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Dauwtrappen met de drie Laarbeekse harmonieën

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

Beek en Donk - De drie Laarbeekse 
harmonieën kwamen afgelopen zon-
dag in alle vroegte bijeen bij Muziek-
centrum 't Anker voor het traditionele 
dauwtrappen. Vanuit daar nam iedere 
harmonie een eigen route, die eindig-
de in de Muziektuin. Tussen 06.00 en 
07.30 uur konden vele inwoners van 
Beek en Donk - die waarschijnlijk nog 
in hun bed lagen - genieten van de 
klanken die ten gehore werden ge-
bracht. 

Explosie
Het is schemerig en bijna half 6 in 
de vroege ochtend van de 'Dag van 
de Arbeid', 1 mei. In Muziekcentrum 
’t Anker, thuishonk van de Beek en 
Donkse harmonie Oefening en Uit-
spanning is het een drukte van jewel-
ste, want de maand mei belooft een 
enerverende maand te worden voor de 
Laarbeekse topharmonie. Het 125-ja-
rig bestaan wordt gevierd met diverse 
evenementen die voor een groot deel 

in deze maand zullen plaatsvinden. 
Het begint dus vandaag al meteen met 
een uitgebreide dauwtrap. Eens in de 
drie jaar hebben de voorzitters van de 
3 Laarbeekse muzikale gezelschappen 
besloten om in één van de kernen ge-
zamenlijk acte de présence te geven. 
Omdat dit jaar een jubileumjaar is voor 
O&U hebben ze besloten dit jaar Beek 
en Donk te vergasten op een muzikale 
explosie in de vroege uurtjes. 

Marsklanken
Harmonie Sint Caecilia uit Lieshout 
marcheert als eerste richting de nieuw-
bouwwijk in Beek. Het plan is, dat 
ze langs de Oude Toren en door de 

nieuwe wijk in Beek uiteindelijk in de 
Muziektuin eindigen. Harmonie De 
Goede Hoop uit Aarle-Rixtel vertrekt 
als tweede en loopt het Heuvelplein 
op richting Donk. Via de Otterweg 
en een paar wijken in Donk zullen 
ook zij eindigen in de Muziektuin. Ten 
slotte loopt de jubilerende harmonie 
O&U naar het kanaal om daar via het 
fietspad en tevens oude jaagpad naar 
Donk te lopen en van daaruit naar de 
Muziektuin. Het is een prachtig gezicht 

de muzikanten door het dorp te zien 
lopen. Het tromgeroffel en de mars-
klanken hebben ongetwijfeld menig 
hart sneller hebben doen kloppen al 
was het maar om de ingehouden woe-
de; je ligt net eens rustig te slapen na 
een drukke nacht en er komt dan zo’n 
stelletje fanatiekelingen je rust versto-
ren! 

Hermeniekes
Rond kwart voor zeven staan alle 
harmonieën opgesteld langs het toe-
gangspad naar de kiosk. De eerste 
twee gezelschappen moeten nog even 
wachten op Aarle-Rixtel, die het lang-
ste traject door het dorp liep. Na enig 
inschikken past het kolossale gezel-
schap precies op het pad. Natuurlijk 
heeft voorzitter Pierre Heesakkers van 
O&U een hilarisch moment ingelast 
door de jarigen op deze vroege morgen 
te trakteren op een geweldig ‘lang zal 
ie leven’, uitgevoerd door drie orkes-
ten. Hierna is het tijd voor een ‘borrel-
moment’ op de kiosk. De samenstelling 
van de grote groep begint nadat ‘uiter-
aard’ door de muzikanten het alom be-
kende lied ’Hermenieke van Bergeijk’ is 
gezongen. Het grote orkest met de drie 
drumbanden voorop, gevolgd door alle 
hout- en koperblazers trekt daarna te-
rug naar ’t Anker. Voorop lopen de drie 
Tamboer Maîtres, die de richting en het 

programma aangeven. Heel apart is 
het, dat bij zo’n grote lengte de snel-
heid van het geluid zich doet gelden en 
er achteraan schijnbaar erg langzaam 
wordt gereageerd op het ritme van de 
drumband. Gelukkig duurt dit alleen 
de eerste honderd meter, waarna alles 
vlekkeloos verloopt en de drie orkes-
ten prachtig spelend de tocht naar het 
eindpunt ondernemen. 

Samenwerking
Aangekomen in ’t Anker’ en ontvan-
gen met koffie en broodjes, wacht 
de deelnemende korpsen een nieuwe 
uitdaging. Tegen de achtermuur van 
de zaal is een blazoen opgesteld waar 
normaal met de handboog op wordt 
geschoten. Nu echter waren er voor 
de ‘schutter’ drie gaffels beschikbaar, 
waarmee punten konden worden ge-
scoord. Er werd door de voorzitter van 
O&U een fles wijn in het vooruitzicht 
gesteld voor de beste schutter/werper. 
“Helaas zijn we tot de constatering ge-
komen, dat onze voorzitter zijn eigen 
fles wijn mag opdrinken”, concludeer-
de Ben Engels, die het geheel presen-
teerde. Al met al een heel geslaagd 
begin van de jubileummaand van har-
monie Oefening en Uitspanning en 
een prachtige manier om te laten zien 
dat muzikale samenwerking in Laar-
beek heel goed mogelijk is.

Een prachtig begin van 

de jubileummaand voor 

Harmonie O&Ut

Er is een goede muzikale 

samenwerking in Laarbeek
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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

In het onlangs gereed gekomen bouwplan 
De Fontein zijn enkele nieuwe straten ge-
realiseerd. Dit zijn Den Effer en Den Dissel. 
Beide straten liggen dicht bij de straat De 
Klumper. Klumper is het Lieshoutse dialect-
woord voor klompenmaker. Beide straten, 
Den Effer en Den Dissel, houden verband 
met het klompenmakersvak. Toch rezen 
er bij mij wat vraagtekens bij Den Dissel. 
Volgens Wikipedia is een dissel is een buis 
of V-vormige stang waarmee men een wa-
gen, koets of aanhangwagen koppelt aan 
een trekdier of een trekkende voertuig, bij-
voorbeeld een auto, vrachtwagen of tractor. Bepaald geen klompenmakersgereed-
schap zou je zeggen. Wie echter iets verder kijkt ziet wel degelijk nog een andere 
uitleg. Daar leest men dat een dissel houtbewerkingsgereedschap is dat lijkt op een 
bijl maar met het stalen blad dwars op de steel. Het wordt gebruikt voor het glad 
afwerken van bijvoorbeeld ruwe boomstammen of ander ruw bewerkt hout. In het 
algemeen staat men wijdbeens over een boomstam en al teruglopend slaat men de 
dissel naar zich toe om zo het hout te bewerken. Dissels worden onder andere ge-
bruikt voor het vierkant afwerken van boomstammen of het uithollen ervan. Dus 
toch houtbewerkingsgereedschap en ook klompenmakersgereedschap. Zoals zo 
veel woorden in onze taal is er een dubbele betekenis. Het woord dissel wordt nog 
steeds gebruikt, al denkt men bij het horen ervan niet meteen aan klompenma-
kers- of houtbewerkingsgereedschap, maar aan een onderdeel van een aanhanger 
of caravan. Voor deze nieuwe straat Den Dissel wordt in elk geval wel klompenma-
kersgereedschap bedoeld. Nicole van Aarle, klompenmaakster uit Aarle-Rixtel en 
bij de vorige straatnaam van Lieshout prominent in beeld met een Effer, zal zeker 
regelmatig de dissel nog ter hand nemen bij het maken van klompen. 

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

DEN DISSEL

Monuta Magis. 
Voor de uitvaart
die bij uw
dierbare past.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

Monuta Magis 
Warandelaan 62
5707 CV Helmond
www.monutamagis.nl

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

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

Teardrop urnen

Voordracht: Leren 
leven met verliezen
Beek en Donk – In de aula van uitvaart-
centrum De Groof, aan de Oranjelaan 
54 in Beek en Donk wordt op woens-
dag 18 mei een voordracht ‘Verliesver-
werking’ gehouden. Onverwerkte rouw 
over geleden verliezen spelen een grote 
rol in het leven van velen. 

Een periode van rouw vraagt om aan-
dacht en respect. Om een rouwproces 
beter te kunnen begrijpen, vertelt Ma-
rieke de Bruijn tijdens haar voordracht 

over rouwverwerking en over de ver-
schillende knelpunten waarin je kunt 
vastlopen. Wat je kunt doen om deze 
pijnplekken een plaats te geven in je le-
ven. De voordracht is boeiend en leven-
dig en wordt (gratis) aangeboden door 
De Groof uitvaartverzorging. Iedereen 
die met een verlies te maken heeft ge-
kregen, op welk gebied dan ook, is van 
harte welkom.  Graag van te voren aan-
melden via www.degroofuitvaartverzor-
ging.nl onder: 'Bijeenkomsten'. 

De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Maandag jl. bereikte ons het droevige bericht dat

Hans van Neerven

is overleden. Hans was vele jaren een fijn en trouw lid van 
onze vereniging en als zodanig zullen we hem dan ook 

blijven herinneren.

We wensen Gertie, Evelien en Jorrit veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden van Vogelvereniging Laarbeek 

Een prachtig, krachtig mens, dat was zij:
Mam, Oma, Miet

Miet van Berkel-van Zeeland
echtgenote van

Henk van Berkel †
overleed in de leeftijd van 92 jaar

 Gemert, 12 februari 1924      † Beek en Donk, 30 april 2016

Dit melden u

Marianne en Joop, Femke, Ivo, Lenn en Mila, Martje en Dennis
Piërre en Toos
Jean
Antoinette en Hein, Laszlo, Pascale
Henriëtte en André
en iedereen die er voor heeft gezorgd dat Miet, met haar levenslustige 
tienerogen, naar eigen wens de afgelopen drie jaar thuis, op het pleintje, 
heeft kunnen blijven wonen. 

U bent welkom om persoonlijk afscheid te nemen van Miet in 
uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk, op vrijdag 
6 mei van 18.30 tot 19.30 uur.

Het gezamenlijk afscheid nemen van Miet wordt gehouden op maandag 
9 mei om 14.00 uur in de aula van uitvaartcentrum de Groof op 
bovenstaand adres. 

Iedereen die Miet heeft gekend is van harte welkom. 

In plaats van bloemen willen wij namens Miet vragen om gewoon te 
komen zoals je bent. 

Laatste boodschap van Miet aan de wereld:
“Dat iedereen eerlijk is.”

Correspondentieadres: Barrierweg 173 - 5622 CM Eindhoven

DANK BETUIGING

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed,
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

 
Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de 

vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het 
overlijden van

Wim van Doren

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren
dat Wim bij zovelen geliefd was.

Onze speciale dank gaat uit naar het team van de zorgboog in 
Zonnetij.

Fam. Verschuren  Fam. Van Doren

Dankbetuiging
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Snoeperij Jantje beleeft feestelijke opening 

De eerste werknemer, Joël Verbakel, opende samen met Marscha Verstappen de winkel 

Redacteur: Louke Kreemers 
Fotograaf: Joost Duppen 

Aarle-rixtel - De zon zorgde er afge-
lopen zondag voor dat het nieuwe 
terras van Snoeperij Jantje direct ge-
bruikt kon worden. De winkel was al 
anderhalve week open op de nieuwe 
locatie aan de Wilhelminalaan, maar 
is nu ook officieel geopend.  Zo’n 120 
vrienden en bekenden kwamen een 
kijkje nemen in het voormalige Aarle-
se streekmuseum. 

Eerder open 
Speciaal voor de opening hebben Mar-
scha en David Verstappen hun oudste 
zoon en zijn vrienden in een net pak ge-
stoken, de hele middag worden de gas-
ten bediend door deze keurige mannen. 
Zo heeft het echtpaar zelf alle tijd om de 
gelukswensen en cadeaus in ontvangst 
te nemen. Ook de werknemers van de 
snoeperij zijn, allemaal chique gekleed, 
naar de opening gekomen. De veer-
tien medewerkers hebben allemaal een 
zorgvraag, de Snoeperij biedt hen een 
dagbesteding. De werknemers konden 

hun nieuwe werkplek nu eindelijk aan 
hun familie laten zien. “We zijn nu an-
derhalve week open, dus onze mensen 
hebben al goed kunnen wennen op de 
nieuwe locatie’’, vertelt Marscha. “Ei-
genlijk zouden we pas vanaf donderdag 
28 april open gaan op de nieuwe loca-
tie, maar we konden niet meer wach-
ten. Voor onze mensen was het ook niet 
duidelijk en zij hebben juist duidelijkheid 
nodig. We hebben de laatste weken dus 
extra hard gewerkt zodat we er al eer-
der open konden.’’

Meer ruimte 
Het stel was op slag verliefd op het oud-
ste woonhuis in Aarle-Rixtel, het was de 
perfecte plek voor hun winkel. “In prin-
cipe zaten we goed in ons oude pand 
aan de Kerkstraat, maar we barsten wel 
uit onze voegen’’, legt Marscha uit. “We 
konden al geen kinderfeestjes meer or-
ganiseren en iedereen zat toch op el-
kaars lip. Hier hebben we weer ruimte, 
onze mensen hebben veel werkplekken 
waar ze kunnen zitten en hierdoor komt 
de rust weer wat meer terug en rust is 
voor onze mensen heel belangrijk.’’ 

Aandacht 
De eer om de nieuwe winkel te ope-
nen was voor Joël Verbakel, de eerste 
werknemer van Marscha en David. 
Samen met Marscha werd het karton 
voor de deur weggehaald en konden 

de bezoekers de nieuwe winkel komen 
bewonderen. Niet alleen voor de fami-
lie Verstappen en de werknemers een 
spannend moment, maar ook voor de 
vaste groep vrijwilligers. “Zonder hen 
zouden we de winkel niet draaiende 

kunnen houden’’, vertelt Marscha. “Er 
is een vaste groep van zo’n drie vrij-
willigers, vaak concentreren zij zich op 
de winkel en daardoor kan ik me echt 
op onze mensen concentreren en krij-
gen zij de aandacht die ze verdienen.’’ 

 

Oud-Hollandse snoepwinkel 
Er is de afgelopen weken hard ge-
werkt om het pand om te toveren 
in een oud-Hollandse snoepwinkel. 
“Vanaf nu kunnen we er ons eigen 
plekje van gaan maken. Naast snoep 
willen we straks ook taarten en koek-
jes gaan bakken in onze keuken, deze 
willen we dan serveren bij de koffie en 
thee die de mensen kunnen komen 
drinken op ons terras en in de koffie-
kamer. Hierdoor hopen we ook een 
ontmoetingsplaats te worden in plaats 
van alleen een winkel. Dat waren we 
al een beetje, maar we hopen het nu 
uit te breiden.’’   

Het streekmuseum is omgetoverd tot een oud-Hollandse snoepwinkel 

Het streekmuseum is 

omgetoverd tot een 

oud-Hollandse snoepwinkel

We willen met ons terras 

en wat we bieden ook een 

ontmoetingsplaats voor 

Aarle worden
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Agenda 6-11 mei 2016

Vrijdag 6 mei 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 7 mei 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor:  David Stride 
en Jack Crompton oorlogsslachtoffers, Jac 
van Rossum (mged), Jan en Ida van de 
Gevel-Slits, Voor overleden ouders Frans 
en Bertha Geurts van Kessel, dochter 
Narda en schoonzonen Leo en Piet.

Zondag 8 mei

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Maria 
van Vlerken (par),  Marinus en Toos van 
Stiphout en kleinzoon Mart, Overleden 
ouders Vlamings–Klomp, Overleden 
familie Verbakel–van de Zanden, Johanna 
van de Ven-van der Putten (verj), Voor 
vervolgde Christenen in India en Pakistan, 
Tot welzijn van alle vrouwen van onze 
parochie.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jo Manders-
Maas, Overleden leden van de K.V.L., Jo 
Brox-van Hooff (mged), Lena Donkers-van 
de Laar.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor 
Leonardus
Intenties in deze viering voor: Mien en Bert 
van der Linden, Willem en Miet van der 
Heijden-van Dijk, Diny van der Sanden-
van den Biggelaar, Johannes Swinkels en 
Allegonda Dirks de echtgenote, Martina 
Swinkels-Verschuren, Will Toussaint-van 
Wingerden, Marc en Antoon Kerkhof, 
Mien Bosma, Jan en Jack van Leuken.

Maandag 9 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 10 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van 
Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 11 mei

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

20.00 Lieshout Sint Servatius
Familieconcert, voor u zullen spelen Cor 
Rooijackers en Annelies Willemse met 
werken van Stanley, Langlais, Kirchhof, 
Bach, Franck en van Anrooij. Na het con-
cert vind er een gezellig samenzijn plaats in 
het Bavaria Brouwhuis tegenover de kerk 
met een drankje of koffie. Wij bekijken 
dan een DVD over de orgelcultuur door de 
eeuwen heen van Howard Goodall.

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

Arian de Groot

www.top-gardens.nl

Familieconcert door Annelies Willemsen 
en Cor Rooijackers

KBO Mariahout op Bedevaart naar Handel

Hartstichting haalt bijna 2000 euro op

Lieshout – In de St. Servatiuskerk wordt op 
woensdag 11 mei om 20.00 uur een familiecon-
cert gegeven door Annelies Willemsen en Cor 
Rooijackers.

