenland in. Dit 
stuk kustlijn staat bekend als 
Costa-Blanca, die haar naam te 
danken heeft aan de weelderige 
amandelbloesem die jaarlijks in 
de maand februari hellingen en 
dalen sprookjesachtig in roze-
wit laat veranderen. Twintig 
jaar geleden was Lliber een 
piepklein dorpje maar nadat het 
door buitenlandse rustzoekers 
werd herontdekt, groeide het 
inwonersgetal gestaag. Wij 
maakten het inwonersgetal 
rond met vijfhonderd, terwijl 
dat aantal tegenwoordig al 
verdubbeld is. De berg waarop 
wij ons huis bouwden heet 
Montanyeta en de vijftig meter 
verderop gelegen klimwand 
Penya-Roja is een onderdeel 
van de Sierra-de-Castellara. 
Het leven van mijn 
dorpsgenoten is gemoedelijk. 
Zo nu ook het mijne.

Finca-Erbalunga werd mijn 
onverwoestbare citadel die 
als een stenen windvanger 
tussen de bergen staat, op een 
sacrale plek die mij iedere dag 
het gevoel van vrijheid geeft. 
Het landleven bevalt mij wel, 
ondanks dat ik moest leren 
leven met zwijnen en ander 
wild gespuis. Zonder twijfel wist 
ik dat ik hier hoorde. Alles wat 
het leven heerlijk maakte… was 
HIER! Lliber gaf mij het gevoel 
alsof ik mijn thuis gevonden had. 

Hier werd ik door Spanjaarden 
met een glimlacht toegetreden! 
In Lliber werd ik herboren. Hier 
lag mijn nieuwe toekomst. 

De aardbol is zó groot. Ik vroeg 
me af waarom ik juist op dit 
piepkleine stipje mijn slaapplek 
wilde creëren. Misschien omdat 
ik verliefd geworden was op de 
Spaanse levensfilosofie en er 
het beste uithaalde wat Spanje 
zoal te bieden had. Als een 
olijfboom groeide Lliber in mij. 
Met noestige wortel en tak, 
van mijn kruin tot in mijn kleine 
teen. Ik genoot van mijn directe 
omgeving. Het  mañana-
gevoel, het groen waarin ik leef, 
de stilte van het landleven en de 
rust om mij heen brachten mij 
tot esoterische overpeinzingen, 
zelfanalyses en bewustwording 
zodat ik systematisch tot nieuwe 
spirituele inzichten kwam. Ik 
overwon mijn kanker, begon met 
schilderen, mozaïekworkshops 
en beschreef mijn memoires wat 
uiteindelijk een spiritueel boek 
werd. Hierin wordt de Katholieke 
kerk en Mariëngaarde slecht 
afgeschilderd waardoor ik twijfel 
of ik het moet uitgeven. Het 
script ligt in ieder geval klaar. 
Door de hoeveelheid vrienden 
en familie die in Lliber op bezoek 
kwamen ontstond het  idee om 
het gastenverblijf te verhuren 
aan zonaanbidders, rustzoekers, 
stedentrippers, luilakken,
(ont-)Spanjeliefhebbers, 
bergklimmers, wandelaars,
lekkerbekken, zuipschuiten,
cultuurfreaks, sportievelingen 
en creatievelingen. Ik klungelde 
een website in elkaar, maar die 
bleek wel te werken. 

Volgende week vindt u weer 
mijn volgende luchtpost in De 
MooiLaarbeekKrant met het 
vervolg op mijn levensverhaal. 

Veel zonnige groeten vanuit 
Lliber,
Anne Wittebol-Aarts
Www.FincaErbalunga.com

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Huub Cloudt

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

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

“Feest?” En op zoek naar een 
geluidsset? Voor €50,00 heeft u 
een complete set. Geïnteresseerd? 
06-41538601 of dj.imm@live.nl.

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

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

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

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Feesten/Partijen

Gevraagd

Te koop

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen krant 
ontvangen (op 
donderdag)?

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

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan Jos 
Segers uit Lieshout. Zijn ouders, 
en later Jos, waren eigenaar van 
de Végé-winkel aan het einde van 
de Dorpsstraat.

Wie kent Vim nog of Tante Blank, 
Kingcorn-brood of Vif-pudding? 
Heel normale merken in de jaren 
‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. Ze 
werden toen ook verkocht in één 
van de vier kruidenierszaken die 
Lieshout toen rijk was. Aan ’t Lam 
Eindje, zoals het laatste stukje 
van de straat door Lieshout werd 
genoemd, ontstond in 1962(!) de 
eerste zelfbedieningssupermarkt 
van de regio. Karretjes had je niet, 
maar wel een mandje waarmee 
je achtereenvolgens in de Végé, 
Pennymarkt, Micromarkt en 
Casper ging winkelen. 

Jos was een van de 9 kinderen 
van Cor en Nelly Segers en vanaf 
zijn 15e ‘rolde’ hij in de zaak. 
Als venter ging hij op pad in 
Lieshout en Mariahout, waar hij 
brood rondbracht. Op den duur 
vroegen mensen hem wel eens 
wat meer mee te nemen op de 
route en van lieverlee ontstond 
het winkelboekje. Het was heel 
normaal dat de winkelwaar thuis 
werd afgeleverd en de bezorger 
met open armen werd ontvangen. 
Vooral door de kinderen, want voor 
hen zat ergens in de winkelwaar 
een puntzakje kegelvormige 
schuimpjes verstopt, ‘pindullekes’, 
volgens Jos. “De meeste klanten 
lieten overigens alles ‘op de lat 
schrijven’!”

In de winkel kon je ’s morgens 
om half elf wel eens naar 
‘achter’ worden geroepen voor 
een kop cacao. Op een middag 
vond Nelly Segers in de winkel 
een kinderwagen (compleet 
met baby!). Ja, ook toen had je 
mensen, die in de haast dingen 
vergaten. Maar spectaculair 
werd het ook op een dag toen 
er vanuit Mariahout een auto 
tegen de winkelpui reed, waarvan 
de bestuurder te diep in het 
welbekende glaasje had gekeken. 

In mei 1994 kwam er een einde 
aan de winkel van Jos Segers, nog 
altijd terzijde gestaan door zijn 
beide ouders. De winkel en het 
woonhuis werden overgenomen 
door Merks tuingereedschappen, 
die er nog steeds zit. Jos kreeg 
een baan als orderverzamelaar 
en later kwaliteitscontroleur van 
versproducten. Dit werk doet Jos 
nog steeds, maar tegenwoordig in 
Breda. Een heel eind van huis, maar 
“je bent wel een keer afgewerkt 
en dat is fijn”. Wat hij het meest 
mist is het contact met de klanten. 
Met plezier maakt hij daarom tijd 
voor de volleybalclub, waar hij 
de broodnodige contacten in het 
dorp onderhoudt. 

In de winkel kon je ’s morgens In de winkel kon je ’s morgens 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers 
die de tuin onkruid vrij willen 
houden bij De regt KSW (klein-
schalig wonen) in Beek en Donk. 
Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met via 0413-209428 
of 0492471201.

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

Gezocht

Aangeboden

Ons wonder, zo klein, zo compleet 
en voor ons heel bijzonder. Intens 
gelukkig en trots zijn wij op onze 

dochter.

Emma
20 april 2013

Frank, Daniël, Natalia 
     van den Bogaard

Emma

Boomkwekerij Th. Biemans
Elsduijn 1, 5737 RN, Lieshout
Tel. 0499 423619
www.boomkwekerijbiemans.nl

Buxushaag
in pot U kunt ook uw folder

laten bijsteken 
in DeMooiLaarbeekKrant
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Deze foto is in de jaren ‘60 gemaakt in Beek en Donk. Wie kan ons 
vertellen waar dit is en wat voor winkel dat was? 
Laat het ons weten via redactie@demooilaarbeekkrant.nl. 

Het antwoord van vorige week: Familie Mennen uit Mariahout.

Het antwoord was naar alle waarschijnlijkheid niet voor iedereen even 
gemakkelijk. We kregen slechts twee telefonische antwoorden op de 
foto van vorige week. 

Gerrie Dekkers uit Aarle-Rixtel herkende twee van de zeven personen 
(Martien en Toon Mennen) op de foto. 

Jan Jansen (jr) belde ook om het antwoord door te geven. Hij bleek zelf 
de maker te zijn van de foto! Hij wist iedereen bij naam te noemen en 
vertelde dat de foto rond 1975 gemaakt is. 

De namen op de foto 
van links naar rechts: 
Piet Mennen, Linnart 
Mennen, Martien 
Mennen, Toon Mennen, 
Maria Mennen - Van de 
Goor, Jan Jansen (sr) en 
Harrie Mennen.

Historische beelden

Ontspanningsmiddag De Zonnebloem

Collecte Zonnebloem Mariahout

Laarbeekse Wandeltochten 

Automobilist aangehouden na 
achtervolging

Kraamhuur 
op braderie 
Lieshout

Gratis reserveren 
binnen bibliotheek 
De Lage Beemden

Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek  
Beek en Donk – De Zonnebloem 
(afdeling Beek en Donk) organiseert 
een ontspanningsmiddag. 
Deze middag vindt plaats op 
dinsdag 14 mei en is bedoeld 
voor alle thuiswonende zieken, 
gehandicapten en personen 
die behoefte hebben aan wat 
gezelligheid. De middag wordt 
gehouden in de zaal van Herberg ’t 
Huukske. 

Bezoekers hoeven geen
ondersteunend lid te zijn van 

de Nationale Vereniging De 
Zonnebloem in Breda om naar deze 
middag te komen. Om 13:00 uur 
gaat de zaal open en om 13:30 
uur is er koffie. Tonny Wijnands uit 
Deurne brengt 2 keer drie kwartier 
zang en sketches. Voor de loterij is 
er in de pauze de mogelijkheid om 
lotjes te kopen. Wie deze middag 
wil bijwonen, kan zich voor 10 
mei aanmelden bij mevrouw Ria 
Derksen, tel: 0492 464150, of bij 
mevrouw Toos van de Linden, tel: 
0492 462974. De kosten zijn €3,00.

Mariahout – De Zonnebloem 
Mariahout houdt in de week van 
6 tot en met 11 mei haar jaarlijkse 
collecte. De opbrengst komt geheel 
ten goede aan de Zonnebloem 
Mariahout.

Voor de ouderen, hulpbehoevenden, 
gehandicapten en eenzamen 
probeert de Zonnebloem weer een 

mooi jaarprogramma te maken. 
Hiervoor heeft de Zonnebloem uw 
hulp nodig, door de collectant niet 
voor niets aan de deur te laten staan.

In De MooiLaarbeekKrant kunt u 
teruglezen wat er met uw bijdragen 
gedaan wordt. De organisatie 
dankt bij voorbaat iedereen die een 
bijdrage levert.

Voor zowel geoefende als 
recreatieve wandelaars houdt 
buurtvereniging De Vijver uit 
Beek en Donk de jaarlijkse 
wandeltochten op zaterdag 1 en 
zondag 2 juni. De organisatie heeft 
weer 2 verschillende wandeltochten 
uitgezet. De startplaats is Brasserie 
De Zwaan, Herendijk 37 in Beek en 
Donk. 

Voor deze tocht, door de omgeving 
van Laarbeek, kunt u kiezen uit 
afstanden van 5, 10, 15, 20, 30 
of 40 km. De laatste afstand is 
een goede oefening voor diegene 
die de Nijmeegse vierdaagse of 
de Kennedymars gaan lopen. De 
tochten zijn helemaal uitgepijld en 

gaan over B-wegen, onverharde 
paden, door bossen, over 
fietspaden, langs waterloopjes, 
vennen en poeltjes, kortom door 
de mooiste gebieden rondom 
Laarbeek. Onderweg zijn er diverse 
rustpunten en ook de EHBO 
is aanwezig. De inschrijftijden 
zijn voor de 20, 30 en 40 km 
vanaf 07:30 uur. Voor de kortere 
afstanden kan vanaf 09:00 uur 
ingeschreven worden. De kosten 
bedragen €2,50 per persoon per 
dag. U kunt per dag inschrijven en 
de route op zondag is een andere 
dan de route op zaterdag. Voor 
meer informatie kunt u terecht op 
www.laarbeeksewandeltochten.nl 

Een 27-jarige automobilist uit 
Aarle-Rixtel is in de nacht van 
maandag op dinsdag tweemaal 
aangehouden voor rijden onder 
invloed en roekeloos rijgedrag.

Surveillerende agenten zagen de 
man rond 23.00 uur in een bestelbus 
met op de Lieshoutseweg met hoge 
snelheid  Aarle-Rixtel in rijden. Ze 
wilden de bestuurder laten stoppen, 
maar de man reageerde niet op 
een stopteken. Uiteindelijk stopte 
de man in Nuenen op de Smits 
van Oijenlaan voor een stoplicht. 
Een blaastest wees uit dat de man 

1,5 keer teveel had gedronken. 
Op het politiebureau kreeg hij een 
proces-verbaal en werd hem een 
rijverbod van drie uur opgelegd. 
Toen hij naar buiten ging, stapte 
hij echter direct weer in de bus 
en reed met hoge snelheid weg. 
Agenten zetten de achtervolging in. 
De automobilist reed meer dan 50 
kilometer te hard in de bebouwde 
kom. Hij werd uiteindelijk op 
de Muzenlaan in Beek en Donk 
klemgereden en aangehouden voor 
roekeloos rijgedrag. Zijn rijbewijs 
werd ingevorderd en de bus werd 
in beslag genomen.

Lieshout – In het centrum van 
Lieshout wordt op 2e Pinksterdag 
(20 mei) de jaarlijkse braderie 
gehouden. Dit evenement 
wordt georganiseerd door de 
Gardistenbond en de Commissie 
Boerenbruiloft Raopersgat. 

Verenigingen, hobbyisten en 
verzamelaars uit Laarbeek krijgen 
de mogelijkheid om op deze 
drukbezochte braderie een kraam 
te huren. Dit is uitsluitend voor de 
verkoop van ‘non-food’.
Belangstellenden kunnen tot 10 
mei een kraam bespreken via 
braderielieshout@gmail.com De 
kosten zijn €25,00 per kraam.  Naast 
het verschaffen van informatie en 
het werven van nieuwe leden is 
de braderie voor verenigingen een 
geschikte gelegenheid om met een 
leuke activiteit extra inkomsten te 
genereren. Marktkooplieden en 
verkopers van  ‘food’ dienen contact 
op te nemen met ‘Organisatie- en 
adviesbureau Koolen en Koolen’ uit 
Tilburg via hun website. 

Vanaf april kunnen leden van 
Bibliotheek De Lage Beemden 
gratis materialen reserveren die 
beschikbaar zijn binnen de dertien 
vestigingen van de bibliotheek. 
Het reserveringsgeld is komen te 
vervallen. Voor reserveringen bij 
andere bibliotheken wordt nog wel 
reserveringsgeld gevraagd.

Materialen zijn zowel in de 
bibliotheek als thuis via de website 
van de bibliotheek te reserveren. De 
lener krijgt bericht als het materiaal 
opgehaald kan worden in de 
gewenste vestiging.

Voor meer informatie kijk op www.
bibliotheeklagebeemden.nl.

De voormalige gezondheidsteams 
van Laarbeek houden weer een 
wandelvierdaagse op 14 tot en 
met 17 mei. Elke dag wordt in een 
andere kern gewandeld. 

De afstanden die gelopen kunnen 
worden zijn 3, 5 of 10 km. Iedereen 
kan hieraan deelnemen. De 3 
en 5 km zijn ook geschikt voor 
rolstoelers en wandelwagens. 
Bij deelname aan tenminste 3 
van de 4 dagen ontvangt iedere 
deelnemer een uniek aandenken, 
deze wordt uitgereikt bij café 
Stout aan de Dorpsstraat 86 in 
Aarle-Rixtel. Elke dag wordt een 
gezonde versnapering en drinken 
aangeboden. De kosten zijn voor 4 
dagen €2,00 en voor 1 dag is dat 
€1,00. 

De start en finish plaatsen zijn  als volgt;
14 Mei Start in Beek en Donk 
vanaf Café van de Burgt aan het 

Heuvelplein.  Inschrijven tussen 
17.30 en 19.00 uur. 
15 Mei Start in Lieshout vanaf 
het Café De Koekoek aan de 
Dorpsstraat.  Inschrijven tussen 
17.30 en 19.00 uur. 
16 Mei Start in Mariahout vanaf het 
buurthuis aan de Bernadettestraat.  
Inschrijven tussen 17.30 en 19.00 uur. 
17 Mei Start in Aarle-Rixtel vanaf 
Café Stout Dorpsstraat 86 Aarle-
Rixtel. Inschrijven tussen 17.30 en 
19.00 uur. 

Bijzonder is dat ook veel schooljeugd 
mee gaat lopen. Vorige jaren was 
het Basisschool De Fontein die 
met bijna 100 deelnemers mee 
deed. Dit jaar zijn op initiatief van 
de Ouderraad van Basisschool De 
Fontein ook andere Basisscholen 
benaderd en hier van zijn er die ook 
al actief wandelaars aan het werven 
zijn.

Meer en actuele informatie kun je 
vinden op de Website: 
http://www.123website.nl/
WandelvierdaagseGezondLaarbeek
of je kunt de onderstaande mensen 
van de organisatie benaderen;
Aarle-Rixtel 
Gerjan Beniers 
T 0492 383147 
E gjmbeniers@onsbrabantnet.nl 

Beek en Donk 
Jan van Schijndel 
T 0492463228
E jgthvanschijndel@onsbrabantnet.nl 

Lieshout 
Henk Berkers 
T 0499 422098 
E henkberkers@onsmail.nl 

Mariahout 
Leo en Wilhelmien Biemans 
T 0499 422193 
E biemansleo@hotmail.com 

Kunstenaars exposeren in Mei

Corry Salimans
Sonja Manders
Henny Adank
Hans Vermeltfoort
Johnny van den Crommenacker
Gerard Hendriks
aquarelleert op 5 mei de hele dag.

Thomas Schmall portrettekenen
op 4-5 mei

4-5 mei 11-12 mei van 
11.00u-17.00u

19-26 mei 13.00u tot 17.00u

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

ook tijdens de kunstroute

Praktijk Annemie voor voetverzorging en massages
Pedicure 
Ontspanningsmassage 
Chinflex®voet/beenmassage 
Sabaaydi kruidenstempelmassage
Thaise voetmassage 

Ook leuk om cadeau te geven

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

Lid:
Meer dan 

lezen alleen
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Hoe MOOI is Laarbeek?Hoe MOOI is Laarbeek?
In deze rubriek bieden we elke 
week ruimte aan mensen uit 
Laarbeek om hen te laten vertellen 
hoe ‘mooi’ zij Laarbeek vinden. 
Het kan gaan over henzelf, een 
organisatie waarvoor ze werken 
of iets wat ze meegemaakt 
hebben, maar het moet gaan over 
Laarbeek.

