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Veldhuis & Kemper
zaterdag 6 juni 20:30

Comedy Night
zaterdag 13 juni 20:30 

Miss Montreal
zaterdag 11 juli 20:30

openluchttheater-mariahout.nl

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant
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Rene Slaets en Margo Leenders 
hebben beiden twee kaarten 
gewonnen voor Veldhuis & 
Kemper komende zaterdag 
in het Openluchttheater. 

Gefeliciteerd! Zij kunnen contact 
opnemen met MooiLaarbeek 
voor het vervaardigen van de 

kaarten: 0492-832182. 

Prijswinnaars

Deze week ingesloten:
Replace Direct

Verspreiding in Laarbeek + Boerdonk

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

Beek en Donk – Jongens en meisjes 
in de mooiste kleren. Keurige kapsels 
en mooie schoenen. ‘Zien en gezien 
worden’ met stoere of minder stoere 
vervoersmiddelen. De eindexamens 
zijn achter de rug. Daarom kwa-
men eindexamenleerlingen van het 
Commanderij College Beek en Donk 
woensdag 27 mei in stijl naar het 
schoolgala.

Bont gezelschap
Thijs zet nog even de tractor in het 
parkeervak.  “Hij heeft een net pak 
aan, maar daaronder draagt hij ge-
woon klompen.”, lacht een klasgenoot. 
Op het Heuvelplein verzamelt zich 
voor 19.30 uur een bont gezelschap. 
Bewapend met fototoestel of mobiel 
leggen trotse ouders de mijlpaal van 
hun kind vast. “Sta even stil, dan maak 
ik een foto.”, zegt een moeder zwaai-
end met haar mobiel. Dochter heeft 
een schitterende jurk aan en vormt 
samen met de blitse sportauto en haar 

vriendje een prachtig plaatje. Opa’s en 
oma’s zwaaien vrolijk naar hun klein-
kinderen en broers en zussen kijken hun 
ogen uit. 

File naar Café Thuis
Tegen 19.30 uur vertrekt de bonte 
stoet vanaf het plein voor een rondje 
Beek. Een aantal laat de motor flink 
ronken. Anderen doen het rustiger aan. 
“Dat vind ik nou humor.”, grinnikt een 
toeschouwer als drie jongens op een 
scootmobiel voorbij hobbelen.  De ‘he-
ren’ hebben het goed voor zichzelf ge-
regeld. Hun sponsor staat op het mo-
biel vermeld.  Intussen is de weg naar 
Café Thuis, vanaf de Koppelstraat en 
verder, een polonaise van verschillende 
vervoersmiddelen. In de file diverse 
oldtimers, sportauto’s maar ook een 
grote Amerikaanse vrachtauto en een 
brandweerauto. Twee jongens op een 
tandem rijden vrolijk rond en zwaaien 
naar het toegestroomde publiek.

Over de rode loper
Bij Café Thuis is de rode loper uitgerold. 
Peter Bakx, teamleider bovenbouw van 
het  Commanderij College, heet zijn 

leerlingen welkom. Galant helpt hij de 
‘dames’ uit of van de voertuigen. “Af 
en toe moet ik wel even opmerken dat 
ze het een of ander recht moeten trek-
ken.”, lacht hij. Peter geniet zichtbaar 
van deze bijzondere taak. Zijn collega’s 
en hij verzorgen een gezellige avond. 
“Ik doe dit al tien jaar. We hebben 
een bijzonder hecht team. Het is voor 
ons ook gezellig.”, vertelt Peter. Op 
11 juni zullen de leerlingen te horen 
krijgen of ze geslaagd zijn. Peter Bakx 
en zijn team hebben dan de taak om 

alle resultaten zorgvuldig te bekijken. 
Leerlingen zullen later die dag horen 
of ze hun felbegeerde diploma kun-
nen komen halen. “Vanavond is het 
feest voor alle eindexamenkandidaten. 
Geslaagd of niet. Dat is juist zo fijn.”, 
zegt Peter terwijl hij zich onderdompelt 
in de feestende menigte.

Kijk voor nog meer foto’s op 
pagina 31 in deze krant of 
op www.mooilaarbeek.nl

Examens klaar, feesten maar

Een eindexamenkandidaat stapt onder grote belangstelling uit op de rode loper

Een ‘eindexamenpaartje’ arriveert in stijl

‘Heren’ op wel heel bijzondere voertuigen

Verras 
je vader 

voor 
Vaderdag! 

Het is bijna Vaderdag! Verras jij jouw 
vader met een stukje tekst en leuke 
foto in De MooiLaarbeekKrant?! 
De meest bijzondere inzendingen 
winnen een leuke prijs! Die natuur-
lijk bestemd is voor ... jouw vader! 

Hoe doe je mee?
Mail een tekst van maximaal 75 
woorden en een foto naar redactie@
mooilaarbeek.nl voor maandag 15 
juni. Op donderdag 18 juni zie je of 
jouw stukje in de krant staat en of je 
gewonnen hebt! 

ons ook gezellig.”, vertelt Peter. Op 
11 juni zullen de leerlingen te horen 
krijgen of ze geslaagd zijn. Peter Bakx 
en zijn team hebben dan de taak om 

pagina 31 in deze krant of 
op www.mooilaarbeek.nl
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Beek en Donk, Aarle-Rixtel
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Nikki Barten
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Mark Barten
E: info@mooilaarbeek.nl
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Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design 
Kitty Tijbosch, Atelier Xplore
Joost Mommers

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Hans Kik
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Wouter Mommers
Martien van den Heuvel
Mark van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout

Fotografi e 
Joost Duppen
Melissa Kanters
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
Daphne van Leuken
Martin Prick 
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Rudy van den Enden
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Robin Vereijken

Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties, familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u

Aanleveren kopij
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: redactie@mooilaarbeek.nl
T: 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 mo-
gelijke 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.
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

Wij beheren het nieuwe regionale rouwcentrum Residence
Waterhof aan ‘t Hoogh Huys 3 te Gemert.

Bij Waterhof krijgt u als familie de sleutel van de uitvaartsuite. U kunt dan 
24 uur per dag terecht, u heeft een eigen opbaarkamer, gezinskamer en        
keuken. Opbaringen kunnen geschieden op bed of in een kist.

(0492) 51 85 14           06-55 14 04 83

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

(0492) 36 76 09   06-55 14 04 83

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    
www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg

www.waterhofuitvaartzorg.nl

  06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

HET BROEK

Het Broek is een groot gebied tussen Mariahout en Lieshout. Vroeger was de ge-
meente Lieshout in verschillende gehuchten verdeeld: De Kom, Ginderdoor, ’t Hool, 
’t Achterbosch, ’t Broek  en de Deensche Hoek. Het natuurgebied “Het Moorselen” 
ligt in ’t Broek. Het is een sappig weilandje met wilgenstruiken en vol paardenbloe-
men, meizoentjes en andere (on)kruiden. Van oorsprong was het 9,75 hectare grote 
natuurgebied heel voedselrijk. Het gebied met natuurwetenschappelijke waarde is 
grotendeels eigendom van de gemeente. Het is één van de mooiste natuurgebiedjes 
in onze gemeente, en zeker de moeite waard om eens een rondwandeling daar te 
doen met een gids. Ook had men vroeger in ’t Broek de Broekwalkermis. In 1987 
hebben de buurtgenoten van ‘t Broek de oude traditie weer opgehaald, na ruim 65 
jaar. Er werd peperkoek geslagen en er was een kop van jut. In ’t café van Boudewijns 
was het in de oude tijd natuurlijk ook volop kermis, maar ... er mocht niet gedanst 
worden. Onze pastoor was daar heel fel tegen, het was héél onzedelijk, je wist im-
mers nooit wat er gebeurde als twee mensen te dicht bij elkaar kwamen. 

In het café werd bier geschonken op een vergunning van het raadhuis en een bor-
reltje stond in de bijkeuken. De regels waren toen heel streng. Als een jonge meid zich 
toch aan het kermisvermaak bezondigd had, werd zij uit de zogenaamde congregatie 
gezet door meneer pastoor. Maar stiekem werd er natuurlijk achter in de bijkeuken 
wel eens een walsje gedraaid. In 1909 was hier al een café gevestigd, wat nog ver-
schillende jaren voortbestaan heeft. In 1922 werd de vergunning nog verlengd voor 
alcoholhoudende dranken en sterke drank.

Henny Bevers – van den Baar

Met dank aan de Heemkundekring ’t Hof van Liessent

Theo Swinkels (links) en Theo van den Boom (rechts) tijdens de Broekwalkermis

De MooiLaarbeekKrant zie je ook in 
het buitenland. Deze is gemaakt in 
het Belgische Bérismenil alwaar wij 
met de hele familie een lang week-
end hebben mogen verblijven. De 
MooiLaarbeekKrant was in dit geval 
functioneel geplaatst en wel in een 
opening voor het plaatsen van een 
parasol. De reden ervan was dat er 
twee honden rond liepen en zo niet 
met hun pootjes in het gat konden 
schieten!

Met vriendelijke groet, 
Geert-Jan van Leuken 

De MooiLaarbeekKrant zie je ook in De MooiLaarbeekKrant zie je ook in 

Mooi Gespot

In Memoriam Dimitri van Toren
Afgelopen zaterdag heeft Open-
luchttheater Mariahout in Cultu-
reel centrum ‘De Kei’ in Reusel 
afscheid genomen van Dimitri van 
Toren, de Brabantse troubadour die 
met zijn warme stem het leven bezong.  
Dimitri van Toren was regelmatig terug 
te vinden in de programmering van het 
openluchttheater. Dimitri stierf op 21 
mei en is 74 jaar geworden.

Vaste gast in Mariahout
Vanaf 1974 was Dimitri een vaste gast 
in het theater. Solistisch begonnen, 
zichzelf begeleidend met de gitaar, later 
vergezeld van een begeleidingsband. 
Vanaf 1996 verzorgde de Brabantse 
zanger jaarlijks een concert in het 
Mariahoutse theater. Ondanks zijn 
ziekte  zong hij in theaterseizoen 2014 
nog de sterren van de hemel. Na de 
voorstelling verraste hij zijn vaste schare 
fans door zich tussen hen op het terras 
te begeven. De sfeervolle avond kreeg 
hiermee een bijzonder slot.

Afscheidsviering
Tijdens zijn afscheidsviering in ‘De Kei’ 
werd Dimitri door familie, vrienden, 

muzikanten en liefhebbers herdacht. 
Muzikanten uit Nederland en België 
namen op gepaste wijze afscheid van 
een bijzondere zanger die met zijn 
teksten mensen aan het denken zette.

Openluchttheater wil via deze 
weg Dimitri’s familie en al zijn 
muzikale vrienden sterkte wensen. 
Openluchttheater Mariahout heeft ruim 
40 jaar van deze bijzondere Brabander 
mogen genieten.  

Mooi Dier
Op zoek...

Dit is Bonnie, een lieve Beagle-meid 
met een aanhankelijk karakter. 
Knuffelen is dan ook haar grootste 
hobby. Bonnie is graag onder de 
mensen. We zoeken een baasje 
voor haar die veel thuis is of samen 
met haar op pad wil gaan. Bonnie 
is een makkelijke en sociale hond. 
Met andere honden kan Bonnie 
goed overweg.  Bij binnenkomst 
in onze opvang had Bonnie 
blaasstenen. Inmiddels zijn deze 
door onze dierenarts verwijderd, 
maar om deze blaasstenen in de 
toekomst te voorkomen staat 
Bonnie op speciaal voer. Wie gunt 
Bonnie nog een aantal fijne jaren? 
Bonnie zal u er heel dankbaar 
voor zijn!

Heeft u interesse in Bonnie, neem dan contact op met onze dierenopvang, 
tel. 0492-381490 of kijk op onze site, www.voorstegrootel.nl 

Naam:        Bonnie
Leeftijd:     10 jaar

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

Wij denken graag met u mee. Informeer vrijblijvend 
naar de mogelijkheden

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

Onze koffi etafels 
richten we helemaal in 

naar uw wensen

Zowel mogelijk in ons 
sfeervolle restaurant 

als op locatie
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Kritiek op afvalproject in wijk de Voorbeemd

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Douwe Egberts Aroma Rood 
koffi e of Décafé
snelfi ltermaling, bonen 

of grove maling
2 pakken à 500 gram

10.40-12.46

W 23 - Aanbiedingen gelden van maandag 1 t/m zaterdag 6 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

7.99
2 pakken

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39

Kapelstraat 3, Beek en Donk  Villa Leefdael
0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

OOK VOOR: cATERING 
& AfHAAlmENU’S

HEEFT U EEN
HEKEL AAN
STRIJKEN?
Mandy’s

STRIJKSERVICE
KASTANJE 4 - BEEK EN DONK - TEL: 06-48752995

www.mandy-strijkservice.nl Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Ze zijn er weer:
Nieuwe 

Aardappels

Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk - Gemeente Laarbeek is 
alweer twee maanden geleden gestart 
met het afvalproject in de Voorbeemd, 
een wijk in Beek en Donk. De grijze 
container verdween en de inzamelpun-
ten verschenen. Door dit project moet 
de hoeveelheid restafval met veertig 
procent afnemen. Een goed initiatief 
volgens de wijkbewoners, maar de uit-
werking laat nog wat te wensen over. 

Systeem
Vlak achter een van de inzamelplekken 
staat het huis van Leo van der Aa. Hij 
begint het gesprek positief: “Er is niets 
mis met het systeem. Het feit dat er 
minder restafval overblijft is een goed 
iets.” Martien van Moorsel woont een 
aantal straten verder en beweert zelfs 
bewuster inkopen te doen door het 
nieuwe systeem. “Het restafval wordt 
nu langer opgespaard en vis- en vlees-
resten gaan snel stinken. Daarom halen 
we al minder in huis, zodat we het ook 
niet weg hoeven gooien.” Wethouder 
Frans van Zeeland is blij dat het sys-
teem zelf zo omarmd wordt, omdat 
het college duurzaamheid hoog in het 
vaandel heeft staan. 

Inzamelplekken
Al snel stuit Leo op een aantal min-
punten van het project, zoals de inza-
melplekken. “Ik heb een verzamelplek 
recht voor de deur, terwijl een paar me-
ter verder een plek is die veel geschikter 
is en niemand er last van heeft. Veel 
buurtbewoners schijnen de zakken er 
al lang voordat het wordt opgehaald 
bij het verzamelpunt neer te leggen. 
Daarnaast worden er ook dikwijls zak-
ken op de verkeerde dag neergelegd, 
deze worden dan ook niet opgehaald. 
En dan kijk ik er weer een week tegen-
aan.” Martien vertelt over een bankje 
dat voorheen goed gebruikt werd en 
waar nu een verzamelplek naast is ge-
zet. Deze ligt nu regelmatig vol met af-
val en wordt dus ook niet meer gebruikt. 
De wethouder is zich ervan bewust dat 
er zaken zijn die beter kunnen. “De 
locatie van de inzamelplekken is een 
veel gehoord kritiekpunt. Sommige 
plekken bleken inderdaad ongunstig 
gekozen.” De wethouder vertelt dat de 
hoeveelheid PMD veel meer werd dan 
ze bij het maken van dit project  had-
den ingeschat. Het gevolg daarvan is 

flinke stapels zakken bij iemand voor 
de deur. “De eerste aanpassingen in 
de inzamelplekken zijn al gemaakt en 
ongeschikte plekken zullen ook veran-
deren”, vervolgt hij. Een aantal beslis-
singen wordt nog besproken met de 
klankbordgroep. Deze groep bestaat 
uit inwoners uit de Voorbeemd. 

Handhaving
De klankbordgroep krijgt nog meer 
om over na te denken, want ook met 
de handhaving van het project zijn 
verschillende bewoners niet tevreden. 
“Het ligt op een grote hoop, dus we 
weten niet wie er bijvoorbeeld ver-
keerde zakken neerleggen, anders 
hadden we de betreffende bewoners 
daar wel op aangesproken”, vertelt 
Leo. “Mensen hangen het maar er-
gens neer en er wordt verder niet 
gecontroleerd door de gemeente.” 

Frans van Zeeland verwacht allereerst 
dat er vanaf nu steeds minder verkeer-
de zakken worden neergelegd. “We 
hebben de afgelopen weken, door de 
feestdagen, gebroken weken gekend 
en dat roept verwarring op. De aan-
komende weken zijn weer zoals ze 

moeten zijn. Ook is de gemeente van 
plan om vaker langs de wijk te rijden 
gedurende de proefperiode en afval te 
laten verwijderen indien we knelpun-
ten constateren, zeker tijdens warme 
dagen.”

Zomer
Het laatste puntje is nog niet gaande, 
want de echte hoge temperaturen zijn 
deze week pas begonnen. Toch zijn 
bewoners heel benieuwd wat er gaat 
gebeuren als de zomer aanbreekt. 
Martien: “Afval en warme tempe-
raturen is geen goede combinatie. 
Daarnaast komt er dan ook ongedierte 
op af.” Nu zien we al in de wijk dat 
vogels en katten de zakken vernie-
len, wanneer deze niet worden opge-
haald.“ 

Frans van Zeeland verzekert de be-
woners dat hij en de klankbordgroep 
ook hiervan op de hoogte zijn en dat 
er over gesproken gaat worden. Er 
worden allereerst alternatieve oplos-
singen voor de proefperiode bedacht, 
om vervolgens concrete oplossingen te 
bedenken wanneer heel Laarbeek aan 
hun duurzame leven begint. 
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Zaterdag 6 juni

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Alle intenties van 
de maand mei die opgeschreven zijn in het in-
tentieboek van de Lourdesgrot, André Leenders 
(mged), Tiny Dortmans-Rijkers (mged), 
Jans Schervers-Schepers (mged), Jan Hulsen 
(mged),Piet van der Burgt (sterfdag).

Zondag 7 juni

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) m.m.v. 
Gemengd koor Bocanto 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Henk van Duppen 
(koperpoetsgroep), Jan van Dooren (sterfdag/
O.L.V. Gilde), Overleden begunstigers van het 
O.L. Vrouwe Gilde, Harrie van Boxmeer (verj), 
Hanneke van Berlo, Overleden ouders van den 
Bogaard–van der Pol, Overleden ouders de 
Korte–Verhaar, Martien van der Linden, Sien 
Nooijen (fund), Herman Biemans (par), Jan 
Hornes (par), Nelly van de Ven (par), Overleden 
ouders Jan en Mien Smits–van de Ven, Jan 
van der Sanden(sterfdag), Willy en Martina 
Aarts–van der Leemputten, Tot welzijn van de 
parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. de Halmen
Intenties in deze viering voor: Toon van Osch 

(mged), Jo de Koning (fund), Miet Truus en Jan 
van Dooren (fund), Henk Merkelbach (mged), 
Martien Vermeltfoort.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Janus en Nellie 
van Zutven, Will Toussaint-van Wingerden, 
Sjaak en Ciska van Leuken-Spaan, Tina 
Claassen-de Louw, William Wagelmans en zijn 
oma Martha Wagelmans.

Maandag 8 juni 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 9 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 10 juni

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 11 juni 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
6 t/m 12 juni 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Stichting Opkikker zoekt (oude) mobiele telefoons

Belgisch koor luistert 
Eucharistieviering op
Aarle-Rixtel - Het gerenommeerde 
koor ‘Bocanto’ uit het Belgische 
Bocholt luistert zondag 7 juni om 
9.30 uur de Eucharistieviering op 
in de kapel van Missieklooster 
Heilig Bloed, Kloosterdreef 7 te 
Aarle-Rixtel. 

De vaste gezangen, die ten ge-
hore worden gebracht, zijn uit 
Missa Tertia van Lajos Bárdos. 
Het koor staat onder leiding van 
Jeroen Beckers en wordt op de pi-
ano begeleid door Irina Venckus. 
Iedereen is van harte welkom om 
deze viering bij te wonen.

Beek en Donk- Stichting Opkikker gaat 
in 2015 door met het inzamelen van 
(oude) mobile telefoons. Voor iedere 
telefoon krijgt de stichting een vergoe-
ding. De opbrengst komt volledig ten 
goede van ‘Opkikkerdagen’, voor gezin-
nen met een langdurig ziek kind.
 
Rosemarie Vogels heeft  tot 2014, met 
behulp van vrijgevende mensen, 250 mo-
biele telefoons in Laarbeek en Duitsland 

ingezameld. De stichting heeft in de af-
gelopen 6 jaren 340.000 mobieltjes in-
gezameld. Voor Kerstmis 2014 heeft 
Rosemarie 50 telefoons  verzameld en 
weggestuurd. Nu heeft ze al weer 10 tele-
foons en hoopt ze dat het er meer worden.
 
Indien men een oud mobieltje heeft, 
die hij/zij kwijt wil, is deze van harte 
welkom bij  Stichting Opkikker, zie ook 
www.opkikker.nl.

Inleveren kan bij Rosemarie Vogels, 
Rietzangerlaan 17 in Beek en Donk. 
Bij haar thuis en in de gymzaal  aan de 
Otterweg staat een doos met het logo 
van ‘Opkikker’. Bel voor meer informatie 
met tel. 0492-462108

Thema-avond over huidkanker

Allerlaatste editie van clubblad ’t Hutje verschenen

Beek en Donk – De seniorenvereniging 
KBO Beek en Donk houdt in samen-
werking met ViERBINDEN op woens-
dag 17 juni een lezing over huidkanker. 
Deze lezing wordt gehouden in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 
in Beek en Donk en begint om 19.30 
uur.

De avond wordt verzorgd door Dr. 
Simone van de Geer – van de Putten, 
dermatoloog en Mohs chirurg. De pre-
sentatie gaat over de effecten van de zon 

op de huid en preventie van huidkanker. 
Er is informatie over de behandeling van 
de meest voorkomende vorm van huid-
kanker, en ook over de speciale opera-
tietechniek: de Mohs operatie. Mohs mi-
crografische chirurgie wordt gebruikt om 
huidkanker zo precies mogelijk weg te 
halen. Met deze techniek wordt zoveel 
mogelijk gezonde huid gespaard. Dit al-
les wordt met foto’s uitgelegd. Dus al 
met al lijkt het een zeer leerzame avond 
waar u veel goede tips krijgt om veilig 
van de zon te kunnen genieten.

Iedereen, die belangstelling heeft is wel-
kom. Er zijn geen kosten aan verbonden, 
maar in verband met de organisatie moet 
u zich wel even aanmelden. Aanmelden 
voor 14 juni per telefoon, briefje of 
e-mail bij: Zus v/d Eijnde, Model v/d 
Donckstraat 6, Beek en Donk, tel. 0492-
464209. Bij Anny Kuijpers, Lindenlaan 
15, Beek en Donk of bij M.C. v/d Heijden, 
Magnolia 9, Beek en Donk, mail: 
m.c.van.der.heijden.thijssens@gmail.
com.

Aarle-Rixtel - De allerlaatste edi-
tie van clubblad ’t Hutje is op 1 
juni verschenen. De functie van 
het clubblad is na al die jaren 
overgenomen door de website en 
daarom is er een einde gekomen 
aan een mooi tijdperk. Clubblad 
’t Hutje verscheen sinds de jaren 
‘80 maandelijks bij alle leden in de 
bus. Na zo’n 310 edities is nu dus 
de laatste editie verschenen.

Er zijn in al die jaren vele mensen 
betrokken geweest bij ’t Hutje die 
we niet allemaal kunnen noemen. 
Duidelijk is dat Henk van Beek, 
de broers van Berlo (Theo, Leo en 

Peter), Walther van Boekel en Wim 
Aarts betrokken zijn geweest bij 
het tot stand komen van ’t Hutje. 
In de jaren daarna hebben Wim 
Aarts en Peter van Berlo de redactie 
van ’t Hutje voor hun rekening ge-
nomen. Wim is eindredacteur ge-
bleven tot nummer 249 in 2008. 
Daarna is de redactie van ’t Hutje 
overgenomen door Rob de Fockert 
en Willian Vlemmings. Langzaamaan 
is ’t Hutje overgegaan naar een di-
gitale editie met nog 30 afdruk-
ken en nu is het echt afgelopen.

Er zijn vele mensen betrokken ge-
weest bij ’t Hutje; de vouwclub die 

maandelijks alle papieren van de 
drukkers samenvouwden tot een 
boekje, de mensen die in weer en 
wind de Hutjes rondgebracht heb-
ben, iedereen die stukken heeft inge-
stuurd en natuurlijk de redactieleden.

Namens alle ASV’ers willen we ie-
dereen die betrokken is geweest bij 
’t Hutje en de sponsoren die het ver-
schijnen van ’t Hutje mogelijk maak-
ten hartelijk bedanken! Kijk voor 
meer informatie en het laatste Hutje 
op www.asv33.nl. Een archief van 
alle clubbladen is beschikbaar in de 
bestuurskamer.

Ik ben de goede herder.
De goede herder 

geeft zijn leven voor zijn 
schapen.

‘Ik ben de goede herder.
Ik ken de mijnen 

en de mijnen kennen Mij, 
zoals de Vader Mij kent 

en Ik de Vader ken’.

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu

Kouwenberg 1a,   Aarle-Rixtel     0492-386368

* woensdag heel de dag kinderen knippen t/m 13 jaar voor €12.50
* donderdag heel de dag heren knippen voor €12.50
* 10% korting op een kleurbehandeling

1 ja
ar open!
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag

Macaroni/

Spaghetti Groenten

1+1 gratis

GEZOCHT!! GEZOCHT!!

Vlotte, Enthousiaste, 
Flexibele Collega 

+/-15 uur per week

Wilde       
Bosperziken      500 gram1.79

Zespri Kiwi Gold 500 gram1.99

IJsbergsla per krop 0.79
Tomaten       500 gram 0.69

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Koninklijke onderscheiding voor Paul Kweens

Sta op en lach bij Comedy Night in Openluchttheater Mariahout 
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Mariahout – ‘Stand up comedy om je 
vingers bij af te likken.’ Zo kondigt het 
Openluchttheater Mariahout de Comedy 
Night aan op zaterdagavond 13 
juni. Brabander Leon van der 
Zanden is gastheer en 
presentator. Voordat 
we in lachen uit-
barsten, stelt De 
MooiLaarbeekKrant 
hem enkele seri-
euze vragen. 

Leon, in maart 
ben je vader 
geworden van 
jullie dochter-
tje Sophie. Wat 
vind je nu span-
nender, haar ge-
boorte of deze 
Comedy Night? 
“Is dit een serieuze 
vraag? Nou, ik kan 
je vertellen dat ik geen 
van de twee als span-
nend heb erva-

ren. Bij de geboorte van Sophie wisten 
we natuurlijk wanneer dat er ongeveer 
aan zat te komen. Ik was vooral erg be-
nieuwd. Maar toen het gebeurde: BAM! 
Mijn leven veranderd. En eerlijk gezegd 

ben ik daar nog steeds 
niet van bijgekomen. 

Al lachend en in zijn 
stijl – dus geloof 

niet alles wat je 
leest -  voegt hij 

daaraan toe:  
Trouwens, na 
elke Comedy 
Night in 
M a r i a h o u t 
is mijn leven 
ook nooit 
meer hetzelfde 
geweest. Dát is 

nog heftiger!”

Leon, jij bent deze 
avond gastheer en 

presentator. Je ont-
vangt de comedians  

Dian Liesker, Fuad 
Hassen en 

Marieke Peper.  Had jij een stem bij die 
keuze? 
Leon:  “Jazeker, iedereen wil namelijk 
heel graag meedoen aan zo’n Comedy 
Night. Het is belangrijk om naar de beste 
bezetting te kijken,  een goede verdeling 
man-vrouw  én te zorgen voor inhoude-
lijke variatie. En niet te vergeten: de sfeer 
achter de schermen. En deze samenstel-
ling voor 13 juni belooft veel goeds.”

Hoe speciaal is het voor jou om buiten 
te spelen, in het openlucht-theater? 
“Het spelen in de openlucht maakt de 
voorstelling intiemer. Zeker als het lang-
zaamaan donkerder wordt en de sfeer 
van ‘verhalen vertellen bij het kampvuur’ 
ontstaat. Alleen nu dan met een gracht 
erbij… Je bent ineens een club en maakt 
samen iets mee wat de rest van de we-
reld niet meemaakt. Het voelt alsof de 
natuur je helpt om samen te komen.”

Leon, jouw middelbareschooltijd was 
op het Knippenbergcollege in Helmond. 
Dat betekent dat je met Laarbeekse leer-
lingen in de klas zat. Wie zou jij graag in 
het publiek zien ? 
“De eerste waar ik gelijk aan denk is 
Claudia, mijn eerste vriendinnetje. Zij 
woont in Lieshout en ik ken haar familie. 

Ook namen van Suzan, Gerty, Edwin en 
Charel van Deursen uit Mariahout ko-
men omhoog. Of Jorrit Ruijs met wie ik 
samen toneel ben gaan ontdekken. “

In oktober start je met je nieuwe voor-
stelling getiteld ‘Supergewoon’. Hoe 
kwam je aan deze naam?
“Mijn leven is in korte tijd zó drastisch 
veranderd.  Het vrijgezelle leven ligt ach-
ter me en nu ben ik vader van Sophie! 
Mijn vriendin heeft  al twee dochters van 
vijf en zeven, dus ben ik  in anderhalf jaar 
tijd opeens vader van drie geworden. Ik 
ervaar het burgerlijk leven als een zegen, 
waarbij ik zelf niet meer in het middel-
punt sta. Ik geniet van de kleine dingen,  
zoals samen een fietstocht maken. Super 
gewoon maar voor mij heel bijzonder.”

Benieuwd naar Leon en de andere come-
dians? Kom dan 13 juni naar Mariahout. 
Voor meer informatie en tickets kun je 
kijken op www.openluchttheater-maria-
hout.nl. De voorstelling ‘Supergewoon’ 
is op zaterdag 24 oktober te zien in ‘Ons 
Tejater’ in Lieshout. 

Openluchttheater Mariahout de Comedy 
Night aan op zaterdagavond 13 
juni. Brabander Leon van der 
Zanden is gastheer en 
presentator. Voordat 
we in lachen uit-
barsten, stelt De 
MooiLaarbeekKrant 
hem enkele seri-
euze vragen. 

Leon, in maart 
ben je vader 
geworden van 
jullie dochter-
tje Sophie. Wat 
vind je nu span-
nender, haar ge-
boorte of deze 
Comedy Night? 
“Is dit een serieuze 
vraag? Nou, ik kan 
je vertellen dat ik geen 
van de twee als span-
nend heb erva-

Mijn leven veranderd. En eerlijk gezegd 
ben ik daar nog steeds 

niet van bijgekomen. 
Al lachend en in zijn 

stijl – dus geloof 
niet alles wat je 

leest -  voegt hij 
daaraan toe:  
Trouwens, na 
elke Comedy 
Night in 
M a r i a h o u t 
is mijn leven 
ook nooit 
meer hetzelfde 
geweest. Dát is 

nog heftiger!”

Leon, jij bent deze 
avond gastheer en 

presentator. Je ont-
vangt de comedians  

Dian Liesker, Fuad 
Hassen en 

Leon van der Zanden

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

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

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
PERSONENVERVOER

ZIEKEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN GROEPSVERVOER & BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel – Tijdens een drukbe-
zochte receptie in de kantine van 
voetbalclub ASV’33 afgelopen za-
terdag, is Paul Kweens - ter ere van 
zijn vijftigjarig jubileum bij deze 
voetbalvereniging - koninklijk on-
derscheiden door burgemeester 
Frans Ronnes. Dit gebeurde in het 
bijzijn van zijn familie, vrienden en 
vele clubgenoten. 

Vijftig jaar actief
Paul is maar liefst vijftig jaar actief 
als jeugdleider en jeugdtrainer bij 
ASV’33. Hij heeft zich in die jaren 
ook op vele andere wijzen inge-
zet voor de club. Zo was hij on-
der andere begeleider bij de NKS 
Jeugdkampen, lid van het hoofd-
bestuur van ASV’33 en actief lid 
van de elftalcommissie. Paul was 
verder jarenlang leider van het 
tweede elftal en heeft jaren als 

grensrechter ‘gediend’ bij het eer-
ste elftal. Ook de voetballende da-
mes bij ASV’33 kennen Paul. Paul 
was hoofdtrainer bij de dames en 
begeleider van het tweede dames-
team. Tot op de dag van vandaag 
is Paul ook een actief (en zeer ge-
waardeerd) klusjesman bij de club.

In het zonnetje gezet
Tijdens de drukbezochte receptie 
afgelopen zaterdag is Paul door di-
verse mensen in het zonnetje gezet. 
Hij werd officieel koninklijk onder-
scheiden en benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau door bur-
gemeester Ronnes. Lovende woor-
den waren er van voorzitter Michel 
Driessen en jeugdvoorzitter Marthie 
van Alem voor Paul én zijn vrouw 
Dinie. Zij bedankten het echtpaar 
voor hun jarenlange inzet voor 
ASV’33. Als kers op de taart bracht 
de rode schut, waar Paul lid van is, 
Paul en zijn familie een vendelgroet 
op het hoofdveld.

Paul Kweens neemt de felicitaties van burgemeester Ronnes in ontvangst

De rode schut brengt Paul en zijn familie de Vendelgroet op het hoofdveld van ASV’33

Win kaarten voor
de Comedy Night!

openluchttheater-mariahout.nl

Beantwoord de volgende vraag:

Wat is het geboortejaar 
van Leon van der Zanden?

Mail naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl
en maak kans op 2 x 2 kaarten!
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Sta je tijdelijk buitenspel van-
wege een blessure? Laat je dan 
behandelen door een expert 
die net zoveel van sport houdt 
als jij: MedicalClubSupport, een 
initiatief van  Fysiotherapie en 
Training Kemps-Rijf. Dan kun je 
rekenen op een gestructureerde 
medische begeleiding en een 
netwerk van specialisten. Re-
sultaat? Je bent weer snel op de 
been!

Support van topniveau
MedicalClubSupport biedt je 
het beste van het beste. Door 
ons netwerk heb je toegang tot 
(para)medici ( oa sportarts, or-
thopeed) ; behandelaars van
topniveau. Allen met jaren 
ervaring. En al die ervaring 

vind je terug in onze sportme-
dische begeleiding. Een snelle 
diagnose, advies, behande-
ling en bemiddeling horen 
daarbij. Je staat nooit langer 
buitenspel dan strikt noodzake-
lijk. Meerdere (top)sporters
gingen je voor en zijn inmiddels 
vertrouwd met onze aanpak.

Voorlichten en voorkomen
MedicalClubSupport behandelt 
niet alleen blessures maar helpt 
je ook blessures te voorkomen. 
Geen overbodige luxe in een 
tijd dat steeds meer mensen 
gaan sporten. Inspannen is pri-
ma. Grenzen verleggen ook. 
Maar wees zuinig op je lichaam. 
Voorkomen is beter dan ge-
nezen en voorlichting helpt.

Tijdens workshops, presentaties 
en lezingen ontdek je hoe je lek-
ker kunt blijven sporten. 

Gratis inloopspreekuur 
Heb je vragen? Is jouw club, 
vereniging of sportcentrum bij 
ons aangesloten?  Kom dan 
naar ons gratis inloopspreekuur. 
De fysiotherapeut gaat je eerst 
uitvoerig screenen. En daarna
krijg je uitgebreid advies over 
hoe jij het beste kunt sporten. Is 
er een aanvullende diagnose of 
behandeling nodig? Dan maken 
wij een afspraak met de specia-
listen uit ons netwerk.