Annelies Willemsen is organiste bij St. Jozef 
Helmond en Cor Rooijackers is organist bij St. 
Lucia Mierlo. Cor speelt o.a. Voluntary in G 
gr.terts van Jonh Stanley 1712-1786 en Pastora-
le Song van Jean Langlais 1907-1991. Annelies 

brengt o.a. Studieën fur Pedalflügel opus 56 van 
R. Schumann 1810-1856 en Komm heiliger 
Geist, Herre Gott     Joh.Seb. Bach 1685-1750 
ten gehore. 

Nadien is er een samenzijn voor de leden en aan-
hang van de KVOK (Koninklijke Vereniging van 
Organisten en Kerkmusici), en een dvd-film in 
het Bavaria Brouwerij Café tegenover de kerk met 
een consumptie. 

Mariahout – De Katholieke Bond van Ouderen 
Mariahout gaat op dinsdag 10 mei op bede-
vaart. 

Zij gaan op bedevaart naar Handel. Men vertrekt 
per fiets om 13.15 uur vanaf de kerk in Maria-
hout. Voor degene die met de auto gaan is het 
vertrek om 13.45 uur ook vanaf de kerk. 

Lieshout/Mariahout – De opbrengst van de col-
lectie in Lieshout en Mariahout heeft voor 2016 
een mooi bedrag opgeleverd. 

De opbrengst is €1.870,00. De Hartstichting be-
dankt alle gevers en collectanten voor giften en 
de geweldige inzet. 

Aarle-Rixtel – In missieklooster Heilig Bloed 
wordt op dinsdag 10 mei een themamiddag ge-
houden. Deze duurt van 14.00 tot 17.00 uur. 

Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 8 mei bij Zr. 
Sarto, tel. 0492-461324 of e-mail: zrsartostuer-

mer@yahoo.com. Het missieklooster is gelegen 
aan de Kloosterdreef 7 te Aarle-Rixtel. 

Door omstandigheden gaat de themamiddag van 
woensdag 15 juni niet door. 

Umzug ter ere van 125 jaar harmonie O&U

Beek en Donk - Beek en Donk staat op zondag 
22 mei 13.00 uur een wel zeer bijzondere ge-
beurtenis te wachten. Voor het eerst en uniek 
in Brabant vindt er dan een culturele rondgang 
plaats in het kader van 125 jaar O&U, ofwel 
zoals onze oosterburen het zeggen, ein Umzug.

Maar liefst achttien muzikale en folkloristische 
verenigingen uit Zuidoost-Brabant presenteren 
zich die middag aan de jubilerende harmonie 
met een rondgang door het dorp.

De route begint voor het gemeentehuis al waar 
de deelnemende verenigingen defilerend voorbij 
trekken aan het ‘O&U uit 1891’, speciaal voor 
deze gelegenheid uitgebeeld door het overdag 
orkest van Beek en Donk, ODE. De route gaat 

vervolgens verder over de Koppelstraat, Heuvel-
plein, Pater Becanusstraat, Otterweg, Brouwer-
straat, Piet van Thielplein, Koppelstraat, Vincent 
van Goghlaan en de Rubenslaan om vervolgens 
weer in de Koppelstraat voor het gemeentehuis 
te eindigen. Voor het gemeentehuis brengen alle 
deelnemers tot slot een gezamenlijke mars en 
het Wilhelmus ten gehore en eindigt de rond-
gang met een instrumentengroet. 

Het beloofd een prachtig geheel te worden met 
wel zeer bijzondere deelnemers. Wie dat zijn wil 
de organisatie nog niet verklappen, maar dat 
het zeer de moeite waard is om te komen kijken 
staat vast. En met een beetje lekker weer wordt 
dit een zeldzame mooie happening die niemand 
mag missen.

Themamiddag in het missieklooster Heilig Bloed
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"Of ze hun verstand nog hebben 
is mij een raadsel, stel gekken om 
zo vroeg met die klote herrie door 
de straat te lopen!’ Deze reactie 
van Boontjes zie ik staan op de poll 
van Omroep Kontakt. De meesten 
van de stemmers kunnen zich 
echter wel vinden in de traditie 
van het dauwtrappen door de 
harmonieën van Laarbeek. Dit 
jaar is Beek en Donk het toneel 
voor de vroege wandeling op 
deze ordinaire doordeweekse 
zondagmorgen. Vijf fotografen 
en een kalende verslaggever staan 
klaar om voor diverse Laarbeekse 
media verslag te doen van een 
oud fenomeen. Vroeger stonden 
de mensen op Hemelvaartsdag 
al om drie uur 's nachts op om 
blootsvoets op het gras te dansen. 
Het dauwtrappen was geboren. 
Dit als heidens gebruik om de 
heropleving van moeder natuur 
te vieren. Tegenwoordig is dit 
een muzikale opening van het 
groeiseizoen op de eerste zondag 
in mei. Omdat ik denk dat het 
iets met fietsen te maken heeft 
ben ik voor dag en dauw op de 
fiets gestapt om richting de kiosk 
in de Muziektuin te rijden. Van 
links en rechts marcheren de 
korpsen naar het centrum van 
het dorp. Liessent in vol ornaat 
en uiterst gedisciplineerd, Aale 
gehuld met een feloranje das om 

de nek en Beek en Donk gekleed 
in een variëteit aan uniformen. 
Op aandringen van de voorzitter 
drink ik een glaasje mee als 
heildronk op de festiviteiten van 
de muzikale verenigingen. Samen 
bestaan de orkesten dit jaar al 
ruim 400 jaar; sommigen is dit 
echt aan te zien. Vandaag 
staat verbroedering blijkbaar 
hoog in het spreekwoordelijke 
vaandel. De aubade kan weer 
doorgang vinden. Een of 
andere schreeuwlelijk van 
een tambour-maître geeft 
het commando rè-hèchts 
….om.  Gehoorzaam 
als drie bataljons 
Koreaanse militairen 
trekken de muziek-
korpsen richting 
Muziekcentrum het 
Anker, alwaar de 
sportvloer omgetoverd 
is tot een arena voor de 
indoor kampioenschappen 
gaffelwerpen. Gekker moet 
het heus niet worden. Het is 
nog vroeg dus ik kruip maar 
weer eens achter de gebreide 
boks van moeder de vrouw. Of 
zoals de schipper zegt, achter 
kaap kont. Lekker slapen. 
‘Op de plaa-haats rust, en 
rusten.

VROEG OP Volgens P. Skauwe
COLUMNWijkschouw in de Voorbeemd: primeur voor Laarbeek

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Woningbouwvereni-
ging WoCom, gemeente Laarbeek en 
de politie houden op woensdag 11 
mei een ‘wijkschouw nieuwe stijl’ in 
wijk ‘De Voorbeemd’ in Beek en Donk. 

Wijkschouw
Een vertegenwoordiger van de ge-
meente gaat samen met iemand van 
WoCom en wijkagent René Jansen 
op 11 mei door de wijk lopen. Vanaf 
18.30 uur ’s avonds is het de bedoeling 
dat de bewoners van ‘De Voorbeemd’ 
uit de huizen komen om problemen of 
misstanden direct te bepraten met deze 
drie personen. Dit kan van alles zijn. 
Vindt u dat de parkeerplaats tegen-
over uw huis helemaal overwoekert? Is 
het bekend bij iedereen, dat sommige 
stukken van het speelterrein stelselma-
tig voor andere doeleinden wordt ge-
bruikt en soms vernield? In sommige 
stukken van de wijk wordt steeds weer 
opnieuw veel te hard gereden, zodat 
de kinderen gevaar lopen. Kunnen 
buurtbewoners samen iets doen of is 
er in samenwerking met de wijkagent  
iets af te spreken? Hebt u een idee of 
iets op de lever, dat u al lang eens aan 
de orde wilde stellen? Dit is uw kans! 
Samen met de gemeente, de politie en 
de woningbouwvereniging is het de 
bedoeling, dat de wijkbewoners ko-
men tot ideeën om zelf de problemen 
aan te pakken. Een enkele tip of wat 
hulp van één van deze instanties zou 
kunnen zorgen voor een veel betere 
sfeer in de wijk. Zo heeft de gemeente 
bijvoorbeeld een aanhanger beschik-

baar als u samen met de straatbewo-
ners de gezamenlijke groenstrook wilt 
aanpakken.

BIN
Als de groep om ongeveer 20.00 uur 
klaar is met de rondgang wordt de 
wijkschouw afgerond in de tent op het 
centrale grasveld. Daar wordt ook een 
nieuw initiatief voor de wijk ten doop 
gehouden. Het BIN-project staat los 
van de wijkschouw, maar is een pro-
ject dat landelijk wordt ingevoerd. BIN 
staat voor: BuurtInformatieNetwerk. 

Dit is manier om wijken veiliger te 
maken. Hoe werkt het? Er wordt per 
wijk één (of meer) Whatsapp-groepen 
aangemaakt, die beheerd worden door 
iemand uit de wijk. Deze persoon krijgt 
de leiding over de groep en beslist wie 
er deel van gaat uitmaken. De groep 
gaat over zakelijke dingen in de wijk. 
Het zou kunnen zijn dat er is ingebro-
ken en iemand heeft dat gemeld via 
de groep. Hij vermeldt ook, dat hij de 
daders heeft zien vluchten in de rich-
ting van de Rietkampen. Dat kan dan 
heel gericht door de beheerder wor-
den doorgegeven aan de politie via 
het alarmnummer 112. Dat telefoon-

nummer wordt dan ook niet overbe-
last door diverse mensen, die tegelijk 
bellen. 

Overigens kan iedereen altijd de politie 
bereiken via het nummer 0900-8844, 
als het niet erg dringend is. Anoniem 
(is ook écht anoniem verzekert wijk-
agent René Jansen) is mogelijk via 
0800-7000. "Dit zou je bijvoorbeeld 
kunnen bellen als je denkt, dat je buur-
man een hennepkwekerij heeft", geeft 
René als voorbeeld.

Primeur
De Voorbeemd is een wijk in Laarbeek 
en zó groot en divers, dat er geen 
buurtvereniging is. Daarom is dit ge-
deelte van Beek en Donk uitgekozen 
voor de primeur van de wijkschouw op 
11 mei. Het is de bedoeling, dat dit ook 
in andere wijken gaat gebeuren. Via 
de dorpsondersteuner kunnen buur-
ten een verzoek hiertoe indienen. De 
initiatiefnemers hopen dat deze eerste 
‘wijkschouw nieuwe stijl’ een succes 
wordt. Maar dat ligt aan de bewoners 
van primeurwijk De Voorbeemd!

Wijkagent René Jansen en gemeentevertegenwoordiger Joris Rops spreken met wijkbewoonster oma Betsie Knufman

De wijkschouw is bedoeld 

om problemen of misstanden 

direct te bepraten met politie, 

WoCom en gemeente 

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan: 088-444 9550

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

spankappen • afschermzeilen • voorzettenten caravans • verandazeilen

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:

Verandazeilen op maat
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Biezenweg 2a   |   Beek en Donk   |   Tel.: 0492-461310  |  www.tuincentrumdebiezen.nl

Hier worden moeders blij van!Deze aanbiedingen zijn geldig 
van 4 t/m 10 mei 2016

R

Nieuw bij De Biezen

Woonaccessoires

Cadeaubon
• In ieder gewenst bedrag
• Het 5 jaar geldige tegoed mag in 
   delen worden besteed
• Mooi verpakt in handig draagtasje!

www.tuincentrumdebiezen.nlBiezenweg 2a, 5741 SB Beek en Donk, Tel.: 0492-461310

Cadeaubon

www.tuincentrumdebiezen.nlBiezenweg 2a, 5741 SB Beek en Donk, Tel.: 0492-461310

CadeaubonCadeaubonAlsjeblieft,

je cadeaubon voor

Dit cadeau komt altijd uit!

Van: ..........................................

Bedrag: ......................................

Datum afgifte: .............................

www.tuincentrumdebiezen.nl

• Mooi verpakt in handig draagtasje!

Moederdag boeket
Mooi vol en vers 
handgebonden 
boeket. Compleet 
met hartje
van € 16,95

Moederdag boeketMoederdag boeketMoederdag boeketMoederdag boeketMoederdag boeketMoederdag boeketMoederdag boeketMoederdag boeketMoederdag boeketMoederdag boeketMoederdag boeket
Mooi vol en vers 
handgebonden 
boeket. Compleet 

nu

€12.99

Aardbei plant
Super kwaliteit,
50-cm hoog in 23-cm pot
van € 6,99

Aardbei plantAardbei plant

50-cm hoog in 23-cm pot

STUNT!

nu

€3.99

Wandhanger
Keuze uit diverse 
kleuren & soorten.
55-cm hoog en 25-cm breed
van € 12,99

nu

€7.99

Kruiden festival
7 Soorten keukenkruiden in
cadeauverpakking
van € 14,95

7 Soorten keukenkruiden in
cadeauverpakking

nu

€9.99

Hortensia
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren,ø 50-cm 
met 10 tot 15 
bloemen
in 23-cm pot
van € 14,99

HortensiaHortensiaHortensiaHortensiaHortensia
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren,ø 50-cm 
met 10 tot 15 

in 23-cm pot
van € 14,99

nu

€9.99

Petunia “Surfinia”
Vol in de knop, 
bloeit de hele zomer. 
Verkrijgbaar in 
diverse kleuren.
ø 20-cm in 12-cm pot
€ 1,99 p/stuk

Petunia “Surfinia”Petunia “Surfinia”Petunia “Surfinia”Petunia “Surfinia”Petunia “Surfinia”Petunia “Surfinia”Petunia “Surfinia”Petunia “Surfinia”Petunia “Surfinia”Petunia “Surfinia”Petunia “Surfinia”Petunia “Surfinia”Petunia “Surfinia”
Vol in de knop, 
bloeit de hele zomer. 
Verkrijgbaar in 
diverse kleuren.
ø 20-cm in 12-cm pot
€ 1,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Boeket in vaas
Verkrijgbaar in diverse kleuren
50-cm hoog, compleet met 
vaas en het hartje
van € 8,99

Hier worden moeders blij van!Hier worden moeders blij van!Hier worden moeders blij van!Hier worden moeders blij van!Hier worden moeders blij van!Hier worden moeders blij van!Hier worden moeders blij van!Hier worden moeders blij van!Hier worden moeders blij van!Hier worden moeders blij van!

Nieuw bij De Biezen

Verkrijgbaar in diverse kleuren

nu

€5.99

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Geniet van wat lekkers 
in het Tuincafé

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

Op de foto van 
vorige week 
kwam 1 reactie 
binnen bij de 
redactie:

Deze foto is 
blijkbaar van 
1974, met 
Nora van Wet-
ten, Frank 
van Stiphout, 
Eugenie Jeur-
gens, Cynthia 
van Stiphout, Marie-Faustine Vogels, 
Alexander van Roij, Arjan Gijsbers, Ad van de 
Ven, Caroline van Dijk, Ingrid Verbakel, Paul 
Hoeben, Inge Keeman-van Den Heuvel, Irma 
Moons en Leon Verbakel.

Het jongetje met die gestreepte trui (wit, rood, 
bruin) midden op de foto links is Antonio Duij-
melinck en meer naar voren midden het jon-
getje is zijn broer. Uniek dat ze in de dezelfde 
klas zaten, want er was een leeftijdsverschil 
van bijna 
een jaar rond 1974 bij juffrouw Carla.

Groetjes Leo Duijmelinck

Historische beelden
40-jarige buurtvereniging ‘De Zwaan’ onthult buurtbord

 Het bord van de jubilerende buurtvereniging 'De Zwaan' werd afgelopen weekend onthuld 

Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Omdat buurtvereni-
ging ‘De Zwaan’ 40 jaar bestaat, werd 
afgelopen zondagochtend een bord 
onthuld. Het gebeuren vond plaats 
rond een uur of elf, waarbij iedereen 
werd voorzien van koffie, thee, ranja 
en een versnapering. Jos Huijbers, de 
huidige voorzitter, nam het woord en 
sprak een warm welkom uit voor alle 
belangstellenden. 

Gezellig weerzien 
Niet alleen huidige buurtleden, jong 
en oud, waren aanwezig, maar ook 
oud-buurtleden en bijna alle leden van 
het eerste bestuur kwamen kijken naar 
de onthulling. Dat was een bijzonder 
weerzien van deze gezellige, informe-
le club, die de buurtvereniging altijd is 
geweest. Na een leuke inleiding was 
het tijd om het bord te onthullen. Dit 
werd gedaan door Jos Huijbers, de al-
lereerste voorzitter Ad Huijbers en het 
oudste buurtlid Harrie van de Laar. Na 
deze onthulling werd er nog gezellig 
nagebuurt in het zonnetje.