Deze week een verhaal over Social 
Sofa’s.

Wie in Laarbeek rondkijkt, ziet 
steeds meer mozaïekbankjes staan, 
ook wel Social Sofa’s genoemd. Het 
idee van de Social Sofa is afkomstig 
van de gemeente Tilburg. 

Cabaretière Karin Bruers wilde 
met haar ‘1000 bankjes-project’ 
de sociale cohesie tussen mensen 
versterken. Vanuit deze gedachte 
kreeg zij samen met een aantal 
kunstenaars het idee om een 
betonnen sofa te maken, daar een 
mooi eigen ontwerp op te tekenen 
en dit vervolgens, door mensen uit 
de wijk waar de sofa zou komen 

staan te laten, ‘beplakken’ met  
mozaïeksteentjes. Inmiddels heeft 
dit idee uit Tilburg geleid tot een 
groot aantal sofa’s verspreid over 
heel het land. In Tilburg staan er nu 
ongeveer 150.

In de gemeente Laarbeek 
willen steeds meer organisaties 
met inzet van vrijwilligers ook 
Social Sofa’s realiseren. Dankzij 
subsidiemogelijkheden van de 
gemeente, Rabobank Peel Noord 
en diverse sponsoren worden deze 
initiatieven mogelijk gemaakt.

Er staan al sofa’s op het speelveldje 
tussen de Heesweg en de 
Koppelstraat, op het Wiekenplein 
en naast de Vijver aan de 
Nachtegaallaan in Beek en Donk 
en in Lieshout bij het Dorpshuis. In 
Mariahout is vrouwenvereniging 
oMase bezig om een bank te 
beplakken in het pand van Jan van 
Heeswijk in Mariahout. In Beek en 
Donk zijn leden van buurtvereniging 
Octopus bezig in hun speeltuin aan 
de Lage Heesweg en zijn kinderen 

van basisschool/kindcentrum
De Raagten samen met cliënten 
van de Dagbestedingscentra van 
ORO (Lage Hees en de Nieuwe 
Werf) met hun bank bezig in het 
Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg.

Het laatste  initiatief komt uit Aarle-
Rixtel, waar Anne van de Ven en 
haar schoondochter Yvonne met 
vele anderen een Social Sofa bij 
het wooncomplex  Zonnetij willen 
realiseren. De financiën zijn rond, 
het ontwerp is klaar en zij hopen 
vanaf half juni te gaan starten met 
het plakken van het mozaïekbankje 
in een leegstaand lokaal van 
basisschool de Heindert.

Voor meer informatie over 
aanvraag van een Social Sofa kunt 
u terecht bij mevr. Ada van de Pol 
van de Gemeente Laarbeek. Dit 
kan telefonisch via 0492-469700 of 
door een e-mail te sturen naar ada.
vd.pol@laarbeek.nl. 

Yammas eindsoos snel en hoog

Sint Servatius Gilden Lieshout brengt vendelhulde

Mariahout – Vele Yammas leden 
hebben een spetterende eindsoos 
gehad op vrijdag 12 april. Op die 
avond vonden diverse activiteiten 
plaats, waaronder penalty’s 
schieten waarvan de snelheid werd 
gemeten.

De snelheden die behaald werden, 
waren meer dan 80 km per uur. 
Er kon gevoetbald, gekorfbald 
en meegedaan worden aan een 
wedstrijd doelschieten. Buiten 
konden liefhebbers, gezekerd en 
met behulp van een kraan, kratten 
stapelen waarbij de deelnemer zelf 
overeind bleef staan. In de zaal 
waren kapsters aanwezig die een 
haarmetamorfose verzorgden. 

Vele jongens en meiden werden 
voorzien van een (nep)tatoeage. 
Ook voor mooie gelakte nagels kon 
gezorgd worden.

Na afloop van deze eindsoos 
werden de diverse winnaars 
bekend gemaakt. Het snelste schot 
op doel werd gemaakt door Tim 
Barten. Zijn bal op doel had maar 
liefst een snelheid van 91 km/uur. 
Bij het korfbal doelschieten was 
Vera Leenders de winnares. Bij het 
kratten stapelen was er een prijs 
voor de beste jongen en een voor de 
beste dame. De beste jongen was 
Rick Barten en de beste dame was 
Shania Hendriks. Beiden hadden alle 
30 kratten onder zich opgestapeld 
zonder er zelf vanaf te vallen op 
een hoogte van maar liefst 7.50m. 
Iedere winnaar kreeg een nationale 
bioscoopbon overhandigd.

Mede dankzij de grootte opkomst 
van de ouders, vrijwilligers en 
leden was dit een geweldige 
afsluitingsavond voor iedereen. Na 
de meivakantie volgt begin juni 
het jaarlijkse buurtvoetbaltoernooi. 
Hiervoor kun je je nog opgeven tot 
19 mei a.s. bij Henri Maas. Yammas 
be there ! Voor foto’s zie www.
yammas.nl.

Het Sint Servatius Gilden 
Lieshout bracht op vrijdag 26 
april een vendelhulde bij Anny 
Vorstenbosch-Kuipers uit Lieshout. 
Zij was die ochtend gekroond tot 
‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. 

Anny ontving deze onderscheiding 
uit handen van burgemeester 
Hans Ubachs, vanwege het vele 
vrijwilligerswerk wat zij deed voor 
de plaatselijke gemeenschap, maar 

ook in regionaal verband. Anny is 
en was altijd zeer actief. 

Op dinsdag 30 april bracht het 
gilden een vendelhulde bij Martien 
Welten uit Lieshout vanwege een 
koninklijke onderscheiding. Hij had 
deze onderscheiding al in februari 
ontvangen. Vanwege ziekte van 
Martien kwam het toen niet 
gelegen om een hulde te brengen. 
De 70-jarige Lieshoutenaar kreeg 

de onderscheiding omdat hij zich 
vanaf 1975 op veel manieren 
verdienstelijk heeft gemaakt in 
Lieshout. Zo is hij tien jaar lang 
penningmeester geweest van de 
oudervereniging van de voormalige 
Jozefschool (nu De Fontein). Ook is 
hij actief bij Heemkundekring ‘t Hof 
van Liessent.

Sofa Beek en Donk - Speeltuin

Koppelstraat
Sofa Beek en Donk - De Regt Sofa Beek en Donk

Sofa Beek en Donk - Speeltuin Octopus

Sofa Mariahout

Sofa Beek en Donk - Speeltuin

Koppelstraat

Sofa Beek en Donk - Vijver
Sofa Beek en Donk - Vijver

Sofa Lieshout - Dorpshuis

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL

informeer naar de voorwaarden
niet in combinatie met andere acties

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

FIT DE ZOMER IN?
Gezellig, sfeervol & persoonlijk

Willemstraat 3a  •  Beek en Donk  •  0492-468 768
www.sportcentrumcoach.nl

Fitness • Groepslessen • Squash

Zonnebank • Sauna • Personal Training

Voedingsbegeleiding • Bootcamp

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

Aankomend weekend
4 & 5 mei 

09:00 - 17:00 
geopend 

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

a.s. zondag 5 mei open dag
elke klant een gratis plant

 Geranium`s hang & staande

en een groot assortiment zomerbloeiers
 

tevens het juiste adres
voor tuinaanleg & onderhoud

Vaste lage prijs 
€ 0,89 p.st.

 

Tip de redactie!
Heb je tips en/of ideeën voor MooiLaarbeek? Laat het ons weten! 
Bel naar 0492-832182 of stuur een e-mail naar redactie@demooilaar-
beekkrant.nl. 
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BEEK EN DONK – Op maandag 6 mei 
gaat de restauratie van de Oude Toren 
aan de Dokter Tim-merslaan in Beek en 
Donk van start. Het meeste werk zit in 
het repareren van het metselwerk. Ka-
potte stenen worden vervangen en het 
voegwerk wordt hersteld. Daarom zal 
de toren helemaal in de steigers gezet 
worden.

De toren is ongeveer 40 meter hoog en 
heeft een oppervlak van 8 x 8 meter in 
het vierkant. Er is een traptoren met een 
spiltrap in de zuidoosthoek van de toren 
gebouwd. In 1960 is de toren voor het 
laatst grondig opgeknapt en nu is het na 
ruim 50 jaar weer nodig.

De toren staat er al sinds ongeveer 
1400. Hij is een keer ingestort en in 
1672 opnieuw opgebouwd. Er zat 
oorspronkelijk een kerk aan vast. Dat 
is nog goed te zien aan de sporen in de 
westgevel. In de tijd van de reformatie 

zijn de toren en de kerk verwaarloosd. 
Het schip van de kerk is ingevallen en in 
1813 gesloopt. De toren met de muren 
van bijna een meter dik is zo robuust dat 
deze wel be-stand was tegen 150 jaar 
verwaarlozing.

Aannemer Nico de Bont uit Vught is de 
aannemer die het werk gaat maken. 
Dit gespecialiseerde restauratiebedrijf 
heeft 50 jaar geleden ook de restauratie 
van de Oude Toren uitgevoerd. Ze ver-
wachten eind juli 2013 klaar te zijn.

Op 9 mei (hemelvaartsdag) doet de 
toren mee aan de ‘Middeleeuwse 
torendag’ en die dag is hij ook voor 
publiek toegankelijk. Heemkundekring 
De Lange Vonder zal het publiek 
rondleiden tussen 12 en 16 uur. Als 
u over een goede conditie is het ook 
mogelijk om onder begeleiding met de 
spiltrap de toren te beklimmen.

29 april t/m 4 mei  Gemeenschapsblad (Aarle-Rixtel)
6 t/m 11 mei  Zonnebloem (Mariahout)
13 t/m 18 mei  Astma Fonds
20 t/m 25 mei  Appco Marketing BV (werven donateurs)
27 mei t/m 1 juni  Prins Bernhard Cultuurfonds

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende vergunningen te 
hebben verleend.
- Aan Scouting Lieshout-Mariahout voor het organiseren van een loterij op 22 juni  
  2013 in de blokhut ’t Luijts Honk, Herendijk 7 in Lieshout (verzonden 18 april 2013).
- Aan mevrouw C.M. Boer voor het innemen van een standplaats op het parkeerterrein 
  van de Jumbo in Lieshout op zaterdagen van 7.00 tot 20.00 uur voor de verkoop van    
  gegrilde kipproducten en snacks (verzonden 18 april 2013).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Melding Wet milieubeheer Willemstraat 7a Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een melding 
op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door van Hoof 
Interieurbouw, voor het oprichten van een inrichting voor houtbewerking aan de 
Willemstraat 7a in Beek en Donk waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van 
toepassing is. De melding is ontvangen op 29 maart 2013 en aangevuld op 15 april 
2013. 
De melding kunt u tijdens openingsuren inzien op de afdeling Burgers en Bedrijven 
in het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij 
de heer Van den Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

Ontwerpbeschikking 
omgevingsvergunning  
De Wolfsputten 7 Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend in het kader 
van de Wet algemene be-palingen 
omgevingsrecht voornemens te zijn 
vergunning te verlenen aan Erivon B.V. 
voor het ver-anderen en uitbreiden van 
de bestaande inrichting of de werking 
daarvan gelegen aan De Wolfsput-ten 7 
in Aarle-Rixtel.
De ontwerpbeschikking en bijbehorende 
stukken liggen van woensdag 1 mei tot 
en met woensdag 12 mei 2013 ter inzage 
bij het team omgevingsvergunning  in het 
gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst 
kan een mondelinge toelichting op de 
stukken worden gegeven. Bovendien 

kunt u telefo-nisch informatie inwinnen 
via telefoonnummer 0492 469 867.
Gedurende de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden schriftelijk of 
mondeling hun zienswijze ken-baar 
maken. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u richten aan burgemeester en 
wethouders van Laar-beek, Postbus 190, 
5740 AD Beek en Donk. Mondelinge 
zienswijzen kunnen naar voren worden 
ge-bracht bij de afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling. Hiervoor wordt een 
hoorzitting georganiseerd na te-
lefonische afspraak met de heer J. van 
den Eijnde, telefoon 0492 469 867. 
Als u zienswijzen in-brengt, kunt u 
verzoeken om uw persoonlijke gegevens 
niet bekend te maken.

In verband met het houden van een ‘Streetwisedag’ door basisschool De Heindert 
zal het gedeelte van de Heindertweg tussen de Schoolstraat en de Phaffstraat in 
Aarle-Rixtel worden afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze 
maatregel zal gelden op dinsdag 21 mei 2013 van 8.00 – 12.00 uur.

LAARBEEK – Vanwege de komende feestdagen is het gemeentehuis gesloten op  
donderdag 9 mei, vrijdag 10 mei en maandag 20 mei. De Milieustraat is gesloten op 
donderdag 9 mei. 

LAARBEEK - Op zaterdagavond 4 mei wordt 
door de gemeente Laarbeek aandacht 
geschonken aan de Dodenherdenking. Het 
– landelijk- thema voor dit jaar is: ’Vrijheid, 
spreek je af‘.

Voorafgaand aan de ceremonie van 2 
minuten stilte om 20.00 uur, vindt om 
18.45 uur een herden-king plaats in de 
Michaëlkerk. Daarna volgt de stille tocht 
door de Koppelstraat tot aan het herden-
kingsmonument voor het gemeentehuis.

Omdat de Leonarduskerk niet beschikbaar 
is, wordt de herdenkingsbijeenkomst dit 
jaar in de Michaëlkerk gehouden. Een 
ensemble van harmonie O&U en het 
koor De Cantorij uit Aarle-Rixtel zul-len 
de herdenking in de kerk muzikaal vorm 
geven. De Laarbeekse Veteranenvereniging 

gedenken hun oorlogsslachtoffers op 
eigen wijze. Mevrouw Jager zal namens de 
Protestantse gemeente Hel-mond/Laarbeek 
een kort woord spreken. Ook leden van de 
Jeugdgemeenteraad zullen aanwezig zijn 
om een gedicht voor te lezen.

Om 19.45 uur zal burgemeester Ubachs 
een toespraak houden. De heer Wies 
Rooijakkers is dit jaar benaderd om als 
burgerspreker een woordje te zeggen. De 
Beek en Donkse gildes en de harmonie O&U 
en Scouting Lieshout/Mariahout zorgt voor 
het vlaggenprotocol en Nick Heesakkers zal 
de ‘Last Post’ te laten horen.

Na de kransleggingen kunnen de inwoners 
van Laarbeek natuurlijk ook bloemen neer 
leggen bij het herdenkingsmonument.

Op 12 november 2012 is door Stichting 
WISH Outdoor een vergunning op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) voor 
het organiseren van het evenement 
WISH Outdoor 2013 aangevraagd. 
Het evenement is een driedaags 
muziekfestival op adres Lekerstraat ter 
hoogte van nr. 4 in Beek en Donk. Het 
evenement wordt gehouden op vrijdag 
5 juli 2013 van 16.00 tot 0.30 uur 
maximaal 1.850 bezoekers, zaterdag 
6 juli 2013 van 13.30 tot 02.00 uur 
maximaal 20.000 bezoekers (onder 
voorwaarden), en op zondag 7 juli 
2013 van 13.00 tot 23.30 uur maximaal 
15.000 bezoekers. Er wordt vanaf 
vrijdag 5 juli 16.00 tot maandag 8 juli 
2013 12.00 een camping ingericht ten 
behoeve van maximaal 1.850 bezoekers.

De burgemeester is voornemens om 
medewerking te verlenen aan dit 
evenement. Wel heeft hij bepaald dat 
afdeling 3.4 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht de Uniforme openbare 
voorbereidings-procedure op deze 
aanvraag van toepassing is. Dit houdt in 
dat het ontwerpbesluit en de bijbeho-
rende stukken van woensdag 1 mei tot 
en met dinsdag 11 juni 2013 ter inzage 
liggen bij de infor-matiebalie in het 
gemeentehuis Laarbeek.

Gedurende deze termijn kan iedereen 
schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u richten aan de burgemeester van 
Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en 
Donk. Van de mondelinge zienswijzen 
wordt een verslag gemaakt.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

De Oude Toren in de steigers

Collecterooster mei 2013

Verleende vergunningen

Wet milieubeheer

Wabo

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Aangepaste openstelling

Bijeenkomst 4 mei Dodenherdenking

Voorgenomen besluit evenement WISH Outdoor 2013

Gemeente actueel

Kort Nieuws

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

Op vrijdag 3 mei komt burgemeester Ubachs aan het woord.

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
- 35 Gemeenten en 3 waterschappen slaan handen ineen
- 18-Jarigencampagne Donorregistratie
- Denk mee over de toekomst van Laarbeek op www.toekomstvisielaarbeek.nl
- Kunstroute Laarbeek
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern              Ingediend d.d. Werkomschrijving
De Duivenakker 74 Aarle-Rixtel         16-04-2013 Verplaatsen
     opslagloods
Lijsterstraat 25 Aarle-Rixtel         16-04-2013 plaatsen units
De Wolfsputten 11 Aarle-Rixtel         16-04-2013  plaatsen tijdelijke units 
 
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen
Locatie            Kern                      Ingediend d.d.   Werkomschrijving
Lekerstraat ongenummerd     Beek en Donk   12-03-2013   strijdig gebruik terrein

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                     Kern  Werkomschrijving   Activiteit    Verzonden
Croylaan 3                  Aarle-Rixtel herbouw stal              bouw/ontheffing       17-04-2013
Croylaan 3                  Aarle-Rixtel bouw              bouwen     17-04-2013
  mantelzorgwoning
De Wieken 37            Lieshout vergroten woning         bouwen      23-04-2013
Zaagmolenweg 61    Beek en Donk plaatsen dakopbouw    bouwen    23-04-2013

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

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

Locatie Kern  Werkomschrijving       Activiteit
Veghelsedijk 12 Mariahout verwijderen asbest       slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Wabo in 
het gemeente-huis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het 
omgevingsloket via gemeen-te@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak 
maken via het centrale telefoon-nummer 0492 469 700.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Aanvragen omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

De Werkgroep laat zich horen en 
zien in Laarbeek!