Maandag van 8:00 – 9:30 uur  
 praktijk Aarle-Rixtel,  
 Molenstraat 9a
Donderdag van 18:00- 19:00 uur  
 Sportpark De Hut  
 (ASV)
Vrijdag van 18:00 - 19:00 uur  
 Sportpark ’t Luytelaar  
 (ELI)

Meer weten?
Sporters en clubs weten ons 
steeds vaker te vinden en 
waarderen ons. Wil je weten 
wat wij voor jou of jouw club 
kunnen betekenen? Maak een 
afspraak en bel (0492)  38 21 20. 
Ook in de avonduren en op za-
terdag zijn wij bereikbaar. 

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

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

Wij zijn ook ’s avonds en op zaterdag open!

Moniek Spierings, 
bekkenfysiotherapeute

Ken je dat verhaal? Dat verhaal van die 
mevrouw die het in haar broek deed 
van het lachen? Dat was nog eens 
lachen, gieren, brullen! Maar eigenlijk 
valt er niet zo veel te lachen. Want als 
je je plas niet op kunt houden, heb je 
een probleem. “Bekkenfysiotherapie 
kan je helpen om ongewild 
urineverlies te voorkomen,” vertelt 
Moniek Spierings. “En helpt bij nog 
veel meer. Daar hoeft niemand 
lacherig over te doen.”

Beladen
Laten we er geen doekjes om 
winden. Bekkenfysiotherapie 
ligt een tikje gevoelig. Moniek 
Spierings: “Het gaat over 
problemen bij het plassen, poepen 
en vrijen. Het gaat over pijn in je 
bekken en pijn in je buik. Allemaal 
kwaaltjes waar je liever niet mee te 
koop loopt en die je liever kwijt dan 
rijk bent. De klachten komen voor 
bij zowel mannen als vrouwen.”

Meer openheid
Moniek Spierings: “Klachten bij 
het plassen, poepen en vrijen 
zijn van alle tijden. Maar de 
laatste jaren zijn we opener 
geworden. Zwangere vrouwen 
die pijn hebben aan hun bekken 
bespreken dat met vriendinnen. 
Er ontstaat zo meer bekendheid 
voor bekkenfysiotherapie. Die 
openheid is goed voor iedereen die 
met kwalen en ongemak te maken 
heeft.”

Ongemak en oorzaken
Feestje, avondje uit, sporten? Of 

gewoon je dagelijkse dingen doen? 
Dat gaat gepaard met de nodige 
hindernissen. Pijn is niet fijn en 
urineverlies ronduit vervelend. De 
een gaat daar anders mee om dan 
de ander. Hoe klachten ontstaan? 
Moniek Spierings: “Dat kan door 
een verkeerde coördinatie zijn. Ook 
schade aan de bekkenbodem kan 
voor kwalen zorgen, bijvoorbeeld 
na een bevalling of een operatie. 
En wat te denken van zwakke 
bekkenbodemspieren of juist te 
sterke?”

Spannen en ontspannen
De kwalen en ongemakken zijn 
bekend. Wat kun je daaraan 
doen? Moniek Spierings: “Bij 
bekkenfysiotherapie ga je 
oefeningen doen. Je traint de 
bekkenbodemspieren. Afhankelijk 
van de kwaal ga je deze spieren 
sterker maken of je leert ze juist 
ontspannen. Voorbeeld: span je 
spieren aan alsof je je plas ophoudt. 
Een goede ademhaling helpt. Door 
spieren in je onderlichaam te laten 
ontspannen, ontspannen ook de 

spieren in de bekkenbodem. Dat 
is winst. Het merendeel van de 
oefeningen doe je thuis. Dat kan op 
ieder moment van de dag. Oefenen 
vraagt overigens wel zelfdiscipline.

Kamertje
“Soms valt er vooruitgang te 
boeken vanuit een onverwachte 
hoek: het kleinste kamertje. Hoe zit 
je op de wc? Hoe lang? Kun je het 
nog even uitstellen? Aan de hand 
van deze vragen kan ik adviezen 
geven. Alle beetjes helpen.”

Gymbal
“Pijn in je bekken en in de lage rug? 

Door te oefenen met een gymbal 
krijg je ze weer in het gareel. Dat 
kan bij ons in de praktijk. Ga op de 
gymbal zitten, til een voet op en 
strek een arm. Er zijn allerhande 
oefeningen die je helpen om meer 
controle over je lichaam te krijgen. 
En dan mag er best weer gelachen 
worden!”

Bekkenfysiotherapie
“Er wordt steeds minder lacherig over gedaan”

Voor sporters, clubs en verenigingen
Snel weer op de been na een blessure

Moniek SpieringsMoniek Spierings

“Problemen 
bij het plassen, 

poepen of vrijen? 
Bekkenfysiotherapie 

helpt je om meer 
controle over je lichaam 

te krijgen.”
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Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Gilde St Leonardus viert de ‘Donckse Wij-ing’ 
Met weemoed denk ik terug aan de 
tijd dat we ‘s zaterdags met vader 
en moeder naar de markt gingen 
in Helmond. “Wie maakt me los, 3 
trossen bananen voor een tientje. 
Sinaasappelen, mooi vers, sappig en 
vol vitaminen. Ja mevrouw, dat is het 
echte verwennen van uw man.” De 
marktkooplui schreeuwden over de 
straat en zeiden nog ‘mevrouw en 
mijnheer’. Steevast gingen we dan de 
V&D binnen en stond ik minutenlang 
bij de zogenaamde Bimbobox met 
Mexicaanse aapjes, die dansten 
bij inworp van een dubbeltje op 
een vrolijk muzieknummer van 
Herb Albert. Juist daar begon mijn 
nummerneurose. Luid en duidelijk 
riep een zwoele damesstem door de 
blikkerige geluidsinstallatie: “Toestel 
negentien, interlokaal”, waarbij 
het laatste woord een omgekeerde 
overmatige drieklank vormde. 
Sta ik in de rij bij de apotheek en trek ik 
een nummerbriefje uit de automaat. 
De dame achter de toonbank zegt 
op een gegeven moment: “Nummer 
523”, en niet “Mijnheer Skauwe, 
u bent aan de beurt”, terwijl ze me 
erg goed kent. Als Alzheimerpatiënt 
kom ik namelijk vaak pillen halen 
want ik vergeet steeds dat ik er al 
eentje ingenomen heb. Ik ben dus 
geworden tot een nummer. Wanneer 
je naar een telefoonservicedienst belt 
hoor je prompt: “U bent nummer 
9 in de wachtrij”. Nee, mijn naam 
is P. Skauwe en er zijn nog enkele 
mensen met een heuse naam voor 
mij. In een strafkamp ben je een 
nummer en dat wordt ook nog 
eens op je arm getatoeëerd. Voor 
de rest zijn veel nummers kil en 

zakelijk. Neem een telefoonnummer, 
een Burgerservicenummer, een 
e-nummer, een BTW-nummer en 
een IBAN-nummer. Om maar niet te 
spreken van een verplicht nummer. 
Ondanks het feit dat deze nummers 
erg persoonlijk zijn, doen ze maar 
onpersoonlijk aan. RTL 1, 2, 3, 4 
en 5. Behalve een muzieknummer 
dat erg persoonlijk kan zijn en een 
nummertje maken gaat ook niet 
zonder persoonlijke bemoeienis. 
Gelukkig.
Waar ik me echter nog blauwer 
en groener aan erger, zijn 
alle namen waarin zo nodig 
nummers verwerkt moeten 
worden om het modern te 
laten zijn. Hoe creatiever hoe 
beter, elkaar lekker de loef 
afsteken. Neem deze: 54U, 
een mediabureau dat Five 
for You heet, 5 Diensten 
voor U? Of de popgroep 
U2, wat ik zou vertalen 
als ‘Jij Ook’.  Alsof de 
periode van rebussen weer 
teruggekeerd is, met een 
Engels accent. 2deloe, we 
eten straks een lekker 2tje, 
tanden bleken we met fos4, 
u spreekt met 4Freedom of u 
kijkt naar Life4You. Geef mij 
maar een teiltje. Hebben we net 
de sms-taal afgezworen, kunnen 
we weer vooraan beginnen. Wat 
zal er nog gaan volgen? Die 
man heeft 8s, of misschien 
wel 1 mooi menneke waarbij 
de 1 de verbastering is van het 
dialectisch wân. 

Nummers Volgens P. Skauwe
COLUMN

Van Schijndel 
Passie voor wonen
Wilhelminaweg 3    Beek en Donk  
  0492-46 11 00 www.anteak.nl

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

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

Beek en Donk - Gilde St. 
Leonardus hield op zondag 31 mei 
de ‘Donckse Wij-ing’; een verjaar-
dagsdienst bij de Leonarduskapel 
aan de Lage Heesweg.

Toegankelijk
Onder een dreigende wolkenlucht 
staat op de vroege zondagmorgen 
van 31 mei een heus altaar voor 
het adres Lage Heesweg 103. Er is 
gezorgd voor een zeventigtal stoe-
len. Inkijk vanaf de Kapelstraat is 
voorkomen door een keurig zwart 
scherm. Helaas heeft dit niet het 
kaliber dan wel de akoestische 
eigenschappen van een geluids-
scherm. Voorbij rijdende motoren 
en al te luidruchtige automobie-
len doen diverse sprekers met een 
gefronst gezicht richting scherm 
kijken, alsof dàt de schuld is van 
de herrie. Hoofdman Geert-Jan 
van Rixtel heet de aanwezigen 
welkom en legt nog even in het 
kort uit waarom iedereen hier om 
10.00 uur op zondag aanwezig is. 
Daarna begint de viering onder de 
deskundige leiding van gildepastor 
Franklin de Koning, die op een erg 
toegankelijke manier de woord- en 
gebedsdienst leidt. 

Boonbroodjes
Vorig jaar werd de dienst nog 
opgeluisterd door het koor on-
der leiding van Harry Heesakkers. 
Deze is wel in de dienst aanwe-
zig, maar niet meer als dirigent. 
Het koor ‘Zingis’ staat onder de 
bezielende leiding van Heidi de 
Louw, die met haar vrouwenkoor 
een prima ‘acte de présence’ geeft. 
Als in de eerste lezing wordt ge-
sproken over een gebrek aan re-
gen, beginnen spontaan de eerste 

druppels te vallen. Het direct door 
het koor ingezette ‘Shine’ ver-
andert de zaak en de regen stopt 
even spontaan als hij is begonnen. 
Echte ‘zonneshine’ komt er niet, 
maar het weer is goed genoeg. 
Omdat het een gebedsdienst be-
treft wordt er geen communie uit-
gereikt. De ‘Leonardusbroodjes’, 
gebakken door Leo Leenders, 
geroemd met zijn Donkse naam 
Leo Boon, zijn voortreffelijk en 
laten zich samen met de kof-
fie na de dienst goed smaken. 

Apart
Het slot van de bijeenkomst is 
het zogenaamde ‘Vendelgebed’. 
Hierin worden de diverse ‘slagen’ 
(manieren om het vaandel rond te 
bewegen) gekoppeld aan karakter-
eigenschappen van een krijger. Zo 
wordt het zwaaien van het vaandel 
boven het hoofd vergeleken met 

de fierheid van de krijger, die er te 
allen tijde voor moet zorgen dat 
het vaandel onbevlekt blijft en de 
grond dus niet mag raken. Een heel 
bijzonder onderdeel van de viering, 
dit ‘Vendelgebed’!

Ook volgend jaar
Sinds het jaar 2012 staat de 
‘Donckse Wij-ing’ opnieuw op het 
programma van het Donkse
St. Leonardusgilde. Dit gilde viert 
elk jaar opnieuw rond 28 juni het 
feest van de oprichting van de 
oude Leonarduskapel. De huidige 
kapel werd gebouwd in 1978. Het 
oude gebruik van het herdenken 
van de bouw ervan vindt dit jaar 
voor de vierde keer plaats. Ook 
voor volgend jaar staat het feest 
weer gepland.

Kijk voor alle foto’s op 
www.mooilaarbeek.nl

Gilde St. Leonardus

Hoofdman Geert-Jan van Rixtel heet de aanwezigen welkom

Picknick bij Zonnebloem afdeling 
Beek en Donk 

Beek en Donk - De Zonnebloem afde-
ling Beek en Donk houdt op dinsdag 
23 juni  een picknick op locatie bij 
Gasterij Buitengewoon Smakelijk, ge-
legen aan de Parklaan 6 te Beek en 
Donk. 

Deze picknick is bedoeld voor alle thuis-
wonende zieken, mensen met een fy-
sieke beperking, eenzame en allen, die 
behoefte hebben aan wat gezelligheid 
en in Beek en Donk wonen. Hoort u tot 
deze doelgroep, dan bent u van harte 
welkom. De picknick duurt van 11.00 
tot 14.00 uur. Wel moet u zich vooraf 
even aanmelden, want vol is vol. Onder 
het genot van een heerlijke kop soep, 
een variatie van belegde mini broodjes, 

diverse hapjes van het seizoen en een 
frisse huisgemaakte rauwkostsalade, 
kunt u tijdens de rondes gezellig met 
elkaar bijpraten. Dit alles is mogelijk 
dankzij de goede opbrengst van de col-
lecte voor de prijs van €12,50. Wie deel 
wil nemen aan deze picknick kan zich 
tot 16 juni opgeven bij Olga van Bree, 
tel. 0492-462798 of bij Toos van der 
Linden, tel. 0492-462974.

Tip: Zonnebloem Beek en Donk heeft 
eigen cadeaubonnen, deze zijn te be-
stellen bij alle bestuursleden en kunnen 
bij alle activiteiten van de afdeling Beek 
en Donk gebruikt worden. Een leuk 
presentje om cadeau te geven bij bij-
voorbeeld een verjaardag etc.
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SudokuHard

5 3 1 4 8

6 7 3

1 7 2

9 8 6 7

5 1 4

2

5 7 8

6 9 3 8 2

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

de razende reporter

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

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

Gala Commanderij College
Woordzoeker
AANHANG

ACHTSTE

ADELAAR

BEDELEN

BROWSER

GEWICHT

GROENTE

HERHAAL

HOEKJES
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LICHAAM
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OPSLAAN
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PROJECT

RECYCLE

STIPPEL
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WINKELS
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http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AANHANG ACHTSTE ADELAAR
BEDELEN BROWSER GEWICHT
GROENTE HERHAAL HOEKJES
INTEGER JACQUET JONGENS
KRIJGEN LICHAAM MASSAGE
OPSLAAN ORDNERS PROJECT
RECYCLE STIPPEL STRATEN
TYPISCH VRIEZEN WINKELS
YOGHURT ZWANGER

’t Verswarenhuys is naast de winkel voor uw dagelijkse versboodschappen ook dé specialist op het gebied 
van barbecue. Ons barbecueassortiment is zowel Mooi als Gezond! Zo hebben wij de meest malse Clare 
Valley runderburgers uit Zuid-Australië, varkenslapjes van de Heyde Hoeve uit Nuenen en Hollandse 
biefstukjes van Stroj uit Castenray. Heerlijk én eerlijk vlees met een verhaal: 
aandacht voor dier, mens en milieu is hierin het allerbelangrijkste. In onze 
barbecue folder, verkrijgbaar in de winkel en via onze website, vertellen 
wij u graag meer over de Heyde Hoeve, Stroj en Clare Valley. 
’t Verswarenhuys, eten van vandaag!

MOOI GEZOND Ik eet vandaag: vers van de barbecue!

Rabarber crumble (4 stuks)

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 500 gram rabarber

• 1 zakje vanillesuiker

• 2x 75 gram suiker

• 2 el sinaasappelsap

• Rasp van 1 

sinaasappel

• 150 gr bloem

• 100 gr boter

• Boter om mee in te 

vetten

Verwarm de oven op 200 graden. Was de stengels rabarber on-

der de kraan en maak ze schoon door de draden eraf te trekken. 

Snijd ze vervolgens in stukjes van ongeveer 3 centimeter. Rasp de 

sinaasappel en pers daarna de sinaasappel uit. Doe de rabarber 

samen met de sinaasappelrasp, sinaasappelsap, vanillesuiker en 75 

gram suiker in een pan. Kook de rabarber 5 minuutjes op mid-

delgroot vuur. Doe de andere 75 gram suiker en de bloem in een 

kom. Snijd de boter en meng het erdoorheen. Wrijf met je handen 

door het deeg, totdat er allemaal kruimels ontstaan. Vet de schaal-

tjes in met boter en vul het tot ¾ met rabarber. Bestrooi met het 

kruimeldeeg en zet ongeveer een half uur in de oven. Bon appetit!

Ingrediënten: Uitleg van recept:
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Zwangerenverwendag Laarbeek

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Mirte Bouwmans 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Chantal Krol 

€15,00waardebonvoor de winnaar
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MooiLaarbeekkrant

Aan lef ontbreekt het Anja Aarts 
in ieder geval niet. Door in bad te 
stappen met een redacteur van de 
MooiLaarbeekKrant en zich te laten 
onderdompelen in een vragenvuur. 
We duiken in haar achtergrond en 
nemen de sterke relatie met 
haar zus, met wie ze het 
Bavaria Brouwerijcafé in 
Lieshout runt, onder de 
loep. 

Vertel eens, met wie 
zit de redacteur in 
bad?
“Mijn naam is 
Anja Aarts-
Corsten, ik ben 
geboren en 
getogen in 
Mariahout en 
ben de trotse 
vrouw van 

Joan en moeder van vier prachtkinde-
ren. Samen met mijn zus Marjan ben ik 
sinds januari 2014 de exploitant van het 
Bavaria Brouwerijcafé. Zij is momenteel 
hoogzwanger van haar derde kind, dus 
dat had waarschijnlijk toch niet tussen 
ons in bad gepast!”

Hoe zijn jullie in het Bavaria 
Brouwerijcafé terecht gekomen?
“Na mijn studie in Tilburg ben ik elf 
jaar accountmanager geweest bij prof-

voetbalclub 

Willem II. Daar was ik verantwoor-
delijk voor een sterk netwerk in de 
Businessclub. Totdat Willem II degra-
deerde naar de Jupiler League. Dat 
voelde voor mij alsof ik ineens een 
C-merk in plaats van Bavaria moest 
gaan verkopen. Zodoende ben ik na 
wat commerciële interim opdrachten 
benaderd voor een exploitatie overna-
me van het Bavaria Brouwerijcafé. Na 
een voorstel van Pieter Swinkels om 
het met iemand samen te doen, kwam 
ik al snel bij mijn zus uit. Marjan was 
op dat moment uitvaartverzorgster en 
twijfelde geen moment. Binnen drie 
weken was alles geregeld en konden 
we aan de slag!”  

Hoe hebben jij en Marjan de taken 
verdeeld?
“Mijn zus en
ik doen 

allebei waar we goed in denken te 
zijn. Marjan houdt zich bezig met de 
financiën en de personeelszaken. Ik 
ben verantwoordelijk voor de verkoop 
en het facilitaire gedeelte. Het Bavaria 
Brouwerijcafé is zeven(!) dagen in de 
week geopend, en dat combineren we 
goed met een druk sociaal- en gezins-
leven. Dat betekent dat wij een vast 
weekschema hebben waarin we onze 
aanwezigheid verdelen en onze werk-
zaamheden verrichten. We kennen 
elkaar inmiddels zo goed en hebben 
vaak aan één woord genoeg.”

Bavaria is een nauwe partner binnen 
jullie café. 

Hoe wordt daar naast het schenken van hun 
bieren nog meer invulling aan gegeven?
“Ons café vormt de start- en eindloca-
tie van de Bavaria Biertour. Naast een 
traditioneel café bieden we ook legio 
mogelijkheden voor de zakelijke markt. 
Daarnaast hebben we ook diverse ar-
rangementen op het menu staan, zoals 
rijden met de Solex of de Volkswagen 
Kevers, een Philips-wandeling en uiter-
aard diverse bierproeverijen. Het opmer-
kelijkste gegeven is misschien nog wel de 
samenstelling van onze menukaart. Wij 
selecteren onze gerechten bij onze bie-
ren, en niet andersom. Iedereen is zeven 
dagen in de week welkom voor zowel de 
lunch als het diner.” 

Met wie zou je tenslotte nog graag een 
keer in dit bad willen zitten?
“Zonder twijfel met mijn zus Marjan, om-
dat we dan samen eens kunnen ontspan-
nen. Een heus bierbad, dat schijnt ook 
goed voor huid en haar te zijn. En daarbij 
zou ik mezelf willen verplichten om het 
dan niet over de zaak te hebben, hooguit 
over al die knappe mannen die onze zaak 
bezoeken. We zijn beiden zo enthousi-

ast en gedreven, dat ontspanning 
samen er wel eens bij inschiet! 

En dat mag natuurlijk niet 
verwateren!” 

Aan lef ontbreekt het Anja Aarts 
in ieder geval niet. Door in bad te 
stappen met een redacteur van de 
MooiLaarbeekKrant en zich te laten 
onderdompelen in een vragenvuur. 
We duiken in haar achtergrond en 
nemen de sterke relatie met 
haar zus, met wie ze het 
Bavaria Brouwerijcafé in 
Lieshout runt, onder de 
loep. 

Vertel eens, met wie 
zit de redacteur in 
bad?
“Mijn naam is 
Anja Aarts-
Corsten, ik ben 
geboren en 
getogen in 
Mariahout en 
ben de trotse 
vrouw van 

hoogzwanger van haar derde kind, dus 
dat had waarschijnlijk toch niet tussen 
ons in bad gepast!”

Hoe zijn jullie in het Bavaria 
Brouwerijcafé terecht gekomen?
“Na mijn studie in Tilburg ben ik elf 
jaar accountmanager geweest bij prof-

voetbalclub 

het met iemand samen te doen, kwam 
ik al snel bij mijn zus uit. Marjan was 
op dat moment uitvaartverzorgster en 
twijfelde geen moment. Binnen drie 
weken was alles geregeld en konden 
we aan de slag!”  

Hoe hebben jij en Marjan de taken 
verdeeld?
“Mijn zus en
ik doen 

zaamheden verrichten. We kennen 
elkaar inmiddels zo goed en hebben 
vaak aan één woord genoeg.”

Bavaria is een nauwe partner binnen 
jullie café. 

kelijkste gegeven is misschien nog wel de 
samenstelling van onze menukaart. Wij 
selecteren onze gerechten bij onze bie-
ren, en niet andersom. Iedereen is zeven 
dagen in de week welkom voor zowel de 
lunch als het diner.” 

Met wie zou je tenslotte nog graag een 
keer in dit bad willen zitten?
“Zonder twijfel met mijn zus Marjan, om-
dat we dan samen eens kunnen ontspan-
nen. Een heus bierbad, dat schijnt ook 
goed voor huid en haar te zijn. En daarbij 
zou ik mezelf willen verplichten om het 
dan niet over de zaak te hebben, hooguit 
over al die knappe mannen die onze zaak 
bezoeken. We zijn beiden zo enthousi-

ast en gedreven, dat ontspanning 
samen er wel eens bij inschiet! 

En dat mag natuurlijk niet 
verwateren!” 

Redacteur: Joey van der Leemputten
Fotograaf: Joost Duppen

De MooiLaarbeekKrant pre-
senteert: ‘In bad met …’ Een 
nieuwe rubriek waarin promi-
nente Laarbekenaren in een 
bad vol schuim in gesprek 
gaan met een redacteur van 
MooiLaarbeek. Grappig, een 
tikkeltje ludiek en natuurlijk 
met een vleugje nieuws.

Anja Aarts

DikkeMik ontvangt de Cultuurprijs Laarbeek 2014 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Aarle-Rixtel - De cultuurprijs van de 
gemeente Laarbeek is dit jaar voor 
DikkeMik, een groep mensen die zich 
tot doel stelt vroegere culturele ge-
bruiken te bewaren.

Meiboom oprichten
Op het pleintje rondom de kiosk is 
het rustig rond half zeven op woens-
dagavond 27 mei. Een paar vrolijk 

uitgedoste dames-met-enige-levens-
ervaring en dito heren, gekleed in de 
vroeger gebruikelijke boerenkiel met 
pet stoeien met een liggende vlag-
genmast. Bovenaan is een, op een 
adventskrans lijkend, attribuut beves-
tigd versierd met linten. Kenners ra-
den het al; het gezelschap Dikkemik 
is bezig een meiboom op te richten. 
Gelukkig komen er even later ‘uit alle 
hoeken en gaten’ ouders met kin-
deren naar het plein. De lange han-
gende linten moeten, begeleid door 

een live-muziekgroep ‘Binderin’ in een 
dans van kinderen op een speciale ma-
nier rond de boom worden gewikkeld 
om in het tweede gedeelte van de dans 
weer volledig te worden ontward. 

Oude gebruiken in ere houden
Dit is slechts één van de activitei-
ten, die Dikkemik organiseert. De 
Herdertjestocht naar de schaapsstal 
op Strijp is een ander voorbeeld van 
oude gebruiken, die de groep in ere 
houdt. Wat te denken bijvoorbeeld 

van het gebruik om het carnavalssei-
zoen te beginnen op 11 november, ter-
wijl omwille van de bezoekers dit door 
de officiële carnavalsvereniging vaak 
wordt verschoven naar een weekend 
in de buurt? “Op 11 november wordt 
de ‘gans’ onthuld op de kiosk, weer 
of geen weer, toeschouwers of geen 
toeschouwers”, aldus Henk Beniers, 
een van de DikkeMikkers. “En op de 
dinsdagavond verbranden we diezelf-
de gans, precies om middernacht, en 
niet om één uur of nog later, omdat de 

kasteleins dat willen”, voegt hij eraan 
toe. Henk van Beek, begaan met het 
behoud van het Aarle-Rixtels erfgoed, 
vindt het erg belangrijk dat oude ge-
bruiken bewaard blijven. Hij hoopt dan 
ook op een aantal mensen, die de ver-
grijzing binnen DikkeMik zullen inper-
ken. Want ook over tien jaar wil hij de 
onthulling van de meiboom nog mee-
maken. “Al sta ik dan hier waarschijn-
lijk wel met een rollator”, lacht Henk.

Uitreiking cheque
Als de dans is afgelopen en de mu-
ziek heel even stil is, neemt notaris 
Harry van Rooij het woord. Als voor-
zitter van de ‘Stichting tot Behoud en 
Bevordering van het Culturele Goed 
in Laarbeek’ mag hij elk jaar een ver-
eniging binnen Laarbeek belonen met 
een cheque van 1000 euro. Dit geld 
wordt beschikbaar gesteld door de 
Rabobank Peel Noord. In de persoon 
van Pieter Michielsen is de bank verte-
genwoordigd. Deze benadrukt het feit 
dat de bank het behoud van cultuur 
in de Peel wil stimuleren. “Wij vinden 
het als Rabobank belangrijk en we 
schenken het geld”, vertelt hij, “maar 
het echte selecteren laten we over 
aan mensen die daar verstand van 
hebben”.  Namens DikkeMik neemt 
Henk Beniers de cheque in ontvangst. 
Tegenover de MooiLaarbeekKrant be-
nadrukt hij het geld zeker niet in de 
eerste de beste kroeg te zullen gaan 
besteden!

Henk Beniers Dini BeniersRive Dekkers
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Beek en Donk - Woningbouwvereniging 
Bergopwaarts viert vandaag (donder-
dag 4 juni) met bouwer Dura Vermeer 
uit Rosmalen het hoogste punt van 
de tien sociale huurwoningen aan het 
Merensteinplein in de uitbreidingwijk 
Beekse Akkers in Beek en Donk. De 
medewerkers van Dura Vermeer wor-
den, voor het behalen van het hoogste 
punt, door Bergopwaarts in het zonnetje 
gezet. De oplevering van de woningen 
staat gepland in de zomer van 2015.

Tien sociale huurwoningen
De woningen met een huurprijs van 
€ 575,- tot € 675,-  hebben een volledig 
woonprogramma op de begane grond 
en een verdieping met één royale slaap-
kamer, die indien gewenst door de be-
woner zelf in twee kamers is te splitsen. 
De woning is functioneel, duurzaam én 
energiezuinig! Zo is de woning voorzien 
van een goed isolatiepakket en zonne-
panelen. In de directe omgeving bevindt 
zich gratis openbare parkeergelegenheid.

De woningen zijn in april in het 
woningaanbod gekomen. De in-
takegesprekken met geïnteresseerde 

woningzoekenden zijn in volle gang. De 
verhuur verloopt voorspoedig, nagenoeg 
alle woningen zijn verhuurd.

Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Bergopwaarts is een actieve woningcor-
poratie met zo’n 5000 huurwoningen, 
garages en overige verhuureenheden in 
de gemeenten Deurne, Asten, Helmond, 
Laarbeek, Gemert, Someren en Delft. 
Daarnaast realiseert Bergopwaarts 
nieuwbouw in met name de sociale 

sector. Onze missie ‘Samen Ondernemen 
voor Sociaal Wonen’ laat zien dat wij 
belang hechten aan onze maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. We staan 
voor onze doelgroep, de betaalbaarheid 
en de kwaliteit van onze woningen en 
onze dienstverlening. Wij zijn onderne-
mend en samen met onze klanten, sta-
keholders, collega’s, zakelijke partners en 
medewerkers geven we vorm aan goed 
wonen en een eigen thuis.

Zondag geopend
van 12.00 tot 17:00 uur

Snijbloemen Freesia’s

Lavendel “Hidcote”

Heerlijk geurend, 
10 takken per bos. 
Verkrijgbaar in 
diverse kleuren. 
Van € 3.99

Lupine
Prachtige 
vaste plant.
40 cm hoog 
in 19 cm pot. 
Van € 5.99

Bistroset “Old Look”
Verkrijgbaar in 3 trendy kleuren!
Tafel ø 60 cm met twee stoelen.

Heerlijk geurend en 
goed winterhard. 
35 cm hoog in 
19 cm pot. 
Van € 5.99

Het mooiste groen
Vlinder orchidee
Superkwaliteit 
verkrijgbaar in diverse 
kleuren! 4-bloemstelen, 
in 12 cm pot. Van € 14.95

Dahlia
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren. 30 cm hoog in 
13 cm pot.  
€ 1.99 p/stuk

Barbecue starter

Waterornamenten

Een goed begin is het halve werk! 
Nu met gratis aanmaakblokjes.
Van € 14.99

Zeer groot assortiment, 
keuze uit kunststof of 
natuursteen.

Vol in de knop, verkrijgbaar in 
diverse kleuren, ø20 cm in 12 cm pot. 
Van € 1.99

nu

€3.99

nu

€7.99

Deze aanbiedingen zijn 
geldig van 3 t/m 9 juni 2015

nu

€9.95

Petunia “Surfinia”

Vlinder orchidee

verkrijgbaar in diverse 
kleuren! 4-bloemstelen, 

Van € 14.95

1 + 1 
GRATIS

Nu met gratis aanmaakblokjes.

Waterornamenten

Vol in de knop, verkrijgbaar in 
diverse kleuren, ø20 cm in 12 cm pot. 
Van € 1.99

nu

€0.89
nu

€3.99

geldig van 3 t/m 9 juni 2015

nu

25%
KORTING

Heerlijk geurend en 
goed winterhard. 
35 cm hoog in 

€3.99

Barbecue starter
Een goed begin is het halve werk! 

Premium Gold Dealer

Bistroset “Old Look” Waterornamenten

Vol in de knop, verkrijgbaar in 
diverse kleuren, ø20 cm in 12 cm pot. 
Van € 1.99

Petunia “Surfinia”

€0.89

Snijbloemen Freesia’s

10 takken per bos. 
Verkrijgbaar in 
diverse kleuren. 
Van € 3.99

nu

€1.99

Lavendel “Hidcote”

Verkrijgbaar in diverse 
kleuren. 30 cm hoog in 

Tafel ø 60 cm met twee stoelen.

nu

€79.-
OP = OP

Barbecue starter

Waterornamenten

Een goed begin is het halve werk! 
Nu met gratis aanmaakblokjes.
Van € 14.99

Zeer groot assortiment, 

€9.95

Waterornamenten

Premium Gold Dealer

facebook.com/DeBiezenTC @DeBiezenTC    facebook.com/DeBiezenTC

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

25% KORTING

OP AL ONZE TUINMEUBELS

+3 jaar garantie en gratis thuisbezorgd

Koffie met broodje 
ham of kaas €2.50

25% KORTING

OP AL ONZE TUINMEUBELS

     Tuinmeubel

Voordeelda
gen

Hoogste punt bereikt voor tien huurwoningen Beek 
en Donk 

John Heesakkers vertelt over zijn Janmiekeshoeve
Lieshout - In zaal De Koekoek vertel-
len John Heesakkers en zijn vrouw 
Angelique op 11 juni om 20.00 uur over 
hun bioboerderij ‘Janmiekeshoeve’. Het 
is een lezing van de drie heemkundekrin-
gen van Laarbeek, nu georganiseerd door 
’t Hof van Liessent. 

De Janmiekeshoeve is een oude boer-
derij aan de Hei in Mariahout. De beide 
bewoners vertellen over deze hoeve en 
over zichzelf. Daarbij laten zij oude kaar-
ten, prenten en foto’s uit het familiealbum 
zien. De nadruk zal liggen op de historie, 

maar de huidige ontwikkelingen komen 
ook uitvoerig aan bod met onderwerpen 
als: de ligging in het landschap en het ont-
staan van dat landschap; het gebruik van 
het landschap door de allereerste boeren 
daar. Verder vertellen zij over de Gemeint 
van Lieshout, de Boerdonkse Kampen en 
de ontginning van de woeste grond. 

Dan komen de eigenaren aan de orde: 
zij vertellen over de geschiedenis van de 
hoeve. Vanaf 1486 is deze eigendom 
van particulieren. In 1645 staat de hoeve 
op de kaart afgebeeld en is de eigenaar 

bekend. Sinds 1781 is de boerderij eigen-
dom van de familie van de huidige eige-
naar John Heesakkers. 

Tenslotte vertellen zij over de ontwikke-
ling van de huiskavel, over weiland en ak-
kers, houtwallen, bos, de Janmiekesberg, 
de uitbreiding met jonge heideontginning, 
de recente uitbreiding en nieuwe land-
schapselementen, de Janmiekeshoeve 
anno 2015, wat de boerderij nu is en 
wat zij er doen. Kortom: een avond vol 
van actualiteit over een oude boerderij in 
Mariahout.  

Bromfi ets en solex voorjaarsrit bij 
de Bromvliegers

Mariahout – De bromfiets en solex 
voorjaarsrit bij de Bromvliegers, 
welke eerder dit jaar (29 maart) 
werd afgelast vanwege het zeer 
slechte weer, vindt nu alsnog 
doorgang. Op zondag 7 juni 
wordt deze voorjaarsrit gereden.

Start en finish zijn bij het club-
huis van zundapp team de Vette 
Ketting aan de Vossenberg 11 in 
Mariahout, bij de champignon-
kwekerij van de familie Leenders. 
Vanaf 9.30 uur kunnen de deelne-
mers zich inschrijven voor de toer-
tocht. Iedereen met een bromfiets 

of solex van 20 jaar of ouder is 
welkom, om 10.30 uur gaan de 
solexen als eerste van start en 30 
minuten later starten de bromfiet-
sen.

Er is door de leden van de Vette 
Ketting een tocht uitgezet over 
de mooie B-wegen door het 
Brabantse land. Wilt u de bekende 
gemotoriseerde twee wielers zoals 
zundapp, kriedler, sparta, solex en 
nog vele merken eens van dicht-
bij zien, dan bent u vanaf 9.30 uur 
van harte welkom aan de vossen-
berg 11 in Mariahout.

Kienen met de Raopers
Lieshout - Carnavalsvereniging 
De Raopers uit Lieshout houdt op 
vrijdag 5 juni een kienavond in 
het Dorpshuis van Lieshout.