Het bord 
Het mooie, stijlvolle bord is gemaakt 
van Cortenstaal, met de naam en het 

logo van buurtvereniging ‘De Zwaan’. 
Het bord is ontworpen door bestuurs-
lid Susan Sneijers en door Roel Beek-
mans van Sky-Highmedia. Oud-buurt-
genoot Theo Leenders van Leenders 
RVS Industries BV heeft het bord ge-
maakt. Het is geplaatst in een bloem-
bak tegenover café-restaurant ‘De 
Zwaan’, die gemaakt en onderhouden 
is door buurtleden Emmie en Dirk-Jan 
Spierings. 

Buurtvereniging ‘De Zwaan’ is op-
gericht op 8 januari 1976. De naam 
is afkomstig van café-restaurant ‘De 
Zwaan’, omdat dat het centrale punt 
is en het enige café-restaurant in de 
buurt. Tijdens de vele buurtevenemen-
ten had de eigenaar Harrie Theunissen 
altijd een vat bier klaar staan, wat na-
tuurlijk erg gewaardeerd werd. 

Mooiste carnvalswagen 
“Het oprichten van de vereniging ging 
vrij vlot, omdat er genoeg belangstel-
ling was”, aldus Ad Huijbers, de me-
de-oprichter van de buurtvereniging. 
“We hebben bestuursleden gezocht 
in alle straten van onze buurt, zodat 
elke hoek vertegenwoordigd was." 
"Omdat ik al vrij snel in dienst moest, 

heeft mijn zus Tiny het van mij overge-
nomen, want we gingen wel volop ac-
tie ondernemen”, vult het toenmalige 
bestuurslid Freddie van Lieshout aan. 
Vooral het bouwen van de mooiste 
carnavalswagen was destijds een be-
langrijke competitie in het dorp, waar-
bij de buurtvereniging altijd terecht 
kon in de loods van Harrie van de Laar. 
Daarnaast was het winnen van de Zes-
kamp een hot item voor de Beek en 
Donkse buurtverenigingen.

2016 
In de loop van 40 jaar zijn voorge-
noemde activiteiten verdwenen in de 
buurtvereniging. Wat wel gebleven 
is, is paaseieren zoeken en het Sinter-
klaasfeest voor de kleinsten, de nieuw-
jaarsbijeenkomst voor iedereen, een 
buurtfeest en buurtbarbecue voor de 
volwassenen en verscheidene uitjes 
voor verschillende leeftijdsgroepen. 
Daarnaast waren er fietstochten, drop-
pingen, survivals en elk jaar een grep-
peltocht sinds het laatste decennium. 
Dit jaar was er vanwege het 40-jarige 
bestaan een luxe nieuwjaarslunch, 
groot buurtfeest en komt er, onder an-
dere, een barbecue voor alle leden en 
een speciaal uitje voor de tieners.

Het oprichten van de vereniging ging vrij 

vlot, omdat er genoeg belangstelling was

NIEUWE BANDEN 
BIJ VERSCHUREN BANDEN
SNEL EN VOORDELIG!

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

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOPS
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!
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Uitleg van recept:
Soep: 
Schil de soepasperges en snijd ze in stukken 
van 2 cm. Smoor de gesnipperde uien in een 
beetje boter en voeg daarna de stukjes asperge 
toe. Smoor de asperges kort en voeg de bouil-
lon toe. Kook de asperges goed gaar en pureer 
de massa vervolgens in de blender. Wrijf de 
massa door een zeef. Doe de room bij de soep 
en kook de soep in tot een ietwat romige soep. 
Breng de soep op smaak met zout en peper

Garnituur:
Schil de asperges en snijd ze in stukken van
8 cm. Snijd daarna de stukjes mooi gelijkmatig 
reepjes (luciferdikte 2 tot 3mm) en frituur 
deze kort op 180ºC tot ze goudbruin zien. Laat ze 
uitlekken op keukenpapier. Snijd de achterham in kleine blokjes. Snijd de 
sjalotten fijn. Bak de sjalotjes kort in wat boter en voeg de ham toe. Maak even 
goed warm en maak op smaak met zout en peper. Schil de bleekselderij met 
een dunschiller en snijd ze in blokjes van 2½ mm. Blancheer de groente kort in 
water met zout en vermeng met de ham en de sjalotjes. Maak in het midden 
van een soepbord een bergje van het bleekselderij/ham/sjalot mengsel. Giet de 
hete soep eromheen. Leg boven op het bergje wat gefrituurde aspergereepjes.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Heerlijk licht gebonden aspergesoep

deze kort op 180ºC tot ze goudbruin zien. Laat ze 
uitlekken op keukenpapier. Snijd de achterham in kleine blokjes. Snijd de 

IngrediëntenSoep:
550 gr soepasperges1 ui
2 l  kippenbouillon3 dl roomzout en peper

Garnituur:150 gr asperges150 gr achterham100 gr sjalottenpeper en zout1½ bleekselderijstengel 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk
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Dauwtrappen...Mooi! ...Laarbeek

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Ineke CoppensMarijke Brouwers 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

de razende reporter

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

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

Sudoku
9 1 5

6 5 7 1

2 8

8 6 3 2

7 8

7 5 9 1

4 3

2 3 6 4

9 4 1

Puzzle #92396

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AANRADER
ARCHITECT
ASBEST
BETRAPT
BOUWKUNDE
CHOCOLADE
DROPVETER

DUIVEN
FLORIJN
GRONDIG
HAVERMOUT
IRRITANT
JONGENS
KATACHTIG

LEEUWERIK
MACHTIG
MOKERSLAG
NATUUR
OPPERVLAK
PARKEREN
RUSTIG

STRANDEN
TAPPEN
URINOIR
VECHTEN
WROETEN
ZATERDAG
ZWENDEL

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ARCHITECT BOUWKUNDE CHOCOLADE
DROPVETER HAVERMOUT KATACHTIG
LEEUWERIK MOKERSLAG OPPERVLAK
AANRADER IRRITANT PARKEREN
STRANDEN ZATERDAG BETRAPT
FLORIJN GRONDIG JONGENS
MACHTIG URINOIR VECHTEN
WROETEN ZWENDEL ASBEST
DUIVEN NATUUR RUSTIG
TAPPEN

Moederdag

Eet smakelijk!
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Voor de meeste leden van O&U 
is het muziek maken een hob-
by. De harmonie is daarom een 
echte vereniging: een club men-
sen die samen met elkaar lekker 
muziek maakt en gezellig een 
drankje drinkt na concert of 
repetitie. Elke vereniging heeft 
zijn verenigingsverhalen en in 
125 jaar tijd is er veel gebeurd. 

Concoursen zijn erg mooi om 
de verenging als een groep bij 
elkaar te brengen, omdat je sa-
men heel hard werkt om iets te 
bereiken. Alles moet kloppen, 
anders lukt het niet. Als vereni-
ging maak je tijdens zo’n con-
cours heel wat mee. Tijdens een 
concours in Arnhem zat het hele 
orkest op het podium en het 
concert moest beginnen. Heinz 
Friezen, de eerste dirigent, was 
alleen nog niet aanwezig. Ieder-
een begon zenuwachtig te wor-
den en de voorzitter riep: “Piet 
gaat dirigeren”. Net op het laat-
ste moment ging de deur open 
en kwam Heinz Friezen binnen-
lopen.  Geluk voor Piet.
Recenter is het concours in Ita-
lië, aan het Gardameer. Na het 
feest ’s avonds ging een groep 
harmonieleden met saxofoon en 
een stel Italianen terug naar het 
hotel. Voor de grap zeiden de 
Beek en Donkenaren dat ze wil-
den testen of de saxofoon zou 
kunnen drijven. De doos werd 

in het Gardameer gegooid. De 
Italianen waren in shock, maar 
wisten niet dat de saxofoon al 
uit de doos was gehaald. 

Het is lang geleden, maar het 
grootste succes van de harmo-
nie blijft het wereldkampioen-
schap in 1978. Destijds werd 
de harmonie door heel het dorp 
ingehaald toen ze terugkwa-
men in Beek en Donk. Met vier 
touringcars waren orkest en 
fans onderweg naar huis. Toen 
iemand moest plassen werd de 
bus niet stilgezegd, want de 
buschauffeur wilde als eerste 
in Beek en Donk zijn. Daarom 
werd de deur open gedaan en 
werd er uit de rijdende bus ge-
plast. Het feest in Beek en Donk 
was om 7 uur ’s ochtends nog 
niet afgelopen. Mensen die na 
goed een uurtje slaap op weg 
waren naar hun werk zagen dat 
er nog steeds mensen in het café 
zaten. De reis werd afgebroken 
en het werk werd afgezegd om 
weer door te kunnen feesten.

We gaan er van uit dat we in het 
jubileumweekend, 19 t/m 22 
mei, weer genoeg zullen mee-
maken, zodat er over tientallen 
jaren nog steeds verhalen over 
worden verteld. 

Verhalen van Ben Engels, opge-
tekend door Tanya van de Burgt

125 jaar verhalen

Fotowerkgroep 'Kiek Nou': bezeten door natuurbeelden

Redacteur: Marie-Christine van 
   Lieshout

Laarbeek - Het kouderecord werd 
verbroken in april. Toch ontwaakt de 
natuur uit haar winterslaap. Gonzen-
de insecten en fris ontluikend groen 
sieren het Laarbeeks landschap. IVN 
Laarbeek brengt al jaren onze nabije 
natuur onder de aandacht. Fotogra-
fen binnen de organisatie, verenigd 
in fotowerkgroep ‘KiekNou’, bren-
gen met foto’s de verborgen natuur 
in beeld, getuigen van een levendige 
Laarbeekse flora en fauna.

Bevlogen leden
“Wij zijn bijna geobsedeerd door na-
tuur", lacht voorzitter van de foto-
werkgroep Paul Colen, terwijl hij net 
een grote lens test. Met foto’s die 
‘KiekNou’ maakt wordt Laarbeek-
se natuur zichtbaar voor een groter 
publiek. “Het is een sport om mooie 
foto’s te maken”, legt Paul uit. “Je 
voelt je als een jager op een prooi. Het 
vastleggen van een dier op het juiste 
moment geeft een euforisch gevoel.”  

De leden van de werkgroep zijn heel 
betrokken en helpen elkaar en de club 
vooruit. Ze komen uit alle kernen van 
Laarbeek. “Onze mensen hebben 
veel voor elkaar over", zegt Paul. “Ze 
delen bijvoorbeeld goede fotoplek-
ken, klussen voor het IVN en lenen el-
kaars materialen.” IVN Laarbeek is in 
een warme club die veel enthousiaste 
leden heeft. Binnen de fotowerkgroep 
komen liefde voor fotografie en na-
tuur samen. Leden van de club krijgen 
regelmatig cursussen waarin ze leren 
over licht, scherptediepte en instellin-
gen van de camera. Natuurlijk komen 
programma’s om foto’s te bewerken 
aan bod. “We bewerken elkaars fo-
to’s om te zien hoe je een foto kunt 
optimaliseren.” Paul lacht: “Je hebt je 
eigen smaak en stijl en het is leerzaam 
om te zien hoe anderen jouw foto be-
werken.”

IVN Kikkerconcert 
De doelstelling van het IVN, bijdragen 
aan een duurzame samenleving door 

mensen te betrekken bij natuur, mili-
eu, landschap en leefomgeving, wordt 
door IVN Laarbeek en haar fotoclub 
uitgedragen. Diverse activiteiten wor-

den georganiseerd; wandeltochten en 
fietstochten door en rond onze ge-
meente. Lezingen waarin de natuur 
centraal staat. Op 5 juni vindt het kik-
kerconcert weer plaats. “De zondag is 
het hoogtepunt, maar dit jaar vinden 
daarnaast een week lang activiteiten 
plaats”, vertelt Paul. “Scholen, oude-
ren en groepen belangstellenden wor-
den betrokken bij activiteiten rondom 
‘De Bimd’, het verenigingsgebouw in 
Aarle-Rixtel.” Natuurlijk worden er 

weer waterbeestjes gevangen in de 
vijver en tonen leden van ‘KiekNou’ 
hun mooiste foto’s.  

Entente Florale 
Bijzonder is dat de gemeente Laarbeek 
meedoet aan de landelijke groenwed-
strijd Entente Florale. Hierin strijden 
gemeenten om de titel ‘groenste dorp 
of stad’.  Laarbeek zal bezocht wor-
den door een jury die het dorp op ver-
schillende punten zal beoordelen. Het 
IVN heeft met foto’s van ‘KiekNou’ 
prachtige voorbeelden van de Laar-
beekse natuur, getuigen van de bij-
zondere natuur rondom Laarbeek.

Fotograaf: Michel Verhoeven 

"Het vastleggen van een 

dier op het juiste moment 

geeft een euforisch gevoel"

 Marcel van de Kerkhof, Paul Colen (huidige voorzitter) en Arjan Jeurgens (voormalige voorzitter)

VACATURE

Biezenweg 2A • 5741 SB Beek en Donk • Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

Functie;
Kassa en inpakwerkzaamheden. Waar nodig assisteren op andere 
afdelingen.
 
Functie eisen:
Klantvriendelijk, stressbestendig en een goed geheugen. Leeftijd 
ca. 17 jaar.
 
Interesse:
Stuur dan je sollicitatie met cv per e-mail naar info@tcdebiezen.nl
t.a.v. Maarten van den Heuvel

VACATUREVACATURE

Tuincentrum De Biezen is op 
zoek naar weekendhulpen

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

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

WWW.JACOBSAUTOS.NL

auto-onderdelen

Porto kost €1095,-

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk
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In veel Laarbeekse keukens en restaurants wordt deze maand volop het witte goud 
geserveerd. Traditioneel met een eitje en ham of net op een andere manier zoals 
gewokt of in de vorm van soep. Ook wethouder Greet Buter geniet van deze periode. 
Met enige regelmaat tovert ze het witte goud op tafel voor haar gezin. 

Interview

• Schil de asperges van de kop af met een 
dunschiller

• Snij ongeveer 1 cm van de onderkant af
• Kook de asperges liggend in een grote pan 

met ruim water, zout en een klontje room-
boter. Kook zachtjes in 8-9 minuten, zet 
vuur uit en laat asperges nog even liggen

• Kook ondertussen de krielaardappeltjes 
beetgaar en de eieren mooi zacht

• De roomboter zachtjes ‘au bain-marie’ 
laten smelten en alleen het bovenste van 
de boter afscheppen en gebruiken

• Schep de asperges uit het vocht en leg de 
ham er heel even in en zet nog even op 
het vuur

• Asperges serveren met de krieltjes, de ge-
clarifieerde boter, het zacht gekookt ei en 
de gewelde ham. De krieltjes bestrooien 
met gehakte peterselie en nootmuskaat. 

    Apart serveren. 

Smakelijk eten!

BOODSCHAPPENLIJSTJE
voor 4 personen:  

2 kilo asperges

500 gr. Mini krieltjes (geschild)

4 eieren

200 gr. Roomboter

12 plakken gegrilde achterham

Peterselie

Nootmuskaat 

Greet is getrouwd met Paul en moeder van Laura 
(19) en Fleur (22). Tot twee jaar geleden werkte ze als 
communicatieadviseur bij de gemeente Veghel. Na 
de gemeenteraadsverkiezingen van Laarbeek in 2014 
ging ze aan de slag als wethouder. Ook die rol vervult 
ze al twee jaar met veel passie. 

Greet, je hebt een drukke baan. Ook jouw man Paul 
werkt veel. Heb je wel tijd om te koken?
“Ja, ik kook heel graag. Ik vind het jammer dat ik 
er niet altijd veel tijd voor heb. Bij ons thuis kookt 
degene die als eerste thuis is. Gelukkig plannen we 
ook regelmatig etentjes met bijvoorbeeld vrienden. Ik 
vind het heerlijk om dan lang in de keuken te staan en 
vervolgens heerlijk te tafelen met lekker eten en een 
goed glas wijn.” 

Dit is de maand van de asperges. Daar ben jij blij mee?
“Ik kook graag seizoensgebonden. Asperges vind ik 
enorm lekker. In deze periode eten we dan ook vaak 
een aspergegerecht thuis. Dat kan op traditionele 
wijze zijn, maar ook anders. In de periode buiten het 
seizoen eten we ook graag groene asperges.” 

We koken nu samen met de Jumbo. Wat vind je van 
Jumbo Laarbeek?
“Ik probeer zoveel mogelijk mijn boodschappen 
in onze eigen gemeente te doen. Jumbo Laarbeek 
(zowel Lieshout als Mariahout) is een fijne winkel. De 
winkel wordt gerund door een positieve en betrokken 
ondernemer, die met zijn winkels en manier van 
ondernemen midden in de samenleving van Lieshout 
en Mariahout staat. 

Recept

Brabantse Asperges

Bedankt en tot ziens bij  
Jumbo Laarbeek

Bon Appetit!

intelligent eigendom : GoedeMorgen Reclame & Communicatie

DEZE WEEK: GREET BUTER
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VANEEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN
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Teams Zorg & Welzijn in alle Laarbeekse kernen van start
Net als in de overige kernen van Laarbeek kunnen de inwoners van Lieshout sinds 4 april 
terecht bij hun eigen Team Zorg & Welzijn. Suzan de Koning (ViERBINDEN dorpsondersteu-
ner voor Lieshout), Desi Kardinaal (maatschappelijk werker LEV-groep) en Karen Reijnen 
(Wmo-consulente gemeente Laarbeek) vormen samen het Team Zorg & Welzijn Lieshout. 
Zij ondersteunen de inwoners bij het zoeken naar antwoorden en oplossingen op hun vra-
gen over onder andere zorg, wonen, relaties, leefomgeving, mantelzorg en voorzieningen.