Voor, door en met elkaar. Iedereen 
doet mee. Laagdrempelig, 
zichtbaar en toegankelijk zijn. 
Belangrijke kernwaarden die 
politieke partij De Werkgroep 
uitdraagt. 
De Werkgroep vindt dat 
iedereen in Laarbeek mee moet 
kunnen blijven doen. Niet ieders 
portemonnee is even groot en 
dat maakt dat bij steeds minder 
financiële overheidsmiddelen 
goed gekeken moet worden 
hoe deze te verdelen, zodat 
niemand buiten de boot valt. 
Ook op het groen in Laarbeek 
is De Werkgroep heel zuinig, 
waarbij de oorspronkelijke natuur 
zoveel mogelijk behouden moet 
worden. Afgelopen weken 
heeft De Werkgroep zich weer 
nadrukkelijk laten horen in de 
media over de evt. aan te leggen 
Ruit. Daarin wil De Werkgroep 
dat de oorspronkelijke afspraken 
nagekomen worden. Dit ook 
om de natuur in Laarbeek en 
omgeving te sparen en de 
leefbaarheid in de kernen op een 
hoog peil te houden. 
Elkaar kunnen ontmoeten in de 
kernen staat bij De Werkgroep 
ook bovenaan het lijstje. De 
dorpshuizen, verenigingen, 
vrijwilligers, sportgelegenheden, 
evenementen, maar ook 
winkelvoorzieningen, een 
evenredige verdeling van 
woningaanbod en openbaar 
vervoer dienen in de kernen 
voor alle doelgroepen aanwezig 
te zijn. De Werkgroep staat 
voor samenwerken in de 
gemeenteraad alsook met de 
inwoners van Laarbeek. De wijze 
waarop je dat doet, krijgt alle 
aandacht bij De Werkgroep, die 
een sterke voorstander is van 
overleg met belangengroepen bij 
nieuwe ideeën en ontwikkelingen. 
De burger is voor De werkgroep 
de belangrijkste raadgever. Deze 
meningsvorming en inspraak 
laat De Werkgroep ook tot 
uiting komen in haar Politieke 
Cafés. Op 23 mei a.s. in Zaal 
Van Bracht in Aarle-Rixtel staat 
vanaf 20:00 uur het thema 
“Duurzaam Ondernemen” 
centraal.  Ondernemen moet, 
maar dan wel met oog voor 
het milieu en de toekomst, dus 
duurzaam. De Raadsleden Rick 
van Bree, Jos Gruijters, Erik van 
Haperen en Ben Swinkels staan 
namens De Werkgroep voor al 
deze punten. Zichtbaar aanwezig 
in de Laarbeekse kernen! Ook in 
de pers, op Facebook, Twitter en 
internet (www.dewerkgroep.nl).

De Zeepkist 

Afvalkalender

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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          Koppelstraat 66    Beek en Donk 

Bij aankoop van een artikel 
ontvangt u een gratis kanskaart en 
bij besteding van elke 20,- euro 
meer ontvangt u een extra 
kanskaart!

U kunt deze kanskaarten tot 
2 juni inleveren en wie weet 
wint u deze faunaland-fiets!

De Ruit en de bedrogen burger.

Man aange-
houden na inslaan 
ruiten gemeente-
huis

Dat zou de titel wel eens kunnen 
worden van het eindrapport  
omtrent de Ruit om Eindhoven. 
Het zou het zoveelste schandaal 
zijn op bestuurlijk gebied, waarbij 
de burger optimale inspraak 
wordt beloofd en waar aan het 
eind van de rit om allerlei meestal 
onduidelijke redenen alles opzij 
wordt  geschoven.  Maar zijn 
we als burger nu al aan de kant 
gezet of zijn er nog kansen om de 
inspraak en de afspraken omtrent 
de aanleg van de ruit te redden? 
De feiten zijn dat er een akkoord 
ligt tussen onze gemeenteraad 
en de provincie, inhoudende kort 
gezegd de weg niet zichtbaar 
en niet hoorbaar!  Dan zijn de 
klankbordgroepen ingesteld; veel 
organisaties die heel veel burgers 
vertegenwoordigen op vrijwel 
alle maatschappelijke vlakken en 
belangen. De eerste bijeenkomst 
werd vooral gediscussieerd over de 
zin van deze klankbordgroepen. 
Het zal toch niet zo kunnen zijn, 
dat men zijn vele en kostbare tijd 
voor niks daarin zou stoppen? 
U kunt het wel raden; natuurlijk 
zou met de mening van de 
klankbordgroepen nadrukkelijk 
rekening worden gehouden. Men 
zou zelfs zonder de deskundige 
inbreng vanuit de diverse groepen 
niet eens een goed plan op 
detail nivo  kunnen maken. Er is 
vervolgens door de deelnemers 

dan ook een overstelpende 
hoeveelheid gegevens en 
waardevolle info ingebracht en 
het daarvoor ingehuurde buro 
had de handen vol om alles te 
verwerken. Dit alles gebeurde op 
een zeer positieve maar uiteraard 
kritische manier. Er zijn dan ook 
meer bijeenkomsten geweest dan 
eerst gepland, en het gaat nog 
door. Maar, wat was er gebeurd 
als bij deze eerste bijeenkomst het 
SEO-rapport uit 2010 op tafel had 
gelegen? Als alle vragen die nu in 
alle openheid zijn gesteld, en waar 
een antwoord op moet komen in 
dat rapport deels zeer duidelijk al 
zijn beantwoord? Als burger vraag 
je je toch ook af, of de teruggang 
van duizenden woningen in ons 
gebied Eindhoven/Helmond en 
dus duizenden inwoners minder, 
maar vooral ook duizenden 
verkeersbewegingen minder dan 
vele jaren geleden voorzien geen 
gevolgen hebben? Die plannen 
gaan nog uit van sterke groei, 
terwijl er nu sprake is van sterke 
achteruitgang. De kosten werden 
ook bij de klankbordgroepen, 
zelf was ik bij twee verschillende 
deelbesprekingen aanwezig, 
steeds ter discussie gesteld 
door deskundigen uit diverse 
groeperingen! Ook dat staat klip 
en klaar in dat bewuste rapport , 
dat men dan vergeten is rond te 
sturen en bespreekbaar te maken. 

De kosten zijn te laag ingeschat 
en zelfs dan komt men nog veel 
te veel geld tekort. Het is dus 
een schande, dat bestuurders 
bij de provincie, zoals de heer 
van Heugten , nu roepen dat dit 
rapport van nul en generlei waarde 
is en eerder al riep dat de vele 
“eisen” van de klankbordgroepen 
natuurlijk niet konden worden 
ingevuld omdat er toch geen 
geld was. Het feit, dat dit alles nu 
gekleineerd wordt is een teken 
aan de wand; het past de heren 
niet in hun armzalig plaatje van te 
weinig middelen en geen klip en 
klare onderbouwing van nut en 
noodzaak! Erg is ook wel, dat ook 
“onze” Helmondse Burgemeester 
meehuilt met de wolven in het 
bos/Den Bosch. Als iemand zou 
moeten weten hoe gevoelig deze 
materie geheel terecht in Laarbeek 
en haar eigen buitenste wijken ligt 
en hoe het de burgers bezig houdt, 
is zij het wel. Maar zoals de heer 
van Heugten achteraf zegt het 
nooit zo bedoeld te hebben zal 
ook de Helmondse burgemeester 
het zo wel niet hebben bedoeld. 
De burger is er wel klaar mee met 
zulke volksvertegenwoordigers op 
dat hoge bestuurlijk nivo. Gelukkig 
wordt er in ons gemeentehuis nog 
wel goed op onze zaak gepast; 
laten wij als burger daar onze 
steun kenbaar blijven maken en 
vasthoudendheid toewensen.  En 

ik verwacht nog steeds, als gewone 
maar overtuigde en (te) eerlijke 
Laarbeker, dat mijn sombere 
aanhef nooit zal uitkomen.

Ton Sonneveldt

Beek en Donk - Dinsdagmiddag 
heeft de politie rond 17.00 uur een 
41-jarige man uit Aarle-Rixtel op 
de Koppelstraat aangehouden. De 
man had even daarvoor 19 ruiten 
van het gemeentehuis ingeslagen. 

Kort voor 17.00 uur kwam 
er een melding binnen bij de 
politie dat er een man met een 
hamer ruiten aan het inslaan 
was bij het gemeentehuis. Toen 
agenten ter plaatse kwamen, 
zagen zij op een bankje voor het 
gemeentehuis een man die aan 
het signalement voldeed. De 
verdachte is meegenomen naar 
het politiebureau. Volgens de 
politie heeft hij geen ruzie met 
de gemeente en heeft hij na het 
incident hulp gekregen.

Lezerspodium
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Koninginnedag Mariahout 2013

www.mooilaarbeek.nl

Op het Oranjeplein in Mariahout is alles uit de kast gehaald 
om de schooljeugd te vermaken. Er staan grote opblaasbare 

glijbanen, waarvan volop gebruik wordt gemaakt. Eén 
opblaastoestel is een soort discotent, waar enkele jongens 

zich vermaken op de klanken van luide discomuziek.  
Sommige kinderen vermaken zich met het spel stokken 
vangen, die willekeurig naar beneden komen. Natuurlijk 
mag het aloude touwtrekken niet ontbreken en er wordt 
dan ook naar hartenlust  “gesjoemeld” met het aantal 
touwtrekkers aan beide kanten, maar leuk is het wel!

Op het Oranjeplein in Mariahout is alles uit de kast gehaald 
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Koninginnedag in Aarle-Rixtel start ’s ochtends met een gezellige, drukke vrijmarkt. Er staan levende standbeelden, er worden koekjes gebakken en kinderen kunnen zich verkleden. Daarnaast 
verkopen de kinderen ook veel spulletjes, zoals boeken, cd’s en speelgoed. Na de vrijmarkt gaat het feest voor de kinderen nog even door met een versierde fietsenoptocht. Een hele stoet 
van bonte oranjefietsen pareert door de straten van Aarle-Rixtel. ’s Middags zijn veel kinderen te vinden bij sportpark De Hut, waar ook heel veel activiteiten voor hen zijn, zoals luchtkussens, 
schmincken, een huifkarrentocht en penaltyschieten.  De volwassenen vermaken zich deze middag en avond bij jongerencentrum OJA. In een vrachtwagen, die op de straat staat geparkeerd, 
treden diverse (Laarbeekse) bandjes op. Het is erg druk op het terras en  onder het genot van deze muzikale klanken, een lekker drankje en een heerlijk zonnetje wordt de laatste Koninginnedag 
in Aarle-Rixtel prima afgesloten.

Koninginnedag Aarle-Rixtel 2013

Koninginnedag in Aarle-Rixtel start ’s ochtends met een gezellige, drukke vrijmarkt. Er staan levende standbeelden, er worden koekjes gebakken en kinderen kunnen zich verkleden. Daarnaast 
verkopen de kinderen ook veel spulletjes, zoals boeken, cd’s en speelgoed. Na de vrijmarkt gaat het feest voor de kinderen nog even door met een versierde fietsenoptocht. Een hele stoet 

www.mooilaarbeek.nl

Koninginnedag in Aarle-Rixtel start ’s ochtends met een 
gezellige, drukke vrijmarkt. Er staan levende standbeelden, 

er worden koekjes gebakken en kinderen kunnen zich 
verkleden. Daarnaast verkopen de kinderen ook veel 
spulletjes, zoals boeken, cd’s en speelgoed. Na de 

vrijmarkt gaat het feest voor de kinderen nog even door 
met een versierde fietsenoptocht. Een hele stoet van bonte 

oranjefietsen pareert door de straten van Aarle-Rixtel. 
’s Middags zijn veel kinderen te vinden bij sportpark 
De Hut, waar ook heel veel activiteiten voor hen zijn, 
zoals luchtkussens, schmincken, een huifkarrentocht 
en penaltyschieten.  De volwassenen vermaken zich 

deze middag en avond bij jongerencentrum OJA. In een 
vrachtwagen, die op de straat staat geparkeerd, treden 
diverse (Laarbeekse) bandjes op. Het is erg druk op het 

terras en  onder het genot van deze muzikale klanken, een 
lekker drankje en een heerlijk zonnetje wordt de laatste 

Koninginnedag in Aarle-Rixtel prima afgesloten.
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€5,50

Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

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

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

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

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

doen!

speciaal voor de filmliefhebbers  

bieden wij vanaf heden: ARTHOUSE. ARTHOUSE 

biedt de bezoeker per twee weken, de eerste week op 

maandag en de tweede week op dinsdag, een film die 

niet in de reguliere filmagenda staat. 

Deze speciaal geselecteerde films zijn vaak met Oscars 

bekroond en vormen een fantastische aanvulling op ons 

filmaanbod.  

van zo. 28 april t/m
 zo. 12 mei, 

alle films voor 12:00 u slechts:

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

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

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

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

mei KortiNG!

DI  7 MEI: 
Zero darK tHirty 20:15 u

MA 13 MEI: liNcolN 
20:15 u

DI  21 MEI: liNcolN 
20:15 u

MA 27 MEI: le fils de l’autre 20:15 u

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

MA 10 jUNI: tHe impossible 20:15 u

DI  18 jUNI: tHe impossible 20:15 u

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

artHouse film proGramma

Niet te filmen! Alleen dames betreden op deze avond de 

rode loper van de vetste bioscoop van Nederland. Hoofdfilm: 

the big wedding! Dit wordt een hele leuke avond vol met 

verrassingen. dit wil je niet missen!

woeNsdaG 8 mei

ladies NiGHt!

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:00

app: 

19:00 21:30
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olympus Has fallen: 
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15:30 21:00

prinses lilly fee: 

11:00 14:30

olympus Has fallen: 

18:30 21:15

woeNsdaG 01 mei

ZaterdaG 04 mei

maaNdaG 06 mei

doNderdaG 02 mei

vrijdaG 03 mei

diNsdaG 07 mei

ZoNdaG 05 mei
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‘Het dorp draait door!’
Volgende week: Dorpsfeesten Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel – Onder het motto ‘Het dorp draait door!’ starten op 
9 mei de jaarlijkse Dorpsfeesten. Wie kent de gezellige, drukke 
jaarmarkt op Hemelvaartsdag niet? De markt is nog maar het 
begin van de activiteiten die vier dagen aanhouden. Naast de 
markt is er een jeugdmiddag met spellen, zeskamp, een quiz, een 
cultureel gebeuren en natuurlijk feest.

Donderdag 9 mei 
11.00 uur : Jaarmarkt.
17.00 uur : Einde jaarmarkt.

Elk jaar starten de Dorpsfeesten, op Hemelvaartsdag met een 
jaarmarkt. Met ruim 200 stands heeft deze markt voor jong en oud 
wat wils. Naast veel live muziek is er entertainment, zoals de kop 
van jut en diverse terrassen. Iedereen kan tussen 11:00 en 17:00 
uur de markt gratis bezoeken. De markt is aan de Dorpsstraat. 

Vrijdag 10 mei
13.30 uur : Start jeugddorpsfeesten. 
19.00 uur : Cultureel jeugdprogramma.
22.00 uur : Quiz voor de volwassenen. Vernieuwd!
01.00 uur : Einde.

De jeugdmiddag met  diverse activiteiten wordt gehouden rondom 
de tent, langs De Dreef. Gezamenlijk wordt de middag afgesloten 
met frietjes eten. De avond staat in het teken van het cultureel 
gebeuren van de jeugdgroepen (4 t/m 15 jaar). De kinderen uit 
deze 8 groepen hebben al weken geoefend voor hun optreden. 
Het thema voor dit jaar is ‘Respect’. De groepen hebben hiervoor 
een bestaand liedje uitgezocht en hierbij een performance bedacht. 
Ook prachtige decors mogen op deze sensationele avond niet 
ontbreken. In de avond houden de ploegen van de volwassenen 
de soundcheck voor hun optredens van zaterdag, gevolgd door de 
quiz. De quiz is dit jaar in een nieuw jasje gestoken! Ook ploegen 
die verder niet deelnemen aan de Dorpsfeesten mogen meedoen. 
Tijdens de quiz avond kunnen deelnemers zich meten met andere 
groepen op gebied van sport, muziek, actualiteiten en Laarbeek. 
De avond wordt afgesloten met een drankje en gezelligheid.

Zaterdag 11 mei 
14.00 uur : Spelmiddag voor de jeugd.
16.00 uur : Einde spelmiddag jeugd.
20.00 uur : Start cultureel gebeuren volwassenen.
Gevolgd door een spetterende afsluiting van de avond verzorgd 
door DJ Erik Kerkhof.
02.00 uur : Sluiting.

De kinderen van de jeugdgroepen laten tijdens de zeskamp zien 
wat ze in huis hebben. De spanningen van de vorige avond zijn 
weer helemaal vergeten en elk jaar is de zeskamp een onvergetelijke 
middag. In de avond starten de groepen van de volwassenen 

met het cultureel gebeuren. Dit belooft een geweldige en 
gedenkwaardige avond te worden. Net als bij de jeugdgroepen 
wordt er live gezongen en zetten de groepen, zoals elk jaar, de 
tent op z’n kop. Na alle optredens is er een nog een afterparty 
onder de muzikale begeleiding van DJ Erik Kerkhof.

Zondag 12 mei
12.30 uur : Verzamelen voor de ploegen op het kerkplein.
12.35 uur : Vertrek naar zeskampterrein bij MFC De Dreef onder 
begeleiding van Harmonie De Goede Hoop.
12.45 uur : Opening door burgemeester.
13.00 uur : Aanvang zeskampspelen.
19.45 uur : Aanvang avondprogramma met de winnende 
jeugdploeg, aansluitend de prijsuitreiking van de dorpsfeesten en 
optredens van de beste acht ploegen bij de volwassenen.
23.00 uur: Swingende afsluiting van de avond verzorgd door DJ 
Erik Kerkhof.
01.00 uur : EINDE DORPSFEESTEN 2013.

De handen worden uit de mouwen gestoken voor de diverse 
spectaculaire spellen op het terrein voor Multifunctioneel Centrum 
De Dreef. Deze zijn hier traditioneel op de laatste dag van de 
Dorpsfeesten het toneel voor sportieve inspanningen. Op de 
laatste avond van de Dorpsfeesten 2013 wordt de avond geopend 
met het optreden van de winnende jeugdploeg. Dan worden de 8 
beste optredens van de volwassenen nog gehouden. Tot slot kan 
er gedanst worden op muziek van DJ Erik Kerkhof, waarna er om 
1:00 uur een eind aan de Dorpsfeesten 2013 komt. 