Het kienen begint om 20.00 uur.
De zaal is vanaf 19.00 uur ge-
opend. Iedereen is welkom om 
mee te spelen.
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Omroep Kontakt zet zich ‘in the picture’

Laarbeekse moeders in spe in de watten gelegd 

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 23 - Aanbiedingen gelden van maandag 1 t/m zaterdag 6 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

PieterJol 
zachte vieux*

literfl es

9.99

8.49

KNALLERKNALLERWEEKEND

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

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Daphne van Leuken

Lieshout – Voetmassages, buikschil-
deringen, een heuse fotoshoot en 
nuttige lezingen over bijvoorbeeld 
bekkenklachten en doula zwanger-
schapsbegeleiding. Het zijn slechts een 
paar van de vele mogelijkheden die de 
Zwangerenverwendag in Lieshout za-
terdag te bieden had aan zwangere en 
pas bevallen vrouwen. 

Verwendag
Rond de klok van 10.00 uur druppel-
den er veel ‘dikke buikjes’ binnen in het 

authentieke pand van basisschool Het 
Klokhuis in Lieshout.  Met een sierlijk 
champagneglas – gevuld met een non-
alcoholisch goedje – werden de dames 
ontvangen. Ieder kreeg een plattegrond 
en uitleg over wat waar te doen was. En 
dat was zoveel, dat alle dames de ko-
mende uren hier wel mee zoet waren. 

Vol programma 
De organisatie had veel (lokale) onder-
nemers bereid gevonden om op deze 
dag aanwezig te zijn. Naast de doe-
activiteiten, was er daarom ook van al-
les te koop. Zo stond onder andere DIO 
Drogisterij Mark er met een speciaal 

assortiment voor zwangere en pas be-
vallen vrouwen, kledingzaak Tante PIP 
met de leukste babykleding en Zachte 
Zaken, een winkel die alles heeft voor 
de inrichting van de babykamer. Ook 
werd er veel informatie gegeven, bij-
voorbeeld over het ontwerpen van een 
geboortekaartje, klassieke homeopa-
thie en biologische voedings- en ver-
zorgingsproducten. Op de bovenste 
verdieping konden de deelneemsters 
zich lekker laten verwennen door bij-
voorbeeld hun hand laten lezen of een 
voet- en/of handmassage te laten doen. 
Ook kon er lekker gekookt worden, een 
mooie buikschildering gemaakt worden 
en deelgenomen worden aan een heuse 
fotoshoot. Kortom: de dames kwamen 
niets te kort.

Tevreden
Last but not least vond een loterij plaats. 
Eentje met wel erg leuke prijzen. De on-
dernemers hadden van allerlei mooie 
producten en pakketten beschikbaar 
gesteld, van gratis een bepaald aantal 
uren kinderdagopvang bij Het Klokhuis 
tot gratis consulten en een gepersonali-
seerde geboorteslinger. Uiteindelijk ging 
iedere deelneemster rond de klok van 
14.00 uur met een mooi cadeau naar 
huis. De organisatie kan terugkijken op 
een gezellige, inspirerende ochtend. 

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

Beek en Donk – Veel inwoners horen 
of zien Omroep Kontakt op radio of 
televisie. Maar wat gaat daar achter 
schuil? Op die vraag konden inwoners 
zondag het antwoord krijgen. De om-
roep had een leuke open dag georga-
niseerd. Zo kon je een kijkje nemen in 
de keuken van deze lokale stichting, 
maar vonden er ook liveoptredens en 
een grootse vlooienmarkt plaats.

Week van de lokale omroep
De open dag werd georganiseerd in 
de ‘Week van de lokale omroep’. Alle 
opbrengsten op deze dag komen ten 
gunste van Omroep Kontakt. “Er zijn 
hier vandaag veertig vrijwilligers van 
ons in touw om alles in goede banen 
te leiden. Iedereen zet zich belangeloos 
in voor onze stichting. Zo ook de ar-
tiesten die vandaag optreden. Het geld 
dat we ophalen, gaat naar onze kas. 
We hebben deze centen hard nodig 
om op deze manier radio en televisie te 
kunnen blijven maken”, legt voorzitter 

Adri Vogels uit. 

Programma 
Sinds enige tijd zendt Omroep Kontakt 
op hun kabelkrantzender ook televisie-
uitzendingen uit. De grootste nieuwsi-
tems worden per week eruit gepikt en 
daar gaat de cameraploeg vervolgens 
op af. Veel interesse is er dan ook in 
deze ‘nieuwe’ studio van Omroep 
Kontakt. Nieuwsgierig krijgen mensen 
uitleg over hoe dit maken en uitzenden 
van bewegende beelden werkt. Maar 
ook het radio maken is populair. Hoe 
gaat een live-uitzending? Hoe bewerk 
je een interview? Welke muziek draai 
je? Zomaar een aantal vragen, die zon-
dag aan de vrijwilligers van Kontakt 
gesteld werden. 

Terwijl binnen alles in het teken staat 
van radio en televisie, is ook buiten van 
alles te beleven. In een oplegger van 
Van Uden – Bekx Transport treden de 
gehele middag belangeloos diverse ar-
tiesten op. Er is een luchtkussen voor 
de kinderen en niet te vergeten een 
heuse snoepkraam, vol lekkers. Terwijl 
de mensen voor de studio genieten 
van een heerlijk drankje en leuke mu-
ziek vindt op het evenemententerrein 
een vlooienmarkt plaats, ook georga-
niseerd door Omroep Kontakt. Adri: 
“Het was een erg leuke dag. We heb-
ben veel mensen mogen begroeten 
hier. We kunnen hier met tevredenheid 
op terugkijken.”

Vermaak tijdens de open dag bij Omroep Kontakt

Even binnenkijken in een echte studio is best spannend ...

Zwangeren konden zich laten verwennen met een heerlijke voetmassage Er werd op deze dag ook uitleg gegeven over draagdoeken 
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VERS VAN DE BARBECUE!

eten van vandaag Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 461687 | W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl
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SPIESEN
Diverse soorten in 
kip en varkens 

BBQ WORSTEN
Naturel, 

tuinkruiden 
of Mexicaans 

Per stuk € 1,29

VARKENSHAAS-
SATÉ
Huisgemaakt! 

Per stuk € 1,95
SAUZEN

Cocktail, knofl ook,
 zigeuner 

en satésaus

STEENOVEN 
STOKBRODEN
Wit, bruin, 
olijven of 
pepperoni

HUZAREN-
SALADE

CLARE VALLEY 
RUNDERBURGER 
Mals rundvlees uit 
Zuid-Australië
Per stuk 

€ 1,25
Per bakje 0,99  

3 voor € 2,50
normaal 
kilo 5,98 

nu €  3,98

Per stuk 

€ 1,00
Per stuk € 1,00  

4 voor € 3,00
Per stuk € 1,75  

2 voor € 3,00

VISSPIESEN
Garnalen- of zalmspies

Wie weet waar dit was?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. 
Dit kan per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord 
hier volgende week 
te lezen!

Op de foto van vori-
ge week is één reac-
tie binnengekomen: 

“Op deze foto staat 
de eerste klas van de 
LHNO in Aarle-Rixtel 
rond 1972/1973.
 
Vlnr. bovenste rij;  
Gonnie v. Dijk, Jeanne 
Bouwmans, Jeannette 
Thijsen, Petra Smul-
ders, Edith Beekmans, 
juffrouw Anjo v. Vroenhoven, Hetty v. Bommel, Lenie Faber,  Rosemarie v.d. Elzen.
De zittende rij;  Hennie Krijnen, Liesbeth v.d. Boogaard, Hennie v. Wetten, Corry 
Martens, Bien v.d. Heijden, Trudy Schepers (zij is al overleden ) en helemaal voorop 
zit Nelly Sleegers.
 
Ik heb een hele leuke tijd gehad op die 
school. Aan de ene kant zat de LHNO en 
aan de andere kant zat de MAVO. Maar 
er was wel een grote speelplaats tussen-
in. Dat nam niet weg dat wij geen jon-
gens op school hadden en op de MAVO 
zaten die natuurlijk wel en dit was voor 
velen van ons erg aantrekkelijk .”
 
Groetjes Jeanne Smits-Bouwmans

Historische beelden

Ik heb een hele leuke tijd gehad op die 

aan de andere kant zat de MAVO. Maar 

zaten die natuurlijk wel en dit was voor 

Allerjongsten orkestmuzikanten ontmoeten elkaar

Beek en Donk - Vanuit Helmond, 
Aarle-Rixtel, Beek en Donk en 
Stiphout komen zondag 14 juni de 
allerjongste orkestmuzikanten bij 
elkaar voor een SamenSPEELdag. 
De deelnemertjes zijn lid van vier 
verschillende orkesten uit de regio: 
het Helmonds Muziek Corps, har-
monie De Goede Hoop, de Stichting 
Muziekopleiding O&U en fanfare De 
Vooruitgang. 

Alles bij elkaar ruim 70 kinderen die 

samen muziek gaan maken, maar ook 
spelletjes gaan spelen. En ter afsluiting 
wordt er natuurlijk een gezamenlijk 
concert gegeven, want na een och-
tend oefenen is het de bedoeling dat 
er een mooie uitvoering kan worden 
neergezet. Niet alleen blazers komen 
op het podium, ook een mooie groep 
slagwerkers laat zich horen. Dirigente 
Judith de Vrees: “Voor alle kinderen 
én voor de vier dirigenten is het een 
prachtige belevenis om eens in zo’n 
grote groep en met andere kinderen te 

musiceren. En met de spelactiviteiten 
erbij wordt het een afwisselende dag”.

De SamenSPEELdag wordt gehouden 
in muziekcentrum ‘t Anker in Beek en 
Donk en daar is ook om 13.15 uur 
het afsluitende concert. Bezoekers 
zijn van harte welkom om te komen 
luisteren naar het resultaat van een 
ochtend samen oefenen. Het mu-
ziekcentrum is gelegen aan de Pater 
Vogelsstraat 39 te Beek en Donk.
De toegang is gratis.

Het Leerlingenorkest uit Beek en Donk gaat ook meedoen met de SamenSPEELdag

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

in- & verkoop - onderhoud personenauto's 
bedrijfswagens en campers tot 3500 kg

auto 
onderdelen
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KAREL HUYGENS 60 JAAR

PROFICIAT!

GefelIciteerd Irma!  

PROFICIAT SARAH 

VAN ‘DE PLAK’! 

PROFICIAT 

NOORTJE! 

PROOST OP 

EEN TOP 

VERJAARDAG!

GEFELICITEERD PETER!

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

Wij zijn de familie Suykerbuyk-Strij-
bosch. Voordat wij verhuisden, woon-
den wij in Beek en Donk. Tegenwoor-
dig wonen wij in Cambridge, Ontario 
Canada. Op donderdag 28 mei jl. be-
zochten Koning Willem Alexander en 
Koningin Maxima Canada. Een onder-
deel  van hun rondreis was een bezoek 
aan een universiteit. Het betrof de uni-
versiteit van Waterloo in Waterloo, On-
tario. Daar wonen wij dertig minuten 
vandaan, dus een mooie gelegenheid 
om daarheen te gaan. Onze dochters 
Anna van zes jaar en Robin van zes 
maanden oud gingen natuurlijk ook 
mee. Het was een hele mooie warme 
donderdagochtend. Zoals gezegd niet 
al te ver. Bij aankomst was duidelijk dat 
hier Nederlanders waren, immers het 
kleurde mooi oranje. Om 11.00 uur 
kwam de stoet met zwarte auto’s aan. 
Heel vlug zagen we een hele grote, 
mooie hoed en twee zwaaiende han-
den, yep, die waren van onze Koning 
en Koningin.
Niet heel veel later stapten ze uit, helaas 
zo’n honderd meter van ons vandaan. 
Heel veel gejuich en geroep. Nou, 
dachten we, dat was het dan. Op naar 
school, immers we hadden Anna thuis-
gehouden, tegen haar zin in want ze is 
helemaal gek van school.

Ik ving een gesprek op dat het bezoek 
maar anderhalf uur zou duren. Nou 
dat is niet lang. Een simpele les leert 

ons dat als iemand ergens naar binnen 
gaat, moet ie ook weer naar buiten. Tijd 
voor ons om ons naar het gebouw te 
begeven en te proberen om naar bin-
nen te geraken. Nou lijken Canadezen 
en Brabanders veel op elkaar. Een nor-
male vraag kan je heel ver brengen. Wij 
mochten naar binnen. Anna had speci-
aal voor het echtpaar en hun drie prin-
sessen een tekening gemaakt. Dit is dus 
een typische Nederlandse eigenschap. 
Wij over de loper gelopen om langs de 
loper gaan staan wachten.
Er waren veel studenten en nog veel 
meer Nederlanders of mensen met een 
Nederlandse achtergrond. Wij dus ook!

Om ongeveer 13.00 uur een heleboel 
geroezemoes, het echtpaar kwam over 
de loper onze kant op. Wow zeg, vet 
man! Ik had Anna gezegd dat wanneer 
ik ze een tikje zou geven, ze zich naar 
voren moest begeven om de Koning 
een handje te geven en aan Koningin 
Maxima de tekening te geven.
Wat toen gebeurde, was waanzin-
nig. Koning Willem Alexander kwam 
als eerste. Gaf geduldig iedereen een 
hand. Lachte volop gemeend. Hij is dus 
echt een aardige kerel. Hij zag Anna, 
knielde en vroeg of ze Nederlands 
sprak; ja! Hoe heet je? ‘Anna’ vertelde 
ze, niet Anna op z’n Engels maar in het 
Nederlands. 
Ze gaf de tekening. Hij rolde hem uit, 
keek en zei ‘Bedankt’!! Vet man. Daar-

na kwam Koningin Maxima, zij knielde 
ook en zei: ‘Wow, jij bent een grote 
meid’! Wow, onze meid.
Wat een gebeurtenis zeg. In Nederland 
lukt het dus never nooit niet. Woon je 
aan de andere kant van de wereld, lukt 
het gewoon wel dus.

Via, via zagen wij dat deze foto ook 
is geplaatst in het AD. De foto is ge-
maakt door iemand van de universiteit. 
Nu is mijn vraag: “Heeft iemand deze 
foto toevallig ook gezien in een andere 
krant? Zo ja, dan zouden wij deze krant 
heel graag om de voor de hand liggen-
de reden willen hebben.”

Koen en Karin Suykerbuyk-Strijbosch

1486 Clyderoad RR#6
CAMBRIDGE, Ont.
N1R 5S7 CANADA
Home 19-620-2897

Luchtpost

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima ontmoet!

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

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

canada

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Danielle van Gerwen 

5 jaar jullie eigen zaak!

Hartelijk gefeliciteerd namens
Danique, Kayley, Mirna, Nellie ,Hans, 
Willie, Thomas, Femke en Mariëlle

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

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

Meer rendement van uw zonnepanelen? 
Door het regelmatig reinigen van uw zon-
nepanelen neemt het rendement toe. Wij 
reinigen uw zonnepanelen met het tuck-
epolesysteem i.c.m. osmosewater (voor 
vlekvrij opdrogen). Glazenwasserij Maarten 
Beerens voor particulieren en bedrijven. 
Reinigen van ramen en kozijnen, ook voor 
reiniging van dakkapellen, overkappingen, 
kunststof en houten gevels en overstrek-
ken tot 13 mtr. Bel voor een vrijblijvende 
offerte naar tel. 06-20385916

AANGEBODEN

www.cateringdekannelust.nl
•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493
Ik ben op zoek naar interieurwerk. Ik vind het 
leuk om in bedrijven (kantoren/kantines) te 
werken en meerdere klusjes te doen. 
Tel. 06-20564640

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

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

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

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

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

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

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

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

Te huur gevr: garagebox voor het stallen van 
een Oldtimer. Tel. 06-12770186

OVERIG

Zondag 7 juni garage uitverkoop 
dorpsstraat 91 in Lieshout van 10.00 tot 
16.00 uur. Veel decoratie, kleding en ac-
cessoires tegen spotprijzen

TE HUUR  
Feest? En op zoek naar geluidsapparatuur? 
Voor € 50 huurt u een complete set. Geïnter-
esseerd? 06-41538601 of mail dj.imm@live.nl

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

TE KOOP  
Voor een nieuwe of gebruikte: scootmobiel 
-rolstoel of rollator tegen de laagste prijs. 
Scootmobieladvies - MELL  in Helmond. 
www.scootmobieladvies.gratis, 
0492-599930 of mob. 0613188117

Tomatenplanten te koop. Per stuk 0,50 eu-
rocent. Tel. 06-12464489, Dorpsstraat 28, 
5737 GC Lieshout

Te koop: jonge bruine legkippen, volledig 
ingeënt. Tel. 0499-471755 of 06-13894215 

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

Bloeiende lavendel, 13cm pot, € 1,49.To-
maten, komkommer, courgette, paprika, 
pepers, sla, andijvie, alle soorten groente 
en kruidenplanten en chrysantenstek. 
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk Zuid 
7b, Sint-Oedenrode.

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

Zware bankschroef op stabiel onderstel. 
Prijs €35,00. Tel. 0499-422121

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

Te koop: ‘Sta op stoel’, kleur beige/geel. Zo 
goed als nieuw, weinig gebruikt. €355,00. 
Tel. 06-31903055

Bloeiende lavendel, 13cm pot, € 1,49. Alle 
soorten zomerbloeiers, kuip en perkplan-
ten, staande geraniums gehele sei-
zoen 0,99 p.st. Vaste planten, coniferen 
heesters, fruit-laan en parkbomen, haag-
beuken, ligusters, laurier. Buxus en taxus 
in alle ma-ten. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode

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

Houten tuinhuis. L 335cm B 245cm H Nok 
250cm, zijkanten 210cm. Met 2 ramen en 
een deur. €500,- Tel. 06-24312105 email 
bvanvenrooij@outlook.com

VACATURES  
Missieklooster Heilig Bloed zoekt een 
medewerkster voor wisselende diensten 
in de gastenafdeling en in huis voor 18 
uur per week. Graag enige kennis van de 
Duitse en Engelse taal. Solliciteren kan t/m 
19 juni. Contact:  Zr. Sarto, mailadres: 
zrsartostuermer@yahoo.com  

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Gefeliciteerd Joost!
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www.janlinders.nl

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Acties geldig op vrijdag 
5 en zaterdag 6 juni 2015

Alléén op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni

EXTRAEXTRA

WEEKEND
ACTIESACTIES

WEEKEND
EXTRA

ACTIES

= 1.50 per doos

50%
KORTINGMars of 

Snickers ijs mini 
doos 10 stuks
2.99

OP=OP

OP=OP

Saucijzen 
half-om-half 
voordeelpak 
1000 gram
7.99

Kophaas 
voordeelpak 
500 gram
6.99
Prijs per kilo 9.98

499

= 7.74-13.08 per tray

50%
KORTING

Grolsch bier 
in blik 50 cl 
Pilsner tray 24x 50 cl
Radler tray 12x 50 cl
15.48-26.16

OP=OP

DIEP
VRIES

De lekkerste saté 
maak je zelf!



Donderdag 4 juni 2015 15
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Frisse nieuwe huisstijl en website voor de gemeente

In het voetlicht: Daan Kuypers 
Locatie:  Vonderweg15A, 
  Beek en Donk

Redacteur:  Mark van den Heuvel

Hij was nog maar goed 18 jaar oud toen hij 
voor zichzelf begon. Begin 2011 richtte Daan 
Kuypers zijn zaak DK Garagebedrijf op en nu, 
zo’n vier jaar later, heeft de jonge ondernemer 
zijn volgende stap gezet. Sinds 1 mei heeft 
hij een groot deel van de werkzaamheden 
van Mari van den Heuvel Autobedrijf B.V. 
overgenomen en is DK Garagebedrijf geves-
tigd aan de Vonderweg 15A in Beek en Donk. 
Feitelijk aan de entree naar industrieterrein 
De Bemmer.

Je was vrij jong toen je voor jezelf begon. 
Hoe is dat zo gekomen? Was dat al langer het 
plan?
“Van jongs af aan sleutelde ik al aan skelters, 
brommers, scooters en uiteindelijk auto’s. En al 
vrij snel – ik zat toen zelfs nog op school in het 
derde jaar van de ROC-opleiding Autotechniek 
- diende de mogelijkheid zich aan om voor 
mezelf te beginnen. Daar had ik voorheen nog 
niet echt bij stilgestaan. Maar toen ben ik met 
de hulp van Garagebedrijf Henry van den Hurk 
toch van start gegaan”, vertelt Daan. “In het 
begin is het natuurlijk wat onzeker en weet je 
niet hoe het zal lopen. Maar achteraf gezien 
ben ik blij dat ik het heb gedaan.”

Na vier jaar op eigen benen, nu al je eerste 
grote uitbreiding achter de rug. Hoe is die 
overname tot stand gekomen en wat zijn je 
verwachtingen?
“Ik kende Mari van den Heuvel zelf niet per-
soonlijk, maar via een wederzijdse zakelijke 
relatie zijn we met elkaar in contact gekomen. 
Mari wilde een deel van zijn werkzaamheden 

afstoten en ik was op zoek naar een mogelijk-
heid om uit te breiden. Nou, toen dat eenmaal 
samen kwam, ging het eigenlijk allemaal vrij 
snel”, legt Daan uit. “Het nieuwe pand is 
prachtig, maar vooral ook heel praktisch en de 
locatie is perfect. Ik kan hier volop doorgroei-
en en mijn bedrijf verder uitbouwen. Het pand 
huur ik van Mari die hier zelf ook nog actief 
blijft met in- en verkoopactiviteiten en gespe-
cialiseerd uitlijnen. Zo versterken we elkaar 
ook nog eens!”

Welke diensten bied je zoal aan?
“We specialiseren ons in onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden, maar we doen 
veel meer dan dat. Denk aan apk-keuringen, 

airco- en bandenwerkzaamheden en ook 
complexere storingsanalyse. Juist dat laatste 
wordt steeds belangrijker; we hebben er de 
juiste software voor en volgen voortdurend 
doel-gerichte vakopleidingen. Verder zijn we 
er voor bestuurders van alle automerken, 
ongeacht de omvang van de werkzaamheden 
en het formaat van de auto. Of je nu in een 
Fiat 500 rijdt of in een grote camper, bij ons 
kan iedereen terecht.”

Je staat aan het begin van een nieuw avon-
tuur, kijk je al naar de toekomst of laat je het 
gewoon even op je af komen?
“Hoewel de overname eigenlijk wel vlot ver-
liep, kijk ik nu niet verder dan enkele maanden 

vooruit. Voor de overname werkte ik alleen 
en nu heb ik sinds 1 mei ook een monteur in 
dienst. Mocht het over een tijdje zo ver zijn 
dat ik meer monteurs nodig heb, dan zal dat 
er zeker van komen, maar dat zien we dan 
wel. Voorlopig moet er gewoon elke dag hard 
gewerkt worden. Want tevreden klanten, dat 
is eigenlijk het enige dat telt”, besluit Daan.

Wilt u meer informatie over DK Garagebedrijf, 
kijk dan even op de website: 
www.dk-garagebedrijf.nl, stuur een email 
naar info@dk-garagebedrijf.nl of bel met 
0492 - 747 124. U kunt uiteraard ook gewoon 
even langs komen.

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

IN HET VOETLICHT...  DK GARAGEBEDRIJF 

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Na 17,5 jaar heeft de ge-
meente Laarbeek een nieuw logo. Dit 
werd maandagmiddag aan de pers ge-
presenteerd. Evenals hun nieuwe web-
site, die diezelfde middag om exact 
14.00 uur online ging. Uniek hieraan 
is dat de vormgeefafdeling van de ge-
meente dit beeldmerk zelf gemaakt 
heeft. 

Opdracht 
Vanuit de gemeenteraad kwam de op-
dracht om een nieuwe huisstijl door 
te voeren. Hierin moest onder andere 
‘Waterpoort van de Peel’ meegenomen 
worden. Anne van Lieshout en Twan van 
Handel, de vormgeefafdeling van de ge-
meente Laarbeek, gingen hiermee aan 
de slag en kwamen tot een verfrissend 
eindresultaat. “Het is een stilistisch logo, 

dat twee frisse kleuren heeft, groen en 
blauw. De golfjes kenmerken de wa-
tergedachten in de gemeente. Ook het 
gemeentewapen is minimalistisch in het 
beeldmerk verwerkt”, leggen zij uit. 

Geleidelijk 
Niet overal is meteen het nieuwe logo 
te zien. “We gaan deze huisstijl geleide-
lijk aan doorvoeren”, legt burgemeester 
Frans Ronnes uit. “Als een van de eerste 
worden de evenementenborden ver-
nieuwd. Deze zijn dan ook toe aan ver-
nieuwing. Daarna komen andere pro-
ducten aan bod, zoals het briefpapier, 
de visitekaartjes, de autobestickering en 
bijvoorbeeld de koffiekopjes in het ge-
meentehuis.”

Nieuwe website
Niet alleen werd het nieuwe logo ge-
presenteerd. Ook ging maandagmiddag 

de nieuwe website live. “Vooral toegan-
kelijkheid was hierin belangrijk”, vertelt 
Ronnes. “We hebben uitgebreid onder-
zoek gedaan over hoe de inwoners van 
Laarbeek graag de website zien. Hoe 
willen zij informatie toegereikt krijgen? 
Naar aanleiding van een onderzoek van 
TipMooiLaarbeek.nl is een testpanel 
ontstaan van 31 inwoners. Zij testen al 
een tijdje lang de nieuwe website. We 
hebben ontzettend bruikbare tips van 
hen gekregen. Dit zal de komende tijd 
ook nog zo blijven. Het duurt natuur-
lijk even voordat dit helemaal 100% 
op orde is. Wij zijn er zelf in ieder geval 
heel tevreden over. Hopelijk de inwoners 
ook!” 

Bekijk de nieuwe website – waarop te-
vens het nieuwe logo staat – op 
www.laarbeek.nl. 

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – 1 miljoen euro gaat de 
gemeente Laarbeek investeren in 
duurzame, innovatieve projecten. 
Dat werd afgelopen week bekend 
bij de presentatie van de Kadernota. 
Daarnaast verhoogt de financieel 
gezonde gemeente eenmalig de 
OZB volgend jaar met 10%. 

Duurzaamheid 
Uit de cijfers van vorig jaar blijkt dat 
de gemeente een positief resultaat 
van 1,5 miljoen euro heeft ‘over-
gehouden’. “Maar als we op lange 
termijn kijken, moeten we nu be-
slissingen nemen, waarmee het ook 
over een aantal jaren nog steeds 
goed gaat met onze gemeente”, 
legt wethouder Tonny Meulensteen 
uit. “We hebben er daarom voor 
gekozen om 1 miljoen euro be-
schikbaar te stellen voor innovatie-
ve duurzame ideeën. Er is hier geen 
vastomlijnd kader voor. Per idee 
wordt bekeken of het voor deze pot 
in aanmerking komt. Ideeën kun-
nen komen vanuit inwoners, maar 
ook vanuit het bedrijfsleven of ver-
enigingen.” 

Het nieuwe college heeft duur-
zaamheid hoog in het vaandel 
staan. “Wij geloven in duurzaam-
heid en betrokkenheid van de bur-
gers. De komende jaren zal je ons 
veel horen over ‘toekomstbesten-
digheid’. Daar streven wij voor.” 
Meulensteen is er trots op dat deze 
investering van 1 miljoen mogelijk 
is. “We zijn financieel gezien een 
gezonde gemeente. We konden er 
ook voor kiezen om deze miljoen 
te investeren in het drukken van 
de lasten, maar dat levert op lange 
termijn niets op. Dit idee omtrent 

duurzame, innovatieve projecten 
wel.”  

OZB
Laarbeek is een van de gemeentes 
met de laagste woonlasten. Voor 
2016 verhogen ze eenmaal de 
OZB met 10%. Inwoners betalen 
daarom volgend jaar 13% OZB. 
Iemand met een huis van 300.000 
euro is volgend jaar omgerekend 
29 euro meer kwijt. “We zien deze 
verhoging als investering van de to-
tale duurzaamheid van de gemeen-
schap”, legt Meulensteen uit. 

Handhaving 
Een ander opvallend punt in de 
Kadernota is het extra geld dat 
wordt ingezet op handhaving. Er zal 
op diverse vlakken meer gecontro-
leerd gaan worden. Te denken valt 
aan sluitingstijden, alcoholgebruik 
en verkeersovertredingen, maar 
een belangrijk speerpunt is ook de 
handhaving op hondenpoep. Al 
jaren wordt in Laarbeek geklaagd 
over overlast door hondenpoep. 
“We zijn druk bezig om dit goed 
aan te pakken”, vult de wethouder 
aan. 

Gemeente Laarbeek zet in op 
duurzaamheid 

&
‘t Eigen Stekje
Home decoratie
Flowers

De Schop 27, Lieshout, 06-10149317
www.eigenstekje.nl

Openingstijden:
Door de week op afspraak
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Passie voor perfectie

Anne van Lieshout en Twan van Handel ontwierpen samen het nieuwe logo voor de gemeente 

Ondernemer Daan Kuypers 
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Welkom bij
SNS Gemert

Een team van specialisten staat voor je klaar om antwoord te geven op al je 
financiële vragen. Bijvoorbeeld met uitleg over internetbankieren. Maar ook met 
advies over je pensioen, verzekeringen of een hypotheek.

Je bent van harte welkom in onze winkel, maar we komen ook bij je thuis als je 
dat wilt. Kijk op snsbank.nl, bel 030 633 30 00 of kom gewoon even langs voor 
een afspraak.

Tot ziens bij SNS!

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

V.l.n.r.: José Kragten, Pim van Zutven, Nelly v.d. Biggelaar, Kim van Dooren, 
Jolita Morssink, Patricia v.d. Kerkhof en Esther van Eggelen.

Stap nu over 
en krijg 

SNS Betalen
1 jaar GRATIS

Voor meer informatie bel:  06-22393678 / 06-14683545

TE HUUR IN 
AARLE-RIXTEL

• 2 slaapkamers
• Huurprijs: € 625,00 p/m

• 155 m2
• Huurprijs: € 400,00 excl. BTW 

         p/m

• 1 grote slaapkamer
• Huurprijs: € 550,00 p/m

• 34 m2
• Huurprijs: € 150,00 p/m

Appartement 

Bedrijfsruimte 

Appartement 

Kantoor/opslagruimte 

Lieshout - Het Sint Servatius Gilde uit Lieshout 
bracht op vrijdag 22 mei een vendelhulde bij 
Bavaria. Dit naar aanleiding van werknemer Ad 
Donkers, die na 47 jaar trouwe dienst, het bedrijf 
vaarwel zegde, om te gaan genieten van zijn wel-
verdiende rust.

Ad is sinds de heroprichting in 1981 Gildebroeder 
bij het Gilde, maar hij is al lid vanaf 1 januari 1968. 
Vele jaren is hij Secretaris van het Gilde geweest, 
waarbij hij altijd de helpende hand achter zich wist 
van zijn vrouw Erna.

Het afgelopen jaar is Ad gestopt met vendelen, wat 
hij vanaf 1981 heeft gedaan. De laatste jaren heeft 

hij, samen met zijn zoon Hugo, zich meer en meer 
toe gelegd op het opleiden van vendeliers, vooral 
de jeugd heeft zijn aandacht. Het Gilde wenst Ad 
en Erna nog vele fijne jaren omringd door kinderen 
en kleinkinderen.

Zondag 24 mei was het Gilde aanwezig bij de 
openluchtmis bij de Sint Servatiuskapel op het 
Ginderdoor. Deze Mis die werd voor gegaan, door 
pater Arie Westers en Broeder Jozef, trok vele be-
langstellende. Het Gilde had ruim 120 zitplaatsen 
gecreëerd, die allemaal bezet waren. Na de Mis 
was het nog een gezellig samen zijn bij de hand-
boogvereniging. Onder het genot van een kopje 
koffie werd er nog flink na gepraat.

Sint Servatius Gilde Lieshout brengt 
vendelhulde

Vlnr: Vaandeldrager Jos Kuijpers, Ad en Erna Donkers, het Koningspaar Cor en Toos van Vegchel

Geen koning zonder schild

Aarle-Rixtel - De gildekoning schenkt na zijn 
‘ambtstermijn’  aan het gilde een koningsschild. 
Zo ook bij het Gilde van Onze Lieve Vrouw  in 
Aarle-Rixtel. Nadat de Blauwe Schut in 1948 nieuw 
leven was ingeblazen schoot Rector Swinkels ko-
ning. Hij zag van deze functie af, maar hij schonk 
wel een koningsschild. De wedstrijd werd voort-
gezet en Jan v. Dooren behaalde de eer. 

Piet Smits die bij de heroprichting lid van het Gilde 
was geworden  stond 25 augustus 1951, drie jaar 
later dus, onder de schutsboom. Hij loste een schot 
en de vogel tuimelt splinterend omlaag. Piet Smits 
is de nieuwe Koning van het gilde. En dan, in ja-
nuari 1952 vertrekt Piet naar Nieuw-Zeeland.  Jan 
van Dooren neemt het verdere koningschap van 
Piet Smits waar. De tijd verstrijkt en naar mate de 
belangstelling voor de historie van het O.L.Vrouwe 
Gilde meer aandacht krijgt en daarmee ook de 
daarbij behorende gebruiken, wordt  er een ko-
ningsschild gemist. 

Al snel wordt duidelijk dat het ontbrekende ko-
ningsschild betrekking heeft op het koningschap 
van Piet Smits. Ze kunnen zich bij de Blauw Schut 
best voorstellen dat er indertijd voor de emigrant 
belangrijker zaken aan de orde waren. Er werden 
contacten gelegd met de familie Smits in Nieuw-
Zeeland om deze kwestie aan de orde te stellen, 
maar Piet bleek te zijn overleden . 

Tijdens de  kermisdagen in 2013 was Piets zoon 
Paul vanuit Nieuw-Zeeland op rondreis door 
Europa, met Aarle kermis bij de Blauwe en de Rooie 
Schut op bezoek en werd aangesproken over het 
missende koningsschild. Er werd afgesproken dat 
hij nader over het gebeuren en de gebruiken geïn-
formeerd zou worden in de hoop het ontbrekende 
schild aan het koningsvest te kunnen hangen. Er is 
gecorrespondeerd en geïnformeerd.

Het is inmiddels bijna twee jaar later en zaterdag 
30 mei 2015 om 16.00 uur was het dan zover. De 
gildebroeders waren met roffelende trommen en 
zwaaiende vaandels naar de Goossensstraat ge-
marcheerd waar hoofdman Jos van de Heuvel het 
gebeuren memoreerde en Francis Smits, zoon van 
Piet, mede namens zijn broers en zussen het  door 
Jacqueline Swinkels vervaardigde koningsschild aan 
het O.L.Vrouwe Gilde ter nagedachtenis aan zijn 
vader, Piet Smits, ten geschenke gaf.

De hoofdman en de huidige koning dankten na-
mens het gilde de schenkers van het prachtige 
kleinood. Mevrouw Smits – Thomassen kreeg een 
bloemetje aangeboden en met de vendelgroet 
werd het officiële gedeelte van deze plechtigheid 
afgesloten. Het was voor de aanwezige familiele-
den en voor de gildebroeders een zeer bijzonder 
gebeuren waarop  aansluitend onder vele dank- en 
gelukswensen, werd geklonken.

Salonorkest ‘Prelude’ in Zonnetij 
Aarle-Rixtel – Salonorkest ‘Prelude’ geeft donder-
dag 11 juni een concert in de ontmoetingsruimte 
van De Zonnetij gelegen aan de Heindertweg 87 
in Aarle-Rixtel.  De avond is voor iedereen gratis 
toegankelijk en begint om 19.30 uur.