“Eén aanspreekpunt voor alle vragen”
Het Team Zorg & Welzijn Lieshout is nu een maand onderweg en de eerste ervaringen zijn 
positief. Desi Kardinaal vertelt: “In het verleden was voor veel mensen niet duidelijk wie wat 
doet en bij wie ze terecht kunnen met bepaalde vragen. Nu is er dankzij onze samenwerking 
één punt waar ze naar toe kunnen komen en vanwaar alles in gang wordt gezet”. Het team 
houdt iedere woensdagochtend spreekuur in het dorpshuis. Daarnaast is er de mogelijkheid 
telefonisch of via een contactformulier op www.laarbeek.nl contact op te nemen. Suzan de 
Koning licht toe: “Mensen worden altijd binnen twee werkdagen door de juiste persoon te-
ruggebeld. Dat kunnen we nu gemakkelijk waarmaken, doordat we samen op kantoor zitten 
en we precies weten wie waarvoor verantwoordelijk is. We nodigen in deze eerste periode 
ook iedereen van harte uit om met ons kennis te maken. Ook als er niet direct een vraag ligt. 
Neem daarvoor gerust contact met ons op”.      

“Deskundigheid dichtbij”
Het Team Zorg & Welzijn kan dankzij de samenstelling en de aanwezige deskundigheid veel 
vragen zelf beantwoorden. Voor complexere vragen en situaties heeft het team daarnaast 
een grote kring van deskundigen om zich heen verzameld, waarmee nauw wordt samenge-
werkt. De zogenaamde tweede schil. Suzan: “Wij hebben als team de deskundigheid dichtbij. 

Als we het zelf niet weten, kunnen we snel schakelen met specialisten. Dan moet je denken 
aan de wijkverpleegkundige voor zorgindicaties, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) als 
het gaat om jongeren en opvoedproblematiek, de participatiecoach die mensen in de bijstand 
begeleid, de Wmo-consulent plus als het gaat om indicaties op het gebied van begeleiding en 
Stichting MEE voor mensen met een beperking. Deze organisaties zijn vanaf het begin be-
trokken bij de oprichting van de Teams Zorg & Welzijn. Daardoor kennen we elkaar inmiddels 
goed en zijn de lijntjes kort en duidelijk”.

“Recht op cliëntondersteuning bij keukentafelgesprek”
Via het Team Zorg & Welzijn of rechtstreeks via ViERBINDEN bestaat ook de mogelijkheid een 
beroep te doen op een cliëntondersteuner. Iedereen die een zogenaamd keukentafelgesprek 
heeft met Wmo of CJG heeft er recht op iemand mee te nemen. Dat mag iemand zijn uit het 
eigen netwerk, bijvoorbeeld een familielid of buurvrouw. Maar dat mag ook een onafhan-
kelijk cliëntondersteuner zijn. Suzan de Koning: “Onafhankelijke cliëntondersteuners worden 
beschikbaar gesteld door de gemeente, maar zoals de naam al zegt zijn zij onafhankelijk en 
ter ondersteuning van de cliënt. Het kan gaan om een vrijwilliger of een professional. Dit is 
afhankelijk van de hulpvraag. Wij raden altijd iedereen aan om iemand mee te nemen. Twee 
horen en weten immers meer dan één.” 

Bereikbaarheid Team Zorg & Welzijn Lieshout
Iedere woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur houdt het Team Zorg & Welzijn Lieshout in-
loopspreekuur in het Dorpshuis in Lieshout. Het team is telefonisch bereikbaar via het Klant-
contactcentrum van de Gemeente Laarbeek, telefoonnummer 0492 469 700. Ook kan er een 
bericht worden gestuurd via het contactformulier op de website www.laarbeek.nl/teamz&w.

Welzijn
Zorg

MeedenkenAdvies

Oplossing

Hulp

Contact

Mantelzorger
Inloopspreekuur

Wonen Maatschappelijk

Vlnr: Karen Reijnen, Suzan de Koning, Desi Kardinaal

Vrijdag 6 mei 2016

Redacteur: Jac Babin

Munten, kaarten, postzegels en thee-
zakjes. Het zijn zo maar wat popu-
laire verzamelitems. Maar er is nog 
veel meer. Mensen verzamelen de 
meest bijzondere dingen, ook in ons 
Mooi(e) Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij  Luuk 
Philipsen in Beek en Donk. Vol trots 
vertelt hij over zijn enorme verzameling 
attributen uit de Eerste Wereldoorlog.

Luuk Philipsen
Een vriendelijke man doet open. Liefde 
voor geschiedenis is hem met de pap-
lepel ingegoten, zo blijkt al snel. Aan 
de muur hangen posters over de Eerste 
Wereldoorlog. Hier en daar een kogel-
puntje, hulsje of een granaatscherfje. 
Verder een Duitse bureautelefoon en 
een kast gevuld met 336 boeken en 
317 DVD’s over ‘La Grande Guerre’. 
Luuk is 43 jaar oud. Hij is single. “Het 
zou ook niet meevallen om een vrouw 
te vinden met wie ik mijn passie voor 
de Eerste Wereldoorlog zou kunnen 
delen”, glimlacht hij. 

Hoe het begon
Op vakantie onderweg in Frankrijk be-
zocht de 10-jarige Luuk met zijn ouders 
bij Suippes, een stuk onaangeroerd 

slagveld uit de Eerste Wereldoorlog. 
"Het eerste wat ik daar vond was 
een stuk roestig prikkeldraad en een 
menselijk bot. Vervolgens werd ik ge-
troffen door een foto in het Mémorial 
de Verdun, waarbij alleen een hand 
boven de grond uitstak. Dat is me al-
tijd bijgebleven. Jaren later zag ik de 
prachtige documentaire ‘Bommen en 
granaten’ van Bram Vermeulen en 
wilde ik alles te weten komen over de 
Eerste Wereldoorlog.”

“In 2006 kwam ik in het dorpje 
Romagne sous Montfaucon, in con-
tact met de Nederlandse eigenaar 
van het museum ‘Romagne ’14-‘18’. 
Rondom dit dorpje vond in 1918 het 
Meuse-Argonne offensief plaats. In de 
laatste 47 dagen van de oorlog von-
den 26.277  Amerikanen daarbij de 
dood! In deze omgeving heb ik veel 
attributen gevonden en ik ben, sinds 
2007, zelfs gids in dat museum.” 

De verzameling
De museumkamer is op de 

bovenverdieping. In de vitrinekasten 
staan hele rijen met flessen, versier-
de granaathulzen, bajonetten, hel-
men, een kraaienpoot en medische 
gebruiksvoorwerpen uit die tijd. Een 
enorme kruik met het opschrift SRD 
(Service Rum Diluted). “Soldaten ga-
ven een andere betekenis aan die let-
ters”, lacht Luuk, “Seldom Reaches 
Destination.” Veel attributen vond hij 
zelf, of hij kocht ze bij het museum in 
Romagne en op rommelmarkten al-
daar.

Twee zaken uit zijn verzameling 
zijn Luuk het meest dierbaar: Een 
Nederlands herinneringskruis en een 
oorkonde. “Mijn opa zat destijds in 
het Nederlandse leger, onder andere 
in Roosendaal en later als ordonnans 
van een officier. Hij kreeg na de oorlog 
zo’n kruis uitgereikt. Helaas, is dit niet 
het originele”, zegt Luuk spijtig.

Op het Amerikaanse oorlogskerkhof 
van Meusse-Argonne met 14.246 gra-
ven, viel zijn oog op de naam Joseph 
Lukeman. Een Amerikaans soldaat, 

vermist op 1 oktober 1918. “In het 
museum in Romagne, noemen ze mij 
ook zo”, glimlacht Luuk. “Die naam 
op de muur van vermisten heb ik daar-
om geadopteerd en zijn geschiedenis 
uitgezocht. De oorkonde hangt aan 
de muur in de huiskamer.” Luuk legt 
tweemaal per jaar een bloemetje neer 
voor de muur met zijn naam zodat hij 
niet in de vergetelheid raakt.

Een wens
“Een wens….?”, herhaalt Luuk ter-
wijl hij zijn ogen langs de overvolle 

vitrinelasten laat glijden. “Als iemand 
mij een Coca Cola-flesje kan leveren 
uit 1916, dan is dat zéér welkom, want 
die zijn echt zeldzaam!”

Contact
Mensen die voorwerpen hebben voor 
de verzameling van Luuk, of die zijn 
wens in vervulling kunnen laten gaan, 
kunnen contact opnemen via de redac-
tie van DeMooiLaarbeekKrant (0492-
832182 of redactie@mooilaarbeek.nl) 
waarna hij contact op zal nemen.

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...
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Als iemand mij een Coca 

Cola-fl esje kan leveren uit 1916, dan is dat 

zéér welkom, want die zijn echt zeldzaam!
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Horecavereniging Laarbeek presenteert:

www.terrasnaarterras.nl/smikkelboekje

Smikkelboekje  2016 vol verrassende gerechtjes!
Na het succes van voorgaande smikkelboekjes presenteren 
wij ‘Smikkelboekje 2016’. Een boekje vol 10 heerlijke 
gerechtjes (t.w.v. €4,00 per gerecht) voor maar €15,00 in 
totaal! Dat is het nieuwe ‘Smikkelboekje 2016’. Er doen 
in totaal 10 bedrijven aan mee. Deze bedrijven vallen ook 
onder de Laarbeekse ‘Terras naar Terras’-fietsroute. Ideaal 
dus om te combineren!”

Wat houdt het in?
In het ‘Smikkelboekje 2016’ vind je tien bonnen. Elk 
bedrijf heeft speciaal een gerechtje gemaakt voor in het 

‘Smikkelboekje 2016’. Je kunt de bonnen willekeurig bij alle 
deelnemende bedrijven inleveren en daar krijg je dan het 
gerechtje voor. Te denken valt aan een kipburger bij Bavaria 
Brouwerij Café, een kop huisgemaakte soep bij Herberg de 
Brabantse Kluis of een heerlijke ijscoupe bij De Verrassing.  

Het afnemen van een consumptie is verplicht. Er mogen 
per keer maximaal zes bonnen tegelijk worden ingeleverd 
bij één bedrijf. In het boekje vind je precies wat je krijgt en 
wanneer je waar de bonnen in kunt leveren. Je koopt het 
‘Smikkelboekje’ bij alle aangesloten horecaondernemers. 

Smikkelboekje  2016 vol verrassende gerechtjes!

• 10 Smikkelbonnen
• 10 heerlijke, diverse 
gerechtjes

• t.w.v. €4,00 per gerecht
• Ideale combinatie met  
‘Terras naar Terras’-route! 

‘Smikkelboekje 2016’. Je kunt de bonnen willekeurig bij alle ‘Smikkelboekje 2016’. Je kunt de bonnen willekeurig bij alle 
deelnemende bedrijven inleveren en daar krijg je dan het deelnemende bedrijven inleveren en daar krijg je dan het deelnemende bedrijven inleveren en daar krijg je dan het 

Bavaria Brouwerij Café 
De Schevelingse in-Loop
De Pelgrim
IJssalon de Verrassing
Grand Café Stout
Landgoed d’n Heikant
Herberg de Brabantse Kluis
Pannenkoekenhuis Pluk
Café Thuis
Eethuis Cafetaria IJssalon “ De Donck”

Kipburger met sla tomaat en piccalilly mayonaise.
Smeuïge pasta gerecht met paddenstoelen en gerookte zalm snippers met Parmezaanse-kaas.
Een heerlijke gehaktbal uit de jus met bruin of wit brood en mosterd.
“De Smikkel Verrassing” een door ons samengestelde frisse ijscoupe.
Mals brood met rundercarpaccio, gebakken eitje, parmezaanse kaas en rucola.
Huisgemaakt satéspiesjes met brood, satésaus en kroepoek.
Een kop huisgemaakte soep naar keuze.
Huisgemaakte pasteitjes met ragout naar keuze.
Een heerlijke portie rundvlees bitterballen.
Huisgemaakte kipspiesjes, broodje, pikante saus en verse rauwkost.

Terras naar Terras + Smikkelboekje             Gerechtje

Moederdag tip!Smikkelboekje2016
Prijs 

€15,00 

Streefbedrag voor bijna 80% binnen

Veel activiteiten bij TopTeam Huibers
Beek en Donk – Het doel van TopTeam 
Huibers is om €11.000,00 op te halen, 
ze zitten in middels op een €8.500,00. 
Wat wil zeggen nog €2.500,00 te gaan 
en dat is ongeveer een €76,00 per dag. 
Hiervoor hebben ze de maand mei ver-
overd met hele mooie activiteiten.

Flessenactie
Direct na Carnaval 2016 is Top Team 
Huibers gestart met een flessenactie 
en deze verloopt voorspoedig. Al zo’n 
€700,00 is er mee binnen gehaald, op 
naar €1.000,00. Wilt u alsnog flessen 
inleveren? dat kan bij de volgende 
adressen in Beek en Donk: School-
straat 27, Heereindsestraat 7a, Rogier 
Monicxlaan 10, Ten Bleek 31 en Trom-
bonestraat 2. En in Aarle-Rixtel: Goos-
sensstraat 13. Daarnaast is bij super-
markt Plus aan het Piet van Thielplein 
bij het flesseninleverpunt een stan-
daard van het team geplaatst waarin 
de statiegeldbonnen kunnen worden 
gedeponeerd.

Jaarmarkt Aarle-Rixtel
TopTeam Huibers is ook op de jaar-
markt in Aarle-Rixtel aanwezig. Hier 
worden verschillende artikelen gekocht 
zoals: zelfgemaakte koeken, bon-
bons en wijn. Daarbij verkopen zij ook 
mooie bloemen en buxussen. Kinderen 

kunnen geschminkt worden en zijn er 
spellen. Ook is er een enveloppenspel 
waarbij schitterende prijzen te winnen 
zijn. Kom een kijkje nemen op 5 mei in 
Aarle-Rixtel.

Zaalvoetbaltoernooi
Zaterdag 7 mei vindt van 10.00 tot 
17.00 uur een zaalvoetbaltoernooi 
plaats in sporthal D’n Ekker te Beek en 
Donk. Tijdens dit toernooi wordt te-
vens een loterij gehouden waarbij ver-
schillende mooie prijzen te winnen zijn. 
Kom gerust een kijkje nemen en koop 
een lot want het beloofd een mooie 
dag te worden De opbrengst gaat voor 
100% naar Top Team Huibers.

Diner
Op woensdag 25 mei wordt in samen-
werking met horecagelegenheid de 3 
Gebroeders uit Gerwen een diner ge-
houden. Vanaf 18.00 uur kunt u daar 
een voortreffelijk 3-gangen keuzeme-
nu verkrijgen voor de prijs van €29,50. 
Inmiddels zijn er 21 plaatsen bezet, 
maar u kunt zich nog steeds hiervoor 
aanmelden door te bellen naar: 040-
2906644 (na 12.00 uur) of te e-mailen 
naar: info@de3gebroeders.nl.

Wil je het TopTeam verder volgen, ga 
dan naar facebook: TopTeamHuibers

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

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

Duurzaamheidsprogramma; ‘SamenGezondVeranderen’
Graag zou ik willen aanhaken op de tips 
van Henk van Beek over Duurzaamheid, 
te lezen in De MooiLaarbeekKrant van 
vrijdag 29 april 2016.

Als lid van het Dorpsplatform, team Zorg 
& Welzijn, en van Zorg coöperatie Tot Uw 
Dienst, is het mijn doel om complemen-
taire gezondheidszorg (meer) op de kaart 
te zetten in de gemeente Laarbeek. Com-
plementaire oftewel natuurlijke gezond-
heidszorg ter aanvulling en ondersteu-
ning van de reguliere gezondheidszorg 
zoals we die allen kennen.

De focus mag meer komen te liggen op 
gezonder worden en blijven in plaats van 
op zorg krijgen.

Ik zou graag willen zien dat er op dit 
gebied meer voorlichting komt voor de 
inwoners van Laarbeek en meer moge-
lijkheden om zelf te kunnen kiezen voor 
deze vorm van gezondheidsbevordering. 
Hier ligt m.i. een taak voor de dorpson-
dersteuners met hun wijkteams en voor 
de zorgcoöperatie om dit onder de aan-

dacht te brengen van zorgvragers. De 
gemeente zou dit kunnen ondersteunen 
en faciliteren.

Om de zorg betaalbaar te maken, zijn er 
landelijk initiatieven gaande om te komen 
tot een nieuwe gezondheidsverzekering. 
Het doel hiervan is om de klant zelf te 
laten kiezen en een gezonde leefstijl te 
bevorderen in de vorm van een spaar-
systeem. Deze gezondheidsverzekering 
zal bij voldoende aanmeldingen van start 
gaan per 1 januari 2017. Informatie hier-
over is te verkrijgen via zorgeloos.care en 
gezondheidscoöperatief Nederland.