Om niets te missen van het evenement kunt u naar Multifunctioneel 
Centrum De Dreef komen waar in en rondom de tent de 
Dorpsfeesten plaatsvinden.

Deelnemende ploegen zijn: 
1. L.E.O.
2. De Mamas en de papas
3. Weinig kans
4. Tis da ‘t moet
5. De Stroat
6. Troef
7. Blitz
8. Tootheloo
9. D’n Heikant
10. J.A.C.
11. Boeiend
12. Zo zin wai
13. ‘t Clubke
14. Kiele kiele
15. D.V.O.
16. Wazeekoe

Lieshoutse ondernemingen zijn grootgebruikers van 
het Wilhelminakanaal

Geboren en getogen Lieshoutenaar 
Jos Bekx schrijft gedetailleerd 
boek over de werkzaamheden van 
de kanaalaanleg vanaf de Zuid-
Willemsvaart tot en met Son en 
Breugel.

Lieshout – Al 73 jaar lang woont Jos 
Bekx aan het Wilhelminakanaal ter 
hoogte van sluis V. Door de jaren 
heen heeft Bekx een hoop ‘verhalen 
en toestanden’ meegemaakt. 
Acht jaar geleden besloot hij om 
deze verhalen en toestanden om 
te zetten in een gedetailleerd 
overzicht van de werkzaamheden 
aan het Wilhelminakanaal vanaf de 
aanleg van de Zuid-Willemsvaart 

tot en met Son en Breugel.

Voor Bekx was het een echte 
‘hobby’: “Je begint als een kleine 
jong en wordt dan meegezogen.” 
Jarenlang reed hij van archief naar 
archief om alles zo zorgvuldig 
mogelijk uit te pluizen: “Dat was 
een lastig karwei, met name het 
technische gedeelte vergde veel 
tijd.” In 6,5 jaar tijd verzamelde 
Bekx veel tekst, foto’s, tekeningen 
en verhalen.

Tot anderhalf jaar geleden was 
dit nog ruwe tekst, maar door 
medewerking aan de lay-out door 
Paul van de Wiel en het oprichten 

van een werkgroep voor het 
uitbrengen van het boek is het nu 
een echt boek geworden.

Bekx pakt de proefdruk van het 250 
pagina’s tellende  full color boek 
erbij en begint vol enthousiasme er 
door heen te bladeren. Het verhaal 
loopt chronologisch en op elke 
pagina staat wel een foto waar een 
verhaal achter schuilt. Dankzij de 
ervaringen en goede research kan 
Bekx over elke foto vertellen. In het 
boek staan veel kleurenfoto’s en 
tekeningen van wel 100 jaar oud, 
die slechts zelden beschikbaar zijn.

In het boek komen de aannemers 

aan bod, de wijze van graven, de 
machines, de poldermannen die 
het kanaal gedeeltelijk uitgroeven, 
de huisvesting van deze mensen en 
de problemen die zij veroorzaakten. 
Regelmatig komen er herinneringen 
van Bekx terug in het boek.
Momenteel ligt het boek bij de 
drukker. Op zaterdag 1 juni wordt 
er een exemplaar aangeboden aan 
burgemeester Hans Ubachs. De 
overhandiging van het boek aan 
de burgemeester wordt gezien als 
de start van ‘juni watermaand’. Op 
zondag 2 juni is er op de Helena-
Hoeve, Sluisweg 1 te Lieshout 
een papieren tentoonstelling 
over de geschiedenis van het 

Wilhelminakanaal van Aarle-Rixtel 
tot net even voorbij Son.

Tijdens deze tentoonstelling bent u in 
de gelegenheid om dit professionele 
product van eigen bodem te 
kopen zolang de voorraad strekt. 
Kosten bedragen slechts €19,50. 
Andere verkoopadressen zijn: DIO 
drogisterij Mark en Rijwielhandel 
De Concurrent te Lieshout. 
Wanneer u echter vooraf intekent is 
het boek zelfs verkrijgbaar voor het 
schamele bedrag van €17,50. Via 
bovenstaande bon kunt u zichzelf 
intekenen.

Coupon – Wilhelminakanaal ‘Feiten en Herinneringen’ 

Stort voor 15 mei €17,50 op rekeningnummer 17.69.74.830 ten 
name van Jos Bekx. U hebt ingetekend zodra we uw betaling hebben 
ontvangen. 

Onderstaande intekenbon bewaren en inleveren bij het afhalen van 
het boek op zondag 2 juni 2013 bij:
 Jos Bekx
 Helena-Hoeve
 Sluisweg 1
 5737 PV, Lieshout

Naam:   .................................................................................

Handtekening: ……………………………………………………………

Straat en huisnummer: .…………………………………………………..

Postcode en plaats: .………………………………………………………

Let op! Op uw overschrijvingsformulier bij betalingskenmerk uw 
adres vermelden, dan weten we dat u het bent. 

Één van de vele foto’s uit het boek: ‘Wilhelminakanaal feiten en herinneringen’.
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Na 45 jaar afscheid van juffrouw Tonnie IVN Laarbeek houdt Natuurontbijt en wandeling Croy

Geen ontheffi ng van de 
sluitingstijden OJA

Tonny van Hout erelid Muziekmakerij de Biks Bent

Mariahout – Met veel energie en vakbekwaamheid heeft juffrouw Tonnie 
Lukassen, haar hele onderwijsloopbaan van 45 jaar, lesgegeven aan 
basisschoolkinderen in Mariahout.

Op woensdag 24 april nam zij afscheid van basisschool Bernadette in 
Mariahout. Ter gelegenheid van haar afscheid wilde Tonnie een feestdag 
voor de kinderen. Met hulp van alle kinderen werd een piramide van 
bamboestokken gemaakt. Het kunstwerk werd maar liefst 11 meter hoog. 
Het motto van juffrouw Tonnie in haar werk en bij de bouw van de piramide 
is: alleen ben je sneller, samen kom je verder.

Voor de tweede keer wordt het IVN 
natuurontbijt gehouden. Dit vindt 
plaats op de Antoniushoeve aan de 
Kasteelweg 7 in Aarle-Rixtel,  waar 
Dhr. Piet Segeren van Croy Cruyden 
woont en werkt. Dhr. Segeren is 
ook natuurgids bij het IVN. 
Na het natuurontbijt wordt om 10:00 
uur aangesloten bij de populaire 
IVN Croy publiekswandeling. Deze 
vertrekt vanaf de Croyse Hoeve aan 
de Croylaan 9 en zal ongeveer tot 
12:00 uur duren.
 
Om de bekendheid van het IVN en 
het werven van nieuwe leden heeft 
het IVN Nederland besloten om hier 
meerjarig aan te blijven werken. 
Het IVN natuurontbijt is daarom 

ook een landelijke campagne. Het 
Landelijk Bureau IVN zorgt voor 
de promotie van deze campagne, 
waaronder het promotiemateriaal 
en het boekingsproces. Ook zorgen 
ze voor een campagnewebsite, 
campagnefilmpje en andere 
uitingen (zoals o.a. banners op 
internet, online video en publiciteit 
in, lokale, media).

De focus van de campagne dit 
jaar ligt meer op de bekendheid 
van het IVN en onze activiteiten in 
plaats van alleen ledenwerving. Dat 
betekent dat iedereen een plek aan 
de ontbijttafel kan boeken, zonder 
eerst lid te worden. Zo kunnen veel 
mensen op een laagdrempelige 

manier kennis maken met het IVN. 
Hoewel de campagne vooral is 
bedoeld om mensen die nog geen lid 
zijn van IVN kennis te laten maken 
met IVN en onze afdeling, zijn 
uiteraard al de IVN Laarbeek leden 
van harte welkom. Aanmelding 
geschiedt via de landelijke website 
De kosten zijn 7,50 vanaf 12 jaar, 
5 euro voor kinderen van 3 tot 12 
jaar en gratis voor kinderen tot 3 
jaar. Dat geldt voor alle deelnemers, 
ook voor mensen die al lid zijn van 
het IVN. IVN Laarbeek ontvangt 
vervolgens per deelnemend lid een 
vergoeding van max. 5 euro voor 
de catering, indien aangemeld via 
de landelijke website. De wandeling 
is verder natuurlijk gratis.

Aarle-Rixtel – Jongerencentrum 
OJA krijgt geen ontheffing van de 
sluitingstijden en moet daarom 
heel 2013 uiterlijk om 02.00 uur de 
deuren dicht hebben. 

De ontheffing is opgeheven door 
een ingediende bezwaarklacht, 
waarmee de gemeente heeft 
ingestemd. Voorgaande jaren had 
het jongerencentrum een ontheffing 
om maximaal twaalf keer per jaar 
tot 03.00 uur open te mogen. OJA 

staat midden in een woonwijk, 
waardoor het er erg gehorig is. 
Tot dit jaar had de gemeente nog 
geen bezwaarklachten ontvangen 
hierover, waardoor de ontheffing 
aan bleef. Dat jongerencentrum 
OJA volgend jaar weer geen 
ontheffing krijgt, is niet definitief. 
Het komende half jaar gaat de 
gemeente kijken of de situatie 
verbetert en de overlast afneemt. 
OJA kan alsnog een ontheffing 
krijgen als dat het geval is.

Tonny van Hout is maandagavond 
tot erelid van de Biks Bent 
verkozen. Dit gebeurde tijdens 
de vaste repetitieavond van het 
blaasorkest.

Tonny is al jaren betrokken bij 
de Biks Bent. Een tijdje terug gaf 
hij aan te willen stoppen met het 
blaasorkest, vanwege zijn leeftijd, 
‘hij kreeg last van wat grijs haar’. In 
een mail – die de ‘Biks-Bent-leden’ 

tot ontroering bracht – gaf hij aan 
dat hij eigenlijk wel bij het orkest wil 
blijven, maar niet meer wil blazen. 
Dit deed de leden besluiten om 
Tonny erelid te maken. 

Maandagavond kreeg hij de 
penning opgespeld. Dit gebeurde 
voor hem geheel onverwachts. 
Met een smoesje was Tonny naar 
de repetitieruimte gelokt. Aldaar 
kwamen de leden met de verrassing. 

“Dit vind ik echt heel erg leuk. Het 
doet me goed”, aldus het kersverse 
erelid van de Biks Bent. 

Nieuw bij PLUS Van Balkom: sparen voor Walra handdoeken

Beek en Donk, 2 mei 2013 –Klanten van PLUS Van Balkom kunnen 
vanaf maandag 6 mei sparen voor hoge korting op zachte handdoeken 
van het merk Walra. Bij iedere 5 euro aan boodschappen én bij speciale 
actieproducten krijgt de klant een spaarzegel. Een volle spaarkaart is 
voorzien van 40 spaarzegels en kan, met een geringe bijbetaling,worden 
ingewisseld voor een set van twee badhanddoeken of één douchelaken.
De actie loopt tot en met zaterdag 13 juli 2013.

De Walra handdoeken zijnverkrijgbaar in drie kleuren: roomwit, antraciet en petrol. Een set van twee 
badhanddoeken van 50x100 cm of een douchelaken van 70x140 cm is verkrijgbaar tegen inlevering van 
een volle spaarkaart en een bijbetaling van 2,49 euro. Om de collectie compleet te maken, zijn tijdens de 
actieperiode sets van vier washandjes verkrijgbaar in dezelfde kleuren. Klanten kunnen de volle spaarkaarten 
tot en met zaterdag 27 juli 2013 inwisselen.

Nuttig en geliefd product
PLUS Van Balkom speelt met deze spaarcampagne voor badtextiel van het kwaliteitsmerk Walra 
in op de wensen van haar klanten. Uit onderzoek dat PLUS heeft laten uitvoeren,blijkt namelijk 
dat handdoeken nuttige en geliefde producten zijn. Ze worden dagelijks gebruikt en je hebt er 
niet snel genoeg van. Met de geringe bijbetaling maakt PLUS Van Balkom luxe voor veel klanten 
de komende weken heel bereikbaar.

	  

	  

	  

Beek en Donk - Margrietstraat 24 
Vraagprijs €189.000,-

Instapklare tussenwoning, op loopafstand van het Heuvelplein gelegen 
in een rustige kindvriendelijke straat. Ca 110 m2 woonoppervlakte, een 
achtertuin van 73m2 incl. kleine garage met garagedeur. Het huis bevat  
een ruime woonkamer, keuken , hal met toilet , 3 ruime slaapkamers, 
een badkamer, een grote zolder met vaste trap voor evt. een extra slaap-
kamer, tuin op het zuiden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met Mark van der Heijden, 06- 24713924 of mailen naar
simoneverbakel@hotmail.com.

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

Maakt uw droombadkamer waar

voor het meest actuele nieuws

Laarbeek.nl

advertorial
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Koninginnedag 2013

Donderdag 2 mei 2013

Koninginnedag 2013

Koningsspelen op de Laarbeekse basisscholen

K(r)oningslinde en plaquette onthuld

Even geen normale schooldag, 
maar een leuke, feestelijke 
Koningsdag. En dat net voordat 
de meivakantie begint. Op 6500 
basisscholen in Nederland namen 
meer dan 1,3 miljoen kinderen 
vrijdagochtend 26 april deel aan 
de Koningsspelen. Ook bijna alle 
scholen in Laarbeek deden hieraan 
mee. 

De dag startte met een feestelijk 
Koningsontbijt. Daarna volgde 

de Koningsspelen. Elke school 
vulde dit programma op zijn eigen 
manier in. Velen scholen hielden 
een sponsorloop rondom het 
schoolgebouw, zoals basisschool 
De Heindert uit Aarle-Rixtel, De 
Mariabasisschool uit Lieshout 
en OBS Het Klokhuis uit Beek 
en Donk.  Op andere scholen 
waren op het schoolplein van 
allerlei sportactiviteiten te doen. 
De kinderen van Basisschool De 
Muldershof uit Beek en Donk 

kregen echte sportclinics. Zij 
kregen bijvoorbeeld rolschaatsles 
bij Rolschaatsvereniging De Oude 
Molen, dansles bij Sportcentrum 
Coach of gingen voetballen op 
de velden van voetbalvereniging 
Sparta’25. 

Rond de middag waren de 
Koningsspelen klaar en mochten 
de kinderen naar huis om te 
gaan genieten van een heerlijke 
meivakantie.  

Naast het gemeentehuis is vorige 
week een speciale Koningslinde 
geplant. Tijdens Koninginnedag 
werd deze linde officieel onthuld 
samen met het plaquette dat 
ervoor staat. 

In veel gemeenten is afgelopen 
tijd een Koningslinde geplaatst 
ter ere van de inhuldiging van 
Koning Willem-Alexander. Ook de 
gemeente Laarbeek besloot om 
hieraan mee te doen. Burgemeester 

Hans Ubachs: “Het is in 
Nederland een traditie om bij elke 
troonswisseling een koningslinde te 
plaatsen. Ik denk dat we – door dit 
ook in Laarbeek te doen - een goed 
Nederlands gebruik voortzetten. 
We hebben ervoor gekozen om de 
Kroningslinde bij het gemeentehuis 
te plaatsen, omdat er in de andere 
dorpen al speciale bomen staan en 
hier in Beek en Donk nog niet.”

“Het was een geweldige, indrukwekkende dag”

Laarbeek in het oranje 

Vorige week was in De 
MooiLaarbeekKrant te lezen dat 
Beek en Donkenaar Jan Leenders 
naar de troonswisseling mocht. 
Voldaan schreef hij zijn belevenis 
op papier. 

“Ik vond het een geweldige 
en indrukwekkende dag. Een 
belevenis als geheel. Namens 
de gemeente Laarbeek mocht ik 
de kroning live meemaken in de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam. 

Om vijf uur in de morgen liep mijn 
wekker aan de Oude Bemmerstraat 
al af. Na een collega-vrijwilliger 
in Gemert te hebben opgehaald, 
moesten we samen met andere 
genodigden om kwart voor zeven 
bij het provinciehuis in Den Bosch 
verzamelen. In Breukelen sloot de 
andere bus uit onze provincie aan. 
Na het maken van een groepsfoto 
werd de reis voortgezet naar het 
PTA-gebouw (Passenger Terminal 
Amsterdam), gelegen aan het IJ. 

Alle zestig genodigden van onze 
provincie ontvingen een speld 
en konden tijdens de reis gebruik 
maken van een ontbijt. Aan het IJ 
verzamelden alle 501 genodigde 
burgers zich en al snel werd er 
op een spontane manier kennis 
met elkaar gemaakt. Voordat 
men naar het panoramadeck 
kon gaan werden de paspoorten 

gecontroleerd en moest iedereen 
door de controlepoorten. De 
organisatie van zowel de provincie 
als de Staten-Generaal was prima, 
waardoor alles vlot verliep en 
niemand iets tekort kwam.

Om half twaalf was het tijd om 
met speciale bussen en onder 
politiebegeleiding te vertrekken 
naar de Nieuwe Kerk, waar de 
inhuldiging plaats zou vinden 
van onze nieuwe Koning. 
Indrukwekkend waren de rijen in 
oranje gekleurde toeschouwers 
die naar onze bussen stonden 
te zwaaien. In de Nieuwe Kerk 
stonden veel televisieschermen 
opgesteld en dat bleek later geen 
overbodige luxe. Vanaf de plaats 
waar wij zaten, zag je nauwelijks 
iets van de inhuldiging. Het was 
heel leuk om alles live mee te 
maken, maar jammer dat we 
nauwelijks iets van het geweldige 
gebeuren konden zien. 

De toespraak van Koning Willem-
Alexander maakte veel indruk en 
vooral ook het langdurige applaus 
voor Koningin Beatrix. Na dit 
gebeuren vertrokken alle hoge 
gasten, die voor ons langs trokken. 
Als laatste mochten wij ook de kerk 
weer verlaten en wederom stond 
het buiten rijen dik met feestende 
mensen. 

Eenmaal terug in het PTA-gebouw 
konden we genieten van een 
warme hap en een drankje. Aan 
de lange dag kwam langzaam 
een eind. Als vertegenwoordigers 
van Noord-Brabant vertrokken we 
om 19:00 uur met de laatste bus. 
Onderweg naar Den Bosch werd 
er natuurlijk nog veel nagepraat 
en zelfs gezamenlijk het nieuwe 
Koningslied gezongen. 

Het was een mooie ervaring, iets 
unieks wat je niet meer meemaakt. 
Maar niet alleen deze dag was 
uniek. Het feit dat je op deze dag 
Laarbeek mag vertegenwoordigen 
is een fijn gevoel. De dagen voor 
30 april stroomden de mails en 
sms’jes binnen en werd ik op straat 
aangesproken en zelfs gefeliciteerd. 
Leve de Koning!” 