Salonorkest Prelude, bestaande uit Jacqueline 
Wezenberg viool, Toon van Zutven klarinet, Jac 
Gadellaa piano en Toon Kessels contrabas, is een 

muzikaal ensemble dat uw feest, diner, receptie of 
de opening van uw expositie een klassiek cachet 
kan geven. Salonorkest Prelude vertolkt muziek 
zoals die klonk in salons en cafés in de negen-
tiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. 
Met viool, klarinet, piano en contrabas speelt het 
kwartet een repertoire van operettemelodieën, 
Weense walsen, zigeunermuziek, klezmer, tango’s 
en klassieke evergreens.
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Voordelige bloemen

Prijsverlagingen

Voordelige bloemen

CA. 500 G

4 STUKS

8 STUKS
400 G

200 G

150 G

500 G

0.89
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

2.49
  WEEKEND

2.29 4.99

1.49
v   van 1.69

1.49
v   van 1.65

1.29
v   van 1.39

Ca.2.49
  WEEKEND

4.99/kg

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

5 T/M 7 JUNI5 T/M 7 JUNI5 T/M 7 JUNI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling ** Geldig t/m 7 juni

Lengte 40 cm, 
max. 30 stelen.

Bloemenboeket**

Lengte 40 cm, 
max. 18 stelen 
of lengte 50 cm, 
max. 12 stelen. 

Rozen**

Gemarineerde 
spareribs*

Roerbakgroenten*

Cervelaat*Biologische muesli

500 g

Mediterrane quarterpounders*

Zonnige broodjes gevuld 
met maïs en zonnepitten.

Lente maïspuntjes

Gesneden 
kaas 30+*

Spectaculaire automeeting in Beek en Donk

Geboren: Hooglander IPA

Redacteur: Mariëlle de Beer

Beek en Donk – De parkeerplaats bij het 
Commanderij College in Beek en Donk wordt 
aanstaand weekend omgetoverd tot een sprook-
jesparadijs voor autoliefhebbers. Patrick van der 
Vegt en Aston Egelmeers, Laarbekenaren én bei-
den knettergek op auto’s, houden op zondag 7 
juni een grote automeeting.

Helemaal gek van auto’s
Patrick van der Vegt (19) uit Lieshout en Aston 
Egelmeers (21) uit Mariahout zijn dol op auto’s. 
“Maar niet op gewone auto’s, maar op alles wat 
‘niet origineel’ is”, aldus Patrick. “Denk hierbij 
aan oldtimers, omgebouwde sportwagens, je 
kunt het zo gek niet bedenken als er maar aan 
geknutseld is.” De twee Laarbekenaren bezoe-
ken samen met een stel vrienden regelmatig zo-
genaamde automeetings door heel Nederland. Ze 
zijn al van jongs af aan helemaal gek van auto’s. 

Het idee om zelf een automeeting te organiseren
Op de vraag hoe het tweetal op het idee is geko-
men zelf een automeeting te gaan organiseren, 
reageert Patrick kort en krachtig: “Mijn eigen 
(niet-originele) auto loopt ‘1 op 4’. Het rondrijden 
door Nederland om automeetings te bezoeken, is 
daardoor een kostbaar tijdverdrijf. In plaats van 
weer op pad te gaan, leek het ons daarom een 
goed en praktisch idee om alle autoliefhebbers 

een keer in Laarbeek uit te nodigen. Tegelijkertijd 
kunnen we Laarbeek zo eens goed promoten.”

Programma
De meeting vindt, zoals gezegd, plaats op de 
parkeerplaats bij het Commanderij College in 
Beek en Donk. De gehele parkeerplaats wordt 
gebruikt, ook die bij de tennishal. “We werken 
samen met de tennishal in deze, zij verzorgen 
de catering en men kan gebruikmaken van de 
toiletten daar”, aldus Patrick. Het programma 
vangt aan om 11.00 uur en zal duren tot 17.00 
uur. Patrick vervolgt: “Bezoekers kunnen gratis 
het terrein op, wagens betalen €10,- entreegeld. 
Voor de eerste vijftig wagens staat een goedge-
vulde goody bag klaar. Bij de entree kunnen de 
eigenaren zich registreren door middel van het 
invullen van een formulier. Er wordt door Aston 
en mijzelf de hele dag gejureerd en om 17.00 uur 
vindt de prijsuitreiking plaats. We hopen op een 
grote opkomst. Ook voor niet-autoliefhebbers is 
het een leuk en verrassend uitje, een keer hele-
maal iets anders. We hebben inmiddels al ruim 
300 aanmeldingen!”

Iedereen is zondag 7 juni van harte uitgenodigd 
een bezoekje te brengen aan de automeeting 
in Beek en Donk. Voor meer informatie of voor 
eventuele aanmelding; zie de Facebook-pagina 
van de heren ‘Customdreamz2015’.

Redacteur: Mariëlle de Beer

Aarle-Rixtel – Onder de rook van de grote 
Laarbeekse bierbrouwer is door twee jonge 
Laarbekenaren een nieuw speciaalbier ontwikkeld: 
Hooglander IPA (India Pale Ale). Een kennisma-
king met een nieuw én vernieuwend speciaalbier.

Bier met karakter
Een nieuw Nederlands speciaal bier is gebo-
ren en de ooievaar staat in ons mooie Laarbeek! 
De nieuwgeborene draagt de naam Hooglander 
Bier. Hooglander Bier brouwt bier met karakter, 
vergelijkbaar met het karakter van de Schotse 
Hooglander waarop het biermerk is gebaseerd. 
Schotse Hooglanders zijn majestueuze dieren met 
een ruwe en krachtige uitstraling maar met een 
vriendelijke geaardheid. Hooglander IPA is groot-
gebracht met krachtige, aromatische hoppen en 
hoogwaardige mouten en wordt bovendien ge-
brouwen op een natuurlijke en ambachtelijke wijze.

Achtergrond
Rick Verhees en Geert Hagelaar, twee jonge onder-
nemers uit Aarle-Rixtel, zijn samen het onderne-
merschap aangegaan en hebben een vernieuwend 
biermerk gelanceerd. Hooglander Bier is ontstaan 
uit de hobby bierbrouwen, hun liefde voor speciaal 
bier en de interesse in creatief design. 
 
Onderscheidend vermogen
Hooglander Bier onderscheidt zich van de traditio-
nele speciaalbieren door extra aandacht te beste-
den aan het uiterlijk van het product en zodoende 
de beleving van het bier te versterken. Concreet 
houdt dit in dat Hooglander Bier aangeboden 
wordt in een vernieuwende verpakking in combi-
natie met creatieve marketing. Naast het streven 
naar hoogstaande kwaliteit, speelt creativiteit een 
hoofdrol bij Hooglander Bier.
 
Visie en Missie
Bier is beleving, bier is gezelligheid maar bier kan 
bovendien een hoogstaande kwaliteitsdrank zijn! 
Dat is de visie achter Hooglander Bier. De missie 
van Hooglander Bier is om de innoverende creaties 
van niet-alledaagse biertypes te delen en voet aan 
de grond te krijgen op de Nederlandse speciaalbier-
markt. Het streven is om de consument te over-
tuigen dat bier méér is dan de bekende Belgische 
speciaalbieren en standaard pilseners.

Brouwproces
Na veel brouwen, proeven en ‘nagenieten’ op de 
eigen installatie in Aarle-Rixtel, is het recept ontwik-
keld en geperfectioneerd van de Hooglander IPA 
(India Pale Ale). Voor het brouwen van Hooglander 
IPA maken Rick en Geert gebruik van de brouwketels 
van bierbrouwerij Sint-Servattumus uit Schijndel.

India Pale Ale is een Engelse/Amerikaanse bierstijl 
die zich kenmerkt door de toevoeging van extra 
hop tijdens het brouwproces. Hooglander IPA kan 
het best omschreven worden als een bitter blond/
amber bier waarin de citrussmaak van de hop de 
boventoon voert in combinatie met een aange-
name bitterheid. Het bier wordt uitsluitend ge-
brouwen met gerstemout, Amerikaanse hoppen, 
mineraalwater en gist. Het belangrijkste en meest 
schaarse ingrediënt is en blijft echter geduld. Het 
brouwproces duurt namelijk om en nabij de zes 
weken en bestaat uit verschillende stappen en sta-
dia. Uiteindelijk, na vele weken geduld, vormen de 
aroma’s van tropisch fruit, het subtiele moutprofiel 
en de hopbittere afdronk van de Hooglander IPA 
een innemend geheel. 

Hooglander India Pale Ale; proost!
Hooglander IPA is ongepasteuriseerd, ongefilterd 
en er volgt een nagisting op de fles na het bot-
telen. Het bier heeft een alcoholvolume van 6,8 % 
en wordt geserveerd tussen de 6°C en 9°C. Deze 
zomer kunt u een innovatief Hooglander IPA biertje 
bestellen op een zonnig terras, in een (speciaal-)
biercafé of in een innoverend restaurant. Proost!

Voor meer informatie kijk op 
www.hooglanderbier.nl en Facebook.

Rick Verhees (links) en Geert Hagelaar (rechts)

Aston EgelmeersPatrick van der Vegt
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Open Brouwerij Dagen
6 & 7

 juni

6 & 7
 juni

zo
7 juni

zo
7 juni

Kikkerconcertlaarbeekse
wandeltweedaagse

Muziektuinconcerten

Locatie: In de Muziektuin tegenover het            
               gemeentehuis in Beek en Donk  
 (Koppelstraat 37 in Beek en          
               Donk). Gratis parkeren is mogelijk                    
               bij het gemeentehuis.
Tijdstip:   Tussen 13.00 en 16.00 uur 

Meer info: www.muziektuinpodium.nl

De Muziektuinconcerten zijn al drie jaar lang 
enorm populair in Beek en Donk en omstrek-
en. In een inspirerende groen/blauwe om-
geving geven verschillende bands en koren 
concerten weg. Dit doen zij vanaf de kiosk, 
in het midden van de Muziektuin. Bij het 
Parkpaviljoen is alles gezellig ingericht om 
te genieten van deze muziek en een heerlijk 
hapje en drankje. De middag is voor iedereen 
gratis toegankelijk. Ook consumpties zijn 
niet verplicht.

Waar:     IVN terrein in ‘de Bimd’ 
    Beekseweg, Aarle-Rixtel
Tijdstip:     12.00 – 18.00 uur 

Meer info: www.ivn.nl/afdeling/laarbeek/ 
    activiteiten/kikkerconcert 

IVN Laarbeek houdt op zondag 7 juni 2015 
diverse activiteiten op het IVN terrein in 
Aarle-Rixtel met als hoogtepunt het kikker-
concert. Bij het juiste weer zullen veel groene 
kikkers van zich laten horen. Dit ‘gekwaak’ 
zal worden afgewisseld met muziek van 
muziekgroepen. Naast dit kikkerconcert zijn 
er ook andere activiteiten op het IVN terrein 
te doen: een speurtocht op het educatieve 
kikkerpad, diverse kinder(water)activiteiten, 
een fototentoonstelling over de Laarbeekse 
natuur en er wordt uitleg gegeven door een 
gids over de insectenmuur. Ook kunt u ge-
nieten van een hapje en een drankje bij de 
theeschenkerij. 

Locatie:  Verzamelen en vertrekken vanaf  
 Pluk Pannenkoekenhuis, Koppel- 
 straat 35, 5741 GA Beek en Donk. 
Tijdstip:  Verschillende tijdstippen gelden  
 voor de verschillende afstanden:
 40 km:    07.30 – 08.30 uur 
 30 km: 07.30 – 09.00 uur
 20 km:   09.00 – 11.00 uur 
 15-10-5 km:   09.00 – 12.00 uur 

Meer info: www.de-vijver.nl/wandeltochten/ 
    home.html

De organisatie van de Laarbeekse wandelt-
weedaagse heeft dit jaar voor de 11de keer 
fantastische natuurwandeltochten uitgezet van 
5/10/15/20/30 en 40 km door Laarbeek en om-
geving. De tochten zijn opgezet als een wandel-
tweedaagse met op beide dagen verschillende 
tochten. Inschrijven is noodzakelijk, dit kan op 
de dag zelf en kost € 2,50 per persoon. Voor 
leden van de wandelbond geldt €2,-. Basisschool 
kinderen kunnen gratis deelnemen (1 betalende 
volwassene per 4 kinderen).

Locatie:   Bavaria Brouwerij Café 
Tijdstip:  Bij Bavaria is reserveren noodzake- 
 lijk. Hiervoor kun je tussen 10:00u  
 en 17.00 uur bellen met 0499- 
 425585 of mailen naar 
 info@bavariabrouwerijcafe.nl

Meer info: www.bavariabiertour.nl

We weten allemaal dat bier voor een groot 
deel uit water bestaat, maar welk proces gaat 
er nou eigenlijk vooraf aan een glas bier? 
Tijdens de week van het Nederlandse Bier 
openen diverse bierbrouwerijen in Laarbeek 
en Helmond haar deuren. Op 6 en 7 juni kun 
je dan een kijkje nemen achter de schermen 
en wordt je van alles verteld over bier. 

In Lieshout in het Bavaria Brouwerijcafé is het 
start- en eindpunt van de Bavaria Biertour. 
Gewapend met een proefglas in de hand er-
vaar je stap voor stap hoe Bavaria haar bier 
brouwt. Tijdens de Bavaria Biertour laat de 
brouwerij je proeven, ruiken, voelen, zien. 
Kortom: beleven hoe een Bavaria gebrouwen 
wordt. Je kunt al op tour voor 5 euro (nor-
maal 15 euro).

Programma Juni Watermaand Laarbeek en Helmond

Evenementen juni watermaand

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

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

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

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

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

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

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

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

vervallen
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5 jaar ‘Kiek nou’, dat moet je zien!

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Boonacker brood
dubbeldonker-, maïs-, korrel-,

wit-, tarwe- of granenbrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden

W 23 - Aanbiedingen gelden van maandag 1 t/m zaterdag 6 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

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

Prijsvoorbeeld: 2 witte Boonacker broden van 4.10 voor 2.05

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJSD!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR.    10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

MuziektuinPodium Watermaandconcert 

Beek en Donk - De concert-
middag van de Stichting 
MuziektuinPodium staat zondag-
middag 7 juni in de Muziektuin 
van Beek en Donk in het teken van 
Juni Watermaand.

Om 13.00 uur opent de 
Octopusband uit Beek en Donk 

het programma. Omstreeks 14.00 
uur treedt het Gemengd Koor 
Marcanto uit Mariahout op. De 
afsluiting van de middag volgt om 
circa 15.00 uur met een optreden 
van de Pointwood Big Band, onder 
leiding van dirigent Wilfried van 
der Zanden.

De Stichting MuziektuinPodium 
nodigt iedereen van harte uit deze 
gratis optredens te komen bijwo-
nen. Voor meer informatie over de 
stichting, de optredende groepen 
en de overige concerten van dit 
seizoen, kunt u terecht op 
www.muziektuinpodium.nl.

Aarle-Rixtel - IVN fotowerkgroep 
‘Kiek nou’ houdt zondag 7 juni weer 
haar grote natuurfoto expositie.

Dit jaar vieren ze tijdens het kikker-
concert hun eerste lustrum en heb-
ben de ‘Kieknouers’ wederom voor 
prachtig beeldmateriaal gezorgd. 
De natuur in Laarbeek zal in al zijn 
schoonheid getoond worden in 
clubgebouw de ‘Bimd’. Ook is er een 
presentatie op een groot scherm, dat 
zeker de moeite waard is om even 
voor te gaan zitten. Om de afgelo-
pen 5 jaar te vieren maakt iedere be-
zoeker kans op een foto met passe 
partout door middel van zelf de ge-

exposeerde foto’s te beoordelen.
 Voor de kinderen is er in de tuin een 
schuiltentje geplaatst waardoor ze 
eventueel geschminkt naar buiten 
kunnen kijken. Om het half uur wor-
den er foto`s van gemaakt en zo kan 
men terug zien of ze voldoende zijn 
gecamoufleerd om de te fotografe-
ren dieren niet af te schrikken.  

Mensen die meer willen weten over 
de totstandkoming van de foto`s, 
spreek gerust een van de ‘Kiek nou’ 
leden aan. Naast onze alom bekende 
Marcel van de Kerkhof zullen ook de 
anderen u graag te woord staan. Ze 
hebben namelijk de afgelopen vijf 

jaar heel veel kennis op gedaan en 
zijn allen op hun niveau met zicht-
bare sprongen vooruit gegaan. Wat 
voor lokaal, regionaal en zelfs voor 
landelijke bewondering zorgt, met 
prijzen tot gevolg.

U bent deze dag van harte welkom 
om van dit vrij toegankelijk evene-
ment te komen genieten van 12.00 
tot 18.00 uur op het IVN terrein aan 
de Beekseweg in Aarle-Rixtel, er is 
een gratis parkeerplek voor u gere-
serveerd. Mochten er nog vragen 
zijn, dan kunt u contact opnemen 
met tel. 06-26168554.

“We moeten meer samenwerken”

Interessante ondernemersbijeenkomst 
over retail 
Redacteur: Nikki Barten

Aarle-Rixtel – Interessant. Dat was 
de bijeenkomst over de retailnota 
dinsdagavond.  Bijna tachtig aan-
wezigen brainstormden over retail 
in Laarbeek. Hoe houden wij de con-
sument in Laarbeek (tevreden)? Dat 
was de vraag die deze avond centraal 
stond. 

Na de aftrap van wethouder Tonny 
Meulensteen kwam spreekstalmees-
ter Wim Daniels aan het woord. Hij 
somde een hele lijst op van detailhan-
del die vroeger in ‘zijn ale’ zat, met 
maar liefst 14 kruidenierswinkels. Van 
de bijna 80 aanwezigen, was drie-
kwart ondernemer. Daarnaast waren 
er nog een aantal consumenten en 
vastgoedeigenaren.

‘Meer sfeer’
De gemeente Laarbeek liet onderzoek 
doen door TopOnderzoek, het bedrijf 
dat ook verantwoordelijk is voor het 
burgerpanel TipMooiLaarbeek.nl. ‘Er 
is te weinig sfeer in Laarbeek. We 
moeten leegstand voorkomen en 
ondernemers moeten meer samen 
doen’, waren drie veelvoorkomende 
punten in de uitslag van het onder-
zoek. Gerda Hendriks, economische 
zaken gemeente Laarbeek, vult aan: 
“Opvallend is dat uit het onderzoek 
blijkt dat consumenten en onderne-
mers op veel vlakken hetzelfde over 
bepaalde zaken denken.”

Wereldcafé 
In de vorm van een wereldcafé werd 
gedurende de avond in tien verschil-
lende groepen nagedacht over hoe 

we de consument in Laarbeek hou-
den. Wat moet Laarbeek te bieden 
hebben? Wie moet daaraan meewer-
ken? Hoe krijg je dit voor elkaar? Het 
waren allemaal vragen die de revue 
passeerden. 

Conclusies 
Ondernemers moeten uitgaan van 
hun eigen kracht, maar waar het kan, 
moeten ze elkaar versterken, was 
een van de uitkomsten na de brain-
stormavond. Ondernemers moeten 
daarnaast nadenken over een shop-
in-shop, waarbij twee ondernemers 
bijvoorbeeld 1 pand huren om de 
kosten te delen, detailhandel op in-
dustrieterreinen zou naar de centra 
moeten en er zou meer sfeer gecre-
eerd moeten worden in de centra. 
Geopperd wordt bijvoorbeeld een on-
dergrondse parkeergarage op het Piet 
van Thielplein. Ook een maximale 
huurprijs per vierkante meter, vastge-
steld door de gemeente, zou een op-
tie zijn om het betaalbaar te houden. 
Als ondernemers moeten we zorgen 
dat we kwaliteit leveren, service bie-
den en ons gezicht laten zien in de 
gemeenschap. Consumenten moeten 
zich bewust worden van het feit dat 
ze de lokale economie moeten stimu-
leren en daardoor boodschappen in 
eigen gemeente moeten doen. 

Vervolg 
De gemeente gaat aan de slag met 
alle  uitkomsten van deze avond. 
Later dit jaar presenteren zij het con-
cept van de retailnota en wordt op-
nieuw met de ondernemers bekeken 
of de gemeente alles goed verwoord 
heeft. 
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37

5741GA Beek en Donk

Correspondentieadres:
Gemeentehuis Laarbeek

Postbus 190
5740AD Beek en Donk

T:  0492-469700
E:  gemeente@laarbeek.nl

www.laarbeek.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:

09.00 - 12.30 uur

Woensdag:
09.00 - 12.30 uur

14.00 - 17.00 uur (burgerzaken)
18.00 - 19.30 uur (burgerzaken 

en omgevingsloket)

* Voor het aanvragen van 
producten van burgerzaken en 
voor het omgevingsloket moet 
u een afspraak 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 gemeen-

tewerf zijn, maar op de 
milieustraat.

Milieustraat Laarbeek

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrij-
dag: 13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen

Ontmoetingscentrum 
Otterweg 29

5741 BC Beek en Donk
Tel: 0492-465181

Dorpshuis Lieshout
Grotenhof 2

5737 CB Lieshout
Tel: 0499-422878

Buurthuis Mariahout
Bernadettestraat 43
5738 AV  Mariahout

Tel: 0499-422081

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste bevat-
ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

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

Ontwerpbesluit intrekken parkeermogelijkheid grote voertuigen einde Vonderweg Beek en Donk
LAARBEEK - Naar aanleiding van een uitgevoerd parkeeronderzoek naar de bezettingsgraad van 
de parkeerstrook voor grote voertuigen op de Vonderweg (nabij de Schoondonkseweg) in Beek en 
Donk is gebleken dat deze parkeerstrook zeer weinig wordt gebruikt. 
Ook voor de uitstraling van het bedrijventerrein Bemmer IV is het een verbetering als deze par-
keerstrook hier verdwijnt.
Daarom is het college voornemens om de parkeermogelijkheid voor grote voertuigen op het einde 
van de Vonderweg in te trekken.

Voordat het college een definitief besluit neemt kunt u per 1 juni 2015 gedurende een periode van 
zes weken het ontwerpbesluit met bijbehorende tekening inzien in het gemeentehuis Laarbeek. 
Indien gewenst kunnen belanghebbenden gedurende deze periode mondeling of schriftelijk hun 
zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Ontwerp-uitwerkingsplan De Beekse Akkers - Isidorusplein Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend voornemens te zijn 
om, ingevolge het bepaalde in artikel 14 van het bestemmingsplan ‘De Beekse Akkers’ en arti-
kel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan ‘De Beekse Akkers’ deels uit te 
werken om realisering van 47 woningen mogelijk te maken. Het betreft een locatie ten zuiden 
van de Lieshoutseweg en het beoogde Isidorusplein, ten westen van de Rijbroeksedreef en 
ten oosten van de Middenakkerdreef. Het plan voorziet in de bouw van 47 vrijstaande, half-
vrijstaande en sociale koop/huur woningen. 

Het ontwerpbesluit tot uitwerking van voornoemd gebied en de bijbehorende stukken lig-
gen van maandag 1 juni 2015 tot en met maandag 13 juli 2015 ter inzage bij de informatie-
balie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het ontwerp-Uitwerkingsplan is ook 
digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl) en op www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze kenbaar maken tegen het voornemen om het uitwerkingsplan vast 
te stellen. Er moet gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van het Ontwerp-
Uitwerkingsplan de reactie betrekking heeft. 

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Laar-
beek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen met de heer J. van Wetten, telefoonnummer 0492 469 883. Van de 
mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

LAARBEEK - Het college van B&W heeft een regeling vastgesteld voor de huisvesting van ar-
beidsmigranten. Hiermee wordt de huisvesting van arbeidsmigranten voortaan op een goede 
en legale wijze geregeld. Op woensdag 24 juni om 19.00 uur is er een informatieavond in het 
gemeentehuis in Beek en Donk, waar we de nieuwe regeling toelichten en uitleggen wat dit 
voor ondernemers betekent. 

Nieuwe regeling
Er is gekozen voor een regeling op basis van het Besluit omgevingsrecht (Bor), omdat dit voor 
alle betrokken partijen praktisch en werkbaar is. Een belangrijke consequentie van de nieuwe 
regeling is dat arbeidsmigranten langer mogen blijven wonen op het terrein van de onderne-
mer waar zij werken. De gemeente gaat hiervoor tijdelijke omgevingsvergunningen verlenen. 

Informatieavond
De informatieavond begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur tot maximaal anderhalf 
uur in beslag nemen. Er zijn verschillende medewerkers van het team omgevingsvergunning 
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Wilt u graag aanwezig zijn bij deze bijeen-
komst? Dan horen wij dat graag uiterlijk 16 juni. Voor aanmelden of voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met mevrouw J. Paauw of mevrouw D. Bussers, telefoonnummer: 
0492 469 700 of per mail: hanneke.paauw@laarbeek.nl / danielle.bussers@laarbeek.nl.

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

Op vrijdag 5 juni komt burgemeester Ronnes aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Locatie Kern  Werkomschrijving Activiteit
Akkermuntstraat 2 Beek en Donk vervangen asbestgolfplaten slopen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsver-
gunning in het gemeentehuis Laarbeek. 

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Renovatie speelveld de Ratel
• Wie zijn de wijkagenten in Laarbeek? 
• Rijkswaterstaat renoveert Laarbeekse bruggen
• Vervanging openbare verlichting
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

LAARBEEK – De raadsvergaderingen van 28 mei en 4 juni zijn samengevoegd tot één raadsvergadering 
die op 28 mei 2015 is gehouden. Dit betekent dat de raadsvergadering van 4 juni komt te vervallen.

LAARBEEK - Op dinsdag 19 en donderdag 21 april 2015 zijn de jaarlijkse verkeersexamens gehouden 
voor de kinderen uit de groepen 7 of 8 van alle Laarbeekse basisscholen. Er waren 250 deelnemers.
Voorafgaand aan het praktijkexamen zijn alle fietsen gecontroleerd en in orde gemaakt. 
Vanaf 9.00 uur vertrok er iedere minuut een leerling om de proef af te leggen. De ene wat zenuw-
achtiger dan de andere maar iedereen vol goede moed. De meeste kinderen hadden de route immers 
goed geoefend met hun ouders. Aan de ontspannen reacties te merken bij binnenkomst waren de 
meeste kinderen tevreden over hun prestaties.
Het schriftelijke examen is al gehouden op donderdag 16 april.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Buurtvereniging S.M.W. voor het organiseren van een vlooienmarkt op 21 juni 2015 van 

9.30 tot 15.00 uur aan De Sluiter en De Wolwever in Lieshout (verzonden 20 mei 2015),
• harmonie De Goede Hoop voor het houden van een zomerconcert op dinsdag 14 juli 2015 

van 19.00 tot 23.00 uur op het Kerkplein/Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 18 in 
Aarle-Rixtel (verzonden 26 mei 2015).

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.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie  Kern  Werkomschrijving  Activiteit                Verzonden
Vijver De Beekse Akkers Beek en Donk  plaatsen kunstobject   bouwen        20-05-2015
Ahorn 10 Mariahout        bouwen van een woning  bouw/planologie 22-05-2015

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

In verband met een wielerwedstrijd  zijn de Woutersstraat, Verlengde Raagtenstraat, gedeelte 
Lage Heesweg, en gedeelte Schoolstraat in Beek en Donk tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zaterdag 6 juni 2015 van 8.30 tot 14.00 uur. 

Bezwaarschriften Verkeersbesluiten

Bestemmingsplannen

Informatiebijeenkomst over 
huisvesting arbeidsmigranten

Gemeente actueel

Afgehandelde sloopmeldingen

Kort nieuws

Gemeentehuis extra avonden open 

Raadsvergadering 4 juni vervalt

Verkeersexamen in Laarbeek

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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MooiLaarbeekkrant
ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

NATUURLIJK 
  Mooi Laarbeek

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

Geduld en vrije tijd!
Steeds vaker word ik door mensen 
aangesproken dat ze genieten van mijn
wekelijkse foto en stukje in de krant.
Dit doet me natuurlijk erg goed, maar ik 
moet vaak wel in mezelf lachen omdat hier 
bijna altijd op volgt: “Jij moet toch wel heel 
veel geduld en vrije tijd hebben!” 

Wat betreft de tijd, ik heb (gelukkig) nog 
steeds een fulltime baan en ik maak best 
lange dagen dus door de week komt er niet 
veel van fotograferen. Verder heb ik een 
(mooi) gezin met vier kinderen die natuurlijk 
ook de nodige aandacht en tijd vragen. In 
het weekend ga ik vaak ‘s morgens in de 
vroege uurtjes op pad waar ik dan intens ge-
niet van de natuur en de rust. De tijd valt dus 
wel mee, en wat betreft het geduld is het zo 
dat als ik ergens rustig ga zitten wachten op 
een bepaald dier dat ik wil fotograferen, er 
in de tussentijd van alles te zien en te foto-
graferen is. Ik zit dan zo te genieten van de 
natuur en de rust dat de tijd voorbij vliegt en 
er van geduld hebben eigenlijk geen sprake 
is. Voor de mensen die van gezelligheid en 
natuur houden, die moeten zeker komend 
weekend naar het kikkerconcert in de IVN 
tuin aan de Beekseweg komen. Hier heb-
ben we een geweldige fototentoonstelling 
van fotowerkgroep Kieknou, en een ge-
zellig programma met live muziek, diverse 
kraampjes en een Engelse theetuin. Ook zijn 
er diverse wandelingen met onze gidsen, 
dus dat wordt weer genieten in onze Mooie 
Laarbeekse Natuur!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

De Werkgroep wil snelle oplossing voor 
spitsproblemen Beekse brug
Nu het CDA uit de coalitie van het 
provinciebestuur is verdwenen is ook 
de Ruit als oplossing voor de regionale 
verkeersproblemen van de agenda 
verdwenen. Toenmalig gedeputeerde 
Van Heugten was de voornaamste 
kartrekker van de Ruit. Hij is er on-
voldoende in geslaagd om  politiek en 
maatschappelijk draagvlak voor deze 
oplossingsrichting te verkrijgen. De in-
houdelijke grondslagen bleken te dun. 
De beoogde en zeer discutabele weg 
zou tegen de afspraken van het breed 
gedragen Bereikbaarheidsakkoord in 
voornamelijk bovengronds aangelegd 
worden. 

Politieke Partij De Werkgroep heeft 
bij de “welles / nietes strijd” rondom 
De Weg altijd gepleit voor behoud 
van natuur en leefbaarheid. Zonder 
daarbij de ogen te sluiten voor de be-
staande bereikbaarheidsproblemen. 
De visie van De Werkgroep is om eerst 
bestaande knelpunten in de huidige 
infrastructuur op te lossen voordat je 
overgaat tot het leggen van nieuw as-
falt.    

De Werkgroep wil nadrukkelijk ook 
een goede toe- en doorgang van het 
verkeer naar, rondom en tussen de 
Zuid-Oost Brabantse steden, plaatsen 
en dorpen. Immers woon- werk- en 
zakelijk verkeer zijn in het belang van 
een gezonde bedrijvigheid en econo-
mische ontwikkeling. De Werkgroep 
heeft het Laarbeeks college geschetst 
dat de bereikbaarheid van onze ge-
meente aan de oostzijde van het 
Brainport-gebied en de verkeersdoor-
stroming al lange tijd een belangrijk 
aandachtspunt voor haar als politieke 
partij is. 

Daarom heeft De Werkgroep schrifte-
lijke vragen gesteld aan het Laarbeeks 
college van Burgemeester en Wethou-
ders over het openen van de Beekse 
Brug tijdens de spits door Rijkswater-
staat. De Beekse Brug is een belangrijk 
knelpunt in verbinding tussen Beek en 
Donk, Gemert, Helmond en Veghel. De 
Werkgroep kreeg het signaal van ver-
keersdeelnemers dat de Beekse brug 
vaak tijdens de spits geopend wordt 
met enorme opstoppingen tot ge-
volg. Het antwoord van het college is:

Om tegemoet te komen aan de ge-
constateerde fileproblematiek tijdens 
de spitsperioden op weekdagen heeft 
Rijkswaterstaat in 2006 besloten tot 
de volgende afspraken:
1. Maximaal één bediening per uur 
voor de beroepsvaart;
2. Géén bediening voor de recreatie-
vaart afzonderlijk, maar wel in combi-
natie met de beroepsvaart;
3. Extra aandacht tijdens de spits om 
de brug efficiënt te bedienen met het 
oog op de belangen van het wegver-
keer.

Op het moment dat bij de gemeente 
bekend is dat Rijkswaterstaat de brug 
vaker opent dan afgesproken, worden 
zij daarop aangesproken. De gemeen-
te vraagt zo nu en dan ook de registra-
tiegegevens op van het aantal brug-
openingen in de spits. Bij afwijkingen 
spreekt de gemeente daar Rijkswater-
staat op aan. De Werkgroep vind het 
belangrijk dat dit kritisch gevolgd blijft 
worden.  

De gemeente heeft ook samen met 
andere Peelgemeentes bij de provincie 
verzocht om een pakket van aanvul-
lende maatregelen die bijdragen aan 
het oplossen van bestaande knelpun-
ten. Dit vraagt ook van de lokale poli-
tiek om dit constant op de agenda te 
houden. De Werkgroep speelt daar-
bij een actieve rol. Vandaar ook haar 
schriftelijke vragen aan het college. 

De gemeente Laarbeek presenteert 
zich sinds deze week  met haar nieu-
we logo als Waterpoort van de Peel. 
De toe- en doorgang van deze poort 
dienen dan wel goed te zijn, aldus 
De Werkgroep. De fractie van deze 
Laarbeeks grootste coalitiepartij laat 
dit dossier dan ook niet los totdat de 
afspraken omtrent het openen van de 
Beekse brug tijdens de spits nageko-
men worden.

Fractie De Werkgroep; Rick van Bree, 
Jos Gruijters, Erik van Haperen, Veerle 
van Schaijk en Ben Swinkels

LEZERSPODIUM

Mijn missie is Werken met Gevoel; 
niet het juridische of de cijfers zijn 
leidend bij mijn advisering, maar de 
mens, u! Veel zorgen en geschillen 
ontstaan door onduidelijkheid. Dat 
leidt tot onbegrip, onzekerheid en dan 
kan er zomaar, onbedoeld, ruzie ont-
staan. Helaas leert de praktijk dat men 
in de advieswereld te sterk gericht is 
op het feit dat alles juridisch goed in 
elkaar moet steken, met als gevolg dat 
de zo nodige duidelijkheid juist uit het 
oog wordt verloren. Men denkt dat 
een juridisch document “gedoe ach-
teraf voorkomt”. Maar wat ik van u 
hoor, is dat u niet begrijpt wat er in uw 
testament staat, uw specifieke wensen 
er niet in terugleest en dat u zich daar-
door zorgen maakt over later. 

Ik weet inmiddels één ding heel ze-
ker: een juridisch document voorkomt 
geen ruzie en helpt zeker niet om deze 
op te lossen! Ik heb een aantal zaken 
meegemaakt waarbij men alleen op 
de juridische strepen ging staan en ik 
moet u helaas vertellen dat deze nog 
steeds niet zijn opgelost en voor heel 
veel onnodig extra verdriet en onkos-
ten zorgen.

Wat u regelt moet zeer persoonlijk, 
duidelijk en begrijpelijk zijn voor uw 
dierbaren. Zodat zij zich in een peri-
ode van rouw en verdriet geen zorgen 
hoeven maken en er zeker ook geen 
ruzie kan ontstaan. Op MijnTesta-
mentadvies kunnen uw nabestaanden 
terugvallen, zij herkennen u erin en 
ontlenen er steun aan. Een advies dat 
blijft en bijblijft, ook 
wanneer u er niet 
meer bent.   