Op het gebied van milieu, natuur en 
grondstoffen zou ik willen pleiten voor 
een duurzaam inkoopbeleid t.a.v. eco-
logische schoonmaakmiddelen en toi-
letreinigers. Deze producten zouden 
gestimuleerd mogen worden en door 
gezamenlijke inkoop betaalbaar voor 
elke inwoner van Laarbeek. Onze water-
zuiveringsinstallatie zou mogen worden 
voorzien van water vitalizers. De huidige 
waterzuiveringsinstallaties zijn niet ont-

worpen om medicijnresten en gewasbe-
schermingsmiddelen te verwijderen uit 
de waterkringloop. Vitaal water is net zo 
belangrijk voor mens, dier en milieu als 
gezuiverd water. Aanleg van buurtmoes-
tuinen mag gestimuleerd worden voor 
onderlinge verbinding en als goedkope 
en gezonde aanvulling op het aanbod in 
de supermarkt. Binnen het basisonderwijs 
mag hier ook veel aandacht aan worden 
besteed. 

Om de economie in Laarbeek te stimule-
ren zou samenwerking en doorverwijzing 
van lokale ondernemers en praktijken ge-
stimuleerd mogen worden.

Handelsverdragen zoals TTIP en CETA 
horen niet thuis in SamenGezondVeran-
deren. Deze verdragen zijn alleen goed 
voor de multinationals en slecht voor de 
democratie. Gemeente Laarbeek zou zich 
hiervan moeten distantiëren zoals meer-
dere gemeenten inmiddels doen.

Suzanne Verheijen
Aarle-Rixtel

LEZERSPODIUM

Feestweekend van 19 tot en met 22 mei 

Reunie programma O&U bekend
Beek en Donk -  Koninklijke Harmo-
nie Oefening & Uitspanning viert In 
het weekend van 19 tot en met 22 mei 
haar 125-jarige jubileum. Een van de 
onderdelen van dit feestweekend is 
een reünie voor iedereen die ooit lid is 
geweest of nauw betrokken is geweest 
bij O&U. De reünie wordt op 21 mei 
gehouden.

De reünie wordt op zaterdag 21 mei 
om 11.00 uur geopend met het aanbie-
den van het jubileumboek aan de bur-
gemeester van Laarbeek. Tegelijkertijd 
wordt dan de tentoonstelling die aan 
125 jaar O&U is gewijd, geopend. Het 

geheel wordt muzikaal omlijst door sa-
lonorkest Prelude.

Na de lunch, die vanaf 12.00 uur be-
schikbaar is, treedt om 13.00 uur Car-
navalscabaretgroep KUUB op. Zij staan 
garant voor hoogstaand entertainment 
door cabaret en muziek aan elkaar te 
koppelen, waarmee zij in de regio al voor 
veel bekendheid hebben gezorgd. 

Daarna is het de beurt aan twee muziek-
groepen die speciaal voor deze gelegen-
heid weer bij elkaar zijn gekomen. Om 
14.00 uur treedt het legendarisch Blazer-
sensemble I Bandisti op en vanaf 15.30 

uur wordt de reünie afgesloten met een 
optreden van Nummerke Tweije.

De organisatie vraagt medewerking van 
iedereen om zoveel mogelijk oud-muzi-
kanten te informeren over deze reünie. 
Van lang niet alle oud-leden is bekend 
waar ze tegenwoordig wonen en hoe ze 
bereikt kunnen worden. Als u dat wél 
weet, laat het via oenu125@gmail.com 
weten of informeer die mensen dat er op 
21 mei een reünie is waar ze niet gemist 
kunnen worden. Nadere informatie via 
Wim van Hest, tel. 06-37444572.
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

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

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:

 Luuk 
Raaijmakers 

Met een bevriend koppel had 
ik een wandelafspraak om de 
zondag gezellig met elkaar door te 
brengen. We zouden met vieren 
de bergen intrekken omdat mijn 
man een fantastische nieuwe tocht 
had ontdekt. Minimaal drie uur 
wandelen, dus wilden we vroeg 
vertrekken zodat ik daarna nog tijd 
had om een hapje en een drankje te 
serveren. Maar het liep totaal anders 
dan gepland. In de ochtend kreeg 
ik een telefoontje dat het 'iets' later 
werd. Haar iphone was de avond 
ervoor gestolen in een restaurant en 
ze wilde eerst op zoek gaan naar de 
dief! “Hehhh… hoezo”? Nou, haar 
man had op zijn iphone een app 
waarmee haar telefoon feilloos kon 
worden opgesnord. Die gaf aan dat 
haar iphone zich in de kustplaats 
Calpe bevond. Daar waren ze nu 
naar onderweg en ze zouden mij 
op de hoogte houden. Tien minuten 
later waren ze onderweg naar de 
kustplaats Altea, van Altea naar 
Albir… kortom… de ochtend ging 
op aan een rondrit Costa-Blanca. 
Het bleek een zenuwachtige dief! 
Van kustplaats naar kustplaats, 
steeds even stoppen, dan weer 
door. In Albir hadden ze de dief 
bijna in de smiezen. De Policia-Local 
was inmiddels ingelicht waarmee 
ze gelijktijdig aankwamen in een 

ondergrondse parkeerplaats van een 
groot hotel/restaurant. Op verzoek 
van de Policia-Local moesten ze 
helpen om alle auto´s te bevoelen. 
De auto waarvan de motorkap warm 
was, was mogelijk van de dader. Leuk 
bedacht… maar dat leverde geen 
iphone op! Meteen daarop gaf de 
app aan dat de iphone de parkeerplek 
verliet, dus hup de auto weer in, het 
signaal achterna. Ondertussen zat ik 
thuis van alles te verzinnen hoe dat 
in zijn werk zou gaan. Sta je dan plots 
voor een woonhuis, bel je aan en 
roep je nonchalant de hal in: “Hallo, 
ik kom mijn iphone even ophalen!" 
Dan zakt zo´n dief toch ook door 
de grond. Inmiddels had ik al zóveel 
scenario´s bedacht dat mijn man 
een beetje gek van me werd. Maar 
ja, zolang mijn vrienden er nog niet 
waren had ik voldoende tijd om van 
alles te verzinnen. Volgens mijn man 
verloopt alles ánders dan je denkt. 
Nou, daar kreeg hij warempel gelijk 
in ...
De app leidde mijn vrienden naar een 
luguber industrieterreintje, zo een die 
je in creepy films ziet. Plots stonden ze 
stil voor een wasserette, waar een wit 
bestelbusje werd uitgeladen met… 
jáwel… linnengoed! Toen werd alles 
duidelijk. Ze vlógen de wasserette 
binnen, vroegen de bestuurder of 
hij toevallig het linnengoed had 

opgehaald bij het restaurant waar ze 
de avond ervoor hadden gegeten. 
Toen hij bevestigde dat hij de hele 
route volgens de app had gereden, 
om wasgoed op te halen bij hotels en 
restaurants wisten ze dat de iphone 
ergens tussen het vuile goed moest 
liggen. Het duurde tien minuten 
en yessszzz… dáár was de iphone. 
Helemaal geen dief, gewoon een 
onoplettende serveerster die het 
tafelkleed van tafel had gerukt met 
daartussen de iphone. Ze belde me 
met haar iphone dat de telefoon 
gevonden was dankzij die geweldige 
app. Wandelen ging niet meer 
lukken. Adios!   

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

Luchtpostspanje

Opsporing verzocht

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

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.

MOOI IN CONTACT
Ik ben een vrolijke zorgzame vrouw van 53 
jaar die heel graag lacht en geniet van het 
leven. Open minded, eerlijk en sterk. Toch 
durf ik ook kwetsbaar en gevoelig te zijn. 
Ik ben ondernemend, zelfstandig, direct, 
respectvol, optimistisch en romantisch. 
Nieuwe uitdagingen ga ik niet uit de weg. 
Ik zoek een eerlijke betrouwbare man in de 
leeftijd van +- 60 jaar. Brief onder nummer 
‘06105’ aan Heuvelplein 3, 5741JH, Beek 
en Donk

BEL DE SPECIALIST

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

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

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

AANGEBODEN
Gratis afhalen: grindtegels 60x40 cm. Wit 
en 20x20 cm. Zwart. Tel. 0492-461920

Gratis af te halen hardhouten voordeur, excl. 
Slot. Mail: jelleverhoeven@hotmail.com

GEVONDEN
Blauw knuffeldoek (beertje) gevonden op 
het Piet van Thielplein, Beek en Donk. Af te 
halen bij kantoor MooiLaarbeek

3 (dezelfde) sleutels aan ringetje gevonden 
op het Molenveld in het Beek en Donk. Af 
te halen bij kantoor MooiLaarbeek

2 sleutels gevonden (een van omafi ets en 
een van een locker) bij de bushalte van Ba-
varia tijdens Koningsnacht. Af te halen bij 
kantoor MooiLaarbeek

Autosleutel (Opel) en sleutel van afneem-
bare trekhaak gevonden op splitsing 't Hof 
en de Bosrand (Lieshout) op zaterdag 30 
april. Eigenaar kan zich melden via tel. 
0499-421571

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

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

Gezocht; camperstalling, Wij zijn op zoek 
naar een nette ruimte, waar wij onze 
camper zouden kunnen stallen, tegen ver-
goeding natuurlijk. Hebt u ruimte bel dan 
met 06-54328950

OVERIG
KRALENATELIER Sint-Oedenrode!!! Terug 
in Kerkstraat nr. 20 Achter in de kruidentuin 
van de Gasthuisjes… Open: Dinsdag t/m 
Zaterdag 10.00-16.00u

TE HUUR
Te koop: ½ ha (5.000m2) grond + stal. 
Recreatief gelegen tussen de bossen. Ge-
heel omrasterd. Tel.: 0492-463064

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

Partij kinderkopjes, vanwege de grillige 
vormen zeer geschikt voor rotstuin. Prijs 
12 cent per stuk. tel. 0499-422121

1-persoons seniorenbed incl. nachtkast-
je en elektrisch bedienbare lattenbodem 
met 3 zones. Kleur eiken. €150,00. Tel. 
06-18290572

Te koop: 2 SHOEI-motorhelmen (zwart). 
Maat M en S €85,00 per stuk. Tel. 
0499-422102

Te Koop: 2, 2-delige Lookwell motor-
pakken (zwart met blauw). maat jas: M en 
S. Broeken: maat L en M. Z.g.a.n. €95,00 
per pak. Tel. 0499-422102

Hemelvaartsdag en Moederdag geopend 
van 10.00-17.00u. Staande geraniums 
€ 0,99 p.st. het gehele seizoen. Zomer-
bloeiers en kuipplanten, alle soorten 
groente- en kruidenplanten, vaste planten, 
coniferen en heesters. Potgrond en mest-
stoffen. Van Heesch Groencentrum, 
Kerkdijk-Zuid 7B Sint-Oedenrode, 
0413-472040

Gehele maand mei zomerbloeiers en 
kuipplanten: iedere werkdag geopend 
tot 20.00uur. Van Heesch Groencen-
trum, Kerkdijk zuid 7B Sint-Oedenrode, 
0413-472040

Hemelvaartsdag en Moederdag geopend 
van 10.00-17.00u. Diverse maten he-
dera 's, taxus van plantgoed tot 2.50 me-
ter, diverse maten haagbeuken, bomen 
ook fruitbomen.  Van Heesch Groencen-
trum, Kerkdijk zuid 7B Sint-Oedenrode, 
0413-472040

Saris aanhanger met huif en reservewiel. 
L. 1.60 B. 1.00 H. 1.20 in goede staat. Tel. 
06-21450835

1 parkeerkaart voor de efteling van €10,00 
voor €5,00. Geldig tot 30 juni 2016. Tel. 
0492-462909

Te koop Koi vijver ca. 6.000 liter. Diepte 
1.20m, breedte 2.20m en lengte 4m. 
Buitenste rand van 40 cm is plantenrand. 
Prijs n.o.t.k. Tel. 06-13411021

VERLOREN
Zwarte leren tas met lens van fototoestel
(merk Canon) verloren in omgeving Heu-
velplein, Beek en Donk. Wil de vinder 
a.u.b. bellen naar 06-20643139

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

MAGAZIJN
VERKOOP

LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL

LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA:

6 EN 7 MEI

Voor een passend MOEDERDAG 
CADEAU zijn we open op 7 mei 

van 10.00 - 14.00 uur.
[voor elke klant een presentje]

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl
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TRIA FIETSEN

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

Openingstijden: ma 13.00 - 20.00 uur, di t/m vrij 08.30 - 20.00 uur en za 08.30 - 17.00 uur 

TRIA FIETSEN

Voor één van 

de leukste moeders 

van Laarbeek:

BASIL fi etsmand met 

handgrepen, kunst-
lederen details 

t.w.v. 54,95

Wat er zo speciaal is aan 
ons mam? Zij is de ‘fl uiten-
de vierwieler’ van Beek en 
Donk!  Als dat niet bijzon-
der is…
Via deze weg wil ik de 
groeten doen aan ons mam 
en zeggen dat ik heel erg 
van haar houd! Bis bald im 
Schwarzwald, liebe Mami! 
xxx Maren

Mam bedankt 
dat je altijd voor 

me klaar staat.
We hebben al veel 
doorstaan samen, maar 
samen staan we sterk.
Luf joe.

Peggy Sterken 

Omdat onze mama 
de aller: liefste, knapste, 
leukste, stoerste is willen wij 
samen in de krant!

Dikke knuffel Jim en Olivia 
Schrama

Toevallig hebben wij de 
allerliefste mama van Laar-
beek en omstreken. 
Mama Angela, heel veel 
liefs van Bryan en Dylan 
oftewel jouw boefjes. XXX 

= LIEF
= GEK
= GEZELLIG
= EEN ECHTE MAMA

Fijne Moederdag, ik 
hou van je! X Manon

Mam bedankt 
dat je altijd voor 

me klaar staat.

De allerliefste moeder

Lieve Berry, 

Bedankt dat je er al-
tijd voor ons bent. 
Je bent echt een top-
per met een hart van 
goud!

Veel liefs Lindsey 

We weten dat je niet 
graag in het middel-
punt staat, maar dit 
keer met moederdag 
in de krant. Dat is 
eens wat anders dan 
een kus en een hand. 
Liefs Merel en Nori 
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Een verwenpakket van Mexx 
t.w.v. € 25,00 voor een van 

de liefste moeders
Toni en Mieke van den Bergh
Heuvelplein 26
5741 JK  Beek en Donk 
Tel.: (0492) 46 17 40

Lieve mam en lieve oma Rietje!
Vandaag zetten we jou eens in de 
picture omdat jij altijd voor ons 
klaarstaat!
Bedankt en fi jne Moederdag!!
Liefs, Anke en je krullenbollen!

Mama ai lof joe xxx 
Melany en Jim

Lieve Lieve Lieve mam (en oma),
Je staat altijd voor ons klaar, 
waarvoor SUPER bedankt!!!
Een hele fi jne Moederdag gewenst, 
we houden van je.

Lieve groetjes en dikke kus van je 
kinderen en kleinkinderen.

Ons mam verdient een hele fi jne 
moederdag omdat ze niet alleen 
heel goed voor ons maar ook 
voor ons oma zorgt!
Groetjes Roy van Melfoort, 
vanuit Huddersfi eld, Verenigd 
Koninkrijk 

Lieve mama/oma, 

Voor jou is dit je eerste Moederdag 
zonder moeder en dat valt je zwaar. 
Op deze manier willen we je laten 
weten dat we er voor je zijn en dat je 
een geweldige mama en oma voor ons 
bent! We houden van jou!

Dikke kus van ons allemaal xxx

Mama verdient een plekje in 
de krant omdat ze de allerlief-
ste is. Ze staat altijd voor ons 
klaar en ze houdt altijd reke-
ning met ons.
Wij hadden ons geen betere 
moeder kunnen wensen, en 
daarom willen we nu iets voor 
haar terug doen. Mama houdt 
van ezels, maar helaas kunnen 
we geen echte ezel voor haar 
kopen, daarom deze foto.

Heel veel kusjes,
De kinderen

Lieve mama, 
jij bent de allerbeste en leukste 
mama. Je staat altijd voor ons klaar 
en doet vaak leuke dingen met ons. 
We zijn heel blij met jou als super-
mama. Dank je wel dat je altijd zo 
lief voor ons bent.
Nina en Valerie

Lieve Lieve Lieve mam (en oma),

Mama verdient een plekje in 
de krant omdat ze de allerlief-
ste is. Ze staat altijd voor ons 
klaar en ze houdt altijd reke-

De allerliefste moeder

Heel veel kusjes,
De kinderen
Heel veel kusjes,
De kinderenwinnaar

Vandaag zetten we jou eens in de 

winnaarwinnaarwinnaarwinnaar

winnaar
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Tussenstand Lieshout - Mariahout 0-1

Strijd nog lang niet gestreden bij Dorpenbattle
Lieshout – In de Dorpenbattle tussen 
Lieshout en Mariahout is de tussen-
stand nu 0-1, maar er staan meer bat-
tles op stapel. De Dorpenbattle wordt 
georganiseerd door Harmonie St. Cae-
cilia in het kader van haar Jubileum-
feest Sounds of Caecilia XXL. 