Nederland kleurde dinsdag oranje. In de Dorus van den Elsenhof in Beek 
en Donk kleurt het al een aantal dagen oranje. Bewoners van deze straat 
hebben de huizen versierd, om samen te genieten van het Oranjegevoel.

advertorial
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Boekel Rond Uit hoopt op goed weerControle van bijenvolken

Grote kleding- en accessoirebeurs

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Boekel – Deze gemeenschap 
viert haar 700-jarig bestaan op 
Hemelvaartsdag, 9 mei. Onder de 
vlag van Boekel Rond Uit zijn in het 
centrum vele bezienswaardigheden 
tussen 11:00 en 17:00 uur.

Een braderie met vele marktkramen 
waarbij ook lokale ondernemers 
aanwezig zijn. Het heden en 
verleden treffen elkaar. Voor het 
gemeentehuis slaan ridders hun 
kampement op, maar niet voordat 
zij in de ochtend hun zegen aan het 
kerkelijk gezag hebben gevraagd. 
De Nederlands Kampioen 
Stadsomroeper zal zijn opwachting 
maken om de festiviteiten van dit 
jaar in het kader van  Boekel 700 
alvast aan te kondigen.

De oude landbouwmachines van 
de Auwerwetse Oogstdag zijn 
ook weer te bezichtigen. Er is de 
kinderrommelmarkt, waarvoor 
de kinderen zich nog aan kunnen 
melden via www.boekelronduit.nl.  
Voor de kinderen zijn er een aantal 
attracties. De Keverclub Nederland 
is uitgenodigd en ook de tram 
Goede Moordenaar maakt zijn ritjes 
om de bewoners van Sint Petrus te 
laten zien wat er te doen is. 

Naast diverse terrassen, zijn er 
diverse bandjes en groepen die 
optreden De entree is evenals het 
parkeren gratis. 

Bakel – Wanneer de 
buitentemperatuur gelijk of hoger 
is dan 15 graden wordt, op zondag 
5 mei,  in bijenkasten gekeken hoe 
het met de honingbijen is vergaan 
sinds 14 april. Dit wordt gedaan bij 
de educatieruimte en bijenhal van 
de bijenhoudersvereniging ‘’De 
Klaverbloem’’ aan het Geneneind 
2, tussen 11:00 en 12:00 uur.

Al sinds 1995 heeft deze vereniging 
ten behoeve van de educatie in de 
heemtuin IVN een bijenhal met een 
aantal bijenvolken staan. De natuur 
is veel later dan de afgelopen jaren 
en door het koudere weer vliegen 
de honingbijen minder en dat komt 
de ontwikkeling van de bijenvolken 
niet ten goede.Want bijen en 
andere insecten leven van nectar en 
stuifmeel. Nectar is een zoete stof die 
door bloemen wordt afgescheiden. 
Nectar dient hoofdzakelijk als 
brandstof, de bijen hebben het 
nodig om hun spieren te bewegen 
en dus te kunnen vliegen. Stuifmeel 
is de mannelijke voortplantingsstof 

geproduceerd door de meeldraden. 
Als stuifmeelkorrels op de 
stamper van een andere bloem 
terechtkomen ontstaat er de 
bevruchting. Stuifmeel hebben de 
bijen en andere insecten vooral 
nodig om hun larven te voeden. 
Het is de bouwstof voor de opbouw 
van hun lichaam. Bijen, hommels 
en andere insecten kunnen dus niet 
leven zonder bloemen. En bloemen 
produceren geen zaad en vruchten 
als ze niet bestoven zijn. Bloemen 
doen hun uiterste best om insecten 
te lokken en zo voor bestuiving te 
zorgen. Ze hebben vaak opvallend 
de kleuren. Wij mensen vinden dat 
mooi maar ook insecten worden 
hierdoor aangetrokken. Je kan dus 
zeggen dat bloemen dienen als 
uithangborden. Zo lokken ze de 
insecten. En dat is nu precies de 
bedoeling van de plant. Wat eten de 
vogels? Het zaad en de vruchten die 
zo ontstaan zijn dienen als voedsel 
voor vogel en kleine zoogdieren. 
Maar ook het fruit dat wij, mensen, 
eten is ontstaan als gevolg van de 

bestuiving. Bijen en andere insecten 
hebben dus een belangrijke functie 
in de natuur maar zijn ook van 
economische waarde. Door het 
planten en zaaien van bloemen met 
nectar en stuifmeel (drachtplanten) 
in uw tuin, kan iedereen de bijen, 
hommels en andere insecten helpen 
om te overleven in onze natuur. 

Op zaterdagmiddag 18 mei 2013 
viert de bijenhoudersvereniging 
De Klaverbloem  haar 100 jarig 
bestaan met een markt en andere 
activiteiten.  Op deze markt worden 
meer dan 50 verschillende soorten 
drachtplanten te koop aangeboden. 
Belangstellenden, leden en niet 
leden, zijn van harte welkom op 
zondag 5 mei van 11:30 uur tot 
12:30 uur. Er is voor diegenen, die 
het aandurven ook daadwerkelijk 
in de kast te kijken, beschermende 
kleding aanwezig. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.
klaverbloem-bakel.nl of bellen met  
06 – 42596625.

Bakel – Door medewerkers van Sint Josefsheil in Bakel wordt een kleding 
en accessoirebeurs gehouden in en om de Horst, op het terrein van Sint 
Josefsheil. 

De organisatie nodigt u uit om samen met buren, familie en vrienden 
naar deze beurs te komen. U kunt er spotgoedkoop een aantal leuke 
kledingstukken en accessoires vinden. De beurs wordt gehouden op 
zondag 5 mei van 09:00 tot 16:00 uur. 

Aarle-Rixtel - Op Hemelvaartsdag houdt de heemkundekring weer het traditionele 
dauwtrappen. Als vroege vogels wordt er gewandeld in de natuur, langs akkers en velden. 
Het is een eeuwenoude traditie. Vroeger stonden de mensen al om drie uur ‘s nachts op om 
zingend en blootsvoets op het gras te dansen, vandaar de term dauwtrappen. De dauw op het 
gras zou een zuiverende werking hebben en zou terug te voeren zijn op een heidens gebruik 
om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren. Heden ten dage wordt nog veel 
plaatsen het dauwtrappen gehouden, zij het wat minder vroeg als vroeger. 

De groep start de wandeling ’s morgens om 7.00 uur vanaf de Kouwenberg in Aarle-Rixtel, 
waarna we een prachtige wandeling maken door het Aarlese buitengebied, om te eindigen bij 
het gildeterrein van de Blauwe schut aan de Torenakkers.

Mooi in de regio

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

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

 Gevraagd monteur tuin & parkmachines fulltime

              brief + cv naar: in
fo@josmartens.nl

husqvarna 2013  Mooi Rooi - Nuenense krant.indd   1 4/29/2013   9:30:28 AM

Luistert U ook?

Op 9 mei zal Radio Kontakt een Locatie-uitzending 
verzorgen vanaf de jaarmarkt in Aarle-Rixtel.

We zenden live uit van 11.00 tot 17.00 uur en zullen 
verslag doen van de diverse activiteiten.

 
U bent van harte welkom bij Omroep Kontakt.

voor het meest actuele nieuws

Laarbeek.nl



Donderdag 2 mei 2013 23
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Naam: Samantha Bilgi
Woonplaats: Lieshout
Leeftijd: 19 jaar
Opleiding:Utrecht Law College.

Wat houdt de studie in?
Ik studeer aan het Utrecht 
Law College. Het is een 
honoursprogramma van 
rechtsgeleerdheid. Dit houdt 
in dat we wat dieper op de stof 
ingaan en dat er meer van ons 
wordt verwacht. Het is ook de 
bedoeling dat wij als studenten, 
naast de gewone lessen, 
zelfstandig verdiepende lessen 
verzorgen. We hebben daarom 
meer contacturen dan normaal 
gesproken op de universiteit. Dit 
is erg leuk en ook handig, omdat 
je op deze manier kunt testen of 
je de stof goed beheerst. 

Wat vind je  er leuk aan en wat is 
minder leuk?
Ik zit pas in mijn eerste jaar en 
tot nu toe vind ik eigenlijk alles 
erg leuk van de studie. Het 
leukst vind ik de combinatie van 
theorie en praktijk. Ik denk dat 
je op deze manier het vak het 

best leert. We hebben net als bij 
rechtsgeleerdheid tentamens over 
de stof, maar wij krijgen tussendoor 
ook cijfers voor praktijkgerichte 
dingen. Zo mochten we in januari 
bijvoorbeeld allemaal pleiten in de 
Rechtbank Utrecht en brengen 
we geregeld een bezoek aan een 
tbs-kliniek, een gevangenis en de 
politieacademie. Ook hebben we 
3 dagen stage gelopen bij een 
advocatenkantoor, wat ook erg 
interessant was.

Wil je hierna gaan werken of ga 
je verder leren?
Ik twijfel nog over wat ik later 
precies wil doen, maar ik denk dat 
het een keuze wordt tussen rechter 
en advocaat. Aan beide beroepen 
zitten leuke aspecten, dus ik ga er 
nog goed over nadenken en daar 
heb ik gelukkig nog even de tijd 
voor. 

best leert. We hebben net als bij 

Open Dag Dierenpark Regter-Eind

Spectaculair 
nieuw onderdeel 
SplasH!!

Dorpsraad Lieshout op zoek naar 
‘handige’ vrijwilligers  

Succesvolle sportmiddag Cendra

Veel geslaagden voor Muziekexamens

Hemelvaart bij 
OJA in Aarle-
Rixtel

Beek en Donk – Dierenpark Regter-
Eind opent op zondag 19 mei haar 
deuren voor alle donateurs en 
andere dierliefhebbers. Bezoekers 
zijn welkom van 11:00 tot 17:00 
uur. 
 
Er worden verschillende
demonstraties en activiteiten 
gehouden, zoals schapen scheren, 
kaarsen maken en korfvlechten. 
Voor de kleinere kinderen is 
er een dierenknuffelhoek. Er worden 
producten getoond 

van de bijenhouderij van 
bijenhoudersvereniging Boekel 
en omstreken. Aanwezig is 
kleindiervereniging ‘Oost-Brabant’ 
met een kippen- en konijnenshow. 
Enkele leden van het IVN verzorgen 
een korte wandeling door de 
‘Groene Long’ van Beek en 
Donk. Verder geeft Groei en Bloei 
informatie over planten en bloemen 
in de tuin en de huiskamer en zijn er 
demonstraties bloemschikken, het 
vervaardigen van ijzeren dieren en 
schilderijen.  

Kinderen kunnen nestkasten maken 
of deelnemen aan een quiz. Alles 
over het welzijn van dieren wordt 
verteld door een dierendokter. Er 
zijn doorlopende filmpresentaties 
over het park, bijen en weidevogels. 
Onder het genot van een drankje 
kunnen bezoekers uitrusten
en nagenieten op de centrale 
ontmoetingsplek. Bij de splitsing 
Otterweg – Nachtegaallaan is de 
Hermelijnstraat te vinden, daar kunt 
u gratis door naar het dierenpark. 
De toegang is gratis. Voor meer 
informatie kunt u terecht op 
www.dierenparkregtereind.nl

Beek en Donk - Tijdens ‘SplasH!! 
2013’, het Juni Watermaand 
evenement van de Teugelders van 
Ganzendonck, wordt het nieuwe 
onderdeel ‘Kartonnen Botenrace’ 
geïntroduceerd. De Teugelders 
hebben dit idee meegebracht uit 
Duitsland en gaan het nu proberen 
uit te voeren in Laarbeek. 

Het idee is simpel. Er zullen twee 
categorieën zijn, waaraan je alleen, 
als duo of team deel kunt nemen: 
1) Tijdens de zondagmiddag van 
SplasH!! krijgen deelnemers de 
kans een (eenvoudige) boot te 
bouwen van karton en plakband. 
Geen enkel ander materiaal is 
toegestaan. 2) Deelnemers bouwen 
voor het weekend van SplasH!! een 
kartonnen boot, waarbij karton, 
plakband én verf is toegestaan. 
Ook hier zijn alle andere materialen, 
zoals b.v. plastic, niet toegestaan.

Voor het ‘Teugeldersschip Trekken’ 
en de ‘Kartonnen Botenrace’ dient 
men zich van tevoren via de website 
aan te melden. Aan de overige 
activiteiten kan men meedoen, 
zonder zich van tevoren aan te 
melden. Wat de bedoeling is, is te 
zien in een promofilmpje op www.
teugelders.nl. SplasH!! vindt plaats 
op 22 en 23 juni rond het kanaal 
aan de Dijkstraat bij de Beekse brug 
in Beek en Donk.  

Lieshout - Zit er een gaatje in die 
ene fijne trui, is de stoelpoot kapot 
of werkt het koffiezetapparaat niet 
meer zoals het hoort? Dan ben je 
bij het Repair Cafe aan het juiste 
adres. Mensen klussen en praten 
samen tijdens ‘Repair Cafe’. Een 
initiatief dat ondersteund wordt 
door Dorpsraad Lieshout.

Het Repair Cafe begint steeds 
meer een hype te worden binnen 
Nederland en in juni is er voor het 
eerst een bijeenkomst in Lieshout. 
De intentie van een Repair Cafe 
is dat mensen kennis en ervaring 
uitwisselen met elkaar tijdens het 
maken van kapotte spullen. Deze 
kapotte spullen kunnen misschien 
wel gemaakt worden en daardoor 
langer gebruikt worden. Dit zorgt 
voor minder verspilling en een 
milieubewuster bestaan. Het Repair 
Cafe is vooral een sociaal gebeuren, 
het is niet de bedoeling dat je de 
kapotte spullen aflevert en later 

weer op komt halen. Je leert je 
spullen zelf te maken.

Het eerste Repair Cafe 
zal plaatsvinden op een 
woensdagmiddag in juni. Dorpsraad 
Lieshout is momenteel nog op zoek 
naar vrijwilligers die hun kennis en 
ervaring willen inzetten om mensen 
te leren en te helpen bij het maken 
van hun kapotte spullen. Mocht 
je twee rechterhanden hebben en 
graag een middag of avond willen 
doorbrengen in het Repair Cafe, 
dan kun je jezelf aanmelden via de 
website van Dorpsraad Lieshout: 
www.dorpsraad-lieshout.nl.

De Dorpsraad Lieshout wil het 
evenement iedere 2 maanden 
organiseren en is hiervoor ook 
nog op zoek naar een of meerdere 
vrijwilligers. Vanavond is er een 
eerste bijeenkomst georganiseerd 
voor de vrijwilligers die mee gaan 
helpen.

Aarle-Rixtel – Op woensdag 24 
april was de Nationale Sport Dag. 
Het jongerencentrum Cendra deed 
hier ook aan mee.

De kinderen konden buiten 
voetballen in een opblaasbare 
soccerboarding en in de sporthal bij 
De Dreef konden de kinderen een 
les zelfverdediging krijgen of een 
potje handballen onder leiding van 
BeDo. Tientallen kinderen hebben 
vrijwillig, sportief en fanatiek 

meegedaan. De organisatie spreekt 
daarom van een groot succes. 
Het weer heeft hier natuurlijk ook 
aan bijgedragen. Na zo’n goede 
start zou er in de toekomst op 
woensdagmiddag in de omgeving 
van Cendra meer gesport kunnen 
gaan worden! Dit alles werd 
georganiseerd in samenwerking met 
de gemeente Laarbeek en CENDRA 
door Ilse v Ham, Piet Maas en Arno 
Meulendijk.

Ruim veertig leerlingen van de drie 
Laarbeekse harmonieën namen op 
zaterdag 20 april in Muziekcentrum 
‘t Anker de muziekexamens af. 
Ze moesten voorspelen voor één 
van de vier KNFM-examinators. 
Onder hen waren ook 6 leden 
van La Banda, de blazersklas voor 
volwassenen van Harmonie De 
Goede Hoop. Slagwerk-leerling 
Bart Akkermans heeft zelfs twee 
diploma’s behaald. 

De volgende leerlingen zijn 
geslaagd:

Voor diploma A: 
Marianne van Dijk, Maaike van Erp, 
Zoe-Ann Duppen, Femke Megens, 
Josseline Blank, Karlijn Segers (fluit), 
Jacqueline v.d. Wetering, Janske 
Coolen, Sanne Roozen, Manon  
Leenders (klarinet), José Sloots, 

Marianka

 Mommers, Noa Smits, Jadzia 
Spaan, Stan Verbeet (saxofoon), 
Job Swinkels, Koen Botman, Alex 
vd Ven, Ron vd Wijdeven (slagwerk 
ongestemd), Bart Akkermans 
(slagwerk gestemd), Niels Saes  en 
Bas van Vlerken (trombone).

Voor diploma B: 
Noek Maas (fluit), Thomas van 
Lieshout, Sandra Dekkers, Coen 
Leenders (klarinet), Dieuwke 
Schotanus, Han Bosch, Fenne de 
Jong, Jelle Wijgergangs, Youri 
vd Bosch, Tessa Junggeburth 
(saxofoon), Stan van Rixtel, Sam 
Scheepers (slagwerk ongestemd), 
Mike Ophheij (trombone).

Voor diploma C: 
Merel Swinkels (basklarinet), Britt 
van Laarhoven, Suzanne Rooijmans, 
Nicole van Moorsel (fluit), Marsja 
Repkes, Manon Jacobs (klarinet), 
Margo van den Eijnde (saxofoon), 
Freek van der Heijden en Bart 
Akkermans (slagwerk ongestemd) 
De geslaagden ontvangen 
hun landelijk erkende KNFM-
diploma binnenkort tijdens de 
verenigingsdag van hun vereniging.

Met hemelvaart is het altijd feest 
in Aarle-Rixtel. Maar niet alleen 
op de jaarmarkt, ook in OJA (Open 
Jongerencentrum Aarle-Rixtel) is 
het hartstikke gezellig. Daar zijn 
ze namelijk al om 13:00 open voor 
een versnapering. ‘s Middags kunt 
u genieten van het zonnetje met 
een lekker drankje. En ‘s avonds 
wordt er de hele avond Techno 
van de bovenste plak gedraaid 
door DJ Squid, L-roy, Rool’ow, 
JSCP en Laurens Oxs. Dit allemaal 
onder begeleiding van de VJ (video 
deejay) Decade. 