De Beekse Brug dient er tijdens de spits zo uit te zien. Maximaal 
dicht en daarmee goed doorgankelijk voor het verkeer



Donderdag 4 juni 201522 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Woningcorporatie woCom verhuist 15 juni naar Beek en Donk

‘We komen meer bij de huurder thuis’
Laarbeek - Door de fusie met woningcorpora-
tie woCom, heeft voormalig Woningstichting 
Laarbeek besloten haar dienstverlening juist 
dichter bij de huurder te brengen. De nieuwe wo-
ningcorporatie komt, letterlijk, steeds vaker bij de 
huurder thuis. En blijft daardoor zichtbaar in dorp 
en wijk.

Kantoor Lieshout gaat sluiten
Door de fusie heeft de nieuwe corporatie besloten 
haar dienstverlening anders in te steken, steeds 
meer op maat. “Zo wordt vanaf juli een huurcon-
tract in de woning afgesloten en hoeft de nieuwe 
huurder niet meer naar kantoor te komen” zegt 
Marika Berghuis, die als Manager Wonen verant-
woordelijk is voor alle huurderscontacten. “We 
willen dat onze medewerkers in de wijken komen, 
daar waar het nodig is, en dat niet alles vanuit kan-
toor wordt geregeld. Ook merken we dat het tra-
ditionele kantoor zijn langste tijd heeft gehad. De 
bezoeken worden minder en onze klanten nemen 
steeds vaker telefonisch of online contact met ons 
op.” WoCom heeft mede daardoor besloten het 
grote kantoor in Lieshout vanaf maandag 15 juni te 
sluiten. “Hierover zijn goede gesprekken gevoerd 
met de Bewonersraad Laarbeek, de belangenver-
eniging van onze huurders. Op hun advies heb-
ben we besloten om gebruik te gaan maken van 
de dorpshuizen in de verschillende kernen. Zo gaan 
we gebruikmaken van een spreekruimte in het 

Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Dit, om-
dat hier samenwerkende partijen als ViERBINDEN, 
LEVgroep en de dorpsondersteuners al onder één 
dak zitten”. Door de wijzigingen hoopt woCom 
dichter bij de huurder te staan.
 
Nieuwe locatie: Ontmoetingscentrum Beek en 
Donk
Huurders en woningzoekenden die het fijn vin-
den om zonder afspraak binnen te lopen, kunnen 
vanaf 15 juni terecht in het Ontmoetingscentrum, 
aan de Otterweg 27 in Beek en Donk. Dit kan elke 
dinsdagochtend van 9.00 - 11.00 uur en elke don-
derdagmiddag van 15.00 - 17.00 uur. “Daarnaast 
blijven we natuurlijk de mogelijkheid bieden 
op andere tijdstippen een afspraak te maken. 
Afhankelijk van het soort gesprek vindt dit plaats in 
het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, in het 
Dorpshuis in Lieshout, in Zonnetij Aarle-Rixtel of bij 
de mensen thuis. Bovendien blijft woCom tijdens 
werktijden telefonisch bereikbaar op tel. 0493-
497666. Maandag tot en met donderdag van 8.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
Daar verandert niets in.”

Veel informatie over de dienstverlening van wo-
Com is terug te vinden op www.wocom.nl en het 
huurdersportaal Mijn woCom. Het adres van het 
Ontmoetingscentrum is: Otterweg 27, 5741 BC 
Beek en Donk.

Beek en Donk - Tijdens de drukbezochte 
open dag op dierenpark Regter Eind te 
Beek en Donk hebben bezoekers deel kun-
nen nemen aan een quiz. Heel veel vragen 
hadden betrekking op de dieren en de or-
ganisatie van het park. 

Niet veel mensen hadden alle vragen 
goed ingevuld, maar Daniëlle Jespers uit 
Beek en Donk wist dit klusje wel te klaren. 
Bestuurslid Cor Boudewijns overhandigde 
haar een leuke attentie namens het dieren-
park.

Laarbeek - De Lev groep / Maatschappelijk werk 
is per 1 juni 2015 verhuisd. U kunt de Lev groep 
bereiken via het centrale telefoonnummer, tel. 
0492-598989. Om u zo goed mogelijk van dienst 
te kunnen zijn, werken zij op afspraak . 

Voor Beek en Donk is de locatie De Otterweg  27,  
5737 BC Beek en Donk, Gebouw ViERBINDEN 
Ontmoetingscentrum. In Beek en Donk werkt 
Peter Bogaards als algemeen maatschappelijk wer-
ker. Peter Bogaards is bereikbaar via het algemene 
nummer,  of tel. 06-14460515 of via mail: peter.
bogaards@levgroep.nl.
Voor Lieshout  is de locatie in het dorps-
huis, Grotenhof 2, 5737 ZH. Desi Kardinaal 
zal hier als algemeen maatschappelijk werk-
ster gaan werken, zij is ook bereikbaar via 

het algemene nummer, of tel. 06-41404453 
of via mail:  desi.kardinaal@levgroep.nl.

In Aarle Rixtel is gekozen voor de locatie  Zonnetij,  
Heindertweg 87, 5735 CD. Hier werkt Maria 
Hendriks als algemeen maatschappelijk werker. Zij 
is ook lid van het team zorg en welzijn. U kunt 
haar bereiken via het algemene nummer, of tel. 
06-51207270 of via mail: maria.hendriks@lev-
groep.nl.

In Mariahout zijn ze in Buurthuis Mariahout neer-
gestreken, Bernadettestraat 43, 5738 AV. Op deze 
locatie gaat Marjolein de Veer op maandag en don-
derdagmiddag aan de slag. U kunt haar bereiken via 
het algemene nummer of tel. 06-14903404, of mail: 
marjolein.deveer@levgroep.nl.

Verhuizing maatschappelijk 
werk LEV groep Laarbeek

Winnaar Quiz dierenpark Regter Eind

ONDERHOUDSBEURT ! ?
GRATIS LEENAUTO &

GRATIS HAAL- EN BRENGSERVICE

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

AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR
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Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...
Redacteur: Jac Babin

Munten, kaarten, postzegels en 
theezakjes. Het zijn zo maar wat 
populaire verzamelitems. Maar er 
is nog veel meer. Mensen verza-
melen de meest bijzondere din-
gen, ook in ons Mooi(e) Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij Toon 
van den Heuvel. Toon woont 
in de Zuster Persoonsstraat in 
Mariahout. Vol trots vertelt hij 
over de prachtige verzameling 
wekkers, klokken en horloges van 
zijn zoon Maikel.

Vader en zoon Van den Heuvel
Toon is 69 jaar oud. Van beroep 
timmerman. De laatste 25 jaar 
voor zijn pensioen was Toon werk-
zaam als onderhoudstimmerman 
op het moederhuis van de Zusters 
van Barmhartigheid en Liefde in 
Eindhoven. De vrouw van Toon is 
tien jaar geleden overleden. Zoon 
Maikel is de verzamelaar van de 
wekkers en de klokken. Hij woont 
inmiddels zelfstandig. Zijn enorme 
verzameling van 1200 wekkers, 
1000 horloges en tientallen klok-
ken heeft Maikel niet meegeno-
men. Hij had er in zijn nieuwe 
woning geen ruimte voor. Maikel 

bezoekt zijn vader wekelijks. “Om 
te kijken of ik nog leef”, lacht 
Toon, “maar ook om aan zijn ver-
zameling te werken.” Toon vertelt 
dat Maikel natuurlijk erg trots is 
op zijn verzameling maar hij heeft 
weinig behoefte om er mee in de 
publiciteit te treden.

De verzameling
Op de bovenste verdie-
ping staat de verzameling 
opgesteld. Sprakeloos kijkt 
DeMooiLaarbeekKrant rond als 
Toon de deur van de hobbyruimte 
opent. Honderden wekkers, klok-
jes, reiswekkers, kookwekkers 
staan ‘drie rijen dik’ opgesteld op 
planken aan de muur. Vol trots 
toont Toon enkele speciale klok-
ken: een koperen scheepsklok uit 
Engeland en een klok uit Amerika. 
Verder pendules, koekoeksklok-
ken, een schaakklok en zelfs een 
duivenklok. “Eigenlijk is het mijn 
verzameling ook wel een beetje”, 
mijmert Toon. “Mijn vrouw en ik 
hebben de verzameling van onze 
zoon  langzaam zien groeien. Af en 
toe draaiden we alle wekkers op, 
om ze te laten lopen. Daar waren 
we zo’n vier à vijf uur mee bezig. “

Het begin van de verzameling
Toen er na een vlooienmarkt 
in het klooster wat wekkertjes 

overbleven, gaf zuster Egberta die 
aan Maikel. “Hier jongen, voor 
jou”, zei ze, niet beseffende wat 
dit allemaal teweeg zou brengen. 
Maikel raakte geobsedeerd door 
de mechaniek van de uurwerkjes, 
ze uit elkaar halen en repareren. 
In moderne digitale uurwerkjes 
was Maikel niet geïnteresseerd. 
De verzameling groeide gestaag 
omdat Toon de wekkers van in 
het moederhuis overleden zus-
ters mee mocht nemen. Later 
bezocht Toon samen met Maikel 
vlooienmarkten.”Maar het me-
rendeel van de verzameling heb-
ben we gekregen”, bezweert 
Toon. “En als we iets kochten, 
mocht het niet veel meer kosten 
dan ‘een eurootje’.” Nu gaat Toon 
niet vaak  meer mee naar vlooien-
markten. “Dan moet ik de wekker 
te vroeg zetten”, grapt hij.

Oproep
Mochten er lezers van deze ru-
briek zijn die nog een klokje, een 
horloge, of een wekker hebben 
als aanvulling op de verzameling, 
dan kunnen zij contact opnemen 
met Toon van den Heuvel, Zuster 
Persoonsstraat 1 in Mariahout, 
telefoonnummer 0499-421917 of 
via email 
a-vdheuvel@hotmail.com.

Toon toont één van de vele wekkers uit de verzameling van zoon Maikel

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout – Heeft u ze nog op 
uw netvlies? Die grote groep 
jongeren die eind jaren ‘70 bui-
ten samenkwam in Lieshout en 
behoorlijk kon imponeren? Op 
de Lieshoutse kermis of op het 
moment dat jij net je hondje 
uitliet?  Henry Stekelenburg be-
dacht de naam: ‘The Wanderers’, 
naar de gelijknamige film over 
jeugdbendes in New York. Begin 
jaren ’80 kreeg de groep een ei-
gen plek in de oude jongens-
school waar nu Prinsenhof zit. De 
MooiLaarbeekKrant sprak twee 
oud-leden … 

Reünie
“ In Lieshout kon je het geen 
jeugdbende noemen”, vertellen 
Jos Schepers (54), medeoprichter 
van ‘The Wanderers’ en Marcel 
Meulendijks (48) geruststellend. 
Toch kunnen de mannen zich, nu 
nog,  de dreiging die van zo’n groep 
uitging goed voorstellen. Tien jaar 
geleden hielden ‘The Wanderers’ 

een reünie in zaal Slegers. Meer 
dan vierhonderd ‘man’ herbeleef-
den oude tijden met een dj van 
toen, een verlichte discodansvloer 
en lekkere dansmuziek. “Dat zijn 
mensen die nu rond de vijftig jaar 
zijn. Veelal goed terechtgeko-
men en  in een ‘huisje-boompje-
beestje leven’ gelukkig zijn”, ver-
telt Jos glimlachend. “Overigens 
hebben we tijdens de reünie ook 
één minuut stil gestaan bij onze 
leden die al overleden zijn. Het 

was die bewus-
te minuut écht 
heel stil.” Marcel voegt toe dat 
hij nu dagelijks tussen de twin-
tig en dertig oud-leden van ‘The 
Wanderers’ tegenkomt. “Het was 
een mooie tijd waarin veel vriend-
schappen en stelletjes zijn ont-
staan, waarvan er nog veel samen 
zijn. Blijkbaar was ‘The Wanderers’ 
een goede basis”, constateert 
hij. We hebben veel georgani-

seerd: van rock- en roll disco-
avonden, playbackshows, sound-
mixshows met Benny Spierings, 
voetbaltoernooi bij ELI, touwtrek-
ken tot optredens van Mai Tai en 
The Tramps. Van druk, naar druk-
ker, naar drukst!”

Eigen plek
De ogen van de mannen glim-
men als ze terugblikken op ver-
vlogen tijden. Jos vertelt dat de 
jeugdgroep in de jaren ‘70 ont-
stond in de schuur van de familie 
Schepers aan de Baverdestraat. 
Daar kwamen de jongens van ge-
middeld een jaar of tien, twaalf 
bijeen,  gewoon om te ‘hangen’. 
Daarna verplaatste het gezelschap 
zich naar een schuurtje, genaamd  
‘De Spiders’, van familie Van den 
Heuvel aan de Nieuwstraat,  waar 
een plaatje gedraaid kon worden 
en een echte bar stond. Of ze 
stonden buiten op het veldje aan 
de Floreffestraat of  bij sporthal 
‘De Klumper’. Eigenlijk was er 

toen geen 
vaste plek voor deze club jonge-
ren, die zich niet thuis voelde bij 
de bestaande KPJ. “Wij wilden 
niet biljarten of kaarten”. Een ei-
gen plek veroveren lukte later, 
toen in 1980 een officiële vereni-
ging werd opgericht en subsidie 
kon worden aangevraagd. “Er 
kwam geld via Ton Vermeltfoort, 
directeur van de Rabobank, op 
de plank waarmee we een eigen 
plek in de oude jongensschool 
kregen. Hierin zaten ook de KWJ 
(Katholieke Werkende Jongeren), 
de KPJ en Embryo (later De Stek). 
Het gebouw was zo lek als een 
mandje maar met allemaal werk-
loze bouwvakkers in die tijd,  heb-
ben we zelf onze club gebouwd 
tot en met het interieur aan toe”, 
vertelt Jos trots. De conclusie van 
deze mannen luidt hetzelfde: 
“Deze tijd hadden we niet willen 
missen.” De verwachting is dat 
veel oud-leden dit ook zo zien.  

tHE WAnDerErS iN lIeShoUTtHE WAnDerErS iN lIeShoUTtHE WAnDerErS iN lIeShoUT
was die bewus-
te minuut écht toen geen 

Oud-leden van ‘The Wanderers’ Marcel Meulendijks (links) en Jos Schepers (rechts)

Leden van ‘The Wanderers’ tijdens de kermis van 1980
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Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624

Hey jij, ben jij die tourkenner?
Heb jij de ideale renners om de tour te 

winnen?
 Doe dan mee met het

 
OMROEP KONTAKT TOURSPEL

 
Kom op en strijd mee.

Durf jij?
 Inschrijfformulieren kun je downloaden via onze website 

of afhalen in de studio van Omroep Kontakt.

Beek en Donk – Buurtvereniging Octopus viert op 
6 juni het 40-jarig bestaan (1975-2015). Eigenlijk 
bestonden ze op 1 maart 2015 al 40 jaar, maar in 
verband met het weer vieren ze dit iets later in het 
jaar, in de hoop op mooi weer. 

Bent u lid geweest van deze buurtvereniging, dan 
nodigen zij u van harte uit om ’s middags vanaf 
13.30 uur een kopje koffie te komen drinken in de 
tent of lekker buiten in de speeltuin. Samen kun-
nen dan foto’s worden bekeken, herinneringen 

worden opgehaald en naar verhalen van vroegere 
tijden worden geluisterd. Het lijkt de organisatie erg 
gezellig als u langs komt! Kent u andere oud-buurt-
leden, geef het dan even door, zodat ze op deze 
manier zoveel mogelijk personen bereiken.  

Buurtvereniging Octopus hoopt u te mogen ver-
welkomen op zaterdag 6 juni in speeltuin de 
Octopus, Lage Heesweg te Beek en Donk vanaf 
14.00 uur.

Reggae en ska op Lowmanfestival

Buurtvereniging Octopus viert 40-jarig bestaan 

Aarle-Rixtel – Voor liefhebbers van reggae, ska 
en gezelligheid is het zondag 21 juni goed toeven 
bij het OJA aan de Schoolstraat te Aarle-Rixtel. 
Daar vindt vanaf 14.00 uur het Laarbeekse reg-
gae en ska festival Lowman plaats.

Na twee zeer geslaagde edities in 2013 en 2014 
heeft de organisatie besloten om ook dit jaar 
weer het laagdrempelige Lowman-festival te or-
ganiseren. In samenwerking met het OJA wordt 
momenteel hard gewerkt aan de voorbereidin-
gen.

Programma
Lowman wordt geopend door Natural Nation. 
Deze lekkere roots reggaeband uit Rotterdam 
brengt meest eigen nummers met een traditio-
nele ‘rootsy’ sound en dancehall flavor.

Als tweede zal  Rude Rich and the High Notes het 
podium betreden. Deze Nederlandse band is ge-
liefd in binnen- en buitenland om zijn early reg-
gae, rocksteady en authentieke ska met de vetste 
sound. Rude Rich and the High Notes heeft al op 
menig Europees podium en festival gespeeld en 
in de loop der jaren diverse albums uitgebracht. 
De bandleden, die hun sporen ruimschoots ver-
diend hebben in de internationale reggae-scene, 
laten het publiek genieten van de alom geliefde 
‘old school’ reggae uit de jaren ’60 en ’70.

Pak een pan, doe er wat ska en rocksteady in 
uit de jaren ’50 en ’60, mix dit met wat reg-
gae, rhytm & blues en wat Caribische klanken, 
even mengen en aan de kook brengen! Dat is 
de sound van de afsluiter van het festival: Bang 
the Skillet. Naast eigen nummers spelen de ne-
gen bandleden ook muziek van hun helden zoals 
The Skatalites en The Slackers. Bang the Skillet is 
een mooie mix van ervaren en jonge muzikanten 
met een grote gezamenlijke voorliefde voor ska, 
calypso, rocksteady en reggae. Met deze feest-
muziek is het onmogelijk om stil te blijven staan!

Tussen en na de live-sets wordt de muziek 
verzorgd door de DJ’s van Serious Sounds. 
Door middel van vinylplaten en een iden-
tieke soundsystem zorgen zij voor heerlijke 
muziek tussen de optredens door. Met een 

breed spectrum van ‘70’s roots reggae’ tot 
‘heavy digital steppers’ bezorgt dit sound sys-
tem duo een krachtige, dynamische vibe. 

De presentatie van Lowman is in handen van MC 
Marlon Kicken.

Voorverkoop
De voorverkoop is inmiddels gestart. Kaarten 
zijn te koop in Aarle-Rixtel bij OJA en snoe-
perij Jantje aan de Kerkstraat, in Helmond bij 
Lokaal 42. De entreeprijs bedraagt €6,- in de 
voorverkoop. Op de dag zelf betaal je €8,-. 
Kinderen tot en met 15 jaar hebben gratis toe-
gang. Wil je verzekerd zijn van een gezellige, 
relaxte en hopelijk zonnige reggaemiddag, 
koop dan een ticket in de voorverkoop. Het 
aantal is beperkt. Voor meer informatie kijk op 
www.lowmanfestival.nl  of www.oja-aarle.nl/
facebook. Tot ziens bij ‘Lowman’.

Succesvolle Fietste Meetocht 

Beek en Donk - De 26e Fietste Meetocht op 2e 
Pinksterdag, dit jaar georganiseerd door het Gilde St. 
Leonardus en de Scouting Beek en Donk, heeft ruim 
400 volwassenen en kinderen op de fiets gebracht.

Na opening door wethouder Frans van Zeeland 
vertrokken al veel fietsers richting De Hei, Keldonk,  
St. Oedenrode en Mariahout. Praktisch alle deel-
nemers, waaronder ook Frans van Zeeland, waren  
zeer enthousiast, zowel over de mooie en beveilig-
de fietsroute als om de ontvangst bij elke controle-
post. Het weer werkte in alle opzichten uitstekend 
mee: weinig wind, regelmatig zon en een prima 
temperatuur om te fietsen. Door de leden van 
de scouting, de vele gildebroeders van het Gilde 
St. Leonardus en zeker niet  te vergeten de vele 

vrijwilligers, werd hard gewerkt  om iedere deel-
nemer te voorzien van koffie, soep of frisdrank of 
het verkopen van de loten van de loterij. Ook vele 
bestuursleden van de Stichting Leergeld, waarvoor 
deze fietstocht werd verreden, waren aanwezig om 
een handje te helpen. Naast het inschrijfgeld heeft 
ook de loterij bijgedragen aan een mooi bedrag, 
dat voor een groot gedeelte overhandigd wordt 
aan de Stichting Leergeld.  Deze stichting stelt kin-
deren uit financieel zwakkere gezinnen in onze re-
gio in de gelegenheid de contributie te betalen voor 
de sportclub, muziekles of schoolreisje. 

Toen alle deelnemers binnen waren, werd  on-
der toeziend oog van Wethouder Van Zeeland 
door Mirjam van de Stichting Leergeld de loten 

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Archieffoto van het Lowmanfestival uit 2014

Van Helvoort Taxi is een bedrijf dat in de gemeenten Gemert-Bakel, 
Laarbeek, Son en Breugel en omstreken al meer dan 45 jaar garant staat 
voor personenvervoer met oog voor de klant. Wij verzorgen vervoer voor 
gemeenten, zorginstellingen, privé en zakelijk vervoer. Ook verzorgen 
wij onder de naam Van Helvoort Airport Service vervoer van en naar alle 
vliegvelden. Op dit moment bestaat ons wagenpark uit zo’n 55 voertuigen 
en zijn er zo’n 105 personen werkzaam bij Van Helvoort Taxi B.V.

Wij zijn op zoek naar een 

allround fi nancieel administratief medewerker 
(m/v)

In deze functie bent u verantwoordelijk voor: 
• Het zelfstandig uitvoeren en beheren van de fi nanciële- en salarisadmin-

istratie.
• Het verzorgen van de aangiften loonheffi  ng, omzetbelasting en con-

tacten met de desbetreff ende uitvoeringsinstanties.
• Het leveren van periodiek benodigde en gewenste managementinfor-

matie.
• Het samenstellen van de balansdossiers en deze bespreken met de 

accountant.
• Onderhouden van interne en externe contacten

Wij verwachten dat de kandidaat voor deze functie beschikt over:
• Een afgeronde MEAO/MBA opleiding, eventueel aangevuld met een SPD 

diploma of studerende hiervoor.
• Enkele jaren werkervaring in soortgelijke functie.
• Uitstekende kennis van MS Offi  ce (Word, Excel) en Exact Globe Next.
• Kennis van salarispakket Easylon en in het bezit van een PDL diploma 

heeft de voorkeur.
• Accurate, zelfstandige en resultaatgerichte (werk-) houding.
• Communicatief vaardig in woord en geschrift.

Voor deze functie bieden wij:
• Een marktconform beloning.
• Een veelzijdige en boeiende functie binnen een informele en dyna-

mische organisatie

Indien deze functie u aanspreekt, stuur dan uw sollicitatiebrief met C.V. 
binnen 7 dagen naar: carlo@vanhelvoorttaxi.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Van Helvoort Taxi B.V.
T.a.v. Dhr. C. van Schaijk
Molenrand 2
5421 VZ Gemert
Tel. 0492-361111V
A

C
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Beleef meer in Openluchttheater Mariahout!
w w w.openluchttheater-mariahout.nl

Comedy Night
Zaterdag 13 juni 20:30 uur

Mooi UIT 
in Laarbeek

tijdens 2e Pinksterdag

getrokken. De hoofdprijs, een levensmiddelenpak-
ket,  is gevallen op lotnummer 204. De andere prij-
zen zijn gevallen op de volgende nummers: 23, 31, 
45, 100, 193, 399, 452, 462, 476, 490, 621, 728, 
900, 1378 en 1397.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij gildebroe-
der Jan Rovers, Margrietstraat 5 te Beek en Donk.

Jan wil ook de prijs thuis bezorgen als hij door een 
prijswinnaar wordt gebeld, tel. 0492-463005 of 
06-21650038.

Graag wil het Gilde St. Leonardus en de Scouting 
Beek en Donk alle deelnemers en iedereen die 
aan de organisatie van deze gezellige gezins-fiet-
stocht heeft  meegewerkt, heel hartelijk danken.

Beek en Donk – Het zomerse evenement SplasH!! 
is terug in de juni Watermaand. Na een jaar afwe-
zigheid vanwege werkzaamheden aan het kanaal 
hebben de Teugelders van Ganzendonck het eve-
nement in een gewijzigd jasje nieuw leven inge-
blazen.
 
Water en muziek zijn de hoofdingrediënten van 
SplasH!! Gezelligheid en plezier staan daarbij boven-
aan. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni zal het ka-
naal en de omgeving aan de Dijkstraat -bij de Beekse 
brug- het decor vormen voor 2 dagen zomers plezier. 
De 10e editie van SplasH!! brengt op zaterdag-
avond iets nieuws. Met de 80’s & 90’s Videoparty 
worden liefhebbers van deze twee decennia mu-
ziek op hun wenken bediend. De videoparty wordt 
verzorgt door Sound4All met Anthony van Diepen, 
die ook de afterparty van de laatste aflevering van 
het RTL4 programma Live4You van Carlo Boszhart 
en Irene Moors heeft verzorgd. De zuid-Willems-
vaart dient op de achtergrond als decor en zorgt 

daarmee voor een heerlijke sfeer. Het is daarmee 
het ideale zomeravonduitje met familie, vrienden 
en bekenden. De entree is gratis.

De zondagmiddag bestaat vanaf 13.00 uur uit 
waterspelen zoals het ‘Spijkerbroekhangen boven 
het Kanaal!’. Vooraf aanmelden hiervoor is niet no-
dig. Teams, bestaande uit 3 personen en kunnen 
meedoen aan een waterspelenwedstrijd. Er zijn 2 
leeftijdscategorieën: t/m 12 jaar, en 13 jaar en ou-
der. De spelonderdelen bestaan uit de ‘Kartonnen 
Botenrace’, waarvoor de organisatie materialen 
beschikbaar stelt (van te voren af te halen), de 
‘Waterfietsrace’, het ‘Koorddansen over het Kanaal’ 
en het ‘Gansjes vissen’. Aanmelden kan door een e-
mail te sturen naar teugelders@outlook.com.

Zondagmiddag zijn er ook optredens van Ivo van 
Rossum uit Gemert, het Duo Anne & Marianke, en 
zanger Rudy Wagner.

Lieshout – Na het smaakvolle begin van vo-
rig jaar krijgt ‘Lieshout Cultinair’ dit jaar een 
vervolg. Zondagmiddag 14 juni is het smik-
kelen geblazen tussen 13.00 en 17.00 uur in de 
Dorpsstraat rond café De Koekoek. Heb je nog 
geen kaartje en wil je lekker komen proeven, koop 
dan uiterlijk zaterdag 6 juni je toegangsbewijs. 

De juiste ingrediënten
Karel Huygens, van Café De Koekoek, vertelt vol 
enthousiasme over Lieshout Cultinair: “De opzet is 
dat we zorgen voor een klein evenement in Lieshout, 
waarbij mensen allerlei hapjes uit tien verschillende 
landen komen proeven. Ontmoeten, ‘buurten’ en 
elkaar leren kennen staat daarbij centraal. Veel 
mensen, die onze vorige editie bezochten, heb-
ben nu gelijk weer een kaartje  gekocht. Een gro-
ter compliment kun je als organisatie niet krijgen. 
We hopen dat we in deze laatste week de mensen 
bewegen om de laatste kaarten te kopen.” Sandra 
Garenfeld van de buurtvereniging Dorpsstraat/
Kuiperstraat vult aan: “Wat ik echt heel leuk vind is 
dat er dit jaar Lieshoutenaren, die van oorsprong uit 
het buitenland komen, zorgen voor overheerlijke 
hapjes. Zij gaan die op 13 juni in wijkrestaurant ‘De 
Laarbikker’ in Beek en Donk voorbereiden. Daarmee 
wordt het echt een evenement van ons allemaal.”

Voor iedereen
Wat kun je verder zoal verwachten op die zondag-
middag? Er is een cocktailbar,  een wijnproeverij 

en muziek. Aan alle smaken is gedacht. Speciaal 
voor kinderen is er een kinderkaartje van €3,00 
verkrijgbaar en goed voor friet, drinken en een 
zakje chips. Kinderen kunnen hun lol op met 
poppentheater Kris Kras uit Beek en Donk, lek-
ker springen op het springkussen en/of ge-
schminkt worden. Wat wil een kind nog meer? 

Sponsors
Dit jaar heeft de Dorpsraad Lieshout en Rabobank 
Peel Noord een bijdrage geschonken aan Lieshout 
Cultinair. Verder vertelt Karel: “Het is ook ge-
weldig dat spontaan enkele mensen uit Lieshout 
een bijdrage schenken. Het gaat om Erik Relou 
van Assurantiekantoor Relou in Erp en Peter 
Verstappen van Trovatello–Verstappen Advocatuur 
en Mediation uit Helmond.”

Kom genieten
Het belangrijkste voor nu is om snel kaartjes te 
kopen - voor zondag 7 juni- bij Café De Koekoek 
of bij Top1Toys in de Dorpsstraat. Kinderkaarten 
kosten €3,00 en een entreekaart voor volwassenen 
kost €12,50. Later kaartjes kopen is niet mogelijk 
door alle voorbereidingen die getroffen moeten 
worden. Eén ding staat vast: Karel Huygens belooft 
namelijk dat het weer -in twee opzichten- goed 
wordt! Dus kom, geniet en ontmoet . Maak dat dit 
evenement een vast hoofdgerecht wordt van de 
Lieshoutse menukaart. 

Beek en Donk - De Beekse Schut, officieel het 
Sint Antoniusgilde Beek genoemd, is een van 
de gilden die het door de vergrijzing een aan-
tal jaren niet gemakkelijk gehad heeft. Er was 
nauwelijks nieuwe aanwas en regelmatig vie-
len leden af. Maar de laatste jaren kruipt het 
uit het dal. Er zijn, ook door het openstellen 
van het gilde voor vrouwen, nieuwe leden bij 
gekomen en ook enkele jongere mensen heb-
ben zich aangemeld. 

Een van de positieve ontwikkelingen is, dat er 
weer actief gevendeld wordt. Onder leiding 
van hoofd-vendelier Joshy Gevers wordt bij 
goed weer elke woensdagavond  geoefend op 
het speelveld nabij Merenstein in de Beekse 
Akkers. Doel is, dat meer vendeliers van de 
Beekse Schut bij feestelijke gelegenheden mee 

kunnen doen aan het vendelen, maar ook dat 
ze, zoals in het verleden, weer aan wedstrijden 
mee gaan doen.  

Woensdag 27 mei maakte Omroep Brabant 
opnamen van het oefenen en had er een 
vraaggesprek met de Kringvoorzitter Henk 
de Hair uit Aarle-Rixtel. De omroep maakte 
ook opnamen bij het Sint Jorisgilde uit Asten, 
dat op 7 juni het Kringgildefeest organiseert. 
Een samenvatting van de opnamen wordt op 
8 juni om 17.55 uur uitgezonden en wordt ´s 
avonds enkele keren herhaald. Publiek dat wel 
eens wil zien hoe het er bij het oefenen aan 
toe gaat, en misschien zelf wel eens wil pro-
beren met zo´n vendelvlag te zwaaien, is wel-
kom. De oefeningen worden gehouden van 
19.30 tot 20.30 uur.

Lieshout Cultinair met nieuwe ingrediënten

SplasH!! tijdens juni Watermaand

Omroep Brabant maakt opnames bij de 
Beekse schut

Archieffoto van Lieshout Cultinair 2014
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
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Fietszadel naar keuze met bon

#
#

www.henkvanrooijfietsen.nl
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ad
co
m
m
un
ic
at
ie
.n
l

Iedere dag 
testdag

met volop
keuze in 

gebruikte 
elektrische 

fietsen.

(geldig tm 13 juni 2015)

Maak tijdig  
een  afspraak 

voor een onder-
houdsbeurt.

voor een onder-voor een onder-voor een onder
houdsbeurt.

Is uw fiets 
in orde?

De zomer 
komt eraan. 

25% KORTING
waardebon

Fietszadel naar keuze met bon

25%
waardebon|ml

Fietscomputer Sigma nu met bon van 14.95

(geldig tm 13 juni 2015)

voor € 10.00

Lieshout - Dorpsraad Lieshout houdt op woens-
dag 10 juni om 19.30 uur in Franciscushof 
weer een bijeenkomst over buurthulp, een-
voudige hulp voor elkaar. Een eerste stap naar 
buurthulp is de straat of buurt kennen en el-
kaar ontmoeten. In Lieshout zijn er buurten die 
hier actief in zijn. Deze voorbeelden heeft de 
Dorpsraad eerder onder de aandacht gebracht. 

Elkaar ontmoeten of iets organiseren kan een-
voudig zijn, maar soms is wat hulp of onder-
steuning welkom. De Dorpsraad wil graag on-
dersteuning bieden aan mensen die iets voor 
hun straat of buurt willen betekenen. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om een kennismaking, koffie 
ochtend of borrel  om elkaar beter te leren ken-
nen.  Voor deze initiatieven heeft de Dorpsraad 
een budget beschikbaar.

De Dorpsraad is ook benieuwd hoe uw straat of 
buurt functioneert en of er bepaalde wensen zijn 
om de leefbaarheid te verbeteren. Zoekt u hulp 
voor een idee, wilt u meer weten of gewoon mee 
luisteren, sluit u zich dan aan op 10 juni vanaf 
19.30 uur in Franciscushof, ruimte Zonnehof. 
U bent van harte welkom. Meer informatie op 
www.dorpsraad-lieshout.nl of tel. 06-38775775.

Mariahout - De kindervakantieweek wordt gehou-
den van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augus-
tus op het veldje tussen de Ahorn en de Nieuwe 
Erven in Mariahout. Inmiddels zijn de groepjes in-
gedeeld, maar komen ze nog leiding tekort. 

De organisatie is dringend op zoek naar ouders/
volwassen leiding die een groepje willen begelei-
den. Het gaat met name om de basisschoolgroepen 
6, 7 en 8, maar ook voor de basisschoolgroepen 4 
en 5 kunnen ze nog volwassenen gebruiken. Het 
liefst de hele week.

Ook is de organisatie nog op zoek naar mensen die 
op vrijdag en zaterdag mee willen helpen met het 
opbouwen en afbreken van het kindervakantieweek-
terrein. Graag mailen naar onderstaand mailadres.  
Op woensdag zijn er allerlei workshops. Jullie kunnen 

gaan sparen: blikken, garen/wol, knopen, spijker-
broeken, oude cd’s, melkpakken (1ltr)/melkflessen. 

Last but not least: de organisatie is ook nog op zoek 
naar ouders of andere belangstellenden die interes-
se hebben om de organisatie te komen versterken. 
Dit omdat enkele mensen in de nabije toekomst 
willen gaan stoppen en ze toch graag willen dat 
de kindervakantieweek de komende jaren gewoon 
door kan gaan.  Ze zijn op zoek naar mankracht om 
hun bouwcommissie (commissie 2) te versterken en 
ook voor commissie 1 zoeken zij nog enthousiaste 
mensen. Dit groepje zorgt voor de inhoud van de 
kindervakantieweek.  Wil je je bij deze gezellige club 
aansluiten of wil je eerst wat meer informatie, stuur 
dan een mailtje naar kindervakantieweekmariahout
@hotmail.com.  Check ook hun Facebookpagina: 
Kindervakantieweek Mariahout.