Harmonie St. Caecilia organiseert de 
Dorpenbattle tussen Lieshout en Ma-
riahout, om eens en voor altijd te be-
palen welk dorp er wint in de ultieme 
derby. Op zaterdagavond 9 juli, In het 
jubileumweekend van de vereniging, 
wordt de finale van deze derby uit-
gevochten. Het podium van de grote 
tent op het Floreffeveld vormt dan het 
strijdtoneel van een quiz tussen promi-
nenten uit de twee dorpen. 

De twee teams beginnen echter niet 
met een 0-0 stand. Voorafgaand aan 
de finale, in de periode van nu tot aan 

het jubileumfeest, kunnen er al punten 
verdiend worden. Gelijkwaardige ver-
enigingen of groepen nemen het tegen 
elkaar op in een reeks opdrachten. Het 
Dorpshuis en het Buurthuis zochten al 
naar paaseieren, waarbij Mariahout er 
de meeste vond. Dinsdag 17 mei ne-
men de Jeu-de-boules clubs van de 
twee dorpen het tegen elkaar op, 6 juni 
is het de beurt aan de biljarters. 

Daar blijft het niet bij. Verschillende 
verenigingen en groepen zijn een batt-
le aan het voorbereiden, daarover volgt 
later meer informatie. Voor Lieshout 
dus nog volop kansen om zich te re-
vancheren, aan Mariahout de opdracht 
om de voorsprong uit te bouwen.  
 
Er is altijd ruimte voor nog meer com-
petitie, dus meld je met je buurt- of 
sportvereniging, of vriendengroep aan. 
De organisatie  verzorgd passende op-

drachten om grote en kleine groepen 
tegen elkaar te laten strijden, aanmel-
den is voldoende voor deelname. Dat 
kan via socxxl@harmonielieshout.nl. 
Op www.harmonielieshout.nl staat 
meer informatie over alle activiteiten 
tijdens het jubileumweekend Sound of 
Caecilia XXL.  

Cursus 'Reanimatie-AED' bij EHBO Aarle-Rixtel

Reanimeren kun je leren
Aarle-Rixtel - De EHBO-vereniging 
Aarle-Rixtel geeft in juni een cursus 
Reanimatie-AED. Deze cursus beslaat 
twee avonden waarop u leert wat u 
moet doen bij een circulatiestoornis 
(hartstilstand).  

Dagelijks sterven mensen aan een 
hartstilstand, thuis, op het werk of 
op straat. Bij een circulatiestoornis is 
er acuut levensgevaar en dan is het 
van levensbelang om zo snel moge-
lijk te handelen. De eerste minuten 
zijn daarbij cruciaal. Op de cursus 
leert u hoe u een hartstilstand her-
kent en welke stappen vervolgens 
moeten worden doorlopen. U leert 
het slachtoffer te beademen en borst-
compressies te geven. De reanimatie-

vaardigheden worden geleerd op een 
oefenpop. 

Daarnaast leert u het gebruik van een 
AED (een Automatische Externe De-
fibrillator). Met behulp van een AED 
kan het hart van het slachtoffer een 
kleine elektrische schok gegeven wor-
den wat het slachtoffer een grotere 
kans op overleven geeft. Deze AED’s 
zijn op veel buitenlocaties in Laarbeek 
te vinden. 

De lesavonden zijn op maandag 6 
en 13 juni van 20.00 tot 22.30 uur 
in De Dreef, Duivenakker in Aar-
le-Rixtel. De cursus kost €20,00. 
Aanmelden kan tot 30 mei via 
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl.

Voorbespreking commissievergaderingen De Werkgroep
Laarbeek - Voor de voorbereiding van 
de Raadsvergadering in juni vinden er 
in de week van 9 mei de commissie-
vergaderingen plaats.

Het start op 10 mei met de commissie 
Sociaal Domein waarin naast het Jaar-
verslag 2015 Helmond – de Peel ook 
de rapportage Zorg en ondersteuning 
van 2015 besproken wordt.

Op 11 mei is het de beurt aan de com-
missie Ruimtelijke Ordening met als 
punten, de wijziging van de komgrens 
Lieshout en het vestigen van alleen-

recht schoonmaak gemeentelijke ge-
bouwen.

Tot slot op 12 mei de commissie Alge-
mene Zaken met voornamelijk finan-
ciële aspecten zoals begrotingen van 
GGD, MRE, Peel 6., Blink en de Veilig-
heidsregio Zuidoost Brabant.

In alle commissies wordt de stand van 
zaken bij de regionale samenwerking 
teruggekoppeld.

Bent u nieuwsgierig geworden naar 
de verder inhoud van de aangegeven 
punten of heeft u er een mening over 
kom dan met De Werkgroep in ge-
sprek. Dat kan op maandag 9 mei om 
20.15 uur tijdens de voorbespreking in 
het Buurthuis van Mariahout.

Bent u niet in de gelegenheid om naar 
die bijeenkomst te gaan maar wilt u 
toch aan geven hoe u er over denkt 
dan kunt u contact opnemen met een 
van de commissie of raadsleden. De 
mailadressen en contactgegevens zijn 
te vinden op www.dewerkgroep.nl.

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

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

NaamNaam::

Knip onderstaande bon uit en lever deze vóór donderdag 12 mei 16.00 uur in bij één van de 
deelnemende winkeliers van Beekvlied! Op maandag verzamelen de winkeliers alle krantenbonnen en worden 
er maar liefst 15 winnaars getrokken. Je kunt hierbij een waardebon van €25,00 van één van 
de deelnemende winkels winnen. Woensdag 18 mei vindt om 16.00 uur de uitreiking plaats bij Annet Mode. 
De winnaars worden telefonisch hierover geïnformeerd.

Uw kwaliteitsbakker

Lieshout          T. 0499-422976

Gildeslager 
Brouwers

WAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWoonplaats:Woonplaats:WAARDEBONWoonplaats:Woonplaats:

Telefoon:Telefoon:WAARDEBONTelefoon:Telefoon:

Naam

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres€ 25,-
De

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeek

krant

Drogisterij

Moederdagloterij op het Heuvelplein
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6 - 15 stelen

9.99
v   van 12.99

4.99
  650 G

1.99
  500 G

0.49
  2 STUKS

3.49
  600 G

0.99
  500 G

2.29
  Per bos

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

GELDIG VAN 6 T/M 8 MEI

SPECIAAL VOOR MOEDERDAG!

    

Champagne

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

MINI KOMKOMMERS
VARKENSSCHNITZEL
AMERICANA*

MOEDERDAG-
VLAAI*

WITTE DRUIVEN HOLLANDSE
AARDBEIEN*

Redacteur: Martin Prick 

Beek en Donk - Op 26 juni 1957 kwam 
ervaren verkenner, Jan Jacobs uit Beek en 
Donk samen met kapelaan Langelaan en 
Harrie Hamelijnck tot de oprichting van een 
scoutinggroep in Beek en Donk.  Omdat 
er nog geen plaats van samenkomst was, 
werden de eerste bijeenkomsten gehouden 
in de kantine van Van Thiels Draadindustrie 
in Donk. 

Al heel snel ontstond de behoefte aan een 
eigen blokhut. In die tijd werden de meeste 
van deze hutten ook helemaal uit hout op-
getrokken. Op 24 mei 1958 ging de eerste 
spade in de grond en werd een blokhut van 
beton(!) gebouwd op een stuk grond achter 
de gemeentewerf. De hele constructie werd 
daarna met planken betimmerd, zodat het 
er als een echte blokhut uitzag. Na een jaar 
bouwen werd deze blokhut op 28 juni 1959 
geopend. Het werd een groot feest met 
toespraken van burgemeester De Leeuw 
en muzikaal opgeluisterd door een drum-
band uit Helmond en onze eigen Oefening 
en Uitspanning. Het was het begin van een 
echt feestweekend. Deze eerste blokhut 
werd in 1973 vervangen door een ander 
exemplaar op dezelfde plaats. Uiteindelijk 
werd ook deze hut vervangen door het hui-
dige onderkomen aan de IJsweg.

Kameraadschap
Elke woensdagmiddag ging de poort rond 
een uur of half twee open. Je kon dan als 
welp alvast op het terrein. Niet lang daarna 
kwam Akela, de oude wolf, de poort openen. 
In de jaren, dat uw redacteur een blauwe 
maandag lid was van de welpen, ging dat op 
die manier. Eenmaal binnen kwam de door-
dringende geur van carboleum je tegemoet. 
Dat was niet vervelend of ongezond in die 
tijd. Zo was het nu eenmaal, "en daar moet 
je het mee doen”, zou tegenwoordig rech-
ter Frank Visser zeggen. De houten vloer 
van de, op het oog helemaal uit datzelfde 
materiaal opgetrokken, blokhut denderde 
onder de rennende voeten van de groep 
jonge welpen. Die deden toen, wat jonge 
kinderen nog steeds doen als ze een grote 
ruimte binnenkomen; ze gaan rondrennen. 
Als dan de opening van de middag aanbrak 
werd er een soort boomstronk in het midden 

van de zaal geplaatst. Daarop klom Akela Til 
Hamelijnck. Ik geloof tenminste, dat haar 
nieuwe achternaam Verschuren nog niet 
bekend was…  Alle welpen zweerden trouw 
aan de Akela: Akela, wij doen ons best…… 
Dan volgde er nog een hele riedel, waar in 
de loop der jaren de meest verschrikkelijke, 
soms komische variaties op zijn ontstaan. 
Akela stond bekend als een strenge leider. 
Daar ging je niet mee aan de haal. Haar wil 
was wet en dat was misschien in die tijd ook 
wel nodig. Aan één kant van de blokhut 
waren de nesten van de welpen afgewisseld 
met de patrouillehoeken van de verkenners. 
Je presenteerde je als groep aan de Akela 

waarbij de welpen op de hurken achter el-
kaar zaten op volgorde van belangrijkheid. 
Voorop dus de gids, daarachter de assistent 
gids en daarachter de rest van het nest. Er 
werd gecontroleerd op aanwezigheid en 
Akela controleerde persoonlijk je tenue. Dat 
moest in orde zijn. Dus: groene flossen aan 
de kousen, korte manchester broek, ge-
wassen blouse en das op de correcte wijze 
gedragen met leren riempje. In de winter 
mochten lange mouwen worden gedragen, 
die in de zomer werden opgerold. Wèl op 
afspraak; of iedereen lang, of opgerold. Je 
leerde knopen, speelde samen en er ont-
stond kameraadschap voor het leven. 

Oud
Nog steeds is de scoutinggroep een levendi-
ge vereniging. Die is onlangs uitgebreid met 
een nieuwe afdeling voor leden en oud-leden 
vanaf 23 jaar, die te oud zijn voor het echte 
verkennersleven. Maar nog altijd hebben ze 
behoefte aan de saamhorigheid en gezel-
ligheid; idealen die het leven van de scout 
kenmerken.

bLoKhoUt scOuTinG Aan dE sMaLleWeg bLoKhoUt scOuTinG Aan dE sMaLleWeg bLoKhoUt scOuTinG Aan dE sMaLleWeg 

kenmerken.

De blokhut van de Beek en Donkse scouting nu 

Op 24 mei 1958 ging de eerste 
spade in de grond en werd een 
blokhut van beton(!) gebouwd

Bijeenkomst over opvoeden voor Poolse ouders 
Beek en Donk - Centrum voor Jeugd en Ge-
zin houdt op donderdag 19 mei een avond 
voor ouders van kinderen in de leeftijd van 
0 - 6 jaar met een Poolse achtergrond. Deze 
bijeenkomst is bedoeld om nieuwe contac-
ten te leggen en samen ervaringen te delen 
over de opvoeding van kinderen onder het 
genot van een kop koffie of thee. De avond 
is gratis.

De avond vindt plaats in De Regt aan de 
Otterweg 19 in Beek en Donk en start 
om 19.30 uur. Opgeven vooraf is wense-
lijk, dit kan door een mailtje te sturen naar 
naomi.miesen@zorgboog.nl of te bellen naar 
06-39322115.

Voor de Poolse ouders wordt dit bericht ook 
in het Pools gepubliceerd:

Centrum dla młodzieży oraz rodzin (Cen-
trum voor Jeugd en Gezin) organizuje 19 
maja wieczór zapoznawczy dla rodzin dzie-
ci od 0 do 6 lat pochodzenia Polskiego. To 
wydarzenie jest organizowane aby ułatwiċ 
rodzinom zapoznanie się z innymi rodzi-
nami tego samego pochodzenia oraz aby 
wymienić się doświadczeniami związanymi 
z wychowaniem oraz rozwojem ich dzieci. 

Serdecznie zapraszamy na kawę lub her-
batę podczas której będzie można nawiązać 
nowe kontakty.

Zainteresowanych prosimy również o 
wysłanie maila lub kontakt telefoniczny: 
naomi.miesen@zorgboog.nl, 06-39322115 

Kiedy: czwartek 19 maja o godzinie 19:30. 
Gdzie: De Regt Otterweg 19, Beek en Donk



Vrijdag 6 mei 201618 

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 6 mei 2016. www.laarbeek.nl 

Ophaaldata binnengebied

Kort nieuws

Gemeente actueel

Drank- en Horecawet

Verleende evenementenvergunningen

Werkzaamheden aan de brug Aarle-Rixtel
Kanaaldijk - Albers Pistoriusstraat

Vaststelling Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 
gemeente Laarbeek 2016

Tijdelijk schoolgebouw Lijsterstraat Aarle-Rixtel verwijderd

Uitschrijving personen

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Oproep aan sportclubs: zet je sport in de kijker!
• Koninklijke onderscheidingen
• Werkzaamheden Lage Heesweg
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Op vrijdag 6 mei komen raadsleden van Fractie Frans Biemans en van De
Werkgroep aan het woord.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Drank- en Horecavergunning Stichting Oktoberfest Aarle-Rixtel 
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken 
van alcoholhoudende drank aan Stichting Oktoberfest Aarle-Rixtel tijdens het 
organiseren van het oktoberfest in Aarle-Rixtel, gehouden in een feesttent op het 
Heuveltje in Aarle-Rixtel. Gehouden vrijdag 7 oktober 2016 van 18.00 tot 0.45 uur 
de dag daarop volgend en op zaterdag 8 oktober 2016 van 18.00 tot 0.45 uur de 
dag daarop volgend (verzonden 2 mei 2016).

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Volleybalvereniging Bedovo voor het organiseren van het 

beachvolleybaltoernooi op het Heuvelplein in Beek en Donk op zaterdag 25 
juni 2016 van 13.00 tot 1.00 uur en op zondag 26 juni 2016 van 9.30 tot 18.30 
uur (verzonden op 28 april 2016),

• Muziekvereniging De Ouwe Hap voor het houden van een havenconcert bij 
de passantenhaven in Aarle-Rixtel op 20 juli 2016 van 20.00 tot 21.30 uur 
(verzonden op 28 april 2016),

• Omroep Kontakt Laarbeek voor het houden van een jeu de boules toernooi op 
het parkeerterrein achter kindcentrum De Raagten aan de Otterweg in Beek 
en Donk op 3 juli 2016 van 9.00 tot 18.00 uur (verzonden op 28 april 2016),

• Stichting Centrummanagement Piet van Thielplein voor het houden van een 
braderie op een gedeelte van het Piet van Thielplein en een gedeelte van de 
Brouwersstraat in Beek en Donk op zondag 5 juni en zondag 14 augustus 
2016 van 10.00 tot 17.00 uur (verzonden op 28 april 2016),

• Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel voor het houden van een badkuipenrace 
aan de Havenweg in Aarle-Rixtel op 19 juni 2016 van 13.00 tot 18.00 uur 
(verzonden op 28 april 2016).

Rijkswaterstaat gaat op maandag 9 mei 2016 het elektrisch systeem van de 
brug testen. Hierdoor gaat de brug die dag een aantal keren omhoog. Dit wordt 
gedurende de dag uitgevoerd maar start pas na 10.00 uur in de ochtend. Het kan 
echter wel voorkomen dat er enige vertraging in uw reisprogramma kan ontstaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3:42 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de 
gemeenteraad in haar vergadering van 21 april 2016 heeft vastgesteld de Verordening 
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Laarbeek 2016. Deze verordening 
regelt de procedure waarmee schoolbesturen van basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs een verzoek tot een voorziening in de huisvesting (uitbreiding, nieuwbouw, 
medegebruik, 1e inrichting meubilair en herstel schade) kunnen aanvragen.
De verordening treedt in werking op 10 mei 2016 en deze ligt van maandag 9 mei tot 
en met maandag 20 juni 2016 ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis 
Laarbeek.