Het OJA is vanaf 13:00 open, de dj’s 
beginnen om 21:00 en de entree is 
gratis. Meer informatie is te vinden 
op de website: www.oja-aarle.nl.

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Raapstelen 500 gram 1.99
Hollandse Aardbeien

         per doos 1.99

Aanbiedingen
maandg t/m woensdag

Spinazie   per kilo 0,99
Rabarber  per kilo 2.19

Macaroni / Spaghetti
groenten

1 + 1 gratis

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Vaste lage prijs

Champignons  0.79

Mooie Moederdaggeschenksets voor u ingekocht

Alleen deze avond 20% korting op:

(niet op geschenksets, geneesmiddelen en andere aanbiedingen)

- Parfums
-  Make-up
-  Idyl Huismerk

Woensdagavond 8 mei speciale Moederdagkoopavond:
Geopend van 18.00 tot 21.00 uur!!

Redactie en aanleveRing

► Uitgever DeMooirooiKrant 
Gemeente Sint-Oedenrode, Boskant,
Olland, Nijnsel, Liempde Sonnniuspark. 
(oplage 13.000 ex.) 
(Officiële gemeenteberichten)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur
Verspreiding: woensdag
Kantoor: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode 
Tel. 0413-479322
Postbus 28, 5490 AA Sint-Oedenrode 
www.demooirooikrant.nl, 
redactie@demooirooikrant.nl

► Uitgever DeMooiBernhezeKrant 
Gemeente Bernheze: Heeswijk, Dinter, Loosbroek, 
Vorstenbosch, Heesch, Nistelrode. 
(oplage 13.500 ex.)
Deadline: maandagmiddag 12.00 uur
Verspreiding: woensdag
Kantoor: Tramstraat 13a, 5388 GE Nistelrode 
Tel. 0412-795170
www.demooibernhezekrant.nl, 
info@demooibernhezekrant.nl

► Uitgever DenUenenseKrant 
Gemeente Nuenen, Gerwen , Nederwetten, 
Eeneind. 
(oplage 12.500 ex.) 
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur
Verspreiding: donderdag
Postbus 152, 5670 AD Nuenen 
Tel. 06-19158668
www.denuenensekrant.nl,  
redactie@denuenensekrant.nl

► Uitgever DeMooiLaarBeeKKrant
Gemeente Laarbeek: Beek en Donk, Aarle–Rixtel, 
Mariahout, Lieshout.
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: woensdagmiddag 12.00 uur 
Verspreiding: donderdag
Kantoor: Heuvelplein 12 5741JK Beek en Donk  
Tel: 0492-832182
www.demooilaarbeekkrant.nl,
Redactie@demooilaarbeekkrant.nl

► Uitgever ForUM
Gemeente Son & Breugel 
(oplage 9.000 ex.)
Deadline: vrijdagmiddag 12.00 uur
Verspreiding: dinsdag
Kantoor: Markt 2a, 5691 AR Son 
Tel. 0499-375654
burgers@iae.nl, 
www.weekbladforum.nl

► Uitgever MooiMegazien 
(maandblad) Gemeente Maasdriel 
(oplage 40.000) 
Verspreiding elk eerste weekend van de maand in 
Aalst, Alem, Ammerzoden, Wordragen, Bokhoven, 
Brakel, Bruchem, Delwijnen, Empel, Oud Empel 
Nieuw Empel, Engelen, Gameren, Groote Wielen, 
Haverlei, Hedel, Heerewaarden, Hurwenen, 
Kerkdriel, Hoenzadriel, Kerkwijk, Maaspoort, 
Nederhemert, Bern, Nieuwaal, Poederoijen, 
Rossum, Velddriel, Well, Wellseind, Zaltbommel, 
Zuilichem
Deadline: Iedere 22e van de maand
Kantoor: Van Heemstraweg 3, 
6624 KJ Heerewaarden 
Tel: 0487-573771 Mobiel: 06-51130491
www.mooimegazien.nl, 
info@mooimaasdriel.nl

MooiindeRegioAdverteren.nl
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ELI

Programma Zaterdag 4 mei 
13.00 A1 – Ondo A1
12.30 C1 – Rood Wit ’62 C2
11.00 E1 – Nijnsel E1
11.00 E3 –Fiducia/Elsendorp E3

14.45 Erp A3 – A2
10.30 Boekel  Sp D2 – D1
11.15 Helmondia  D2 – D3
10.30 Rhode F9 – F2

Veteranen
16.30 ASV ’33 - ELI 

Zondag 5 mei 
14.30 ELI 1 – Handel  1  
11.30 ELI 2 – Margriet 3
11.00 ELI 3 – Nijnsel 4
10.00 Gemert 10 – ELI 4  
10.00 Oranje Zwart 3 – ELI 5 
10.30 Handel Da1 – ELI Da1 

Programma 4 mei
10:00 Mariahout F2G – Sparta’25 F3
10:15 Blauw Geel’38 – Mariahout 4G

Uitslagen
GSV’28 1-Sparta’25 1           2-4
Sparta’25 2-Erp 2            2-1
Sparta’25 3-ASV’33 2           2-1
Stiphout Vooruit 3-Sparta’25 4       1-2
Mariahout 3-Sparta’25 5           4-1
FC Uden 3-Sparta’25 6            1-3
Sparta’25 7-ELI 3              1-2
Sparta’25 8-DVG 4            2-5 
Sparta’25 10-Bavos 6           8-1
Hurwenen VR1-Sparta’25 VR1       6-0
Sparta’25 VR2-EVVC VR2        5-3
Nijnsel Vet-Sparta’25 Vet         3-0
Gemert A2-Sparta’25 A1         1-8
Someren A3-Sparta’25 A2       1-4

Sparta’25 B1-Mierlo Hout B1   0-3
Rhode B2-Sparta’25 B2           2-1
Sparta’25 B3-Rhode B4           8-1
Sparta’25 C1-MMC Weert C1 1-5
Sparta’25 C2-Mariahout C1     1-3
ASV’33 C2-Sparta’25 C3          3-3
Sparta’25 C4-Liessel C2            1-7
Volharding D1-Sparta’25 D1    1-6
Schijndel D5-Sparta’25 D3       5-2
Sparta’25 D4-Gemert D6         3-6
Sparta’25 D5-Gemert D4          2-7
Sparta’25 E1G-Schijndel E2      2-1
Boekel Sport E3-Sparta’25 E2   4-0
Sparta’25 E3-Blauw Geel’38 E12  2-10
Brandevoort E2-Sparta’25 E4    2-4
Sparta’25 E5-Rhode E8             4-1
Sparta’25 E6G-Rhode E10       2-10
Schijndel E8-Sparta’25 E7         1-4
Mierlo Hout F1-Sparta’25 F1    6-2
Sparta’25 F2-Mariahout F1       9-1
Erp F6-Sparta’25 F3                  0-1
Nijnsel F1G-Sparta’25 F4         1-6
Sparta’25 F5G-DVG F3            3-6
NWC F7-Sparta’25 F6              3-0
Gemert F11-Sparta’25 F7          9-1
Sparta’25 F8G-MULO F4         0-0
Sparta’25 F9-Gemert F13         4-8
Sparta’25 MC1-Festilent MC1 5-0
MULO MD2-Sparta’25 MD1 4-12

Programma zaterdag 4 mei
16:15 Sparta’25 Vet-Mulo Vet
10:00 SV Venray G1-Sparta’25 G1
14:45 Rood Wit’62 A1-Sparta’25 
A1
15:00 SPV A1-Sparta’25 A2
14:30 Sparta’25 B1-Nooit Gedacht B1
14:30 Blauw Geel’38 B3-Sparta’25 B2
14:30 Sparta’25 B3-Erp B3
12:45 Deurne C1-Sparta’25 C1
13:00 Sparta’25 C2-RKVV Kel-
donk C1G
13:15 Schijndel C3-Sparta’25 C3
13:00 Sparta’25 C4-NWC C5
11:30 Sparta’25 D1-Berghem 
Sport D1
11:30 Sparta’25 D4-Boekel Sport D4
09:15 Sparta’25 E1G-Boekel Sport E1G
09:30 WEC E2-Sparta’25 E2

09:15 Sparta’25 E3-Gemert E9
09:15 Sparta’25 E6G-VOW E4M
10:30 Sparta’25 F2-Handel F1
10:00 Mariahout F2G-Sparta’25 F3
09:30 Mierlo Hout F4-Sparta’25 F4
11:15 Venhorst F4G-Sparta’25 F7G
10:30 Sparta’25 F8G-Erp F4
10:30 Sparta’25 F9-VOW F4
10:30 Rood Wit’62 JG1G-Sparta’25 JG1
14:30 Sparta’25 MB1-Juliana Mill MB1
11:15 Nulandia MC1-Sparta’25 MC1
 
Programma zondag 5 mei
14:30 Sparta’25 1-BSV Limburgia/
Kamerl 1
11:30 IVO 2-Sparta’25 2
11:30 Mariahout 2-Sparta’25 3
19:00 Sparta’25 4-NWC 4
12:00 Sparta’25 4-SSE 2
12:00 Sparta’25 5-Boekel Sport 3
10:00 Sparta’25 6-Fiducia 2
11:00 Ollandia 3-Sparta’25 7
12:00 Schijndel/VITAM 6-Sparta’25 8
12:15 Bavos 4-Sparta’25 9
09:30 Mariahout 5-Sparta’25 10
12:00 Sparta’25 VR1-Brabantia VR1
10:00 Boerdonk VR1-Sparta’25 VR2

Biljartvereniging Van de Rooje

Uitslagen 19 & 26 april
Marcel Bekkers – Niels Schoonings 0-3
Dennis van Dommelen – Geert-Jan Otten 0-3
Geert-Jan Otten – Philip Oosthoek 2-0
Marcel Bekkers – Jan van Griensven 3-1
Jan Crooijmans – Frank Bouw   0-3
Niels Schoonings –Philip Oosthoek 1-3
Frank Bouw – Jan van Griensven   3-0

Stand:
1. Philip Oosthoek
2. Dave van de Burgt
3. Geert-Jan Otten
4. Niels Schoonings
5. Marcel Bekkers

biljarten

Flamingo’s

Sparta’25

V.V. Mariahout

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

wielersport

Programma/Uitslagen

Mooie overwinning 
voor Flamingo’s

Programma / Uitslagen

Mariahout – De Flamingo’s, ge-
sponsord door Auto Corsten uit 
Mariahout, speelde zondag 28 
april uit in Middelaar tegen As-
trantia. Met een stand van 5-5 
gingen de dames de rust in.

Robin Vogels scoorde 2 mooie 
korte kansjes, waardoor de Flamin-
go’s op voorsprong kwam. Daarna 
scoorde Astrantia met een afstand 
schot. De Flamingo’s ging aan het 
scoren en ging met een winst van 
8-13 naar huis. 

Gescoord werd er door: Lonneke 
Leenders 3x,  Anouk en Manon 
van Eijndhoven, Marleen de 

Groot en Kim Vervoort 1x, Sanne 
Scheepers 2x en Robin Vogels 4x. 

Senioren 2 speelde uit tegen het 
samengestelde team Concordia/
Boskant. 
Al snel wist Flamingo’s op een 
voorsprong te komen. Flamingo’s 
zette mooie aanvallen op en verde-
digend wisten ze het goed dicht te 
houden. Een mooie wedstrijd om 
te zien. Eindstand 6-12

Uitslagen
Altior6 – Flamingo’s 4              6-8
NDZW – Recreanten             1 -10
Flamingo’s F1 - Celeritas F2   1 - 0
SCMH E1 - Flamingo’s  E1     8 - 4
Flamingo’s D1 - Altior D2        2 - 3
Flamingo’s C1 - Rosolo C2     5 - 2
JES A1 - Flamingo’s A1            12 - 3
Senioren 3 - Corridor 3           7 - 17
Concordia/Boskant 2 – Senioren 2 6 - 12
Astrantia – Senioren 1            8 - 13

Dorp aan de Riviertocht
Aarle-Rixtel – T.S.C. Aan de Wielen 
houdt op zondag 12 mei de Dorp 
aan de Riviertocht. Er is volop keuze 
uit diverse afstanden. De start en 
inschrijving is bij Dorpscafé De 
Vrienden aan de Dorpsstraat 18 in 
Aarle-Rixtel.

De volledig uitgepijlde routes zijn 
40, 60, 100, 125 en 150 kilometer 
lang. De drie langste afstanden zijn 
ideaal voor de sportieve toerfietser. 
Wanneer men voor een van deze 
afstanden kiest, kan gestart worden 
tussen 07.30 en 09.30 uur. Voor de 
recreatieve fietser zijn de 40 en 60 
kilometer, ideaal om op de gewone 
fiets of e-bike deel te nemen in uw 
eigen tempo. Deze fietsers kunnen 

starten tussen 07.30 en 11.00 
uur. Onderweg worden De Kokse 
Hoeve en Grotels gepasseerd, zodat 
ook de inwendige mens niets te 
kort komt. 

Al bent u geen ADW-lid en doet u 
er de hele dag over, dat vindt de 
organisatie prima. De pauzeplaats 
bij de 3 langste tochten is 
Ravenstein. De routes kunnen ook 
met GPS gereden worden en NTFU 
leden kunnen inschrijven volgens 
het Scan en Go systeem. Meer 
informatie is te vinden op www.
aandewielen.nl of aan te vragen bij 
Theo Sterken, tel. 0492 – 381680.

Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs
T: 0492 66 18 84

Van den Berk & Kerkhof 
Makelaars en Taxateurs
T: 0492 38 66 00

Makelaar de Vree
T: 0492 474 333

Kom donderdag 9 mei
tussen 11.00 en 17.00 uur

naar de modelwoning.
Ingang van de bouwplaats aan
de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.

Vanaf 9 mei

modelwoning geopend!

Wilt u deze zomer nog genieten van een
nieuwe woning in Het Klavier?

Zoekt u een hoekwoning, twee-onder-eenkapwoning, 

vrijstaand geschakelde woning of een patiowoning? Er zijn 

nog verschillende woningen beschikbaar. Maak een afspraak met 

een van de makelaars en kom de woningen bekijken.

Kijk ook op www.woneninhetklavier.nl.

OPEN
HUIS
TIJDENS DE
JAARMARKT

hoekwoningen met garage 
vanaf € 239.000 v.o.n.

patiowoningen
€ 314.000 v.o.n.

twee-onder-een-kapwoning
met garage € 319.000 v.o.n.

vrijstaand geschakelde woning
met garage € 329.000 v.o.n.

ELI
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voetbal

Sparta’25 gaat maar door

Mariahout E1 en het 4e elftal Kampioen 

ELI dames overtuigend naar winst

ASV’33 verliest van Volkel

ELI E2 Kampioen

Mariahout – Twee elftallen van voetbalvereniging Mariahout zijn 
afgelopen weekend kampioen geworden. 

Zaterdag werd het kampioenschap van de E1, gesponsord door 
Sportshop Laarbeek, gevierd. Het team behaalde een week eerder al 
het kampioenschap door een overwinning op de nummer 2 Rhode en 
het verlies van de naaste concurrenten.  E1 speelde als een kampioen en 
stuurde Ollandia met een 9-5 stand naar huis. Met 9 overwinningen en 
2 gelijkspelen heeft E1 een knappe prestatie geleverd. Proficiat!

Zondag vierde Voetbalvereniging Mariahout het kampioenschap van het 
4e elftal, gesponsord door de Pelgrim café, zaal, restaurant, cafetaria. 
Ook dit elftal was al zeker van het kampioenschap. 

Komend  weekend vinden er veel  wedstrijden plaats. Diverse teams 
strijden nog om het kampioenschap, dit zijn de A1, B1, F2 en het 
damesteam. De seizoenafsluiting vindt plaats op zondag 5 mei en voor 
de kinderen is er een springkussen en ijs als verrassing aanwezig. 

Zowel het 1e als het 2e elftal spelen ’s middags een thuiswedstrijd. Het 
thema is; Bevrijdingsdag. Dus kom in een rood-wit-blauwe outfit! Als 
klap op de vuurpijl is er een liveoptreden van Bas Vermeer. Iedereen is 
welkom in de kantine van de sportvereniging.

Lieshout – De dames van Eli speelden zondag 28 april een prima wedstrijd tegen Nijnsel 
Dames 3. 

Een overtuigende 8-0 stond op het scorebord na 90 minuten. Ilse van de Hurk wist te scoren, 
daarnaast waren het de Jolijntjes. Junior scoorde 2 keer en ‘senior’ 5 keer. De laatste wedstrijd 
uit tegen Handel moet de beslissing zijn in deze voorjaarscompetitie. Eli probeert in de laatste 
wedstrijd, waarin winst noodzakelijk is, een fantastische seizoenafsluiting te hebben.

Aarle-Rixtel – Zonder grote 
verwachting ging ASV’33 naar 
Volkel toe. Het elftal was op vijf 
verschillende posities gewijzigd, 
door blessure en vakanties. De 
ploeg die ASV’33 kansloos liet 
in de thuiswedstrijd van ASV’33 
waarbij de roodwitten met 0-6 ten 
ondergingen. 

Het team van ASV’33 kon in 
deze hoedanigheid Volkel aardig 
tegenstand bieden. Volkel was wel 
de betere ploeg maar kon ASV-33 
niet echt in de problemen brengen. 
Roy van Hintum maakte in de 
17e minuut een knapdoelpunt. 
De doelman van ASV’33, Dennis 
Driessen, had een grote rol 
die door verschillende goede 
reddingen ASV’33 in de wedstrijd 

hield. Thijs van Uden trof in de 
29e minuut na een knappe solo 
de lat van het vijandelijke doel, 
en Maarten Verbakel kwam in de 
38e minuut net een teenlengte 
te kort om de bal in het doel te 
tikken, derhalve gingen beide 
ploegen de rust in met een 1-0 
stand in het voordeel van Volkel. 
Na rust was hetzelfde speelbeeld, 
een sterker Volkel en een ASV’33 
dat met uitvallen de gelijkmaker 
probeerde te bewerkstelligen. In 
de 60e minuut werd Jeroen vd Ven 
vervangen door Jordy Kuipers om 
meer druk naar voren te krijgen, 
wat eigenlijk maar deels lukte, wel 
was Teun van Asten dicht bij de 
gelijkmaker maar zijn schot ging 
rakelings langs, In de 87e minuut 
besliste VOLKEL uiteindelijk toch 

de wedstrijd Jery Dekkers trof 
met een droog schot doel, 2-0 
in het voordeel van Volkel. Bas 
Raaijmakers die in het veld was 
gekomen voor Daniel van Zoggel 
raakte in de 85e minuut nog wel 
de lat.  Met een tevreden gevoel 
keerde ASV’33 huiswaarts. Daniel 
van Zoggel en Mark Smits hadden 
een prima wedstrijd afgeleverd, 
maar de punten bleven uiteindelijk 
verdiend in Volkel. 