Dorpsraad Lieshout steunt ontmoetingen

Kindervakantieweek Mariahout zoekt 
begeleiders

Beek en Donkenaar coach bij Brabantse 
Dorpen Derby

Voorbespreking commissieverga-
deringen De Werkgroep

Nieuw: vriend worden van Bibliotheek De 
Lage Beemden

Beek en Donk/Stevensbeek - De Beek en 
Donkenaar Cor van de Griendt is coach voor 
Stevensbeek bij de Brabantse Dorpen Derby. 
Stevensbeek, een dorp met bijna 700 inwoners, 
is een van de 9 uitverkoren dorpen in de Derby.

In Stevensbeek staat een asielzoekerscentrum 
met 800 asielzoekers. De dorpelingen willen ac-
tiviteiten opzetten samen met de asielzoekers, 

zodat zij ingeburgerd kunnen geraken in het 
dorp, kinderen naar de dorpsschool gaan, op de 
sportvereniging actief kunnen worden en aan 
alle andere sociale activiteiten mee kunnen doen.

Cor van de Griendt is specialist op het terrein 
van multiculturele samenleving, vluchtelin-
gen en mensenrechten en ziet dit project van 
Stevensbeek helemaal zitten.

Laarbeek - Op 16,17 en 18 juni zijn er  de com-
missievergaderingen ter voorbereiding op de 
raadsvergadering van 9 juli. De agendapunten 
zijn op dit moment nog niet precies bekend. 
Wellicht kunt u ze in deze MooiLaarbeekKrant 
terugvinden. 

De Werkgroep houd de voorbespreking van 
deze vergaderingen  op donderdag 11 juni in De 
Dreef te Aarle Rixtel. De koffie staat om 20.15 
uur klaar.

Dus wilt u meepraten met de gemeentepolitiek, 
kom naar de voorbespreking en laat ook daar 
uw stem horen. 

Bent u niet in de gelegenheid om naar die bij-
eenkomst te gaan maar wilt u toch aangeven 
hoe u er over denkt, dan kunt u contact op-
nemen met een van de commissie- of raadsle-
den. De mailadressen en contactgegevens zijn 
te vinden op www.dewerkgroep.nl of bel met 
Ben Swinkels, fractievoorzitter De Werkgroep. 
Dit kan via tel. 0499-422017 of per mail: 
info@dewerkgroep.nl. De Werkgroep hoort 
graag van u. Laarbeek - Veel mensen willen het werk van de 

Bibliotheek ondersteunen, zonder dat ze actief 
gebruikmaken van de bibliotheekvestiging. Ze 
vinden het belangrijk dat de bieb aanwezig is in 
het dorp, bijvoorbeeld om jeugd te stimuleren 
tot lezen of om informatie voor iedereen toe-
gankelijk te houden. Of simpelweg omdat ze 
de Bibliotheek een warm hart toedragen. 

Voor deze mensen én voor iedereen die vooral 
digitaal leest, introduceert Bibliotheek De Lage 
Beemden het Vriendenabonnement.

Een Vriend van de Bibliotheek ontvangt een 
Vriendenpas. Met deze pas kunnen geen fysieke 
boeken geleend worden. De pas geeft wel de 
volgende voordelen:
-    Toegang tot de digitale Bibliotheek, 
 met onder andere 7.000 e-books.
-    Gratis online cursussen volgen    
 van de HEMA-academie.

-    Korting bij attractieparken, musea, theaters  
 en bioscopen. (voordeelmetjebiebpas.nl)
-  Toegang tot digitale databanken in de   
 Bibliotheek, zoals de Consumentengids en   
 de Krantenbank.
-   Gratis internet in alle 
 bibliotheekvestigingen.
- De maandelijkse nieuwsbrief,gevuld met ac 
 tiviteiten, diensten en nieuwe producten van 
 de Bibliotheek.
 
Vriend van de Bibliotheek zijn kost €15,00 per 
jaar en het lidmaatschap afsluiten kan via de 
website (www.bibliotheeklagebeemden.nl/
lid-worden) of in de vestiging, waar een mede-
werker het Vriendenlidmaatschap in orde kan 
maken.

Bibliotheek De Lage Beemden heeft een ANBI-
status. Dit betekent dat de bijdrage als culturele 
gift kan worden afgetrokken van de belastingen.

Laarbeek - Nathalie en Marjet hou-
den op dinsdagavond 9 juni hun maan-
delijkse bijeenkomst ‘Leven met een 
Verslaafde’. De bijeenkomst in het 
Franciscushof, adres Franciscushof 17 
te Lieshout, is kosteloos en vrij toegan-
kelijk en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. 
Voor vragen of informatie vooraf zijn bei-
de dames al vanaf 19.00 uur aanwezig.

Heel wat mensen op onze aardbol zijn in 
shock door de plotselinge dood van een 
bekende zangeres, sportman of acteur. 
Zeker als het vermoeden groeit dat zij ten 
onder zijn gegaan aan hun verslaving. Hun 
partner en/of directe familieleden, col-
lega’s en vrienden zijn gebroken door die 
onverwachte dood, terwijl zij al een hele 
tijd machteloos en verslagen (vaak in stilte) 
leefden met de verslaafde waar zij ieder op 
hun eigen manier om rouwen. Waar ze bij-
na alles aan gegeven hebben, zonder steun 
voor zichzelf.

Een onderzoek uit 2005 toonde aan dat 
familieleden van drugsverslaafden ook 
steun nodig hebben.. Familie en geliefden 
van drugsverslaafden leven constant met 
een schuldgevoel en vooral ook schaam-
te. Vaak proberen partners/naasten heel 
wat dingen om de verslaving stil te hou-
den in hun omgeving en het beter te ma-
ken voor hun geliefde. Dat gaat helaas 
gepaard met heel wat extra zorgen voor 
hem/haar, de kinderen en zichzelf. Sociale 
isolatie en vereenzaming liggen daarbij op 
de loer. Een moeder verklaarde in een van 
de eerdere bijeenkomsten nog steeds van 
haar zoon te houden en hem te steunen, 
ook al kon hij drank en drugs niet weer-
staan en had hij haar leven kapot gemaakt. 

Herken jij de signalen dat jouw geliefde 
met een alcohol-, drug- of ander versla-
vingsprobleem kampt? Denk onder andere 
aan: lichamelijke tol als afvallen, verdik-
ken, hoge bloeddruk, orgaan problemen; 
verwaarlozing in persoonlijke verzorging 
of vervuiling woonomgeving; mentale 

tol in de vorm van humeurig, hallucina-
ties, apathisch zijn, black-outs krijgen, su-
icidegedachten of zelfs euforisch voelen; 
verandering in carrièreplanning, school-
interesse en nemen van verantwoording; 
financiële problemen en oplossingen daar-
voor als bezitverkoop, criminaliteit, prosti-
tutie, etc. Verhoogde frequentie van onder 
invloed thuiskomen of vaker gebruik en/
of andere signalen als zichzelf verstop-
pen, opsluiten en liegen over/voor gebruik.

Het leven met/naast een verslaafde is niet 
eenvoudig. De betrokkene moet eerst en 
vooral zelf beseffen dat hij of zij een pro-
bleem heeft. Het is een ziekte: die de stof-
fen in je hersenen verandert, wat maakt 
dat ze zich anders gaan gedragen. Als je 
de betrokkene niet kunt overtuigen hulp 
te zoeken voor zijn/haar problemen, is het 
belangrijk dat jij dit wel doet voor jezelf. Ga 
met een professional of lotgenoten praten, 
maar blijf hier niet alleen mee zitten. Draag 
je leed dus niet in stilte.

Heb jij er oren naar te ontdekken hoe jij 
jouw verslaafde geliefde en daarbij ook 
jezelf kunt helpen zonder er zelf als mens 
bij onderdoor te gaan? Wil jij weten wat jij 
kunt doen als je partner, vriend, vriendin, 
ouder of familielid problematisch gebruikt 
of verslaafd is? Kom naar de bijeenkomst 
“Leven met een verslaafde”. Op deze 
avond hoor je ervaringen en krijg je tips en 
trucs van mensen die hetzelfde meema-
ken of meegemaakt hebben, waarvan in 
de praktijk is gebleken, dat zij er wat aan 
hebben gehad. Je ervaart dat je er niet al-
leen voor staat en vindt veel herkenning en 
begrip. Praten met iemand die hetzelfde 
heeft meegemaakt is voor veel mensen een 
verademing. 

Voor informatie of aanmelden: Nathalie 
Vogels, tel. 06-16063324 of per mail: 
beginnu.nathalie@gmail.com. Meer in-
formatie over zelfhulp en ervarings-
genoten is te vinden op de website 
www.zelfhulpverbindt.nl. 

Naasten van verslaafden verdienen ook steun!
Draag je leed niet in stilte
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Kwart voor vier in de middag. 
Meesters en juffen zitten in hun ‘cave’ 
stoom af te blazen met een bak koffi e, 
smaakjes thee of een watertje. Vanuit 
mijn ooghoeken zie ik drie van mijn 
‘schatjes’ voorbij de raam schuiven. 
‘De vergeten tekening,’ hoor ik me-
zelf denken. ‘Wat een luxe dat Senna 
dan begeleiding krijgt van twee klas-
genoten, laat ik er maar even heen 
lopen,’ praten mijn gedachtes verder 
door. Ik giet snel nog wat cafeïne m’n 
slokdarm door en nadat ik netjes mijn 
kopje in de vaatwasser heb geplaatst 
(anders wordt de conciërge venijnig), 
wandel ik daar waar het rumoer van-
daan komt. Een schoolgebouw met 
maar drie kinderen kan ook behoorlijk 
wat echoënd geluid voortbrengen!
Eenmaal aangekomen in de klas zie 
ik één der dames keurig netjes achter 
haar tafeltje zitten. Alsof Vera elk mo-
ment haar rekenspullen op haar tafeltje 
neemt en haar werk ijverig aanvangt. 
De dame die haar zelfportretje inmid-
dels had gevonden zoekt op haar beurt 
in haar kastje naar nog meer vergeten 
spullen en de heer in het gezelschap 
struint wat rond door het lokaal. ‘Hoi 
jongens, nog iets vergeten?’ Beetje 
dommig van mij, dat wist ik natuurlijk 
al. ‘Ja, mijn tekening en die moet mor-
gen af,’ reageert Senna. ‘Ach, en we 
moesten eigenlijk de krantjes doen, 
maar daar hadden we geen zin in,’ 
vult Vera aan. Willem staat er goed-
lachs, zoals altijd, bij. ‘Ja, we krijgen 
toch maar te weinig, want Ellen die 
brengt een veel dunnere krant dan ons 
rond en die krijgt alléén al meer!’ Tsja, 
het is en blijft niet eerlijk verdeeld in de 
wereld. Het blijkt wel de opmaat te zijn 
van een ontspannen babbel die golft 
van de nog rond te brengen kranten 
naar de modieuze mannenrok en via 
de middelbare school en ‘wat doe jij 
eigenlijk na school?’ een tussenstop 
vindt in het aanstaande voetbaltoer-
nooi. ‘Daar heb ik eigenlijk niet zo’n 
zin in, want daar liggen we toch snel 
uit, denk ik,’ klinkt Willem sceptisch. 
Afi jn, op mijn beurt geef ik aan dat het 

natuurlijk al knap is dat deze ronde is 
bereikt, waarna er plots verhalen over 
het enge fenomeen ‘Charlie’ komen. 
Dat leidt tot hilariteit en de kraan van 
humoristische ervaringen is openge-
draaid. Korfbalkamp en voetbalkamp 
passeren de revue. Nachtelijke uurtjes 
die bestemd zijn voor ‘oogjes dicht en 
snaveltjes toe’ blijken anders ingevuld 
te zijn. En wat hebben ze met z’n drie-
tjes een lol. De één is nog niet uitge-
praat en de ander valt alweer in of wil 
één der eigen ervaringen in geuren en 
kleuren uit de doeken doen. Terwijl de 
oude doos met basisschoolervaringen 
opengaat, vraagt Senna ineens: ‘Hoe 
laat is het eigenlijk?’ ‘Vijf over vijf,’ 
meld ik! ‘Echt? Ik dacht dat het pas half 
4 was!!’ Oprecht verbaasd kijkt ze de 
klok een tiental tellen aan, alsof er iets 
wonderlijks is gebeurd. ‘Dat is wel erg 
lastig hè, we waren hier om kwart voor 
vier,’ geeft Vera gevat aan. ‘Dan zal ik 
toch maar eens naar huis gaan.’ En 
daar gingen de twee meiden, Willem 
trepelt wat, maar blijft toch nog even. 
‘Er is toch nog niemand thuis en ik heb 
niets te doen.’ Het is me duidelijk, het 
afscheid nemen van de basisschool is 
begonnen.  Hangplek ‘groep 8’ is weer 
open! 

Mees 
Joost
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COLUMN

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Runderbiefstuk
250 gram

4.99

W 23 - Aanbiedingen gelden van maandag 1 t/m zaterdag 6 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND
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Samenwerking ROC ter AA en Daltonbasisschool 
’t Otterke

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Beek en Donk - Lekker weer, vier en-
thousiaste ROC studenten en een ener-
gieke groep 5, meer was niet nodig 
voor een zeer geslaagde sportmiddag. 
Anouk van Stiphout, Lisa van der Palen, 
Jamie van Dijk en Britte Honings had-
den zeer hard gewerkt om voor hun 
opleiding tot ‘pedagogisch medewerker 
kinderopvang’ een sportieve middag 
te organiseren voor de leerlingen van 
groep 5. 

De opleiding bereidt de studenten voor 
op werken in de Kinderopvang, maar 
de activiteiten die zij moeten organi-
seren tijdens de studie zijn ook gericht 
op basisonderwijs. Een interessante, 
maar vooral leuke samenwerking tus-
sen ’t Otterke en het ROC ter AA. De 
opdracht vanuit de studie was een ge-
heel verzorgde sportmiddag in elkaar te 

zetten voor een groep op de basisschool. 
Daarbij moesten zij rekening houden 
met de capaciteiten van de kinderen, de 
mogelijkheden en materialen die er op 
de school zijn en natuurlijk moest het 
ook een inspannende en ontspannende 
middag worden voor de groep.

De studentes hadden activiteiten 

voorbereid variërend van zaklopen tot 
verschillende estafettes. Tussendoor een 
welkome ranja pauze met versnapering, 
helemaal zelf verzorgd door het viertal. 
De middag werd luid juichend afgeslo-
ten met een touwtrekwedstrijd. Groep 5 
en heel ’t Otterke willen dan ook Anouk, 
Lisa, Jamie en Britte van harte bedanken 
voor hun sportieve inzet op hun school!

Roefelformulier ophalen voor Roefelen Beek en Donk
Beek en Donk - Op 13 juni is het 
weer Roefeldag in Laarbeek. Ben jij 
ook zo nieuwsgierig wat je allemaal 
gaat doen?  In Beek en Donk kan op 8 
juni het formulier opgehaald worden 
waarop de bedrijven en instellingen 
staan die jij gaat bezoeken.

Heemkamer naast het zwembad
Roefelcomité Beek en Donk zit van 
19.30 tot 20.30 uur klaar in de 

Heemkamer, Parklaan 5 te Beek en 
Donk. Neem het groepsnummer mee 
dat je via de mail gekregen hebt. Je 
kunt op 8 juni ook vragen aan de or-
ganisatoren van de Roefeldag stellen. 
Op 13 juni laten heel veel bedrijven 
en instellingen zich van hun beste kant 
zien. Kinderen uit groep 3 tot en met 8 
zijn op veel plaatsen welkom.

Lunchpakket

In Beek en Donk zijn er van 12.00 tot 
14.00 uur verschillende activiteiten op 
de speelplaats van de Muldershof en 
het Klokhuis. Voor iedereen is er wat 
te beleven en je krijgt een verrassing. 
Lunchpakketjes moet je dit jaar zelf 
meenemen, maar kunnen wel op de 
speelplaats genuttigd worden. Er vin-
den daar verschillende leuke en lek-
kere activiteiten plaats. De organisatie 
hoopt dat het heel gezellig wordt.

Met De Boemerang naar SuperJumpXL in Eindhoven!
Beek en Donk - Tienerwerk De 
Boemerang gaat vrijdag 12 juni naar 
SuperJumpXL in Eindhoven. Een su-
pervet trampolinepark waar fun en 
adrenaline niet zullen ontbreken! 
Ze verzamelen om 18.15 uur bij De 
Boemerang en zijn rond 21.30 uur 
terug bij De Boemerang. Entree voor 
deze activiteit is €2,50.  

Heb jij je nog niet opgegeven, doe 
dit dan snel via de website www.boe-
merangbeekendonk.nl  want vol=vol. 
Voor deze activiteit is De Boemerang 
tevens op zoek naar ouders die de tie-
ners weg willen brengen en/of opha-
len.  Het is mogelijk om tijdens deze 
activiteit te wachten bij SuperJumpXL. 
Meer info op het inschrijfformulier.

Kun je niet wachten tot 12 juni? Kom 
dan op 6 juni naar de Jan Linders, om 
iets leuks te knutselen voor de allerlief-
ste papa’s. De vrijwilligers van tiener-
werk zitten daar van 10.00 tot 14.00 

uur. Deze activiteit is voor alle leeftij-
den. 

Wil je op de hoogte blijven van alle 

activiteiten, schrijf je dan in voor de 
nieuwsbrief op de website of volg De 
Boemerang via Facebook, Twitter en 
Instagram.

Naasten van verslaafden verdienen ook steun!
Draag je leed niet in stilte
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Een aandeel in elkaar

seniorendesk@peelnoord.rabobank.nl of (0492) 39 19 00

U mailt met uw (klein)kinderen of vrienden en surft op het internet. Maar uw

bankzaken regelt u nog niet online? Wij helpen u graag op weg met de gratis

workshop Virtueel Bankieren. Heeft u interesse? Bel of mail ons.

Workshop Virtueel Bankieren 18 en 22 juni 2015

om zelfstandig
mee te 
blijven doen

Workshop
Virtueel

Bankieren

21 juni Vaderdag

Verras hem met een 
leuke fotoshoot

Bij inlevering van deze advertentie 10% korting

Bekendmaking collecteopbrengst 
Maag Lever Darm Stichting

Cursus jeugd EHBO A ’t Otterke afgerond

Beek en Donk - De collecte van de 
Maag Lever Darm Stichting heeft in 
Beek en Donk  € 864,92 opgebracht. 
De Maag Lever Darm Stichting wil 
haar vrijwilligers, collectanten en 
gevers hartelijk bedanken voor hun 
steun. 

Tijdens de collecteweek sloeg de Maag 
Lever Darm Stichting alarm voor de 
ruim 2 miljoen buikpatiënten in Neder-
land. Patiënten die dagelijks beperkin-
gen ondervinden als gevolg van hun 
ziekte.  “Met behulp van uw gift kun-
nen wij ons blijven inzetten voor deze 
patiënten”, zegt Marian Verasdonck, 
directeur van de Maag Lever Darm 
Stichting. Door onderzoek kunnen we 
maag-, lever- en darmziekten sneller 
en beter opsporen, behandelen of zelfs 
genezen.

Opbrengst collecte
De Maag Lever Darm Stichting steunt 
baanbrekende wetenschappelijke on-
derzoeken. We willen concrete stappen 
zetten op het gebied van erfelijkheid, 

vroege opsporing en gepersonaliseer-
de behandeling van darmkanker. Zo-
dat wij in de toekomst de strijd tegen 
darmkanker kunnen winnen! 

Zonder de bijdrage en inzet van gevers 
en vrijwilligers is dit onmogelijk. De 
Maag Lever Darm Stichting wil ieder-
een die een bijdrage heeft geleverd aan 
de collecte bedanken voor de inzet. In 
Beek en Donk hadden dhr. Henk van 
der Boomen en mevr. Annie Beek-
mans-Bouten hun 15-jarig jubileum 
als collectant te vieren en mevr. José 
Meyer haar 10-jarig jubileum. Proficiat 
en bedankt voor jullie inzet. 

Collectant gemist?
Mocht u de Maag Lever Darm Stich-
ting willen steunen, maar heeft u de 
collectant gemist? Geen probleem! 
Het is mogelijk om een online donatie 
te doen via www.mlds.nl. Met ingang 
van 2016 is de Maag Lever Darm Stich-
ting één van de 16 organisaties die zich 
heeft aangesloten bij de gezamenlijke 
Collecte Week Beek en Donk

Beek en Donk - 29 Kinderen van groep 
8 van Dalton Basisschool ’t Otterke 
kregen maandag 1 juni de diploma’s 
jeugd EHBO A uitgereikt. Alle kinde-
ren hadden de cursus en het afsluiten-
de examen goed doorlopen. Op 23 fe-
bruari begonnen de eerste lessen. De 
praktijklessen werden verzorgd door 2 
leden van EHBO Beek en Donk, terwijl 
de theorie werd bijgebracht door de 
leerkracht van groep 8. 

Een van de lessen betrof voor een 
deel een demonstratie van reanimatie 
in combinatie met inzet van de AED. 
Dit is voor de kinderen echter geen 
examenonderdeel. De lessen werden 
gegeven conform de daarvoor opge-

stelde Eindtermen jeugd Eerste Hulp. 
Na 9 lessen werden op woensdag 20 
mei de examens afgenomen. Dit onder 
toeziend oog van een daarvoor gecer-
tificeerd kader namens de bond. Het 
examen bestond uit 6 onderdelen.

De theorie, welke door het officiële 
kader werd afgenomen. Verder de on-
derdelen draaien van buik naar rug en 
stabiele zijligging met het aanspreken, 
aanschudden, controle ademhaling en 
het inroepen van deskundige hulp. 
Daarnaast moesten alle kinderen een 
slachtoffer behandelen. De slachtoffers 
waren kinderen uit groep 7 die vak-
kundig geschminkt waren. Zo waren er 
bloedende wonden die steriel afgedekt 

moesten worden met  een pleister, een 
snelverband of een steriel gaasje met 
een elastische zwachtel.

Daarnaast waren er verstuikte enkels 
en polsen, waar de kinderen een druk 
verband moesten aanleggen met syn-
thetische watten en een ideaalzwach-
tel. Natuurlijk moest de gewonde arm 
ook vakkundig in een mitella gehangen 
worden voor de nodige rust en steun. 
Voor al deze onderdelen werd door de 
examinatoren een punten toegekend. 
De examinatoren waren leden van de 
EHBO vereniging Beek en Donk. Al  
met al een geslaagde cursus met 29 
blije gezichten met een officieel jeugd 
EHBO diploma.

Jubilaris Annie Beekmans-Bouten

Jubilaris Henk van der Boomen
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Deze week: Zus Heijnsbergen
Vrijwilligerswerk: Sparta ‘25 & De Regt

Laarbeek – Zus Heijnsbergen werkt al veertig jaar bij voet-
balvereniging Sparta ’25. In het begin sjouwde ze ieder 
weekend met de was van de senioren naar huis om deze 
vervolgens weer fris en fruitig af te leveren bij de club. 
Inmiddels heeft ze veel meer taken op haar naam staan. Zo 
blijft de 75-jarige Zus lekker bezig. “Ik vind het heerlijk om 
nog onder de mensen te zijn en zo lang ik gezond blijf, ga 
ik hier niet weg.”

Bezigheden
“Als ik alles wat ik hier doe op zou moeten noemen”, lacht 
Zus. De vrijwilligster doet nog altijd de was, maar daar zijn 
nog veel meer taken bijgekomen. Ze maakt de kleren wan-
neer deze kapot zijn en staat regelmatig in de kantine te 
werken. “Ik ben een manusje-van-alles en ik ben eigenlijk 
altijd bezig.” Dit zorgt er dan ook voor dat Zus bijna iedere 
dag toch wel een paar uur bij de vereniging te vinden is. 

Jong blijven
Veertig jaar geleden zat de man van Zus al in het bestuur en 
zo is ook zij daar terechtgekomen. “Mijn man is vijftien jaar 
geleden overleden, maar nu spelen de kleinkinderen weer 
bij Sparta.” Het feit dat er veel jeugd zit bij Sparta ’25, vindt 
Zus heerlijk. “Het is altijd heel gezellig in de kantine. Als 
je tussen de jeugd zit, blijf je zelf ook jong. Ik voel me ook 
helemaal niet oud”, vertelt ze lachend. 

Bijzonderheden
“Ik zeg wel eens voor de grap: ‘Moet deze oude nog niet 
weg?’, maar ze zeggen nog iedere keer dat ze me niet kun-
nen missen”, vertelt de vrijwilligster. Ze bevestigt ook dat ze 
zo lang ze nog gezond is en de club haar hulp kan gebrui-
ken, ze lekker doorgaat met werken. “Het is fi jn om onder 
de mensen te blijven. Nu zie ik ook kinderen lopen van vad-
ers die hier ook al voetbalden. Dan denk ik ‘oh, dat is er een 
van den dieje’.” Dat zijn volgens Zus de leuke momenten 
van haar vrijwilligerswerk. Voorlopig zal ze dan ook nog ge-
woon te vinden zijn bij de voetbalvereniging. 

   

• Stichting manege de 
raam is op zoek naar 
iemand die de rijhal 
mee kan beheren en 
actief deelneemt bij het 
orga-niseren van wed-
strijden, evenementen

• Een 31-jarige vrouw met 
spasme is op zoek naar 
een vrouwelijk maatje, 
die met haar leuke 
dingen wil doen, zoals 
legpuzzels maken, films 
kijken en spelletjes 
doen

• Vind jij het leuk om 
uitdagende activiteiten 
te organiseren voor een 
leeftijdsgroep die bij jou 
past? Dan is Scouting 
Aarle-Rixtel misschien 
iets voor jou?!

Maatjes gezocht om te wandelen

Kom dansen in de Waterpoort

Zomeractiviteiten KBO in samenwerking 
met ViERBINDEN

Laarbeek - Een maatje kan op allerlei manieren 
helpen door bijvoorbeeld een bezoek thuis te 
brengen of door samen op stap of naar de film te 
gaan, te sporten, fietsen, wandelen, koffie drin-
ken, spelletje doen of samen met een hobby bezig 
zijn. ViERBINDEN maatjesproject is op zoek naar 
vrijwilligers die een maatje voor iemand willen 
zijn.

Voor 2 dames van 55 en 60 jaar is het maatjes-
project op zoek naar wandelaars. Beide vrouwen 

zijn afhankelijk van een rolstoel. Graag zouden ze 1 
keer per week buiten gaan wandelen om eventueel 
een boodschap te doen en om te genieten van de 
buitenlucht. 

Voor meer informatie over deze vacatures of als 
u interesse heeft om maatje te worden dan graag 
contact opnemen met het maatjesproject Laarbeek, 
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk, telefoon-
nummer: 0492-328807. Een mailtje sturen naar 
sdkoning@vierbinden.nl kan natuurlijk ook.

Beek en Donk – De dansmiddagen in de Waterpoort 
zijn succesvol. Nu staat de volgende alweer voor 
de deur. Op dinsdag 16 juni wordt in de ontmoe-
tingsruimte van de Waterpoort weer een dansmid-
dag gehouden.

Onder leiding  van de DJ Arie Wagelmans ko-
men verschillende gezelschapsdansen voorbij, 

zoals de Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en de Swing. 
Iedereen is welkom, men heeft geen partner no-
dig. De middagen zijn goed voor lijf en leden en 
houdt je jong! De dansmiddag op 16 juni duurt 
van 14.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie kun 
je terecht bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 06-45203227. 
Zegt het voort, op naar de Waterpoort!

Laarbeek - Ook dit jaar organiseert de KBO 
vereniging in samenwerking met ViERBINDEN 
weer een reeks van zomeractiviteiten. Dit doen 
zij niet alleen voor hun leden, maar voor alle 
senioren van Laarbeek. 

Aanmelden kan via een inschrijfformulier, wat te 
verkrijgen is bij ViERBINDEN, tel. 0492-328803 
of mail hbouwmans@vierbinden.nl.

Programma dit jaar:
Woensdag 22 juli 
13.30 uur: Informatiemiddag over 
Woningstichting Wocom in het gemeentehuis  

Woensdag 29 juli 
13.30 uur: Workshop schilderen 

Woensdag 5 augustus 
13.30 uur: Workshop hapjes maken en proeverij 
in de Waterpoort 

Woensdag 12 augustus
9.00 uur: Ochtendwandeling in Mariahout o.l.v. 
IVN.
14.30 uur: Bedevaart bij grot in Mariahout

Woensdag  19 augustus
14.00 uur: Boerenmidgetgolf en buffet bij land-
goed d’n Heikant

Woensdag  26 augustus
13.30 uur: Seniorenmiddag ‘Ten Blakke’ 
in Openluchttheater Mariahout m.m.v. 
Seniorenorkest Laarbeek, troubadour Tonny 
Wijnands en burgemeesters Ronnes van 
Laarbeek en Blanksma van Helmond.

MANTELZORG 

Beek en Donk – Mantelzorg overkomt 
je; je kiest er niet voor om te gaan 
zorgen, het overkomt je omdat je een 
emotionele band hebt met degene die 
zorg nodig heeft. Mantelzorg heeft 
een grote impact op je leven. Wel-
zijnsinstelling ViERBINDEN onder-
steunt Laarbeekse mantelzorgers. 

Mantelzorg in Laarbeek
Bij ViERBINDEN staan ruim driehon-
derd mensen geregistreerd als mantel-
zorger. Dit betekent concreet dat meer 
dan driehonderd mensen in Laarbeek 
elke dag opnieuw de zorg dragen voor 
bijvoorbeeld een dementerende ouder, 
een (chronisch) zieke partner, kind of 
familielid of op een andere manier zorg 
verlenen aan een dierbare. Mantelzorg 
kost kracht en er blijft vaak weinig 
ruimte over voor de mantelzorger zelf. 

Enquête 
ViERBINDEN is oprecht geïnteresseerd 

in wat de Laarbeekse mantelzorgers 
bezighoudt. In samenwerking met de 
Zorgboog heeft de stichting daarom 
een enquête gehouden onder alle 
mantelzorgers in Laarbeek. De groep 
mantelzorgers is in die enquête uit-
genodigd hun ervaringen als mantel-
zorger te delen. “De enquête bestond 
uit een aantal algemene vragen. We 
proberen een zo goed mogelijk inzicht 
te krijgen in wat de mantelzorgers be-
zighoudt”, legt Manita Herregraven, 
coördinator mantelzorgondersteuning 
en dorpsondersteuner voor Maria-
hout, uit. 

Waar een mantelzorger behoefte aan 
heeft
Wat heel duidelijk uit de enquête naar 
voren is gekomen, is dat mantelzor-
gers vooral behoefte hebben aan on-
dersteuning ‘op maat’. Manita: “Deze 
‘ondersteuning op maat’ kan heel 
divers zijn. Een mantelzorger kan bij-

voorbeeld behoefte hebben aan ad-
vies of aan praktische of administra-
tieve ondersteuning. Maar je kunt ook 
denken aan zaken als begrip van een 
werkgever of  ‘gewoon’ een luisterend 
oor. Er blijkt ook animo te bestaan 
voor een bijeenkomst met andere 
mantelzorgers om ervaringen te kun-
nen delen maar ook om gewoon even 
te ontspannen samen.”

Diverse Laarbeekse initiatieven
Manita vervolgt: “We zijn weer van 
plan om een ‘Dag van de mantel-
zorger’ te organiseren, want uit de 
enquête kwam duidelijk naar voren 
hoe mantelzorgers dit graag zien: een 
leuk dagje uit voor hen om even de 
gedachten te kunnen verzetten. Het-
zelfde geldt voor het opzetten van 
een vrijwilligersacademie in de nabije 
toekomst. Op deze academie kunnen 
mantelzorgers niet alleen bijscholing 
krijgen maar wellicht zelf ook als er-

varingsdeskundige aan de slag gaan 
en door het delen van hun ervarin-
gen andere mantelzorgers inspireren. 
Bovendien kunnen mantelzorgers te 
allen tijde een beroep doen op ‘hun’ 
dorpsondersteuner. Een afspraak is zo 
gemaakt en in een persoonlijk gesprek 
kan dan goed bekeken worden op 
welke manier ondersteuning geboden 
kan worden.”

Mantelzorgcafé
Ook is ViERBINDEN bezig met het op-
zetten van een ‘Mantelzorgcafé’, een 
ontmoetingsplek waar mantelzorgers 
vier keer per jaar samen kunnen ko-
men. Het programma wordt gemaakt 
op basis van de behoefte van de man-
telzorger zelf en kan bestaan uit een 
cursus, een informatiebijeenkomst of 
een ontspannende activiteit. “Om dit 
idee te kunnen laten slagen, zijn we op 
zoek naar vrijwilligers die het Mantel-
zorgcafé Laarbeek willen organiseren 

of een handje willen helpen als gast-
heer of gastvrouw. Iedereen die zich 
geroepen voelt aan de slag te gaan 
voor het Mantelzorgcafé, roepen wij 
dan ook van harte op contact met ons 
op te nemen”, besluit Manita.

Contact opnemen 
Heeft u vragen over de mantelzorgon-
dersteuning van Vierbinden of kunt u 
zelf als mantelzorger wat extra hulp 
kunnen gebruiken? Neem dan con-
tact op via mantelzorg@vierbinden.nl 
of telefonisch via 0492-464289. De 
spreekuren van ViERBINDEN (man-
telzorgondersteuning en vrijwilligers-
hulp) zijn op maandag, woensdag en 
vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur aan de 
Otterweg 27 in Beek en Donk. U kunt 
uiteraard ook rechtstreeks contact 
opnemen met één van de dorpson-
dersteuners via de telefoonnummers, 
zoals vermeld onder de foto’s onder 
dit artikel.

Zorgvuldig zorgen voor mantelzorgers in Laarbeek

ViERBINDEN.NL

Berrie v. d. Waardenburg (0492-469700)
Aarle-Rixtel

Henrie Bouwmans (0492 - 328803)
Beek en Donk

Hanneke Manders (0492 - 328802)
Lieshout

Manita Herregraven (06 - 48532893)
Mariahout

Suzan de Koning (0492 - 328807)
Algemene inlichtingen
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Makkelijk, goedkoop 
en snel een auto huren!

Loop dan snel binnen bij  
deze Autohopper vestiging!

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk - 0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl

www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij
Autobedrijf SARO!

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

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

HEUVELPLEIN 93, BEEK & DONK | 06-514 452 67
 WWW.BOEDELTOTAAL.NL  
INFO@BOEDELTOTAAL.NL 

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

De Buffelrun, een sportieve uitdaging 80 kinderen op voetbalkamp

Mini F winnen PSV mini master 
toernooi 

Bedo handbalmeiden zijn op zoek naar versterking

Boerdonk - De 1e Buffelrun of ob-
stacle run van de regio wordt gehou-
den in Boerdonk op 30 augustus. 
Waarschijnlijk onder een stralende 
zon kan men zich sportief uitleven 
op 5 of 10 kilometer. Elke 500 meter 
een obstakel, variërend van mod-
dersloten tot zandbergen en van 
klimobjecten tot watervijvers. De 
conditie wordt getest, evenals het 
doorzettingsvermogen. 

Een mooie gelegenheid voor de 
vaders om hun zonen en de moe-
ders om hun dochters uit te dagen 

of omgekeerd. Maar ook voor de 
diverse voetbalelftallen die aan de 
vooravond van de nieuwe competitie 
kunnen testen hoe het met de con-
ditie van het elftal is gesteld. Maar 
ook vriendengroepen die voor de 
fun deze modderloop willen doen. 
Na afloop is er gelegenheid om te 
douchen en dan lonkt het terras 
met zijn verfrissend biertje of sport-
drank, waar de bakplaten heerlijke 
hamburgers en ander vlees warm 
maken, waar verschillende muzikale 
optredens zijn en waar men dus de 
uitgelezen mogelijkheid heeft om 

elkaars ervaringen te horen. Voor 
de kinderen zijn er luchtkussens, een 
draaimolen en divers vermaak. Maar 
je kunt ook het gebeuren vanuit de 
lucht bezichtigen. Reserveer een 
helikoptervlucht en zie het parcours 
vanaf grote hoogte. 