In de komende weken wordt het tijdelijk schoolgebouw aan de Lijsterstraat in 
Aarle-Rixtel verwijderd. Het gebouw wordt niet gesloopt, maar weer hergebruikt. 
Begin juni wordt het terrein aan de Lijsterstraat hersteld en ingezaaid.
Het tijdelijk schoolgebouw aan de Lijsterstraat was tot de kerstvakantie 2015 in 
gebruik door basisschool De Heindert en kinderopvang Fides. Door de verhuizing 
van de gebruikers naar de nieuwbouw aan de Schoolstraat/Heindertweg is dit 
gebouw overbodig geworden. Zoals ook voorafgaand aan de plaatsing van de 
tijdelijke schoolgebouwen door het college van burgemeester en wethouders is 
toegezegd, wordt het gebouw opgeruimd omdat dit niet meer voor onderwijs en 
kinderopvang nodig is.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat de volgende persoon niet meer woont 
op het adres waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven:

Naam Geboortedatum Geboorteplaats
R. dos Santos 24 november 1982 Abrantes
G.M. Piseddu 25 juni 1986 Cagliari

Reden
Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel 
2.20 lid 3 van de wet BRP. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet 
meer in Nederland woont.

Contact
Staat uw naam hier vermeld? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit 
artikel, contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via 
telefoonnummer 0492 469 700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van publicatie tegen 
de uitschrijving bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester 
en wethouders van Laarbeek, Postbus 190 5740 AD Beek en Donk. U kunt de 
voorzieningen rechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te 
treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk 
is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor de 
behandeling van een dergelijk verzoek is griffi erecht verschuldigd.

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

M E I
ma di wo do vr za zo

65432 7 8

M E I
ma di wo do vr za zo

5432 876

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Zwerfvuil?

Volg ons via Twitter op 
@Laarbeeknieuws

Kijk eens op Laarbeekvoorelkaar.nl

Een helpende hand nodig 
voor een klus of activiteit?

131211109 14 15

131211109 14 15

Het tijdelijke gebouw toen het nog in gebruik was.
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Militaire oefening in Laarbeek
Laarbeek – Onder leiding van 
Commandant 42 Brigade Verken-
ning Eskadron uit Oirschot wordt 
er een militaire oefening gehou-
den in Laarbeek in de week van 11 
tot en met 15 juli. 

De oefening wordt gehouden in 
het kader van de opleiding en trai-
ning van verkenners. Praktisch ge-
zien houdt dit in dat de militairen 
verkenningsopdrachten uitvoeren. 
Verplaatsen doen de militairen met 
wielvoertuigen van het type Fen-
nek over bestaande wegen en pa-
den.  Aan deze oefening nemen 80 
personen, en 29 militaire wielvoer-

tuigen deel. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van (oefen)munitie. De 
oefende troepen staan onder lei-
ding van Commandant 42 Brigade 
Verkenning Eskadron uit Oirschot. 

Indien er door de oefening scha-
de is ontstaan dan kunt u dit 
onder vermelding van de mi-
litaire eenheid zoals kenteken 
voertuig, datum en tijd, plaats, 
soort schade etc. melden aan; 
Sectie Claims Ministerie van De-
fensie, Postbus 90004 3509 AA 
Utrecht. Tel. 030-2180444 of mail; 
JVDclaims@mindef.nl.

Cursusavond 'Geschiedenis van 
Aarle-Rixtel'
Aarle-Rixtel - In zaal Bij van Dijk 
(voorheen De Vrienden) wordt op 
woensdag 11 mei een cursusavond 
gehouden met als thema ‘de ge-
schiedenis van Aarle-Rixtel’. Deze 
cursus, waaraan iedereen kan deel-
nemen, wordt gegeven door Henk 
van Beek, o.a. dorps- en natuur-
gids. 

Er wordt gestart bij de laatste ijs-
tijd en vanaf dan wordt er een reis 
gemaakt door de tijd tot in het he-
dendaagse Aarle-Rixtel. Naast de 
ontwikkeling van het Aarlese land-
schap komen ook talloze andere 
historische ontwikkelingen aan de 
orde, waaronder de historische be-
bouwing, de landbouw en andere 
bedrijvigheid, infrastructuur, kerke-
lijk leven, enz. Dit alles wordt on-
dersteund met mooie beelden. 

Deze cursusavond start om 20.00 
uur. Deelname kost €5,00 inclusief 
een kop koffie en één consumptie. 
Geïnteresseerden kunnen zich (het 

liefst vóór 9 mei) opgeven per email:
rikstella@outlook.com  of tel. 0492-
381851.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Aanvragen omgevingsvergunning

Ingetrokken vergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

• In verband met de braderie/jaarmarkt is de Heuvel, Dorpsstraat, een 
gedeelte van de Kuiperstraat tussen Dorpsstraat en de Klumper en 
een gedeelte van de Floreffestraat tussen Dorpsstraat en Grotenhof 
in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. 
Ook geldt er een parkeerverbod aan weerszijden van de Papenhoef, 
Burgemeester van de Heuvelstraat, Franciscushof, de Ribbiusstraat tussen 
de Nieuwstraat en de Heuvel en op de Baverdestraat tussen de Nieuwstraat 
en de Dorpsstraat. Deze maatregelen gelden op maandag 16 mei 2016 van 
8.00 tot 19.00 uur.

• In verband met de Bavariaronde van Lieshout is de Dorpsstraat, Schutsstraat, 
Lankelaar, Vogelenzang, Hertog Janstraat, Floreffestraat, Grotenhof, Martien 
Coppensstraat en de Heuvel in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve 
voetgangers. Ook geldt er een parkeerverbod in de Papenhoef en de 
Burgemeester van de Heuvelstraat in Lieshout. Deze maatregelen gelden op 
zondag 15 mei 2016 van 8.00 tot 18.00 uur.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Pater Vogelsstraat 13, Beek en Donk 26-04-2016 vergroten van een woning
De Elshorst 27, Aarle-Rixtel 27-04-2016 vergroten van een woning

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Rooijseweg 14, Mariahout 25-04-2016 vervangen asbest daken stallen 
Tuindersweg 27, Mariahout 26-04-2016 verwijderen van asbest

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

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

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

Naar aanleiding van een e-mail van Stichting Color Fun waarin wordt medegedeeld 
dat de Color Fun op 15 mei 2016 geen doorgang vindt, heeft de burgemeester 
besloten de verleende vergunning voor het organiseren van Color Fun in Beek en 
Donk en ’s avonds een muziekfeest met live muziek op het evenemententerrein 
aan de Otterweg in Beek en Donk op zondag 15 mei 2016 van 15.00 tot 1.00 uur 
in te trekken (verzonden op 28 april 2016).

Locatie Werkomschrijving Activiteit
Julianastraat 24a, Mariahout verwijderen van asbest slopen

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 6 mei 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

Regel het snel via www.laarbeek.nl

Uittreksel nodig?

   

 

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

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

Kerkuilen ringen
De foto van deze stoere meid, Marit Gilsing uit Lieshout, heb ik vorige week gemaakt tijdens het rin-
gen van zes jonge kerkuilen. Gelukkig zijn er nog steeds mensen die begaan zijn met de natuur en op 
hun erf in een schuur of op een zolder een nestkast hangen voor de kerkuil.
De kerkuil is een ‘rode lijst soort’ dat wil zeggen, dat deze uil door het Ministerie van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit aangewezen is als een soort, die extra aandacht en bescherming verdient.
Bij de familie Gilsing hangt al jaren een kerkuilenkast en meestal worden er jaarlijks een mooi aantal 
jonge uiltjes geboren. Dit jaar had de uil zeven eieren gelegd waarvan er zes zijn uitgekomen, een heel 
mooi aantal wat wijst op een goed muizenjaar.
Vorige week zijn ze dus geringd waarbij die stoere Marit dus even een van de jongen vast mocht 
houden. Het ringen draagt weer bij aan inventarisatie en onderzoek naar het gedrag van de kerkuil 
wat hard nodig was daar het aantal broedparen eind jaren zeventig nog maar honderd stuks bedroeg 
in heel Nederland.
Onder andere door het plaatsen van vele nestkasten heeft de populatie weer wat groei gehad en kun-
nen wij ook in ons Mooie Laarbeek weer genieten van deze prachtige uilensoort!

Locatie: Achterbos Lieshout



Vrijdag 6 mei 201620 

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

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

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

Leven op te kleine schoen verzoorzaakt klachten
Wist u dat uw voeten langer 
worden naarmate u ouder 
wordt en uw schoenmaat 
verandert? De podotherapeut 
is een erkend specialist op 
het gebied van de voet en 
voert voor het starten van 
een therapie altijd met een 

onderzoek om de oorzaken van 
uw voet gerelateerde klachten 
helder te krijgen. Daarbij wordt 
ook goed gekeken naar uw 
schoenen. 

Meten = weten
Charlotte Wouters van 

Podotherapie Laarbeek vertelt: 
“Schoenen kunnen een veroor-
zaker zijn van voetklachten, 
maar spelen ook een 
belangrijke rol in de therapie. 
Om klachten te kunnen 
verhelpen en bijvoorbeeld 
therapiezolen optimaal te 
laten functioneren is het 
belangrijk dat je beschikt over 
het juiste schoeisel. De maat 
is daarbij erg belangrijk. Wij 
adviseren patiënten dan ook 
altijd hun schoenen in de 

middag te kopen, dan zijn de 
voeten wat groter. Daarnaast 
is het belangrijk om je voeten 
op te laten meten, omdat ze 
door het slapper worden van 
de banden en spieren in de loop 
der jaren langer worden en je 
schoenmaat dus verandert.”

Wie de schoen past…
Ook de kwaliteit van de schoen 
speelt een belangrijke rol. “Dat 
heeft niets te maken met de 
prijs”, vertelt Charlotte. “Het 
is niet zo dat dure schoenen 
automatisch goed zijn. Bij de 
kwaliteit van de schoen, draait 
het met name om de stevigheid, 
de juiste sluiting en een goede 
pasvorm. Die pasvorm is 
afhankelijk van de voet, dus wat 
voor de één een goede schoen 

is, kan voor de ander minder 
geschikt zijn.”

Let op met zomerschoenen
“Wist je dat veel mensen 
in september voetklachten 
krijgen?”, vraagt Charlotte. Ze 
licht toe: “In de zomer lopen 
veel mensen op open schoenen, 
waardoor de voet meer ruimte 
en minder stevigheid om zich 
heen krijgt. Een goed voetbed 
in je zomerschoenen, dat goed 
aansluit en ondersteunt, kan al 
veel verschil maken.”

Podotherapie Laarbeek is 
verbonden aan Paramedisch 
Centrum Laarbeek en is voor 
inwoners van Lieshout en 
Mariahout nu iedere eerste 
donderdagochtend van 

de maand ook bereikbaar 
in Lieshout. Dit is voor 
Diabetespatiënten en patiënten 
die moeite hebben met vervoer 
naar de huidige locaties. Voor 
informatie of het maken van een 
afspraak: tel. 0492 – 465647 of  
www.podotherapie-laarbeek.nl. 

Voor de gespecialiseerde be-
handelingen van Fysiotherapie 
en Training Kemps & Rijf kunt 
u nu ook in Lieshout terecht. In 
het voormalige politiebureau 
aan de Molenstraat beschikken 
de fysiotherapeuten én de 
paramedici na een ingrijpende 
verbouwing over modern uit-
geruste behandelruimten en 
voorzieningen waarmee zij 
patiënten uit Lieshout nu dicht 
bij huis kunnen behandelen.

“Wij brengen de zorg naar de 
mensen”
Theo Kemps vertelt trots over de 
opening van de derde vestiging 

in Laarbeek: “Wij willen de zorg 
naar de mensen toebrengen. 
We krijgen steeds meer te 
maken met ouderen voor wie 
het lastiger wordt wat verder te 
reizen. Maar ook voor jongeren 
met een blessure of kinderen is 
het fijn als zij voor hun therapie 
terecht kunnen in hun eigen 
dorp. Met onze nieuwste praktijk 
in Lieshout en onze bestaande 
praktijken in Aarle-Rixtel en Beek 
en Donk zijn we nu voor alle 
inwoners van Laarbeek dichtbij 
bereikbaar en kunnen we toch 
onze gespecialiseerde zorg 
blijven bieden. De specialisten 
reizen tussen de praktijken 
heen en weer. Of het nu gaat 
om de manueel therapeut, de 
bekkenfysiotherapeut of de 
kindertherapeut, zij komen naar 
de patiënt in hun lokale praktijk 
toe.”

Gespecialiseerde zorg onder 
één dak
Fysiotherapiepraktijk Kemps 
& Rijf werkt met een groot 
aantal gespecialiseerde fysio-

therapeuten. Theo Kemps legt 
uit: “Vroeger had je algemeen 
fysiotherapeuten die alle 
behandelingen deden, maar 
tegenwoordig specialiseren 
de therapeuten zich op een 
bepaald gebied, waardoor ze 
veel gerichter behandelingen 
uit kunnen voeren. Dankzij onze 
specialisten bieden wij heel 
gerichte zorg en is de behandeling 
veel effectiever.” Kemps & 
Rijf biedt naast algemene 
fysiotherapie, gespecialiseerde 
zorg van de manueel therapeut, 
de bekkenfysiotherapeut, de  
sporttherapeut, de kinder-
fysiotherapeut en geriatrisch 
therapeut. Daarnaast kunnen 
patiënten onder andere terecht 
voor Oefentherapie Cesar en 
Oedeem- en Huidtherapie. 
Theo: “Onze specialisten werken 
nauw met elkaar samen. Soms 
is het nodig dat een patiënt 
meerdere specialisten ziet. Dan 
stemmen wij onderling af en 
dragen informatie naar elkaar 
over. In plaats van op meerdere 
plaatsen opnieuw te moeten 

beginnen krijgt de patiënt 
een programma waarvan de 
onderdelen elkaar versterken.”

“Onze patiënten profiteren 
optimaal van de samenwerking 
binnen het Paramedisch 
Centrum”
Die samenwerking gaat verder 
dan alleen de fysiotherapie. 
Onder het dak van Kemps & Rijf 
is namelijk ook het Paramedisch 
Centrum Laarbeek gevestigd 
waarbinnen een diëtiste, 
ergotherapeut, podotherapeut 
en sport- en ontspannings-
masseur werkzaam zijn. Ook zij 
zijn bereikbaar  en werkzaam in 
de nieuwe vestiging in Lieshout 
en vormen een waardevolle 
aanvulling op het team van 
fysiotherapeuten. “Dankzij de  
samenwerking onder één dak 
tussen al deze disciplines, 
profiteren onze patiënten 
optimaal. De lijntjes zijn kort 
en de behandelprogramma’s 
worden op elkaar afgestemd. 
Daarmee is ons centrum in 

staat gerichte behandelingen te 
bieden die zorgdragen voor een 
spoedig herstel van de patiënt 
en daar gaat het uiteindelijk 
om”, sluit Theo Kemps af. 

29 mei Open Dag
Bent u benieuwd naar de nieuwe 
praktijk in Lieshout of wilt u 
kennismaken met één van de 
fysiotherapeuten of paramedici? 
Dan bent u op zaterdag 29 
mei tussen 14.00 en 16.00 uur 
van harte welkom op de open 
dag aan de Molenstraat 2a in 
Lieshout. Voor meer informatie 
en een volledig overzicht van 
alle specialisaties gaat u naar  
www.fysiokempsrijf.nl. 

Theo Kemps

Gespecialiseerde Fysiotherapiezorg nu ook in Lieshout

Richard Weel

Charlotte Wouters

Robin Rijf
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Mariahout - Wat waren ze in Ma-
riahout weer blij met de werk-
groep Koningsdag, bestaande uit 
Debby Roeters, Martin van den 
Heuvel, Kim van der Linden, Heiko 
van Berlo en Marsha Bekkers. Zij 
hebben de jeugd met hun ouders 
weer een mooi programma aange-
boden. 

Hoewel het regende tijdens de 
opening en de harmonie in de 
tent moest spelen kon (prins) Hein 
toch de dag openen door de vlag 
te hijsen. Gedurende de middag 
stonden de spelletjes in het teken 
van de wetenschap. Leuk en inte-
ressant. Ook de pannenkoekploeg 
was weer paraat. Heerlijk bij dat 
koude weer. En natuurlijk het Gilde 
en vele anderen. Allen bedankt!

Werkgroep ‘Koken voor …’
Deze werkgroep van Zorg om 
het Dorp is al weer actief met de 
voorbereidingen voor het jaarlijk-
se dinertje voor de alleengaanden 
in Mariahout. Zorg om het Dorp 
wenst hen veel succes. Bent u al-
leengaand en heeft u zich nog niet 
opgegeven voor zondag 28 mei, 
dan kan dat bij de werkgroepleden 
‘Alleengaanden’ of op donderdag-
middag in het Dorpsservicecen-
trum in het Buurthuis.

Voortgang ‘Oranjestraatje’
De afgelopen tijd heeft de werk-
groep, samen met bewoners en 
ondernemers van het ‘Oranjes-
traatje’ (van voormalig Rabopand 
tot aan de Mariastraat) gebrain-
stormd over de toekomst van hun 
panden en de omgeving. Leidraad 
waren aantrekkelijkheid, veiligheid 
en leefbaarheid. Ook bewoners 
van het Oranjeplein hebben mee 
gedacht. Het waren inspirerende 
avonden. De eerste aanmeldingen 
voor werkgroep ‘binnenruimte 
Oranjeplein’ zijn al binnen. Be-
langstellenden voor werkgroep 
Mariastraat kunnen zich ook al 
aanmelden. Ook hier willen ze 
streven naar een aantrekkelijke, 

veilige en leefbare woon-, werk- en 
schoolomgeving.