De opstelling van ASV’33; Dennis 
Driessen, Robbert Mol, Daniel v 
Zoggel (82e Bas Raaijmakers), 
Dennis Verbakel, Jeroen vd Ven 
(60e Jordy Kuipers), Maarten 
Verbakel, Teun v Asten, Mark 
Smits, Dick Thomassen, Joris v 
Brug, Thijs v Uden.

Lieshout – In Brandevoort is het jeugdige E2 van Eli voorjaarskampioen geworden. Zij komen 
uit in de tweede klasse 205.

Het plaatselijke Brandevoort E6 werd verslagen met 6-0. Hierdoor zijn de Lieshoutse spelers niet 
meer in te halen door Elsendorp/Fiducia en MVC, die samen de tweede plaats bezetten. 

Beek en Donk - De weg die 
Sparta’25 moest bewandelen om 
directe handhaving veilig te stellen 
was lang, maar het begint er nu echt 
naar uit te zien dat ze slagen in deze 
doelstelling. Concurrent GSV’28 
werd moeizaam, doch verdiend op 
4 punten achterstand gezet na een 
4-2 overwinning die in het laatste 
kwartier werd bewerkstelligd door 
Elco van Schijndel, die twee keer 
scoorde.

Sparta’25 had reeds vier wedstrijden 
achtereen gewonnen en dat was te 
zien aan de beginfase. Veel balbezit 
en kleine kansen lieten het overwicht 
van Sparta’25 duidelijk zien. Er was 
een standaardsituatie nodig om de 
wedstrijd open te breken. De in 
uitstekende vorm verkerende Rene 
Brouwers liet de keeper kansloos 
en zorgde voor de 0-1 uit een vrije 
trap. Een minuut later zorgde een 
onoplettendheid in de Spartaanse 
verdediging er echter voor dat het 
weer gelijk stond. Bartels kon de 
bal binnenwerken: 1-1. Echter niet 
lang daarna liet Rene Brouwers 
zich wederom gelden. De volgende 
vrije trap verdween wederom 
achter doelman Gubbels waardoor 
Sparta’25 wederom op voorsprong 
stond. 

GSV’28 richtte haar pijlen op 
scheidsrechter Van Dongen met 
veel commentaar op de leiding 
en diverse fikse overtredingen die 
diverse gele kaarten opleverden. 

Aan de andere kant mocht Bram 
Kluijtmans niet mopperen nadat hij 
na zijn eerste gele kaart gespaard 
werd bij een volgende overtreding. 
De handelswijze van GSV’28 leek 
echter wel effect te hebben want 
nog voor rust floot de scheidsrechter 
om totaal onduidelijke redenen naar 
de stip voor een penalty voor GSV, 
die onberispelijk benut werd door 
Bozkurt. Dat het toen al geen 3-1 of 
4-1 was had Sparta’25 aan zichzelf 
te wijten, omdat diverse kansen al 
om zeep waren geholpen. Zo raakte 
Robert Engels de lat uit een halve 
omhaal, maar de rust werd met een 
2-2 ruststand bereikt. 

Na rust leek het plots een zeer 
moeilijke middag te worden voor 
Sparta. Het creëerde nauwelijks 
kansen meer terwijl Bartels dichtbij 
de 3-2 was, maar zijn naar de grond 
gekopte kopbal ging over en naast 
het doel. Zoals vaker dit seizoen 
gaven de mentaliteit en de fitheid 
van de Spartanen de doorslag. 
Het middenveld kwam volledig in 
handen van de groenwitten. Eerst 
liet Robert Engels zich zien door uit 
de draai snoeihard op de paal de 
schieten. Daarna was het Elco van 
Schijndel die na goed doorzetten 
van Rene Brouwers makkelijk kon 
binnentikken. Sparta’25 kwam 
helemaal niet meer in gevaar en 
kreeg veel ruimte om de score uit 
te breiden. 

In de laatste minuten liet de 
scheidsrechter zijn assistent 
uit Genhout staan na diverse 
twijfelachtige vlagsignalen en Elco 
van Schijndel en Robert Engels 
mochten met zijn tweeën op 
het vijandelijke doel af. Elco van 
Schijndel maakte zijn tweede van 
de middag en gooide daarmee 
de wedstrijd definitief in het slot. 
Eindstand: 2-4. 

Omdat RVU en HVCH ook 
wonnen, staat Sparta’25 na vijf 
achtereenvolgende overwinningen 
nog altijd niet veilig. Maar zowel 
HVCH, HVV Helmond en GSV’28 
staan allemaal op minimaal 
vier punten achterstand. In de 
volgende wedstrijd, thuis tegen 
BSV Limburgia, moet Sparta’25 het 
karwei gaan klaren. Bij een eventuele 
overwinning is klassenbehoud veilig 
gesteld en doet men volop mee 
voor de tweede 
periodetitel. 
Kom daarom a.s. 
zondag allemaal 
naar ’t Heereind 
voor een sterk, 
goed en mooi 
spelend Sparta’25 
dat dit seizoen 
voor de competitie 
voor de laatste 
keer thuis speelt. 
Hoe eindigt dit 
memorabele 
seizoen?

Bovenste rij vlnr: Jarno sterken, Ferd van Hout, Floris van Hout, Bob Brinks, Lars Gilsing 
Onderste rij vlnr: Lars Brinks, Youri Aalders, Jesse Relou, Maurice Vinkenburg, Tijn van Hout
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Reünie voor 85-jarige KPJ

Geslaagde 41e 
Wielerjeugdronde

Van Leuken en Van de Heuvel winnaars 
Laarbeekse driebandenkampioenschap

Bedo Heren Senioren veroveren koppositie

Recreatieve groep ‘Sport als 
ontspanning’ zoekt leden

Pieter Sanders opnieuw de sterkste 
van Badminton Club

Beek en Donk – De KPJ bestaat 
dit jaar 85 jaar. Dat moet gevierd 
worden. Voor alle seniorenleden 
en oud-leden wordt er een reünie 
georganiseerd op 23 november. 

De KPJ ontstond op 28 november 
1928 en was bedoeld om jonge 
boerenzonen te scholen door 
middel van cursussen, waarbij ook 
de ontspanning niet werd vergeten. 
De vereniging kreeg de naam RKJB 
(Rooms Katholieke Jonge Boeren). 
Het duurde enkele jaren voordat 
ook de meisjes hun eigen vereniging 
oprichtten. In de beginjaren waren 
de activiteiten strikt gescheiden. 
Ook was er een scheiding tussen de 
twee dorpskernen. Zowel Beek als 
Donk had haar eigen vereniging. 
Onder de vlag van RKJB werd er 
op 10 april 1949 een sportclub 
opgericht. In de jaren na de oorlog 
werden ook de eerste sportdagen 
georganiseerd. 

De jongensafdelingen van 
Beek en van Donk werden 
in 1961 samengevoegd, de 
meisjesverenigingen volgden 
2 jaar later. De jongens- en 
meisjesverenigingen kwamen in 
1966 samen. In dat jaar is de huidige 
verenigingsnaam KPJ (Katholieke 
Plattelands Jongeren) ontstaan. 
Hierna was er geen verbondenheid 
met meer met het boerenbedrijf. De 
nadruk kwam te liggen op culturele 
ontspanning en sportactiviteiten. 
Ook werd begonnen met 
handballen en kwam er in 1978 
een eigen accommodatie: clubhuis 
De Zwink aan de Heereindsestraat. 
Deze jongerenvereniging heeft 
leden in de leeftijd van 6 t/m 35 
jaar. De teamsport van de KPJ is nog 
steeds handbal, momenteel spelen 
zij met 4 jeugd- en 3 seniorenteams 
in competitieverband. Jaarlijks 
organiseert de KPJ het zeskamp met 

feestavond, een activiteit van hoog 
niveau met grote aantallen aan 
deelnemers en bezoekers. Na 85 
jaar is het nog steeds een bruisende 
vereniging die jongeren activiteiten 
biedt, maar hen ook stimuleert om 
zelf iets te organiseren.

Alle seniorenleden en oud-leden 
zijn welkom op de reünie. Deze 
wordt gehouden in Muziekcentrum 
’t Anker in Beek en Donk. Na de 
zomervakantie ontvangt iedereen 
een uitnodiging. De organisatie is 
bezig met het adressenbestand. 
U kunt helpen door een mail te 
sturen met uw naam, adres en 
geboortedatum naar kpj85jaar@
hotmail.nl Heeft u nog oude KPJ 
foto’s? Ook deze kunt u mailen. 
We verzamelen ze en vertonen ze 
tijdens de feestavond. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.
kpjbeekendonk.nl. 

Lieshout/Mariahout – De 
organisatie kijkt terug op een 
geslaagd evenement met blijde 
gezichten. De organisatie bedankt 
sponsoren, donateurs, scholen 
en eenieder die verder aan het 
evenement heeft meegewerkt.

De uitslagen:
0 t/m 3 jaar
1. Jethro Langstraat
2. Rens van Dungen
3. Gijs van der Kuijlen

Jongste jongens
1. Ruud Opsteen
2. Willem Opheij
3. Peer Penninx

Jongste Meisjes
1. Ilke Biemans
2. Janske van Loon
3. Elise Fleuren

Oudste jongens
1. Arthur van Bommel
2. Lenn Daniels
3. Jop van den Baar

Oudste meisjes
1. Eva Duimelinck
2. Donna Sanders
3. Dineke Penninx

Groep 3
1. Ruud van Rooi
2. Timo Aalders
3. Tein Overbeek

Groep 4
1. Philip van Bommel
2. Teun Leenders
3. Max van Loosdregt

Groep 5
1. Sam Hazenberg
2. Nard Donkers
3. Maikel de Groot

Groep 6
1. Jelle Verkuilen
2. Wouter Foolen
3. Eloy Huibregts

Groep 7/8
1. Dirk van Rooi
2. Pim Donkers
3. Luc Foolen

Lieshout - Na drie weken strijd tussen honderd deelnemers vonden zaterdag 
27 april 2013 de finales van de 10e Laarbeekse Kampioenschappen 
Driebanden plaats, georganiseerd door biljartvereniging ‘Nooit Volleerd’ 
uit Lieshout. Wegens verbouwingswerkzaamheden deze keer niet in het 
Dorpshuis, maar in een tot biljarttempel omgebouwde hal aan de Stater, 
met dank aan Respo en Leo v/d Velden voor het beschikbaar stellen van 
deze locatie.

In de A-poule ging Jozef van Leuken als winnaar naar huis en in de B-poule 
wist Hans van de Heuvel de eerste plaats te behalen.

Uitslag A-poule:
1. Jozef van Leuken           2. Frans van Veggel       3. Sjef van de Heuvel
4.  Bas van de Berg

Uitslag B-poule: 
1. Hans van de Heuvel      2. Tonny Coolen             3. Tonny Spierings
4. Henk Coppens

Loterij
De prijzen van de loterij zijn gevallen op de volgende nummers: 27 - 220 
- 272 - 293 - 378 - 628 - 807 - 869 - 1000 - 1029 - 1038 - 1367 - 1432. 
De nog niet afgehaalde prijzen kunnen opgehaald worden bij Lucien van 
Veggel, Hemelrijk 15 te Lieshout.

Beek en Donk – De heren van Bedo 
hadden afgelopen zondag als doel 
om de koppositie te veroveren 
tegen Oranje wit. Zij gingen op de 
fiets naar Helmond om daar flink 
aan de bak te gaan.

De uitwedstrijd in Helmond is 
altijd lastig en Bedo had veel 
geblesseerden. De wedstrijd kwam 
langzaam op gang en het ging 
in de eerste helft gelijk op. Met 
gelijkspel van 6-6 gingen de heren 
gingen de rust in. In de rust kregen 
ze een motiverende speech van 
Chris Klessens: het ging niet slecht, 
maar de aanvallen moesten beter 
uitgespeeld worden. De speech had 
geholpen want de heren gingen 
sterk van start in de tweede helft 
en liepen snel uit naar een verschil 
van 4 doelpunten. De wedstrijd 
werd daarna rustig uitgespeeld en 
zo haalden de heren een verdiende 
overwinning. Eindstand 15-12 in het 
voordeel van Bedo. Bedo gaat nu 
aan de leiding in de veldcompetitie. 

De competitie ligt nu drie weken stil, 
dit in verband met de meivakantie. 
In het Pinksterweekend wordt ook 
niet gespeeld. Het weekend van 
11 en 12 mei is een wedstrijdvrij 
weekend in verband met de 
bekerfinales. Bedo organiseert op 
12 mei de Brabantse edities in Beek 
en Donk. Vanaf 14:00 wordt er 
fanatiek gestreden in Sporthal D’n 
Ekker. In het weekend van 25 en 26 
mei wordt de competitie hervat.

Bedo zoekt versterking, vooral bij 
de jeugd. Kijk voor meer informatie 
op www.hvbedo.nl, op onze 
Facebookpagina www.facebook.
com/hvbedo, of neem contact op 
per e-mail info@hvbedo.nl.

Uitslagen:
Acritas GC1 – Gemengde C-jeugd   8-13
Handbal Someren DB1  – Meisjes 
B-jeugd              31-3
Avanti DS1 – Dames Senioren        20-12
Swift HB1 – Jongens B-jeugd          13-30
Oranje Wit HS2 – Heren Senioren  12-15

De recreatieve sportgroep ‘Sport 
als ontspanning’ is een groep die 
ongedwongen, maar toch fanatiek 
één keer in de week samen sport. 
Dit is op maandag van 19.00 
tot 20.00 uur.  De eerste twintig 
minuten houden de leden een 
warming-up. Daarna worden er 
diverse sporten beoefend, zoals 
voetbal, basketbal en volleybal. 
De laatste tijd spelen de leden, 
vinden ze, iets te vaak badminton. 

Dit komt omdat zij een gebrek aan 
leden hebben. De groep heeft nu 
nog zeven vaste leden, maar streeft 
naar 12 tot 14 leden. De financiële 
bijdrage is beperkt. Voor verdere 
informatie en/of aanmelden kan 
contact opgenomen worden met 
M. Vereijken via telefoonnummer 
06-12501130. 

Lieshout - De senioren van 
Badminton Club Lieshout hebben 
gestreden om het eremetaal. 
Bij de singlewedstrijden stak 
Pieter Sanders weer met kop en 
schouders boven de rest uit. In de 
eenzijdige finale rekende hij met 
duidelijke cijfers af tegen Ruud 
van Vijfeijken, die een uitstekende 
prestatie neerzette door tweede te 
worden.

Met een steeds groter wordend 
deelnemersveld werden de 
Clubkampioenschappen Single 
2013 bij de senioren van Badminton 
Club Lieshout afgewerkt. In de 
selectiepoules, die als eerste werden 
gespeeld, vielen enkele uitslagen 
op. Zo wist Bert Schepers van 
Boukje van der Werf te winnen, 
waardoor Bert uiteindelijk in poule B 
terecht kwam. Laurence Roijackers 
wist met uiterste krachtsinspanning 
te winnen van Niels Dirven met 
28-30. Door deze uitslag mocht 
Laurence doorstromen naar poule A 
en het opnemen tegen de sterkste 
deelnemers. De broederstrijd tussen 
Ruud en Wouter van Vijfeijken zeer 
spannend. Ruud wist zijn jongere 
broer te bedwingen waardoor hij 
ook kon meestrijden in poule A. 
In die sterke poule wist Ruud in 
een verrassende partij de nummer 
twee van het afgelopen seizoen te 
verslaan. Met 12-21 en 14-21 won 
Ruud van Guido van de Vijver die 
zijn dag niet had en uiteindelijk 
met Laurence Roijackers om de 
derde plaats mocht strijden. Die 

strijd wist Guido ruim te winnen. In 
de finale nam Ruud van Vijfeijken 
een “brutale” voorsprong van 8-5 
op kampioen Pieter Sanders. Na 
die achterstand richtte Pieter zich 
met een krachtige inspanning op 
en won alsnog de finale in twee 
sets. In poule B werd gestreden 
om de plaatsen 5 t/m 9. Wouter 
van Vijfeijken overtrof zichzelf 
door in een ultieme derde set met 
22-20 van Niels Dirven te winnen 
en beslag te leggen op de vijfde 
plek. Bert Schepers wist in de 
finalewedstrijd Richard Essers achter 
zich te houden en mocht zich de 
zevende plek toe eigenen. Richard 
Essers eindigde als achtste. In poule 
C wist Boukje van de Werf zich te 
herstellen. Als enige dame wist zij 
de drie heren achter zich te houden 
door in de finalewedstrijd te winnen 
van Jeroen van de Heiden. In de 
laatste wedstrijd uit deze poule wist 
Tiny Coenen Kai Tchong achter zich 
te houden, waardoor hij beslag 
legde op de elfde plaats.

De eindstand:
1.Pieter Sanders
2.Ruud van Vijfeijken
3.Guido van de Vijver
4.Laurence Roijackers
5.Wouter van Vijfeijken
6.Niels Dirven
7.Bert Schepers
8.Richard Essers
9.Boukje van der Werf
10.Jeroen van de Heiden
11.Tiny Koenen
12.Kai Tchong

badminton

wielersport biljarten

Jozef van Leuken(winnaar)-Frans van Veggel-Sjef v/d Heuvel-
Bas v/d Berg

Hans v/d Heuvel(winnaar)-Tonny Coolen-Tonny Spierings-
Henk Coppens  

handbal
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Bij Manege D’n Perdenbak in 
Lieshout vond op vrijdagavond 
26 april weer een Pony Dressuur 
wedstrijd plaats. Door de heftige 
regenbuien overdag kwam de or-
ganisatie bijna in de problemen, 
maar gelukkig werd het om 17.00 
uur droog en konden de jonge 
ruiters met hun pony allemaal hun 
beste beentjes voorzetten. Annie 
van Lankveld uit Beek en Donk 
had extra prijsjes geschonken 
voor de ruiters en daardoor waren 
er meer prijzen dan normaal.
 
De uitslag:
In de categorie AB klasse B startte 
Demi Bardoel met haar pony Tom-
my als enige, ze reed 2 proefjes en 
had voor de 1ste proef 182 punten 
en voor de 2de proef 189 punten.
 