Kijk voor meer informatie op www.
dorpsfeestboerdonk.nl. Voor meer 
informatie en inschrijven voor de buf-
felrun zie www.buffelrun.nl. Overleg 
met vrienden, teamgenoten, ouders, 
kinderen en schrijf je in. 30 augustus 
in Boerdonk, be there!  

Boerdonk - Ben je tussen de 13 en 
15 jaar, sportief, kun je wel tegen 
een stootje en hou je wel van een 
wedstrijdje dan zoeken de meiden 
Lise, Manon, Iris, Sofie en Christel 
jou. Zij hebben al heel wat jaren met 
de jongens samen getraind en wed-
strijden gespeeld. Best leuk maar als 
ze volgend jaar niet een geheel da-
meshandbalteam hebben dan stopt 
het voor ze! En dat zou jammer zijn 
want ze vinden handballen hartstik-
ke leuk!

Dus Boerdonkse meiden, heb je op 
handbal of voetbal gezeten of hou je 
van balsport, dan is dit handbalteam 
wat voor jou. Ze trainen elke woens-
dag van 18.00 tot 19.00 uur in D’n 

Ekker te Beek en Donk. In het week-
end hebben ze meestal een wed-
strijd. Verder hebben de meiden hele 
goede coaches en trainers, een hele 
leuke club, elk jaar een tof kamp, ori-
ginele activiteiten en heel veel lol en 
gezelligheid. 

Sofie: “Naast het handballen hebben 
we hele leuke uitjes. Maar ook echt 
een fijne teamspirit”. Christel: “Naast 
het handballen vind ik het kamp echt 
super leuk”. Manon: BEDO is een 
super gezellige club. Handballen doe 
je samen en dat geeft een goed ge-
voel”. Iris: “We hebben het gewoon 
heel leuk samen en het zou super 
stom zijn als we moeten stoppen 
omdat er niet genoeg meiden van 

onze leeftijd zijn die willen handbal-
len”. Lise: “Bij BEDO hebben we 
goed materiaal, toffe trainers en een 
mooie zaal”.

Zij zoeken dus leuke meiden, ook uit 
Boerdonk,  die bij hen in het team in 
Beek en Donk willen komen hand-
ballen. Ben je vrolijk, behendig, spor-
tief, teamspeler en bijdehand dan 
zoeken zij jou.

Lijkt het jou wel wat? Kom dan 
rustig een keertje mee trainen. Je 
mag enkele keren gratis meetrai-
nen voordat je beslist of je lid wilt 
worden. Wil je eerst meer info? 
Bel of App: 06-46600466 of mail: 
theo.vandinter@hotmail.com.

Boerdonk - Zo’n 80 kinderen, in 
de leeftijd van 5 tot 18 jaar, gaan 
vrijdag weer aan het jaarlijkse 
voetbalkamp op Sportpark ‘de 
Kerveheester’ beginnen.  

Dit geeft wel de moeilijkheid aan 
voor de kampcommissie, een 

programma bedenken wat voor 
elke leeftijd leuk is, maar daar zijn 
ze volgens hen weer voor 100% in 
geslaagd. Het wordt weer een spet-
terend weekend. Wel een tip van de 
leiding: zorg dat je goed uitgerust 
bent, want je zult al je energie nodig 
hebben. 

Boerdonk - Na weken en dagen te 
hebben afgeteld was het dan eindelijk 
zo ver: het PSV masters toernooi voor 
de mini F in Gemert. Om 9.15 uur 
werd het toernooi geopend met een 
warming-up, samen met Phoxy! Alle 
kinderen waren razend enthousiast en 
deden super goed mee. 

Vanuit Boerdonk waren ze met twee 
teams, die beide in een andere poule 
zaten. Beide teams hebben vijf wed-
strijden gespeeld, waarin ze het allebei 

goed deden, veel plezier werd ge-
maakt en Joshua maakte zelfs een hat-
trick. Na de wedstrijden werd bekend 
dat een team uit Boerdonk door mocht 
naar de finale tegen de winnaar vanuit 
een andere poule. De finale werd ge-
speeld. In de finale tegen Gemert werd 
duidelijk dat Boerdonk duidelijk sterker 
was. De finale werd dan ook gewon-
nen met 3-1. Kampioenen! Hieraan 
hing natuurlijk een super vette prijs: 
de kinderen kregen een PSV sjaal, een 
PSV vaantje, een poster en als kers op 
de taart mogen deze kampioenen naar 
een echte wedstrijd van PSV. De dag 
is heel goed verlopen, met veel plezier 
en een grote lach op de gezichtjes.

Boerdonkse Kampioenschappen Boerengolf 
Boerdonk – Voor de derde keer wordt 
op zondagmiddag 28 juni in Boerdonk 
gestreden om de enige echte kampi-
oenstitel Boerengolf. De kampioen-
schappen vinden plaats bij sport en spel 
boerderij Leekzicht in Boerdonk. Alle 
Boerdonkenaren, jong en oud, zijn van 
harte uitgenodigd om deel te nemen.
 
Er worden korte en lange routes uitge-
zet voor kinderen en volwassenen, dus 

voor ieder wat wils. Uiteraard zijn er 
prijzen te winnen door de deelnemers, 
in drie categorieën: kinderen, dames 
en heren. Afgelopen jaar mochten Jos 
Somers (volwassenen) en Maik Kanters 
(kinderen) zich de grote kampioenen 
noemen. Lukt het hen om de wissel-
trofee te verdedigen, of gaat er iemand 
anders met deze felbegeerde klomp 
naar huis?  

Bent u een Boerdonkenaar en wilt u 
strijden voor de kampioenstitel, geef je 
dan op met het opgaveformulier wat 
binnenkort wordt verspreid. Doet u 
niet mee met de boerengolf, dan bent 
u uiteraard toch van harte welkom om 
de deelnemers aan te moedigen! Naast 
boerengolf, staat er ook een springkus-
sen klaar. Onder het genot van een 
hapje en een drankje wordt het zeker 
een geslaagde middag.
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commanderij college

GALA

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)    Kijk voor meer foto’s op www.mooilaarbeek.nl
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Beek en Donk - In ’t Oude Raadhuis te 
Beek en Donk vindt zaterdag 6 juni om 
16.00 uur de feestelijke opening plaats 
van de expositie KuBra presenteert: 
“Verschil mag er zijn”, voorafgegaan 
door de verloting van een kunstwerk 
van een eerdere expositie ter ondersteu-
ning van ’t Oude Raadhuis. 

De dichter Julius Dreyfsandt zu Schlamm, 
woonachtig in Sint Oedenrode, zal de 
expositie openen met een aantal ge-
dichten. In zijn gedichten komen ernst, 
liefde, de natuur en humor aan de orde. 
Julius (Hans) is een veelzijdig man. Hij 
dicht voor diverse (lokale) media: week-
bladen, websites en maandmagazines en 
werkt samen met fotograaf Gerry van 
Roosmalen in het project “Foezie” en 
met dichter/muziekmaker Maularia Fist 
in het project “Fisttoezie”. Hij is als dich-
ter verbonden met het “Barokemsemble 
Scordatura” Een aantal gedichten zijn 
vertaald in het Bulgaars, Slowaaks en 
Tsjechies. Zelf dicht hij ook in het Duits. 
Enkele door hem gemaakte gedichten 
zijn door componisten op toon gezet.

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

We zien kunstenaars die gefascineerd 
zijn door de schoonheid van het dagelijk-
se leven. Bij deze expositie zien we hoe 
het leven van alledag zich aan hen voor-
doet en door hen op zijn of haar unieke 
manier ervaren en uitgedrukt wordt. Op 
de expositie zijn verschillende soorten 
werken te zien welke gemaakt zijn met 
allerlei soorten materialen zoals bijvoor-
beeld aquarel, olieverf en acryl gemengd 
met zand en verwerkt op doek. Hierin 
zien we techniek en vakmanschap op 
hoog niveau. Dat geldt zeker ook voor 
de prachtige beelden welke gemaakt zijn 
door middel van casting, fusion, kera-
miek met gesmeed ijzer en/of bamboe 
en afbeeldingen welke gemaakt zijn met 
tiffany glaskunst. Er is veel kleurrijk werk 
met een sterke positieve uitstraling te 

zien waarin op allerlei manieren de we-
reld van deze kunstenaars is uitgebeeld.

’t Oude Raadhuis, Heuvelplein 8, Beek 
en Donk. Expositie loopt van 6 juni tot en 
met 28 juni 2015 en is geopend op zater-
dag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 
Tijdens de openingstijden wordt u ont-
vangen door onze kunstenaars. Toegang 
gratis. U bent van harte welkom.

 

*  Bij aankoop van een keuken. 
 Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

ALLEEN IN JUNI
EEN  
VAATWASSER 
CADEAU!*

Bij aankoop 
van een 
keuken.

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

D E U R N E 
STATIONSSTRAAT 67, T 0493-441111

S O M E R E N 
BOERENKAMPLAAN 143, T 0493-441111

B E R G E I J K  H E E R L E N T I L B U R G

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS MET TIJDELIJK EXTRA VOORDEEL!

Advertorial

Amerikaanse  medische weten-
schap heeft een doorbraak ge-
realiseerd in de strijd tegen ge-
wrichtsklachten.  Na jarenlang 
onderzoek heeft men een middel 
ontwikkeld dat de opvolger is van 
glucosamine en chondroitine. De 
resultaten zijn zeer bijzonder. Het 
product heet Athrine®.

Kraakbeen is één van de primaire 
bindweefsels van het lichaam 
voor flexibiliteit en ondersteuning 
van de gewrichten. Type II colla-
geen is het belangrijkste structu-
rele eiwit in het kraakbeen, het is 
verantwoordelijk voor de sterkte 
en hardheid. Wanneer kraakbeen 
slijt, zoals in het geval van ou-
derdom of door ziekte, kunnen 
er problemen optreden. Recente 
studies aan de Harvard Medical 
School hebben aangetoond dat 
kleine doses van type II collageen 
snel en effectief de gewrichten 
soepel laten functioneren.

De werkzame stof van Athrine® 
is het gepatenteerde UC-ll®, wat 
geheel bestaat uit ongedenatu-
reerd Type ll collageen. Het unie-
ke van Athrine® is dat het ingrijpt 
in het immuunsysteem. Het gaat 
dus veel verder dan glucosamine 
en chondroitine, dat de oorzaak 

niet wegneemt, maar compen-
seert. 
DAT IS DWEILEN MET DE KRAAN 
OPEN…!!

MET ATHRINE® DRAAI JE DE 
KRAAN WEER DICHT.
In tegenstelling tot glucosamine 
en chondroitine wordt Athrine® 
niet afgebroken, waardoor de 
optimale dagdosering in slechts 1 
klein smelttabletje past dat zon-
der water ingenomen kan wor-
den en ongekend snel actief is!

Athrine®  is dé natuurlijke ma-
nier om onderliggende oorzaak 
op een onderbouwde en veilige 
manier aan te pakken. Dit wordt 
gecombineerd met vitamine D3. 
Dit is nodig ter versterking van 
de botten en maakt stijve spieren 
weer soepel.

De unieke en zeer snelle wer-
king maakt dat Athrine® ruim 
twee maal zo effectief is als een 
glucosamine en chondroitine 
preparaat van een bovengemid-
delde kwaliteit! Met Athrine® 
altijd soepel blijven bewegen…… 

Athrine® is verkrijgbaar bij:

“Revolutionaire doorbraak voor gewrichten” Stichting KuBra presenteert: ‘Verschil mag er zijn’

Potter blijft magisch

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk
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Koninklijk slotconcert Muziek=COOL in Utrecht 

Aarle-Rixtel/Utrecht - Liefst 127(!) 
muzikanten van Muziek=COOL uit 
Aarle-Rixtel gaan woensdag 10 juni 
naar Utrecht. Daar is in de Jaarbeurs 
het Slotconcert van Kinderen Maken 
Muziek. 

Vanuit het hele land reizen tiental-
len bussen naar de Jaarbeurs die naar 
verwachting meer dan tweeduizend 
kinderen vervoeren. Met evenzoveel 
muziekinstrumenten. Want het is daar-
ginds wel de bedoeling dat al die kin-
deren niet gewoon gaan zitten luisteren 
naar de uitvoering, maar vooral alle-
maal meespelen tijdens dit eindconcert.

Basisschoolproject
Muziek=COOL is een project van 
harmonie De Goede Hoop uit Aarle-
Rixtel en wordt mede mogelijk ge-
maakt door Kinderen Maken Muziek, 
het muziekeducatieprogramma van 

het Oranje Fonds en het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. Het Slotconcert 
op 10 juni, georganiseerd door het 
Oranje Fonds, is de afsluiting van dit 
twee jaar durende programma. Dirk 
Verhoeven, die de afgelopen jaren de 
Muziek=COOL-lessen op alle drie de 
Aarle-Rixtelse basisscholen heeft ver-
zorgd: “De laatste weken hebben de 
kinderen tijdens de orkestlessen kei-
hard gewerkt aan de stukken voor dit 
afsluitende concert. We zijn ons met 
heel veel plezier aan het voorbereiden. 
En nu het dichterbij komt worden we 
steeds nieuwsgieriger hoe het straks 
gaat klinken als we het samen met àl 
die andere muzikanten gaan spelen”. 

Mega-orkest
Vanuit Aarle-Rixtel vertrekken in de 
loop van de ochtend vier bussen voor 
deze bijzondere concertreis. Eenmaal in 
de Jaarbeurs is het meteen tijd voor een 

grote voorrepetitie. Samen met enkele 
professionele muzikanten wordt er die 
middag een muzikaal verhaal verteld en 
gezongen. Met de bijbehorende teken-
filmbeelden en de muzikale begeleiding 
door een mega-orkest van duizenden 
kinderen moet dat zeker een prachtig 
spektakel worden.

Koningin Maxima
Omdat koningin Maxima initiatiefne-
mer is  van het programma Kinderen 
Maken Muziek, is het koninklijk paar 
ook uitgenodigd om dit Slotconcert bij 
te wonen. Of zij er inderdaad bij zul-
len zijn, is op het moment van schrij-
ven nog niet bevestigd, maar er is zeker 
een reële kans. Wat zou dát ontzettend 
mooi zijn! Want muziek maken is cool, 
met zo veel kinderen samen wordt het 
nóg cooler. En muziek maken voor de 
koning en de koningin is ‘cool in het 
kwadraat’!

Mari van de Kerkhof maakte 
vorige week op zijn camping 
in Arcen een heel bijzondere 
foto van de grote bonte specht. 
Hij kwam aangevlogen om de 
jonge te voeren en op de foto 
hangt de specht stil in de lucht, 
op een paar centimeter van de 
boom, met de pootjes nog in-
getrokken. 

Mooi Gespot

Een boompje opze� en...
Naam: Wim Weijers Locatie: Aarle-Rixtel 

Amerikaanse Eik
Deze Amerikaanse Eik staat bij het Missieklooster Heilig Bloed in 
Aarle-Rixtel, bij de grot.

Naam: Wim Weijers Locatie: Aarle-Rixtel Naam: Wim Weijers Locatie: Aarle-Rixtel Naam: Wim Weijers Locatie: Aarle-Rixtel 

Amerikaanse EikAmerikaanse Eik

Eerste Heilige Communie in Mariahout

Laarbeek - Tijdens vier drukbe-
zochte Eucharistievieringen werd 
de afgelopen weken de Eerste 
Heilige Communie uitgereikt in 
alle Laarbeekse kernen. Twee 
weken geleden, op 17 mei, aan 
de kinderen uit Mariahout en 
Lieshout. Afgelopen zondag 31 
mei waren de kinderen uit Aarle-
Rixtel en Beek en Donk aan de 
beurt. 

De kinderen waren goed voorbe-
reid. In oktober 2014 is reeds ge-
start met de weg naar de Eerste 
Communie toe. Door het jaar heen 
volgden de kinderen vijf voorberei-
dingsavonden waar zij uitgebreid 
kennis maakten met de basis van 
het Katholieke geloof. 

Naast de theorie werd er geknut-
seld en gezongen. Ook liepen zij 
een speurtocht door de kerk waar 
zij de benaming en de betekenis 
leerden van alles wat er te zien is 
in de kerk. 

Communicant Ties de Leest uit 
Mariahout: “De voorbereidingen 
vond ik echt super leuk iedere 
keer. Ik heb er veel geleerd over 
Jezus en God.” 

Tijdens de communievieringen 
straalden de communicanten en 
zagen zij er allemaal wondermooi 
uit. Ties vervolgt: “Ik vond het 
heel spannend omdat ik in de kerk 
moest voorlezen aan heel veel 
mensen.” 

Communicant Puck Kuijten uit 
Beek en Donk vertelt: “Ik mocht 
dansen tijdens de communievie-
ring in Beek en Donk. Dat vond 
ik heel erg leuk.” Na de commu-
nieviering ging iedereen naar huis 
waar de meesten nog een gezellig 
feestje vierden, in Mariahout en 
Lieshout ondersteund door prach-
tig weer. 

De kinderen uit Aarle-Rixtel en 
Beek en Donk hadden twee weken 
later duidelijk minder geluk. Daar 
liet de zon zich afgelopen zondag 
niet zien. 
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Lieshout - In de ELI-kantine vond 
zaterdag 30 mei de jaarlijkse kader-
avond plaats. Het bestuur bood deze 
avond aan alle ELI-vrijwilligers en 
ELI-shirtsponsors aan als blijk van 
waardering voor het onbezoldigd uit-
voeren van de vele heel diverse werk-
zaamheden in het afgelopen seizoen 
voor de club en voor de onmisbare 
steun, die de sponsors steeds geven.

Na een kort dankwoord van voorzit-
ter Nick Scheltens was het Gerhard 
Vermaeten, die de aanwezigen ver-
telde over de grote stappen, die de 
jeugdcommissie in de afgelopen 

periode heeft gezet rond het jeugd-
beleid en de acties, die daarbij al zijn 
uitgevoerd. 

Aansluitend werd in het bijzijn van 
de bijna 100 aanwezigen vrijwil-
liger Jan van der Aa verrast. In het 
bijzijn van zijn vrouw Francien en 
zijn 3 kinderen werd hij door KNVB-
vertegenwoordiger de heer Koster 
onderscheiden met de zilveren waar-
deringsspeld van de KNVB. Deze on-
derscheiding werd hem toegekend 
met name vanwege het feit, dat Jan 
40 jaar lang leider is geweest van het 
vaandelteam van ELI.

Sportend Laarbeek

Bouw CPO-project op Merensteinplein in Beek en Donk van start! 
Woensdagmiddag 20 mei 2015 is de openingshandeling verricht van het bouwproject van vijf 
woningen aan het Merensteinplein. Het project is een Collectief Particulier Opdrachtgever-
schap (CPO) project, iets dat deze woningen extra bijzonder maakt. De bewoners van deze 
woningen hebben over alle keuzes in en om het huis zelf mogen beslissen. ‘Dat maakt het 
echt ons huis’, aldus Mark Vermulst, één van de kopers. Ook wethouder van Zeeland was pos-
itief over het project. ‘Indien er interesse is in een volgend CPO-project, dan moeten we kijken 
of dat mogelijk is.’ Rond de bouwvak hoopt hij de geïnteresseerden hier meer duidelijkheid 
over te geven.

Drie leden van het college van B&W van de gemeente Laarbeek waren aanwezig bij de 
openingshandeling op het Merensteinplein woensdagmiddag. Wethouder Frans van Zeeland 
(Algemeen Belang Laarbeek) feliciteerde de kopers met hun woning en de manier waarop het 
tot stand gekomen was. Hij had inmiddels ook al meegekregen dat er naast de vijf kavels die 
verkocht zijn, interesse was voor meer. Voor deze aanwezigen had de wethouder goed nieuws. 
‘We zullen rond de bouwvak duidelijkheid geven of we als gemeente een eventueel vervolgini-
tiatief kunnen ondersteunen.’ Daarbij moet de wethouder ook rekening houden met andere 
projecten en in overleg met wethouder Tonny Meulensteen (CDA) zal hij dan tot een besluit 
komen.

Dat er voldoende animo is voor deze manier van bouwen, bleek wel uit de woorden van Mark 
Vermulst. Hij sprak namens de vijf kopers de aanwezigen toe. Naast alle dankzeggingen richting 
de betrokken partijen, richtte hij zich ook specifiek op de aanwezige wethouders. ‘De vijf kavels 
waarop nu gebouwd wordt, waren snel vergeven. Al snel daarna bleek dat er voldoende deelne-
mers bereid waren om een vervolg initiatief op poten te zetten. We hopen dat het college deze 
mensen zal ondersteunen, want het vraaggericht bouwen heeft de toekomst. We hebben dit 
alle vijf als zeer positief ervaren.’ 

Aan het eind van de openingshandeling mochten de kopers hun namen spuiten op een funder-
ingskist, waarmee ze officieel de bouw van hun huizen hebben geopend. Daarna werd het 
spreekwoordelijke stokje overgedragen aan een nieuwe groep initiatiefnemers die graag op een 
soortgelijke manier hun droomwoning wil realiseren in Beek en Donk. Naar verwachting zullen 
de vijf huizen eind 2015 opgeleverd worden. 

Wil jij ook je eigen huis bouwen in Beek en Donk?

Interesse in het vervolginitiatief? Neem dan contact op met Bart Delpeut (0616498032)

CPO-project ‘Merensteinplein’ is mede mogelijk gemaakt door:

voetbal Voetballes bij ELI voor Lieshoutse 
basisscholen

Lieshout - Bijna 100 jongens én meisjes 
uit de groepen 1 en 2 van Het Klokhuis, 
De Sprankel en de Mariabasisschool 
uit Lieshout namen afgelopen vrijdag 
deel aan een bijzondere gymles. De 
jeugdafdeling van ELI had de drie scho-
len samen uitgenodigd om de kinderen 
nader kennis te laten maken met het 
voetbalplezier zoals de ruim 160 jeugd-
leden van ELI dat iedere week hebben.

Onder begeleiding van leerkrachten 
en behulpzame ouders arriveerden de 

kinderen rond kwart voor één op het 
sportpark ’t Luijtelaar. Daar was op de 
groene hoofdmat een drietal speel-
veldjes met kleine goals uitgezet. Ook 
het, met kunstgras beklede, Laola-veld 
werd ingezet. Organisator Fred Janssen 
en de trainers Bert-Jan Kuijn, Davey 
Gloudemans, Petrus Opsteen en ver-
trekkend Technisch Jeugd Coördinator 
Arno Meulendijks,  zorgden voor een 
prachtig voetbalfeest voor de 5- en 
6-jarigen. Net zoals het Nederlands 
elftal dat regelmatig doet, was het een 

besloten training. De ouders moch-
ten het laatste kwartier meekijken en 
zagen een mix van ouderwets kluit-
jesvoetbal, samenspel, voetbaltalent 
maar bovenal: enthousiasme. 
Na afloop was er voor elke school een 
echte blauwwitte wedstrijdbal en voor 
elk kind een mooie ELI-kaart en infor-
matiebrief. Wie weet is hier de basis 
voor een prachtige voetbaldroom bij 
ELI gelegd.

Bijna 100 kinderen kregen voetballes bij ELI

KNVB-onderscheiding voor 
Jan van der Aa

Het echtpaar Van der Aa met de plaquette
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Het talent van deze week, Stefan Kouwenberg, kan zijn bon tot 
donderdag 11 juni ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Stefan Kouwenberg

Stefan Kouwenberg won zilver tijdens het 
NK Handboogschieten

Strijd in Vrede
Stefan Kouwenberg
Strijd in Vrede

Mini-F Sparta’25 winnen PSV Mini Masters 

Spartaantjes Sparta’25 zoeken 
nieuwe voetbalvriendjes

Beek en Donk – De Mini-F van 
Sparta’25 wonnen afgelopen zater-
dag het PSV Mini Masters Toernooi 
in Gemert. 

Na de warming-up met Phoxy en 5 
gespeelde poulewedstrijden werd in 
de finale FC De Rakt uit Uden met 
5-3 verslagen. Sparta’25 is dit sei-
zoen samen met Gemert het 4x4 
voetbal gestart met de groep 6-jari-
gen. Deze leeftijdsgroep speelt lou-
ter 4x4 wedstrijden. Kenmerkend 
voor het het 4x4 voetbal (op een 
kleiner veld, zonder keeper en zon-
der scheidsrechter) is de snelheid 
van het spel, het vele balcontact en 
de maximale betrokkenheid van de 
spelers bij het spel. Als prijs mag het 
team een wedstrijd van PSV bezoe-
ken komend seizoen. 

Vlnr: Luuk Sniekers, Niek Boot, Ties van Lieshout, Rois Smits en Sander van Halteren

Beek en Donk - Het seizoen zit er weer 
op en de grootste groep van de aller-
kleinsten bij Sparta’25 stromen weer 
door naar het F-voetbal. 8 spelertjes 
van 5 jaar blijven komend seizoen bij 

de Spartaantjes en zij zoeken nieuwe 
voetbalvriendjes. 

Ben jij geboren in 2010 en wil jij ken-
nismaken met voetbal? Stuur dan een 

mailtje naar info@sparta25.nl en sluit 
geheel vrijblijvend in het nieuwe sei-
zoen aan op zaterdagmorgen om 9.15 
uur op het hoofdveld van Sparta’25 bij 
de Spartaantjes!

ASV’33 

Familie vrienden en alle belangstellenden BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT.

Paul werd door ASV in het zonnetje gezet,
Voor 50 jaar trainerschap zo is het maar net.
Velen kwamen ons feliciteren,
Om dit feit te complimenteren.
Wat werden er mooie woorden gesproken,
Zijn enthousiasme is nog niet gebroken.
Hij werd zelfs Lid in de Orde van Oranje Nassau,
En Erelid van ASV’33 voor zijn gouden trouw.
De K.N.V.B. heeft een bijzonder reglement,
Daarmee is niet iedereen content.
Paul is echter heel tevreden met alle lof en eer,
Met liefde gemaakte tekeningen en knutselwerkjes des te meer.
Vele kaarten en cadeaus mochten we ontvangen,
Het Sint Margaretha Gilde stilde zijn verlangen.
Een vendelgroet met bazuingeschal maakte alles compleet,
Van al die belangstelling kregen wij het wel heet.
De cadeaubonnen zullen we met plezier gaan spenderen,
Wat ontzettend fijn dat jullie hem zo waarderen.
Hartelijk Dank voor deze onvergetelijke gebeurtenis,
De bediening in de kantine was absoluut niet mis.
Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan
Maar ik hoop dat Paul nog lang in goede gezondheid op het veld mag staan.

Sportieve en warme groeten 1000 X Dank Paul en Dinie Kweens en Familie

Gedicht ASV

Receptie kampioenen ASV’33 jeugd  

Aarle-Rixtel - ASV’33 B2, E2 en E3G 
zijn dit seizoen kampioen geworden! 
Om dit nogmaals te vieren biedt 
ASV’33 deze teams een receptie aan.

Deze receptie gaat plaatsvinden op za-
terdag 6 juni van 18.00 tot 18.45 uur.  

Voorafgaande aan de receptie vinden 
nog de volgende activiteiten plaats:

• 16.00 uur tot 16.45 uur voetbal-
wedstrijd tegen de ouders

• 17.15 uur eten voor de teams en 
de leiders.

Uiteraard is iedereen die deze teams 
wil feliciteren van harte welkom op de 
receptie. zwemmen Zwemvereniging 

Beek en Donk 
gaat zwemmen

Beek en Donk - Dat de leden van 
Zwemvereniging Beek en Donk van 
zwemmen houden is de vereniging 
bekend, maar houden ze ook van 
glijden in een super snelle suisbuis, 
een spannende turbotol of glijden 
van een gezellige familieglijbaan? 
Jazeker! Zaterdag 30 mei stond een 
leuk uitje voor de jeugd van 9 t/m 
15 jaar op de planning. 
 
Zaterdag vertrokken ze om 9.30 
uur naar Nationaal Zwemcentrum 
de Tongelreep in Eindhoven om er 
samen een gave dag van te maken. 
Iedereen had er zin in. Gelukkig 
kwamen de kids de begeleiding zo 

af en toe verlossen van snoepjes en 
drinken. Om 12.30 uur kwam ieder-
een volgens afspraak gezellig friet-
jes eten, om vervolgens weer snel te 
gaan zwemmen.

Helaas kwam rond de klok van 
17.00 uur een einde aan deze ge-
zellige dag en kon iedereen weer 
moe maar voldaan huiswaarts. De 
Zwemvereniging bedankt de jon-
gens en meisjes voor hun enthousi-
asme. 

Gildeslager Brouwers
Smalleweg 36, Beek en Donk, 0492-461468 www.superslagerij.nl

AANBIEDINGAANBIEDING

WOENSDAG DÉ BARBECUE- EN 
REEPJESPAN SPECIALIST

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

WORST- EN GEHAKTDAG
INFORMEER NAAR DE 

MOGELIJKHEDEN

Voorgegaarde kipspiezen        
5 stuks van € 8,75 voor € 5,00     

kilo  € 5,50

Schnitzelfestival 
500 gram € 4,95   

MAANDAG-DINSDAG-WOENSDAG

bridgen Clubkampioenen bridgeclub ‘Over the 
bridge’ 

Beek en Donk - Op  de slotdrive 
van de maandagavond bridgeclub 
‘Over the bridge’ zijn de clubkam-
pioenen gehuldigd.

Dit jaar zijn Joke van Neerven en 
Helma Goyen op de 1e plaats ge-
eindigd. Op de 2e plaats staan Mia 
Smits en Annie van der Aa. Een ge-
deelde 3e plaats was er voor Rinus 
Meijers en Cor Biemans, samen 
met Trees en Peter Tops.

Mia Smits en Annie van der Aa 
hadden dit jaar de meeste slems 
uitgeboden én gehaald, zij zijn de 
bergkampioenen. Van harte gefeli-
citeerd allemaal!

Gratis elke maandagavond vrij 
bridgen
Iedereen die graag wil bridgen kan 
geheel gratis en vrijblijvend elke 
maandagavond komen bridgen in 
de Tapperij te Beek en Donk. Zo-
wel gevorderden alsook beginners 
kunnen inschrijven. Voor begin-

ners is het ook leuk om kennis te 
maken met competitie bridgen. 
Gelieve om 19.15 uur aanwezig te 
zijn, er wordt begonnen om 19.30 
uur en je kunt vooraf (als paar) in-
schrijven. Mocht je geen partner 
hebben, kun je ‘s morgens naar 
Mieke de Jong (tel. 0499-422819) 

bellen, die kijkt dan of er een part-
ner voor je is.

Er is vrij bridgen tot eind augus-
tus (gesloten tijdens de bouwvak-
vakantie). Bridgeclub ‘Over the 
bridge’ hoopt dat veel mensen ko-
men bridgen.
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Gratis parkeren!

FILMPJE 

PAKKEN?
•	 DE VETSTE BIOSCOOP VAN NEDERLAND

•	 DE NIEUWSTE FILMS

•	 SERVICE AAN JE STOEL

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

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

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

TE HUUR
Tel. 0492  37 13 37
www.eijkemans.nl

TURNKEY LUXE BEDRIJFSUNIT(S)
Bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit 7 luxe bedrijfsunits, gelegen op bedrijven-
terrein Papenhoef. Door units te koppelen kunt u de vloeroppervlakte vergroten. 
Toegang via elektronisch bedienbare overheaddeur met daglichttoetreding en 
separate loopdeur. Voorzien van o.a. telefoonaansluiting, internet, eigen toilet-
voorziening, krachtstroom, camerabewaking en eigen meters nutsvoorzieningen. 
Afsluitbaar terrein.  2 parkeerplaatsen per unit. Meer info: www.eijkemans.nl

OPLEVERING
Per direct

AFMETINGEN
Vloeroppervlakte begane grond            ca.      77.50 m² 
Vloeroppervlakte verdieping                  ca.      24.00 m²
Afmeting overheaddeur                              3.00 breed en 3.50 hoog 
Vrije hoogte                                                  ca.        7.00 m¹

PAPENHOEF LIESHOUT

ZÉÉR
LUXUEUZE, 
TURNKEY 
BEDRIJFSUNIT(S)

PRIJS OP

AANVRAAG

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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tennis Succesvolle Vloerenland 
open bij ‘t Slotje

Beek en Donk - Bij tennisvereniging ’t Slotje is  van Hemelvaartsdag tot en met 1e Pinksterdag een 
fantastisch toernooi gespeeld, met circa 300 wedstrijden. Veelal met prachtig weer, zeker in het 
Pinksterweekend. Er werd gespeeld in 25 verschillende categorieën. De uitslagen:

HE 5: Stijn van de Burgt - Gideon van Esch 6-2, 6-1 
DD 5: Myrne van Erp / Loes Vermeulen - Nolleke van Santvoort / Rita Wijtmans 6-3, 6-3
GD 5: Harold Schippers / Hanneke van Oss - Bas de Bont / Loes Vermeulen 2-6, 6-2, 6-2
HE 6: Bas de Bont - Maarten Bouw 6-2, 3-6, 6-2
HD 6: Harold Schippers / Koen Schippers - Jim Burry / Ben de Vries 4-6, 6-2, 6-1
DE 6: Moniek van de Ven - Loes Vogels 7-6, 6-1
DD 6: Giulia Hens / Ilse van Rooij - José Verhallen / Enith Verhoeven 6-3, 6-0
GD 6: Jan van Kessel / Marieke Daelmans - Wilbert van Gog / Veerle de Martelaere 6-1, 6-2
HD 635+: Toon de Koning / Theo Rooijakkers - Carel van Dijck / Jan van Kessel 6-4, 6-4
DD 635+: Saskia Manders / José Sanders - Maaike vd Laar / Marion vd Vossenberg 6-0, 6-7, 6-1
GD 635+: Roland Megens / Inde Keeman - Gert-Jan en Lisette van den Eijnden 6-3, 6-3
HE 7: Albert-Jan van Hoof - Enrique Iglesias 6-4, 6-0
HD 7: Marca de Beer / Stijn Jansma - Kristoffel en Pieter Hermus 7-5, 2-6, 6-1
DE 7: Renee Donkers - Lisa Rietberg 3-6, 6-2, 6-4
DD 7: Chris Bressers / Kelly Slaets - Nori van Duijnhoven / Sarah Robbins 7-5, 6-4
GD 7: Thijs Franssen / Loes Vogels - Ger Raymakers / Marieke Daelmans 6-2, 4-6, 6-2
HD 735+: Paul van Kaathoven / Marcel Sterken - Hans van Gend / Riny van Schijndel 7-5, 6-3
DD 735+: Maaike van Erp / Rita Verbakel - Debby van den Berg / Pascalle Kuijpers 6-3, 6-3
GD 735+: Peter en Josta Hurkmans - Joost Worms / Marian Fransen 6-1, 6-4
HE 8: Albert-Jan van Hoof - Andy Vogels 6-1, 6-2
DE 8: Willeke Terback - Ankie Leenders 6-0, 6-1
DD 8: Laura van den Elsen / Anne Thijssen - Isabella Lieberwirth / Bianca Richters 6-3, 6-1
GD 8: Robin en Laura Vereijken - Antoine Barten / Inge van Hoof 5-7, 6-2, 7-5
DD 835+: Saskia Gruijters / Caroline Krowinkel - Olga Donkers / Anne Hermkens 6-4, 0-6, 6-4

Zoals u  kunt lezen, zijn er vele leuke en spannende wedstrijden gespeeld, waar toeschouwers en 
spelers volop van hebben genoten.

badminton Leo Bosch Trofee en 
Project ‘BRAVO’ bij 
Badminton Club

Lieshout - De jeugd van Badminton Club Lieshout 
heeft de een-na-laatste ronde afgewerkt van de in-
terne competitie om de Leo Bosch Trofee. Met nog 
één ronde te gaan staat Mathijs Janssen op een 
flinke voorsprong, maar direct achter hem kan nog 
van alles gebeuren.

Leo Bosch Trofee
Wekelijks traint de jeugd van Badminton Club Lies-
hout onder leiding van een trainer en een groep 
begeleiders. Eens per maand wordt deze trainings-
arbeid aan de kant geschoven en gaan de jeugdle-
den competitie spelen. Een interne competitie wel 
te verstaan, die via een ingenieus laddersysteem 
iedere keer weer de tegenstanders automatisch 
aan wijst. Doordat er maandelijks wordt gespeeld, 
wordt een ranglijst opgebouwd, die aan het eind 
van het seizoen resulteert in een eindrangschikking. 

De rangschikking tot en met mei geeft het volgen-
de beeld:
1. Mathijs Janssen   140 punten
2. Margee Hilgerdenaar  125 punten
3. Roel de Laat   124 punten
4. Nard van Loon   122 punten
5. Tim Kanters   112 punten
    Pepijn Kerkhof   112 punten
6. Rick van Aspert   111 punten
7. Sanneke Vogels   102 punten
8. Floris Spoorendonk  101 punten

Op 17 juni speelt de jeugd de laatste ronde en kan 
de eindrangschikking meteen worden opgemaakt. 
Op basis van die eindrangschikking zal de winnaar 
meteen op die avond, uit handen van

naamgever, erelid en ex-voorzitter Leo Bosch de 
trofee in ontvangst mogen nemen.

Project BRAVO
Naast een wekelijkse trainingsavond zet Badminton 
Club Lieshout zich ook sociaal in. Zo werd de mede-
werkers van Savant zorg de kans geboden om mid-
dels een programma ‘BRAVO’ een kennismaking 
met een sport te regelen. Uiteraard heeft Badmin-
ton Club Lieshout meegewerkt aan deze mogelijk-
heid om kennis te maken met de badmintonsport 
in het algemeen en Badminton Club Lieshout in 
het bijzonder. Vanwege die verleende medewer-
king werd door een vertegenwoordiger van Savant 
zorg, die ook lid is van Badminton Club Lieshout, 
een cheque overhandigd voor de inspanningen die 
Badminton Club Lieshout hiervoor verricht heeft.

Annemieke Coolen (l) overhandigt aan 
penningmeester Ingrid Bergé (r) de cheque
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Nederlands Kampioenschappen 
Wielrennen in Lieshout

wielersport

Lieshout- Lieshout zal zondag 
7 juni een invasie van jeugdige 
wielrennertjes ontvangen. Dan 
worden de Nederlandse Kampi-
oenschappen wielrennen op de 
weg gehouden voor jongens en 
meisjes van 8 tot en met 14 jaar. 

Bijna 1000 jongens en meisjes zul-
len strijden in 14 wedstrijden om 
de rood-wit-blauwe trui. Dit doen 
ze op twee parcoursen in het cen-
trum van Lieshout. Parcours 1 met 
start en finish in de burgemees-
ter Mostermanslaan, gaat verder 
door Molenstraat, Heuvel, Dorps-
straat en Vogelenzang. Binnen dit 
parcours wordt nog een parcours 
gevormd met start en finish in de 
Albert Botslaan.

De deelnemers hebben zich moe-
ten selecteren in de diverse wed-
strijden in geheel Nederland, dus 
het neusje van de zalm van het 
wielertalent van de toekomst komt 
naar Lieshout. Er zal een felle strijd 
zijn voor de titels.

De supportersclub ‘De Lieshoutse 
Wielrenners’ heeft dit NK naar 
Lieshout gehaald omdat zij in 2015 
hun 60-jarige bestaan vieren. Een 
echt jubileumevenement.

Om 10.00 uur zal de officiële opening 
plaats vinden met gilde Sint Servatius. 
Om 10.20 uur start de jongste cate-
gorie, de 8-jarige meisjes. Piet Damen, 
waarvoor de supportersclub in 1955 is 
opgericht, verricht het startschot.

Achter molen ‘De Leest’ wordt een 
tent geplaatst, waar de perman-
ence in is gevestigd. Op de Heuvel 
zal een kleine markt plaats vinden, 
ook staan er een luchtkussen en 
draaimolen opgesteld. Het is zon-
der meer de moeite waard om te 
komen kijken hoe de deelnemers 
aan de Tour de France of Giro in 
de toekomst zich nu manifesteren. 

Nederland heeft op 7 juni weer 14 
nieuwe kampioenen, deze zullen 
allemaal rond 16.00 uur op het po-
dium staan voor een fotomoment. 
De toegang is gratis. Kijk ook op 
www.nklieshout.nl.
 

Mariahout - Het tweede midweek 
team van KV Flamingo’s, gespon-
sord door Meubelcentrum van 
Heeswijk, is vorige week woens-
dag ongeslagen kampioen gewor-
den. In de laatste wedstrijd van het 
seizoen, werd het een tot de laat-
ste minuut spannende wedstrijd 
tegen JES uit Venhorst. 

Het begin van de wedstrijd was 
duidelijk voor JES, ze kwamen op 
een 1-4 voorsprong. Nog voor rust 
scoorde Annemarie Boers de 3-5. 
Flamingo’s ging de tweede helft 
goed van start en vond via een 
doorloopbal van Lindy Verbruggen 
de aansluiting, 4-5. Dit was voor 
JES het teken om weer raak te gaan 
schieten en ze liepen uit naar 5-8. 
Flamingo’s knokte zich goed terug 
en kwam zelfs kort voor tijd op een 

voorsprong door een schot van 
Gerdi van den Broek. Maar de da-
mes uit Venhorst hadden direct een 
antwoord klaar, 9-9. Met nog een 
paar seconden op de klok, kwam 
Linda Corsten met het winnende 
doelpunt, 10-9. De ongeslagen sta-
tus was een feit, het hele seizoen 
werd er slechts 1 puntje verloren. 

Scores Flamingo’s: 
Linda Corsten 3x, Annemarie Boers 
2x, Lindy Verbrugge 2x, Marielle 
Meulendijks 1x, Malika van Dijk 1x, 
Gerdi van den Broek 1x

Het kampioensteam met de sponsor, mevrouw 
Van Heeswijk van Meubelcentrum Van Heeswijk

Flamingo’s 
midweek 2 
ongeslagen 
kampioen

BC Mixed bekerwinnaar

Beker team 4 met vlnr Evelien Kuijpers, Anja 
Beekmans, Remco Driessens en Teun van der Vorst

Beek en Donk/Helmond – De afslui-
ting van het badmintonseizoen van de 
Helmondse Badminton Bond (HBB) 
werd zondag 31 mei gehouden. In 
sporthal Suytkade werden de fina-
les van het bekertoernooi gespeeld. 
Badmintonclub Mixed was vertegen-
woordigd in twee finales. Aansluitend 
werden de kampioensteams van de 
seniorencompetitie gehuldigd. 

Team 4 ongeslagen kampioen
Gedurende het seizoen werd naast de 
reguliere competitie het bekertoernooi 
gespeeld. BC Mixed was in alle vier 
klassen vertegenwoordigd, maar uit-
eindelijk bereikten team 1 en team 4 
de finale in hun klasse. Voor team 4 
waren de vooruitzichten op de winst 
zeer goed. Het team had in de voor-
rondes alle wedstrijden overtuigend 
gewonnen. De tegenstander in de fi-
nale was het team uit Mierlo. Na een 
weloverwogen keuze over de opstel-
ling begon Mixed met veel vertrouwen 
aan de wedstrijd. In no-time stonden 
de eerste 3 punten op het bord. Alle 
gemengd dubbels werden gewonnen. 
Voor de eindoverwinning was nog 1 
punt nodig. Dat bleek een formaliteit. 
Zowel het damesdubbel van Evelien 
Kuijpers en teamleider Anja Beekmans 
als ook het heren dubbel van Teun van 
der Vorst en Remco Driessens leverden 
een punt op. Toen ook nog beide en-
kelspelen werden gewonnen was het 
feest compleet. Een formidabele 7-0 
overwinning en de beker was binnen. 

De andere finalist moest het opnemen 
tegen veelvoudig HBB kampioen en 
bekerwinnaar Con Brio uit Helmond. 
Een moeilijke opgave voor team 1 van 
BC Mixed. Maar ze gingen de strijd vol 
aan. In de eerste drie gemengd dub-
bels waren twee kansen op de over-
winning. In beide gevallen kwam het 
team uit Beek en Donk net te kort. 
Nadat ook het damesdubbel werd 
verloren mocht Con Brio zich opnieuw 
bekerwinnaar noemen. Toch wilde 
Mixed de eer nog redden. In het he-
rendubbel lieten Ton Slaets en Ruud 
van Kilsdonk zien dat ze al jaren op 
elkaar ingespeeld zijn. Met overmacht 
werd het enige punt voor BC Mixed 
binnen gehaald. De beide enkelspe-
len waren een prooi voor Con Brio, 

hoewel het herenenkel van Ruud van 
Kilsdonk tegen Arthur Martens nog 
een spannende drie setter opleverde. 
Een speciale vermelding verdient BC 
de Ganzeveer uit Aarle-Rixtel. Tijdens 
de huldiging van de kampioenen kreeg 
deze Laarbeekse vereniging de sporti-
viteitsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt 
toegekend door alle verenigingen van 
de HBB. Een prijs om trots op te zijn 
dus!

Voor foto’s van de bekerwedstrijden 
en de huldiging van de kampioenen 
kijk je op de vernieuwde website www.
bcmixed.nl of volg je de vereniging op 
Facebook, Twitter en Instagram.

Ruim 500 deelnemers bij Fietsspektakel 2015

Mariahout - De 8ste editie van het 
Fietsspektakel, georganiseerd door 
BZET de Bosduvels, vond afgelopen 
zondag plaats in Mariahout en om-
geving. De routes met diverse afstan-
den voor racefietsers, mountainbikers 
en toerfietsers waren op zaterdag al 
uitgezet door de vrijwilligers binnen 
de club.

Op zondagmorgen om 7.30 uur ston-
den de eerste deelnemers klaar om in 
te schrijven, ze konden niet wachten 
om te beginnen aan het Fietsspektakel. 
Ondanks sombere weersvoorspellin-
gen was er toch een grote opkomst. 
Met ruim 500 deelnemers kan de or-
ganisatie spreken van een geslaagd 
Fietsspektakel 2015. Er waren dit jaar 
zelfs deelnemers uit België en Letland.

De vrijwilligers die de pauzeplek ver-
zorgden kregen van de deelnemers 
vele complimenten over de diversiteit 
van het aangeboden eten en drinken. 
Met een muziekje op de achtergrond 
kon men even bijkomen, waarna ze 
weer vol goede moed vertrokken om 
de route te volbrengen.

Aangekomen bij het eindpunt, de 
Oranjebar in Mariahout waren de 
deelnemers moe maar voldaan en 
opnieuw regende het complimenten 
over de gevolgde routes, de goede 
organisatie en het plezier van alle vrij-
willigers.

Het bestuur van BZET de Bosduvels 
wil alle vrijwilligers en sponsoren 

bedanken voor hun geweldige bij-
drage. Zonder hen was het niet mo-
gelijk om zo’n geslaagd evenement 
te laten plaatsvinden. Natuurlijk wil-
len ze ook alle deelnemers bedanken 
voor hun komst naar dit mooie event. 
Misschien zien ze elkaar tijdens het 
Fietsspektakel van 2016.

rolschaatsen

2e plaats Colet Claessens bij 
Figuurwedstrijd Kunstrolschaatsen

Zaandam/Laarbeek – In het weekend 
van 30 en 31 mei werd in Zaandam 
de 2e wedstrijd in de Internationale 
Klasse Kunstrolschaatsen gehouden. 
Deze wedstrijd bestond uit de discipline 
Figuren en Vrijrijden. Voor Olympia na-
men vele deelneemsters deel aan deze 
wedstrijd, zo ook de Laarbeekse Colet 
Claessens.

Onder leiding van trainsters Jeanne 
Janssens heeft Colet afgelopen week 
nog enkele trainingsuren op de baan 
in Mierlo gemaakt. Figuren is een con-
centratiesport en door het maken van 
vele meters over de cirkels moeten de 
verplichte elementen er steeds vaster in 
komen zitten. Figuren is het op 1 voet 
over een cirkel rollen, voorwaarts of ach-
terwaarts of wisselend tijdens een oefe-
ning van vooruit naar achteruit. Tijdens 
een wedstrijd moeten de rijdsters 4 ver-
schillende Figuren, met ieder verschil-
lende verplichte elementen, uitvoeren. 
Concentratie, stabiliteit, uitvoering van 
de elementen, alles wordt nauwkeurig in 
de gaten gehouden door de jury, welke 
meelopen met de rijdster om alles zo 
goed mogelijk te kunnen observeren. 

Colet moest zich zaterdag al vroeg mel-
den in Zaandam voor haar wedstrijd. 
Na het inrijden begon de wedstrijd. In 
de klasse Senioren, met 10 rijdsters, 

behoorde Colet tot één van de favorie-
ten voor de podiumplaatsen. Het eerste 
Figuur werd door Colet goed gereden 
en ging zij aan de leiding, zo ook het 2e 
en 3e Figuur. Colet wist helaas het 4e 
Figuur niet winnend af te sluiten, waar-
door Sylvia Pistorius (Nieuwegein) op 
een gelijk aantal matchpunten kwam. Bij 
het Figuren wordt er net zo lang doorge-
rekend dat er een verschil is gevonden en 
zo bleek dat Colet genoegen moest ne-
men met de 2e plaats. Ondanks deze 2e 
plaats kijkt Colet met een zeer tevreden 
gevoel terug op deze wedstrijd.

Clubgenootjes Yessie Kusters (Jeugd), 
Mirthe de Goede (Espoirs) en Bylana 
Coppens (Mini) kregen voor hun Figuren 
wel de beste jurypunten.  Alle drie wer-
den zij in hun klasse eerste.  Ook waren 
er nog 2 podiumplaatsen voor Melissa 
Verdonk en Yessie Kusters in de klasse 
Jeugd bij het Vrijrijden. Melissa eindigde 
op de 2e plaats en voor Yessie was er de 
bronzen medaille. 

De aankomende weken is Colet zo veel 
mogelijk op de baan in Mierlo te vinden 
om extra te trainen om zo goed moge-
lijk voorbereid aan de start te verschijnen 
van de Nederlandse kampioenschap-
pen Kunstrolschaatsen welke door RV 
Olympia uit Mierlo worden gehouden 
op 27 en 28 juni.

Colet Claessens behaalde de 2e plaats 
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Programma / Uitslagen

korfbal
Flamingo’s 
Uitslag zaterdag 23 mei
De Korfrakkers – PupE3 13 – 9 

Uitslag woensdag 27 mei
MW2 – JES MW1 10 – 9 

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen Bandstoten 29 mei
3-0 Jan Crooijmans Richard van Deursen
0-3 Mark vd Burgt Philip Oosthoek
3-0 Marcel Bekkers Jan v Grinsven
0-3 Marcel Bekkers Geert-Jan Otten
3-0 Arie vd Burgt Jan v Grinsven
2-0 Dave vd Burgt Bart Jansen

Stand Bandstoten per 29 mei
1. Arie vd Burgt 3 9 

2. Geert-Jan Otten 4 8 
3. Philip Oosthoek 2 6
4. Bart Jansen 3 6
5. Jan Crooijmans 4 5

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 27 mei 
Lijn A
1. Mien en Jeu      62,20%.
2. Maria en Tiny        60,76%.
3. Helma en Joke       55,90%.
4. Greet en Truus   53,82%.
5. Diny en Jos 52,78%.

Lijn B
1. Annelies en Ton 66,25%.
2. Berdy en Christien 60,63%.
3. Pieta en Jo 59,00%.
4. Fia en Huub 52,50%.
5. Jan en Herman  50,00%.

De volgende zitting is op woensdag 10 juni 
in Café-Zaal de Tapperij. Slotdrive.

Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 27 mei
A lijn
1. Bets en Annie  56,50 %
2. Riky en Jan  55,00 %
3. Ria en Gidi  54,00 %
4. Nettie en Arno  51,50 %
    Marjan en Joop  51,50 %   

Uitslag dinsdag 2 juni
1. Marijke en Joos         62,23 %
2. Marianne en Leny      60,86 %
3. Mari en Arno               57,83 %
4. Mieke  en Leo            55,57 %
5. Jan en Trees                             55,40 %

Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond 
in het Bavaria Brouwerij Café 

Lieshout. Kijk voor meer informatie op  
www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslag donderdag 21 mei
1.Tonnie en Jan                  63,00%
2.Cellie en Marie Louise   57,50%
3.Mari en Jo                        55,50%
4.Emmie en Josephine      54,50%
5.Mia en Ans                       53,50%

Uitslag donderdag 28 mei
1.Cellie en Ans                   57,50%        
2.Toon en Roos                 54,00%
2.Mia en Kees                    54,00%
4.Nellie en Tonnie             53,50%       
5.Maria en Jan                   51,00%

De volgende zitting is op donderdag 4 juni, 
19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag dinsdag 2 juni

1. Helma en Annie          75,63%
2. Riet en Jo   61,50%
3. Lien en Theo                56,50%
4. Riek en Kitty          55,63%
5. Diny en Jos          55,50%

De volgende zitting is op dinsdag 9 juni, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk.

www.ven-hollanders.nl
Kapelstraat 19 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 43 43

* Vraag naar de voorwaarden. 
Keuze zaterdag 4 of zondag 5 juli

Lid van:

Bij aankoop van 
een badkamer

2 VIP-kaarten*

voor Wish Outdoor 2015

Fauteuil:  Normaal:  € 1295,–  Nu:  € 695,–
Loveseat:  Normaal:  € 1395,–  Nu:  € 795,–
2 zits:  Normaal:  € 1599,–  Nu:  € 895,–
2,5 zits:  Normaal:  € 1799,–  Nu:  € 995,–
2,5 zits XLR Vintage:  Normaal:  € 2199,–  Nu:  € 1195,–
3 zits:  Normaal:  € 1999,–  Nu:  € 1095,–
3 zits XLR Vintage:  Normaal:  € 2399,–  Nu:  € 1295,–

Hocker A of B: Casia:  € 239,–  Vintage:  € 259,–  Presto:  € 319,–
Longchair vrijstaand: S:  € 679,–  M:  € 729,–  L:  € 769,–

Openingstijden:

Haageijk 25, 5421 KW Gemert, telefoon 0492-820041

Vrij: 10.00-20.00 uur
Za: 10.00-17.00 uur

Ma: Gesloten 
Di t/m Do: 10.00-18.00 uur

€ 319,–
€ 769,–

XXL verkooppuntXXL verkooppunt
Sofa vanaf:

 € 695.00

Standaard geleverd met bronze nails

Arvin

biljarten

wipschieten Kringwedstrijd Brabants 
wipschieten in Lierop

Laarbeek/Lierop–Bij de Kringwedstrijd 
Brabants wipschieten, zondag 31 
mei in Lierop, werd Gerard van de 
Linden van het Sint  Servatius gilde 
uit Lieshout de grote winnaar. Op 
het onderdeel Bejaarde veroverde hij 
de 1e plaats. Op het onderdeel vrije 
hand legde hij beslag op de 5e plek. 

Voor Ruud Mijnsbergen van hetzelfde 
gilde was er een 5e prijs bij het onder-
deel personeel. De schutters van het St 
Leonardus gilde uit Beek en Donk en 
van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit 
Aarle-Rixtel konden niet aanwezig zijn 
door andere verplichtingen.

Laarbeekse uitslagen:
Personeel: 5e Ruud Mijnsbergen   
   Lieshout 
Vrije Hand: 4e Gerard v/d Linden   
   Lieshout 
Bejaarden: 1e Gerard v/d Linden  
   Lieshout 

Biljartclub ’t Centrum zoekt 
nieuwe leden

Beek en Donk - Bij biljartclub ‘t 
Centrum uit Beek en Donk is plaats 
voor enkele nieuwe leden om in com-
petitieverband te biljarten.

Ben je 55+, minder valide of gepen-
sioneerd en woonachtig in Beek en 
Donk, dan kun je jezelf aanmelden. 
Nieuwe competitie libre start eind au-
gustus. Er wordt gebiljart op maan-
dag- en/of dinsdagmiddag in het 

Ontmoetingscentrum in Beek en Donk.

Voor meer inlichtingen kun je terecht 
bij het secretariaat van de biljartclub, 
Ad de Koning,  tel. 0492-362304 / 
06-27414833. 

• Preventie van tandvleesaandoeningen door
   regelmatig onderhoud en mondzorg 
• U heeft geen verwijzing van de tandarts nodig

06-36339274  •  info@evelienmondhygienepraktijk.nl
www.evelienmondhygienepraktijk.nl

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20
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Lieshout - Hengelsportvereniging ’t 
Sluisje uit Lieshout kan weer terugzien 
op een geslaagde Nationale Hengeldag 
op zaterdag 30 mei. 

De dag begon met een wedstrijd voor le-
den van 50 jaar en ouder. Marinus Smits 
werd hiervan de winnaar. Daarna was 
de jeugd van Lieshout en Mariahout aan 
de beurt om hun kunsten te vertonen. 
Direct aansluitend aan de jeugdwedstrijd 
werden de aanwezige jubilarissen gehul-
digd. Aanwezig waren John Ramakers 
(25 jaar lid), Jan van Veggel (40 jaar lid), 
Peter van den Berg (40 jaar lid) en Dorus 
Jonkers (40 jaar lid). De andere jubilaris-
sen, Henk Vorstenbosch (40 jaar), Henk 
de Leest (40 jaar), Tiny Endevoets (40 
jaar) en Jos de Beer (40 jaar) waren bij 
deze huldiging niet aanwezig.

Terwijl de jury bezig was om de winnaars 
van de jeugdwedstrijd op de juiste plaats 
te zetten, werden de diploma’s van de 
jeugdcursus uitgereikt. Deze keer werden 
de diploma’s uitgereikt door Ed Stoop, 
hij is een van de presentatoren van VIS-
TV. Hij deed een mooi woordje naar de 

kinderen toe en met het uitreiken van de 
diploma’s mochten de kinderen even met 
hem op de foto. Voorzitter Toon Daniëls 
sprak de hoop uit dat deze cursus vol-
gend jaar weer een vervolg krijgt. Na 
deze diploma-uitreiking was het tijd voor 
de prijzen van de jeugdwedstrijd.

De eerste prijs bij de jeugd tot 9 jaar was 
voor Jisk van Loon en voor de jeugd van 
9 tot 13 jaar was Jamie Harteveld de win-
naar. 

Na de pauze werd er een koppelwed-
strijd gehouden voor alle leden van HSV 
’t Sluisje. Deze wedstrijd werd gewonnen 
door vader en zoon Marinus en Remon 
Swinkels. Om ongeveer 16.00 uur  werd  
bij de schuilhut de barbecue aangesto-
ken om de innerlijke mens te verwennen. 
Natuurlijk was er ook wat te drinken te 
verkrijgen. Ondanks het mindere weer 
en zo nu en dan toch wel flinke regen-
buien, was het wederom een dag om 
met voldoening naar terug te zien en 
deze zal volgend jaar zeker weer een 
vervolg krijgen.

Ontwerp, aanleg & onderhoud van uw tuin
Ook voor overkappingen, sierbestrating, beregening & vijver aanleg

06-41698875   info@martgortshoveniers.nl   www.martgortshoveniers.nl

Stijlvol van nature

Nationale Hengeldag weer 
succes bij HSV ’t Sluisje

Vlnr: John Ramakers, Peter vd Berg, Jan van Veggel en Dorus Jonkers

Beek en Donk - In Zaandam werd za-
terdag 30 en zondag 31 mei de 2e 
wedstrijd van dit jaar gehouden in 
de Internationale en Promo Klasse. 
Tijdens deze wedstrijd werd geke-
ken welke rijdsters mogen deelnemen 
aan het Nederlands Kampioenschap 
Kunstrijden eind juni. 

Op zaterdag begon de wedstrijd voor 
RC de Oude Molen met figuren waarin 
Birgit van Berlo in de Junioren meereed. 
Ze behaalde een keurige 2e plek.

Daarna waren Pleun Willems en Cloë 
de Ridder in de Supermini/Promo A 
klasse aan de beurt. Zij reden hun figu-
ren netjes en behaalde respectievelijk 
een 9e en 10e plaats. Als laatste figuur-
wedstrijd van deze dag kwamen Anne 
van Melis, Nakeysha Habraken en Jill 
Donkers op de baan in de klasse Mini/
Promo B. Zij reden behoorlijke figuren 
en werden 6e, 7e en 9e. Na de prijsuit-
reiking voor de oudere rijdsters ging het 
programma verder met de lange kuren 
van de Supermini/Promo A. Hierin reden 
Anne van Melis, Anne van de Aa, Pleun 
Willems en Cloë de Ridder. De dames 
deden goed hun best en Pleun werd 
8e, Anne van Melis 11e, Anne v.d. Aa 
12e en Cloë 13e. Als laatste van de dag 
was het de beurt aan de Mini/Promo 
B-Klasse. Nakeysha Habraken en Jill 
Donkers lieten een mooie dans zien, met 
op sommige puntjes  wat schoonheids-
foutjes en werden daardoor 18e en 19e.

Op zondag ging het programma ver-
der met de figuren in de klasse Espoirs/
Promo C. Kimberley van Schijndel (net 
uit het gips na haar val tijdens het EK 
show in Bremerhaven), Michelle de 
Koning en Chloë Donkers mochten op 
3 figuren hun vaardigheden tonen. Die 
wisselden sterk per figuur en dus het re-
sultaat was Kimberley 7e, Michelle 11e 

en Chloë 13e. Nog voor de pauze mocht 
Marloes Kluijtmans haar korte kür rijden. 
Over haar pirouettes was ze niet heel te-
vreden, maar toch behaalde ze voor dit 
deel een 2e plaats. Deze uitslag zorgde 
dat ze tijdens de lange kür, op het einde 
van de dag, in de laatste groep moest 
rijden, en dat is gunstig.

Na de pauze mochten Michelle en Chloë 
het resultaat van hun trainingen laten 
zien. Michelle reed heel netjes en dat 
werd beloond met een 4e plek. Chloë 
deed het wat minder en haalde ook hier 
een 13e plek. Laatste onderdeel van de 
dag was de lange kür bij de Senioren 
waarin Marloes uitkwam.  De uitslagen 
lagen dicht bij elkaar en ze behaalde een 
3e plaats.

Mooie resultaten voor RC de 
oude Molen in Zaandam 

Marloes Kluijtmans

Beek en Donk - Op de eerste wed-
strijd dag om het koningschap was 
de opkomst gigantisch, maar liefst 
22 deelnemers meldden zich aan 
om mee te dingen naar de felbe-
geerde titel.

Om precies 13.30 uur ging de lo-
ting van start en zochten de vis-
sers hun stekken op. Om 14.00 
uur ging de luchthoorn af en de 
sportieve strijd kon beginnen. Nog 
geen 2 minuten na het startsignaal 
viel het water met bakken uit de 
lucht en de paraplu’s werden snel 
opgezet. Zon en regen wisselde el-
kaar  gestaag af, volgens ingewij-
den het perfecte weer om te vissen.

Peter Beerens had het meeste baat 
bij dit weer. Hij won de wedstrijd 
doordat hij de meeste vis in zijn net 
had zitten. Op gewicht moest hij 
alleen Henk Steegs boven zich dul-
den. Met ruim drie kilo pakte Henk 
knap de derde plaats algemeen. De 
tweede plaats was voor Yvonne Bos 
weggelegd. Yvonne wist nog een 
paar mooie forellen uit het water 
te vissen. De volgende wedstrijd is 
op zaterdag 13 juni, aanvang 13.30 
uur.

Forellen weekend
In het pinksterweekend is het tradi-
tioneel dat H.S.V. Het Geduld een 
paar honderd forellen op de vijver 
zet, dit gaat altijd onder leiding van 
Hugo Van Schijndel. Ook dit jaar 
heeft Hugo er alles aan gedaan 
om de forelvissers het naar hun zin 
te maken en dat ze met een goed 
gevulde pan vis -zoals hij dat zelf 

zegt- weer huiswaarts keren. Het 
was ook nu weer een groot suc-
ces, vele vissers vonden de weg 
naar de vijver om lekker de hele 
dag op de forel te vissen, zelfs een 
lid uit Duitsland was aanwezig om 
dit spektakel bij te wonen, hij vond 
het allemaal ‘sehr schön’ . En dat 
was het ook, dit jaar waren er geen 
entreekosten berekend, omdat de 
visclub uit Aarle-Rixtel samen is ge-
gaan met de club uit Beek en Donk. 
Zo konden de vissers met elkaar 
kennismaken en er een paar mooie 
dagen van maken. 

vissen Koningswedstrijd 
H.S.V. Het Geduld

Zilver Stefan 
Kouwenberg 
tijdens NK

handboogschieten

Beek en Donk - Schutters uit het 
hele land stonden op zaterdag 
30 mei aan de meet in Schijndel 
bij Landsman Unie voor de 
Bondskampioenschappen 25me-
ter1pijl. 

De schutters die zich hiervoor had-
den weten te plaatsen moesten 
wel enigszins afzien.  Men stond 
vanonder een afdak te schieten, 
maar de wind en kou maakten de 
omstandigheden niet aangenaam. 
En minder aangename omstandig-
heden kunnen de scores negatief 
beïnvloeden als je altijd gewend 
bent om binnen te schieten.

Henk Leenders en Martien van 
Deurzen van Strijd in Vrede ston-
den in deze vervelende omstan-
digheden 2 keer 25 pijlen weg te 
schieten in de 3e klasse recurve 
heren veteranen. Met 190 en 
nogmaals 190 werd Henk 5e en 
Martien eindigde op een 9e plaats 
met 189 en 179 punten.

Zondag 31 mei waren de omstan-
digheden misschien iets beter voor 
Henk Caris en Stefan Kouwenberg, 
maar ook niet echt geweldig. Henk 
Caris eindigde met scores van 219 
en 203 op een 20e plaats in de 
hoogste klasse bij de veteranen 
recurve. Stefan Kouwenberg is als 
veldschutter en 3-D schutter meer 

gewend om onder deze omstan-
digheden te schieten en dat bleek 
wel uit zijn eindresultaat. Na de 
eerste wedstrijd stond hij met 239 
punten op een 2e plek in de klasse 
compound en die plek zou hij niet 
meer afgeven. Met een tweede 
score van 234 bleef hij mooi 1 
puntje voor op nummer drie, vier 
en vijf. Tweede van Nederland is 
een mooie prestatie en daar mag 
hij trots op zijn.

Stefan Kouwenberg in actie

Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Louis Dijckmans

Overeenkomsten voorleg-
gen, in plaats van beschikking 
Verklaring arbeidsrelatie (VAR)
De verklaring arbeidsrelatie, VAR-
verklaring, wordt in een lopend wets-
voorstel per 1 januari 2016 afgeschaft. 
Hiervoor in de plaats kunnen opdracht-
gevers (standaard)overeenkomsten 
aan de belastingdienst voorleggen. 
Deze worden beoordeeld op de vraag 
of sprake is van een plicht tot afdracht 
van loonbelasting. Zo nodig kan de 
overeenkomst in overleg met de be-
lastingdienst worden aangepast, zodat 
alsnog goedkeuring wordt verkregen. 
De belastingdienst zal de voorgelegde 
overeenkomsten via internet bekend-
maken. De belastingdienst zal voorts 
voorbeeldovereenkomsten publiceren 
op internet. Mits geen bepalingen wor-
den toegevoegd die afbreuk doen aan 
de inhoud van deze overeenkomsten 
en ook inderdaad in overeenstemming 
met de overeenkomst wordt gewerkt, 
leidt het gebruik van die overeenkomst 
ertoe dat de opdrachtnemer onderne-
mer is. Essentieel is, dat in de praktijk 
conform de overeenkomst wordt ge-
werkt. Hiervoor wordt de opdrachtge-
ver verantwoordelijk gehouden. Indien 
niet conform de overeenkomst wordt 
gewerkt, is er geen recht op vrijwaring. 
De belastingdienst kan dan loonheffing 
naheffen bij de opdrachtgever. Tip: 
Bent u zzp-er of heeft u zzp-ers aan het 
werk let dan op dat in de loop van het 
jaar de overeenkomsten van opdracht 
moeten voldoen aan de nieuwe wet. 
We zijn u hierbij graag van dienst. 

Hugo van Schijndel met een forel in de hand

zondag 
7 juni 

geopend 
van 12.00 

tot 17.00 uur 
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 
Mariahout en Lieshout achter Jos 

Martens en Zn.
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/RotaryGBL

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

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

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

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

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

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

Biertour met korting
11.00 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Lieshout

Expositie Kunst en Design t/m 29 juni
13.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

Dineren bij Atelier Vonk
19.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

Veldhuis & Kemper
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

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

Zondag 7 juni 
KNWU Nederlands Kampioenschap 
weg voor jeugd
9.00 uur, Centrum Lieshout

Bromfi ets en solex tourtocht
9.30 uur, Vossenberg 11, Mariahout

Biertour met korting
11.00 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Lieshout

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

Muziektuin watermaand concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Klokkengieterij Open Huis
14.00 uur, Klokkengietersstraat, 
Aarle-Rixtel

Wim Beeren Jazz Society
14.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Maandag 8 juni 
Gezond Scheiden voor Kids Café
16.00 uur, Café/Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Woensdag 10 juni 
Inloop/sportmiddag De Boemerang
13.30 uur, Tienerruimte/gymzaal, 
Otterweg, Beek en Donk

Zaterdag 13 juni 
Roefeldag Laarbeek
9.00 uur, alle kernen Laarbeek

KBO Jubileum Jeu de Boules Toernooi
13.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Speciaalbier Avond
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Comedy Night
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zondag 14 juni 
Drakenbootrace Laarbeek tegen 
Helmond
14.00 uur, kanaal centrum Helmond

IVN wandeling Strijp/Croy
10.00 uur, Croyse Hoeve, Aarle-Rixtel

Cultinair Lieshout
13.00 uur, Dorpsstraat, Lieshout

Zomershow RC de Oude Molen
13.00 uur, Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk

Zomershow RC de Oude Molen
16.00 uur, Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk

Maandag 15 juni 
Gezond Scheiden voor Kids Café
16.00 uur, Café/Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

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

Woensdag 17 juni 
Inloop/sportmiddag De Boemerang
13.30 uur, Tienerruimte/gymzaal, 
Otterweg, Beek en Donk

Vrijdag 19 juni 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 20 juni 
Schoonduiken kanaal Laarbeek-Helmond
Kanaal van Laarbeek tot en met 
Helmond

Kermis Mariahout t/m 23 juni
Oranjeplein, Mariahout

Scholenzeskamp
10.00 uur, KPJ terrein Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Pony Dressuur
13.00 uur, Manege D’n Perdenbak. 
Lieshout

Country Dance Party
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Feestavond Zeskamp
20.30 uur, KPJ terrein Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Midzomernachtblazen
21.00 uur, Grand Café Stout, 
Aarle-Rixtel

 juni watermaand