Categorie CDE, klasse B
Eerste proef: 
1e: Merel vd Heyden met Moon-
light-H 206 punten
2e: Sanne Fresow met Up Date 
205 punten 
3e: Karlijn Kuijpers met Quinty 
198 punten
4e: Demi Bardoel met Casperboy 
H 183 punten
5e: Ilvy Maas met Esmeralda 179 
punten
6e: Anne van Schijndel met Beauty 
178 punten
7e: Shirley de Klerk met Bunthof’s 
Flo 175 punten
8e: Indy Schoenmakers met Ilone 
174 punten

Tweede Proef:
1e: Sanne Fresow Met Up Date 
204 punten
2e: Merel vd Heyden met Moonlight-H
3e: Ilvy Maas met Esmeralda 187 
punten

4e: Indy Schoenmakers met Ilone 
186 punten
5e: Demi Bardoel met Casperboy 
H 185 punten
6e: Shirley de Klerk met Bunthof’s 
Flo 177 punten
 
Categorie CDE, klasse L1 en L2
Eerste proef: 
1e: Lica van Liempd met Cantaro 
189 punten
2e: Rody van Dooren met M3v 
Orchard Mir 178 punten
3e: Michelle vd Heuvel met Lucky 
175 punten

tweede proef:
1e: Lica van Liempd met Cantaro 
199 punten
2e: Michelle vd Heuvel met Lucky 
177 punten.
 
Categorie CDE, klasse M1 en M2
1e: proef: 
1e:  Britte van Dijk met Milagros 
Isarco 183 punten
2e:  Emmy van Bree met Ibibio van 
Hazelberg 177 punten

Bedovo Dames 1 grijpt naast promotie naar eerste klasse

Bedovo zoekt recreatieve volleybalsters

Uitslag Pony Dressuur 26 april in 
Manege D’n Perdenbak.

Brons voor schutters Strijd in Vrede

Krijgsman Soranus eindigt op een 
2e en 4e plaats

Beek en Donk – Zaterdag 27 april 
vielen binnen de Nederlandse 
volleybalcompetitie de laatste 
beslissingen in de promotie/
degradatiewedstrijden. De ‘net niet 
–teams’ gingen de strijd aan om 
de laatste plekken in de gewenste 
klasse. Voor iedere plek speelden 
twee kandidaten voor promotie 
en één team om degradatie te 
voorkomen.

Voor VGS; Bedovo D1 gold het 
eerste. In Meerlo speelden zij 
allereerst tegen Livoc Liessel D1 dat 
hun plek in de eerste klasse trachtte 
te verdedigen. Bij het Bedovo team 
waren geen wisselmogelijkheden 
over, omdat twee speelsters niet 
aanwezig konden zijn. Na een 
aantal punten viel middenaanvalster 
Eefje Schippers uit vanwege 
een opnieuw opspelende 
enkelblessure en de paniek was 
compleet. Tessa Spierings werd 
tot gelegenheidsmiddenaanvalster 
gedoopt en kijkend tegen een 
achterstand leek de moed even in 
de schoenen te zakken. Gelukkig 

herpakte VGS; Bedovo D1 zich 
en na een aantal sterke punten uit 
lange rally’s wist Bedovo het spel 
te keren. Waar de Beek en Donkse 
dames, mede dankzij een uitstekend 
spelende libero Aukje van Schijndel, 
verdedigend het spel constant 
gaande hielden, wist Livoc zich geen 
raad met de aanvallende kracht van 
Bedovo. Door de zenuwen leek het 
tegen het einde van de set toch nog 
spannend te worden, maar VGS; 
Bedovo D1 nam een eindsprint en 
won de set met 21-25. Met dezelfde 
gelegenheidsopstelling werd de 
tweede set aangevangen. Wederom 
begon Bedovo met een achterstand, 
die algauw tot 6 punten opliep. De 
wil was echter groot en toen Bedovo 
haar draai weer wist terug te vinden, 
begon het spelletje te lopen. Punten 
vielen tijdenlang over en weer, 
maar uiteindelijk maakte Silke van 
Schijndel met haar sterke service het 
verschil. Toen het laatste punt in het 
voordeel van Bedovo viel, was de 
blijdschap enorm.  Het vertrouwen 
was terug en de hoop groot.

VGS; Bedovo D1 moest zich direct 
opmaken voor de volgende partij. 
Met de 2-0 winst op zak, diende de 
dames ook deze wedstrijd te winnen 
om zeker te zijn van promotie. 
Tegen het eveneens uit de tweede 
klasse afkomstige Achilles moest het 
gebeuren. Al bij het inslaan werd 
het duidelijk dat er niet zomaar 
een tweede klasse team tegenover 
Bedovo stond. Doordat Achilles 
over een eerste damesteam met 
een aantal speelsters jonger dan 
18 jaar beschikt, biedt dit hen de 
mogelijkheid deze speelsters in alle 
resterende teams in te zetten. Achilles 
D3 had gretig gebruik gemaakt 
van deze mogelijkheid en buiten 
het ogenschijnlijk standaardteam 
stonden ook een aantal dames van 
het in de derde divisie spelende 
eerste team opgesteld. Aan Bedovo-
zijde werd er besloten om de 
fantasie-opstelling van de eerste 
wedstrijd aan te houden. Ook nu 
was VGS; Bedovo D1 in de beginfase 
niet scherp. Bij een stand van 9-15 
was een time out door coach Remco 
van der Vorst noodzakelijk om 

orde op zaken te stellen. Dit lukte 
aardig. Bedovo wist haar sterke 
spel van de eerste wedstrijd terug 
te pakken, maar deze keer was het 
verzet van de tegenstander groter. 
Door afwezigheid en blessureleed 
verzwakte positie, midden, gaf 
ruimte tot scoren bij de tegenstander. 
Tel daarbij op dat Achilles juist op 
die positie hun geheime, geleende 
wapen had ingezet, zorgde dit 
ervoor dat Bedovo het spel nooit 
helemaal wist te beheersen. Kyona 
van de Hurk bood blokkerend nog 
enig tegengas, maar dit mocht niet 
baten. Er werd met 21-25 verloren. 
De teleurstelling was na deze set 
op de gezichten te lezen, maar om 
het spannend te houden moest er 
nu gewonnen worden. Strijdlustig 
ging Bedovo de tweede set in. Aan 
de situatie veranderde echter niets 
en daarmee begon ook de tweede 
set matig. De vechtlust die Bedovo 
al de hele dag wist op te brengen 
was niet langer voldoende. Toen er 
ook serverend enige fouten werden 
gemaakt en er slechts beperkt 
aanvalsmogelijkheden werden 

gecreëerd, vielen de punten aan 
Bedovo-zijde wel heel moeizaam. 
Op een eigen stand van 20 punten 
moest VGS; Bedovo deze set 
uiteindelijk ook uit handen geven. 

Het was nu vrijwel zeker; Promotie 
naar de eerste klasse leek niet langer 
mogelijk. Toch werd er hopende 
op een klein wonder gekeken naar 
de laatste wedstrijd waarin beide 
tegenstanders het tegen elkaar op 
moesten nemen. Zou Livoc hier 
met 2-0 winnen, maakte Bedovo 
alsnog een kans. Toen de eerste 
set daadwerkelijk naar Livoc leek te 
gaan, werd er echter gewisseld bij 
Achilles en dat betekende dat er aan 
het weinig bijzondere D3 een vleugje 
derde divisie werd toegevoegd. Dat 
was voldoende om de setwinst 
binnen te halen en om Bedovo’s 
laatste hoop te ontnemen. Ondanks 
sterk spel zat er simpelweg niet meer 
in voor VGS; Bedovo D1. Daarom 
zullen zij volgend jaar opnieuw 
uitkomen in de tweede klasse.

Bij Volleybalvereniging Bedovo is 
in een damesrecreatiegroep nog 
plaats voor enkele volleybalsters. 
Zowel geoefende als beginnende 
volleybalsters kunnen in deze 
groep op recreatieniveau terecht. 
Op dinsdagavond wordt in 
sporthal D’n Ekker van 20.30 tot 
22.00 uur getraind en aanvullend 
worden er onderling wedstrijdjes 
gespeeld. Heb je belangstelling? 

Kom vrijblijvend kijken of neem 
sportkleding mee en speel mee. 
Voor beginners is er voldoende 
aandacht om het volleybalspel op 
een prettige  manier bij te brengen. 

Heb je belangstelling? Kijk dan 
op www.bedovo.nl of neem 
telefonisch contact op met Tijn van 
der Bruggen, via telefoonnummer 
0492-462091.

Beek en Donk – Tijdens de
Rayonkampioenschappen
25meter1 pijl afgelopen zondag in 
Milheeze streden 10 teams in de 
A-klasse. In 2 keer 25 pijlen werd 
gestreden om de hoogste plaatsen 
en een eventuele kwalificatie voor 
de landelijke kampioenschappen. 
Strijd in Vrede stond aan de meet 
met een mix van jong en oud.

Voor de jongste schutters was 
deze lange wedstrijddag top. Mark 
Kanters schoot de eerste wedstrijd 
een knappe 232 en Wietse Aarden 
schoot de tweede wedstrijd een 
persoonlijk record met een score 
van 229. Het zestal stond lange 
tijd op een 4e plaats. De eerste of 
tweede plaats zou moeilijk zijn maar 
een derde plek moest haalbaar zijn, 
dit was echter voor meer teams 
mogelijk. Elke schietbeurt was 
belangrijk. Een belangrijke strijd 

waarbij tijdens elke schietbeurt het 
team elkaar aanmoedigde en de 
vorm van Mark en Wietse opstekers 
voor de anderen waren. Uiteindelijk 
veroverde zij nipt de 3e plaats met 
een gemiddelde van 8,61. Dit was 
maar 2 punten voorsprong op de 
schutters uit Merselo en 3 punten 
op de schutters uit Liessel. Hoe 
spannend kan het zijn na zoveel 
wedstrijdpijlen. De strijd om de 
eerste en tweede plaats was ook 
spannend. Krijgsman Soranus uit 
Lieshout eindigde op een 2e plaats 
met 4 punten achterstand op de 
schutters uit Venray. 

De uitslag:
Mark Kanters 232-217, 
Wietse Aarden 218-229, 
Henk Caris 223-219, 
Wim van de Kerkhof 206-206,
Rita Segers 201-203 en 
Henk Leenders 196-200.

Lieshout – Op diverse plaatsen 
vond afgelopen weekend de 
Rayonkorpskampioenschappen 
handboogschieten plaats. Het 
tweede zestal van Krijgsman 
Soranus moest hiervoor naar Weert. 
Het eerste zestal in de klasse A 
moest schieten in Milheeze.

In Weert ging de wedstrijd over 
twee keer 25 pijlen. In elke serie 
van 5 pijlen werd een tussenstand 
opgemaakt waarbij Krijgsman 
enkele keren derde stond in het 
tussenklassement. Om dit vast te 
houden kwamen ze toch iets te 
kort en eindigde zij op een hoogst 
haalbare 4e plaats. Arjan v.d. Heuvel 
schoot in zijn eerste serie van 25 
pijlen een nieuw persoonlijk record 
met 211 punten. De resultaten van 
het zestal waren: 1e 25 pijlen: 916 
punten. 2e 25 pijlen: 886 punten. 
Een totaal dus van 1802 punten.

Het eerste zestal uitkomend in 
klasse A moest zondag schieten 

op de banen van St. Willibrordus 
in Milheeze. Na geruime tijd op 
de eerste plaats gestaan te hebben 
moesten zij in de laatste serie van 
5 pijlen hun meerdere erkennen in 
de schutters van Diana uit Venray. 
Met een achterstand van 4 punten 
behaalden ze een eervolle 2e plaats. 
De resultaten waren: 1e 25 pijlen: 
1108 punten. 2e 25 pijlen: 1099 
punten. Totaal 2207 punten.

Op zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse 
wedstrijd om het koningschap 
plaats. Jolanda v.d. Kruijs zal dan 
haar gewonnen titel moeten 
verdedigen. De wedstrijd, welke 
over 32 tellende pijlen gaat, begint 
om 17:00 uur. Geïnteresseerden 
kunnen terecht op de banen 
van Krijgsman Soranus, langs de 
Provinciale weg naast de Manege in 
Lieshout. De koning of koningin zal 
rond 20:00 uur bekend zijn. Later 
is er voor leden en genodigden een 
besloten feestavond.

handboogschieten

Handboogschutterij 
De Eendracht
Aarle-Rixtel – Handboogschut-
terij De Eendracht heeft op 25 
april met een zestal schutters 
deelgenomen aan de wedstrijd bij 
HBV de Vriendschap in Mierlo.

Op deze avond waren een aantal 
schutters van HBV Houtswelva-
ren uit Mierlo-Hout aanwezig. De 
wedstrijd ging over 25 tellende 
pijlen met de volgende resultaten 
van de schutters van De Eend-
racht: 

1. Toon van Hoof  221
2. Frank Schepers  218
3. Walter Jansen  213
4. Erwin Wijnhoven  207
5. Paul v Bakel   201
6. Arno Donkers  194

De eerstvolgende wedstrijd is het 
Koningschieten op zaterdag 4 mei 
a.s. aanvang 18.00 uur.

volleybal

paardensport

tweede proef: 
1e: Britte van Dijk met Milagros 
Isarco 179 punten
2e: Emmy van Bree met Ibibio van 
Hazelberg 171 punten.
 
Als laatste startte Fleur Jansen met 
Royal Bendith in de categorie D, 
klasse Z1, in haar 1ste proef haalde 
ze 197 punten en in de 2de proef 
216.
 
De volgende wedstrijd is op 10 mei 
en is een paarden dressuur wed-
strijd. Kijk voor meer info op onze 
site www.stichtingderaam.nl voor 
de vraagprogramma’s, uitslag en 
meer foto’s.
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E V E N E M E N T E N

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

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

Volg ons!

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

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

Evenementen

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

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

22 april - 1 juli 2013
Bootcamp

Muziektuin Beek en Donk 

4 - 5 mei 2013
Kunstroute Laarbeek

 Mariahout, Lieshout, Aarle-rixtel 
en Beek en Donk 

4 mei 2013
Koningschieten

 Krijgsman Soranus 

5 mei 2013
Open atelier

Roeklaan 2, Lieshout 

9 mei 2013
Jaarmarkt Aarle-Rixtel

Centrum 

9 mei 2013
Middeleeuwse Torendag (Kerken in de 

Peel)
Oude Toren Beek en Donk 

10 mei 2013
Paarden Dressuur, Manege D´n Perdenbak

Provinciale weg 26 Lieshout 

11 - 12 mei 2013
Kunstroute Laarbeek

Mariahout, Lieshout, Aarle-rixtel en Beek 
en Donk 

12 mei 2013
Brabantse bekerfinales handbal (HV Bedo)

Sporthal D’n Ekker 

14 mei 2013
Ontspanningsmiddag Zonnebloem Beek 

en Donk
‘t Huukske 

14 - 17 mei 2013
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek

Alle kernen in Laarbeek 

17 mei 2013
Senzation Black Disco

Club Energie ruimte Dorpshuis Lieshout 

19 mei 2013
Open Dag dierenpark Regter Eind

Dierenpark Hermelijnstraat 

19 mei 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin 

20 mei 2013
Braderie

De Heuvel en Dorpsstraat in Lieshout 

23 mei 2013
Politiek cafe Duurzaam Ondernemen

Zaal van Bracht Aarle Rixtel 

24 mei 2013
Pony Dressuur, Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26  Lieshout

24 mei 2013
Tropical Disco

Club Energie ruimte Dorpshuis Lieshout 

25 mei 2013
Marathondag Lifestylecenter Laarbeek

Parklaan 6 Beek en Donk 

25 mei 2013
SkateSwing

Rollerhal lage heesweg 1 Beek en Donk

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

1 juni 2013
Bobbejaanland met &RGTeens

vertrek vanuit dorpshuis Laarbeek 

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

L.T.V. de Hut Aarle-Rixtel 

2 juni 2013
Donkse Wij-ing

Bij Leonardus Kapel 

2 juni 2013
Openlucht gebedsdienst

St Servatius kapel aan het Ginderdoor 

2 juni 2013
Kiek nou natuurfoto expositie !

IVN gebouw “De Bimd” Beekseweg 
Aarle-Rixtel

 

3 - 8 juni 2013
Buurtvoetbal Mariahout
Sportpark de Heibunders 

7 juni 2013
Paarden Dressuur, Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26 

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

8 juni 2013
Zomeravond Korenfestival met vier Laar-

beekse koren
Openluchttheater Mariahout 

9 juni 2013
Laarbeek Cup

Sparta’25 te Beek en Donk 

9 juni 2013
Jaarmarkt Beek en Donk

Piet van Thielpein 

9 juni 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin 

9 juni 2013
Brabants Wipschieten

‘t Wipke Zwinkelweg. 6, Beek en Donk 

14 juni 2013
Benefiet Diner voor de stichting Guus

Bavaria Brouwerijcafé 

15 juni 2013
Zeskamp Beek en Donk 2013
KPJ Terrein Heereindsestraat 

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

Dressuurwedstrijd
Rooyseweg 8, Mariahout 

20 juni 2013
Musical groep 8

Openluchttheater Mariahout 

21 juni 2013
Pony Dressuur in Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26 Lieshout

22 juni 2013

Eindelijk in Mariahout...Karin Bloemen
Openluchttheater Mariahout 

22 juni 2013
PLUSh OUTDOOR

Scoutingterrein Lieshout ( ingang ELI ) 

23 juni 2013
Vlooienmarkt Buurtvereniging 

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

23 juni 2013
Opening Kinderseizoen m.m.v. 

Tim Douwsma
Openluchttheater Mariahout 

24 juni 2013
Harmonie St. Caecilia Concert ‘laatste 

repetitie’
Openluchttheater Mariahout 

28 juni 2013
Zomerton, Lachend de zomer in...

Openluchttheater Mariahout

29 - 30 juni 2013
Bedovo Beachtoernooi

Heuvelplein te Beek en Donk 

30 juni 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin Beek en Donk

4 - 7 juli 2013
6e Fun Trike Treffen Laarbeek

Heereindsestraat 8 (KPJ terrein Beek en 
Donk) 

4 juli 2013
Cowboy Billie Boem en de indiaan koken 

er op los
Openluchttheater Mariahout

 5 - 7 juli 2013
WiSH Outdoor

Festivalterrein de Aa, Beek en Donk

11 juli 2013
Met Stip, Hippe Gasten

Openluchttheater Mariahout