Processiepark
In het processiepark wordt hard 
gewerkt aan de afkoppeling van de 
hemelwaterafvoer van de kerk naar 
het park. Zorg om het Dorp wenst 
de werkgroep ‘water’ en de park-
werkers veel succes met de werk-
zaamheden die nu gaande zijn. 

Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook op de hoogte gehouden 
worden van het wel en wee in Ma-
riahout? Word dan lid van Zorg om 
het Dorp, dan ontvangt u regelma-
tig nieuwsbrieven of nieuwsflitsen. 
Zie www.zorgomhetdorp.nl.

Het theaterseizoen is nog maar net 
afgesloten met een zeer geslaagde 
en uitverkochte voorstelling van 
cabaretier Rob Scheepers, maar 
ViERBINDEN vrijwilligers Ria Don-
kers, Hans Kempe en Marjan van 
Veggel zijn al weer klaar voor het 
nieuwe seizoen van Ons Tejater in 
Lieshout. Half mei wordt de folder 
voor seizoen 2016-2017 bijgeslo-
ten bij de MooiLaarbeekKrant en 
huis-aan-huis verspreid in heel 
Laarbeek. Ria en Hans blikken al-
vast vooruit.

“De drempel om naar een voor-
stelling te komen, ook alleen, is 
heel laag”
Als vrijwilligers namens ViERBIN-
DEN zijn Ria, Marjan en Hans 
verantwoordelijk voor het volledi-
ge reilen en zeilen van Ons Teja-
ter. Van het samenstellen van het 
programma tot het maken van de 
folder, het beheren van de web-
site, het verzorgen van de reser-
veringen, PR-werkzaamheden kort 
voor elke voorstelling en het goe-
de verloop van de voorstellingen. 
“We hebben een heel fijn seizoen 
gedraaid”, vertelt Ria. “We wer-
ken met een beperkt budget. We 
moeten het hebben van de entree 
en onze sponsors, maar we merken 
dat Ons Tejater gewaardeerd wordt 

en de bezoekersaantallen groei-
en. Mensen gaan graag dichtbij 
naar een voorstelling en door het 
dorpse is de drempel om te komen, 
ook alleen, hier heel laag”. Sinds 
twee jaar zit Ons Tejater volledig in 
Lieshout vanwege de professionele 
voorzieningen en zaal. Hans ver-
telt: “Dankzij de opstelling van de 
tribune heb je vanaf iedere plaats 
even goed zicht. En we hebben 
de beschikking over fantastische 
apparatuur en een goede licht- en 
geluidstechnicus, Pascal Ahout. 
Dankzij de combinatie van onze 
goede en enthousiaste program-
mering, de professionele voorzie-
ningen én de gezelligheid zien we 
dat ook steeds meer bezoekers van 
buiten de gemeente ons weten te 
vinden.”

Grote namen én Brabants talent 
tijdens nieuwe Tejaterseizoen 
Voor het nieuwe seizoen heeft het 
enthousiaste team van Ons Tejater 
weer een breed en gevarieerd pro-
gramma samengesteld met daarin 
Brabants talent en een aantal gro-
te namen. Er is cabaret, muziek en 
ook aan de kinderen is gedacht 
met ‘De Grote Piratenshow’. Ria: 
“Ook van de artiesten horen we 
vaak terug, dat het zo’n leuke zaal 
is om te spelen. Vooral het infor-

mele spreekt ze aan. Ze komen dan 
ook graag terug. Oude bekenden 
in het nieuwe programma zijn bij-
voorbeeld cabaretier Mark van de 
Veerdonk, Berry Knapen en Wim 
Daniëls. Daarnaast hebben we dit 
jaar cabaretier Javier Guzman we-
ten te strikken.” 

Voetjes van de vloer tijdens Sixties 
muziekavond
Ons Tejater opent het seizoen met 

een optreden van het LachLan 
Folk Duo. Bij dit optreden wordt 
de zaal anders ingericht. Dan is er 
geen tribuneopstelling, maar zijn 
er statafels en is er ruimte voor 
een dansje. “Net als bij de Sixties 
muziekavond met de band Black 
Sell”, vertelt Hans terwijl hij zich 
al verheugt op deze avond. “Af-
gelopen seizoen was dit een groot 
succes. Er was veel belangstelling 
voor deze muziekvoorstelling en er 

werd volop gebruik gemaakt van 
de dansvloer.”

Vanaf half mei zijn de voorstel-
lingen in het programma van Ons 
Tejater online te reserveren via 
www.vierbinden.nl/onstejater of 
telefonisch via 0499-422878. De 
folder met het volledige program-
ma valt binnenkort samen met de 
MooiLaarbeekKrant bij u op de 
deurmat. 

Ons Tejater

Gemoedelijk én professioneel avondje uit dicht bij huis

ViERBINDEN.NL

Ria Donkers en Hans Kempe van Ons Tejater. Marjan van Veggel ontbreekt op de foto.

Optreden blaaskapel De Zwarte Fanfare

Amusementsavond in Zonnetij
Aarle-Rixtel – In de Ontmoetingsruim-
te van Zonnetij speelt op donderdag 
19 mei blaaskapel de Zwarte Fanfare. 
De blaaskapel speelt vlotte polka's en 
walsen, maar ook staat populaire en 
solistische muziek op het programma. 

Door hun voorliefde voor Tsjechische 
blaasmuziek is de kapel in het verleden 
vaak naar Tsjechië afgereisd voor een 
aantal optredens. Op een van deze 
reizen werd Stefan, de bassist, verliefd 
op Katka, zangeres bij een bevriende 
blaaskapel. Nu zingt Katka alweer bij-
na 15 jaar bij de Zwarte Fanfare samen 
met de dirigent Mart Kusters. Verder 
hebben ze ook reizen gemaakt naar 

Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, 
België, Italië en de Verenigde Staten 
van Amerika. 

De Zwarte Fanfare speelt van 19.30 
tot 22.00 uur en de zaal is open van-
af 19.00 uur. Entree €5,00 inclusief 
een kop koffie en een consumptie. De 
kaartjes voor deze avond zijn te koop 
op woensdag 11 en 18 mei en donder-
dag 12 en 19 mei van 9.30 – 11.30 uur 
in de ontmoetingsruimte van Zonnetij.  
De Ontmoetingsruimte van Zonne-
tij is gelegen aan de Heindertweg 87 
in Aarle-Rixtel.  Iedereen is van harte 
welkom.

Werkgroepen Zorg om het Dorp actief in Mariahout
Vlnr: Debby Roeters,  Martin van den Heuvel, Kim 
van der Linden, Heiko van Berlo en Marsha Bekkers

Buurtvereniging De Regt houdt rommelmarkt
Beek en Donk - Na het succes van 
de afgelopen 2 jaar, vindt dit jaar 
de derde editie van 'De Regt ruimt 
op!' plaats.

De jaarlijks terugkerende rommel-
markt, is dit jaar op zondag 22 
mei van 10.00 tot 16.00 uur op 
het Molenveld in Beek en Donk. 
Er zijn nog enkele kramen en/of 
grondplaatsen te huur, voor meer 

informatie hierover mail naar bv-
deregt@gmail.com. Natuurlijk is 
iedereen van harte welkom op 
zondag 22 mei. Op hun terras is 
de mogelijkheid gezellig een hapje 
of drankje te nuttigen. 

Aarlese seniorenwandeling in de 
Dommelbeemden
Aarle-Rixtel – De Aarlese Seniorenver-
eniging houdt op donderdag 12 mei 
weer een wandeling. Dit keer wordt er 
gewandeld in het prachtige natuurge-
bied de Dommelbeemden bij Nijnsel. 

De Dommelbeemden is een heel ge-
varieerd gebied. Allereerst heb je de 
laagveenplassen van Moerkuilen met 
prachtige water- en moerasplanten, 
waaronder de zeldzame slangenwor-
tel. Ook vind je er talloze soorten 
water- en moerasvogels. De plassen 
hebben grillige oevers met smalle land-
tongen. Vanaf de Moerkuilen gaan ze 
over een oud hooggelegen karrespoor 
langs enkele kleinschalige korenvelden 
naar de Zandhoeve, een oude neder-
zetting. Van hieruit een klein stukje 
langs de provinciale weg en daarna de 
echt beemden in. Hier bereikt men het 
Dommeldal met oude riviermeanders. 

Verderop lopen ze langs de Dommel 
en bereiken daarna de hooggelegen 
akkers van Everse die door het Bra-
bants landschap ecologisch worden 
beheerd. Natuurlijk houden ze even 
stil bij het Sint Maartenskapelleke en 
gaat de Seniorenvereniging daarna 
via het Evertseakkerpad en wederom 
de Moerkuilen terug naar de parkeer-
plaats. 

Het vertrek is om 9.15 vanaf het kerk-
plein en wel per auto. Deelnemers 
wordt verzocht te carpoolen, wat men 
zelf kan regelen.
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Nog 2 plaatsen voor cursus beschikbaar

IVN Natuurgidsen opleiding in september
Laarbeek – IVN Laarbeek start in sep-
tember 2016 een nieuwe IVN Natuur-
gidsen opleiding (NGO). Deze cursus 
wordt samen met IVN Asten-Someren, 
Geldrop, Heeze, Helmond en Nuenen 
georganiseerd. De NGO is een oplei-
ding voor de natuurliefhebber die se-
rieus aan de slag wil met kennisover-
dracht en natuurbeleving. De cursus is 
bedoeld voor mensen die zich actief 
willen inzetten als IVN Natuurgids of 
vrijwilliger.

De cursus duurt anderhalf tot twee 
jaar. Er wordt tijdens de cursus veel 
inzet gevraagd van de cursisten. Na 
afloop krijgt de cursist een landelijk 
erkend diploma. De opleiding bestaat 
uit ongeveer 30 theoriebijeenkomsten 
en 20 praktijkoefeningen/excursies. 
Daarnaast krijgen de cursisten zowel 
individuele als groepsopdrachten. Er 
moet gerekend worden op een ge-
middelde tijdsinvestering van 6 uur per 
week. De opleiding wordt afgerond 
met een praktijkopdracht, in samen-
werking met andere cursisten.

Met deze opleiding wordt een gedegen 
basiskennis van flora en fauna, ecolo-
gie en duurzaamheid opgebouwd. De 
cursist leert hoe hij/zij deze kennis kan 
overbrengen en hoe je als gids tijdens 
een wandeling met een groep mensen 
kunt wijzen op natuur- en cultuurhis-
torische waarden.

Voor deze opleiding zijn er nog 2 
plaatsen vrij. De prijs van de cursus 
bedraagt €225,00. De sluitingsdatum 
voor inschrijving is 1 juli.

Personen die geïnteresseerd zijn 
kunnen contact opnemen met An-
nette Brand van IVN Laarbeek 
(a.brand@ik.nu) om zich aan te mel-
den. 

Cursisten van de natuurgidsenopleiding

Wedvlucht ‘De Luchtbode’ 
vanuit Frankrijk
Beek en Donk - Postduivenvereniging 
De luchtbode had een wedvlucht van-
uit Laon in Frankrijk. De afstand was 
262 km. In het concours waren 179 
duiven.

De uitslag: 1. Sjef Schellekens, 2. Fer-
rie Slegers, 3 en 5. Pieter Beekmans, 
4. Frans Manders en zoon, 6. Martien 
de Groot, 7. Pieter Beekmans, 8. Frans 
Manders en zoon, 9. Ad van Rhee, 10. 
Ferrie Slegers.

Vriendendag bij het Onze Lieve Vrouwengilde
Aarle-Rixtel - Op het Jan van Dooren-
paviljoen bij het Onze Lieve Vrou-
wegilde  in Aarle-Rixtel  hebben de 
vrienden van het gilde op zondag 1 
mei gestreden om de titel ‘hagelkruis  
koning(in)’. Op deze zonnige mid-
dag was het onder het genot van een 
hapje en een drankje weer een gezel-
lig samenzijn met de vrienden die de 
schut een warm hart toedragen. 

Tonnie Gevers uit Beek en Donk wist 
uiteindelijk aan de haal te gaan met 
de eer en zij mag zich dan ook een 
jaar lang hagelkruis koningin noemen. 
Omdat de vogel al bijtijds gevallen 
was werd er ook nog op een puist ge-

schoten voor een fles wijn, deze werd 
gewonnen door oud hagelkruis koning 
Jan Coolen. Na het uitreiken van de 

hagelkruistrofee werd er voor de win-
naars en vendelgroet gebracht.

Dorpsfeesten Aarle-Rixtel in 
volle gang

Aarle-Rixtel - De jaarlijkse dorpsfees-
ten komen er weer aan. Gisteren vond 
de aftrap plaats van de jaarmarkt. Nu 
volgen drie dagen feest in de tent naast 
De Dreef. Voor het programma kan men 
ook terecht op www.dorpsfeesten.info
 
Vrijdag 6 mei
Om 13.30 uur starten de jeugddorps-
feesten. Zij verzamelen bij de tent. 
Om 19.00 uur zijn de optredens van 
de jeugd. Aansluitend de soundscheck 
voor volwassenen. Om 21.45 uur start 
de Quiz Night Aarle met een afterpar-
ty verzorgd door DJ Jorg & Rico. Om 
01.00 uur is deze dag ten einde. 

Zaterdag 7 mei
De zeskamp voor de jeugd start om 

13.30 uur. Het cultureel gebeuren voor 
volwassenen start om 19.45 uur met 
aansluitend een spetterende afsluiting 
met DJ Davey Beijer. 
 
Zondag 8 mei
Op de laatste dag van de Dorpsfees-
ten verzamelen de ploegen om 12.35 
uur op het zeskampterrein bij MFC De 
Dreef. Hier volgt de opening door de 
burgemeester en om 13.00 starten de 
zeskampspelen. Om 19.45 uur begint 
het avondprogramma met de winnende 
jeugdploeg, aansluitend de prijsuitrei-
king en optredens van de beste 10 ploe-
gen bij de volwassenen. Aansluitend 
een swingende afsluiting van de avond 
door DJ Paul Geene. Om 00.00 uur zijn 
de Dorpsfeesten 2016 ten einde.

Archieffoto van de Dorpsfeesten in 2015 Joost Duppen
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Televisie-uitzending NPO2 op zaterdag 7 mei, 20.30 uur

VPRO blikt terug op bezetting 
Van Thiel United in 1973

Beek en Donk - Op verzoek van de 
programmamakers van de VPRO zijn 
een drietal bezetters van het eerste 
uur, Toon Swinkels, Antoon van Osch 
en Piet van Gemert teruggegaan naar 
de plekken bij Van Thiel United, waar 
op donderdag 5 april 1973 het besluit 
werd genomen om het bedrijf te bezet-
ten. 

Helaas kon Theo Cortenbach hier niet 
meer bij zijn. Hij is enkele jaren na dit 
gebeuren overleden, maar ze hebben 
zijn naam herhaaldelijk genoemd bij di-
verse uiteenzettingen waar Theo direct 
bij betrokken was geweest. Een team 
voor de opnames waren op 15 maart in 
Beek en Donk neergestreken op de af-
gesproken plek, om nogmaals te vertel-
len hoe het zover was gekomen en wat 
hun reacties die dagen waren geweest.

Opnieuw brachten Toon, Antoon 
en Piet een kijkje bij bijv. de schei-
dingsmuur (betonnen schutting) waar-
van nog een stuk behouden was. Het 
leek met het vertellen van de verhalen 
alsof ze het opnieuw meemaakten. Ook 
de wandeling over het bedrijventerrein, 

waar een enkele ringen walsdraad lag 
opgeslagen, was apart. Het ging in april 
tenslotte om de grote voorraad van 
walsdraad die teruggenomen moest 
worden voor de eigenaar, maar dan 
hadden de werknemers van Van Thiel 
United geen werk meer. Alle werkne-
mers werkten tijdens de bezetting door 
en lieten het over aan een groep be-
zetters die op toerbeurt hun werk aan 
de poorten afwerkten. Dat moest dus 
koste wat kost tegengehouden worden, 
waarin ze volledig zijn geslaagd. 

Het heeft veel spanningen teweeg ge-
bracht maar door de volledige mede-
werking van alle werknemers en onder-
steund door de vakbonden en niet te 
vergeten het kordaat optreden van de 
Locoburgemeester Dhr. L. Heinsbergen, 
is dit gelukt. Na de aanstelling van een 
curator is op zijn verzoek op dinsdag 10 
april 1973 deze bezetting opgeheven. 
Het bleek de tweede bedrijfsbezetting 
te zijn geweest in Nederland. 

NPO2 zendt op zaterdag 7 mei het pro-
gramma ‘Onderste Boven’ uit om 20.30 
uur. 

Opnames door de VPRO

Beek en Donk - Afgelopen jaar is on-
dervonden dat de waterput op dieren-
park Regter Eind niet meer in de be-
hoefte kon voorzien. De waterput was 
dicht geslipt en de hoeveelheid water 
was onvoldoende om het gras te be-
regenen. Daardoor ontstond een te 
kort aan gras en was het voedsel voor 
de dieren niet meer gewaarborgd. 

Na overleg met de Gemeente 
Laarbeek, de eigenaar van het die-
renpark, is besloten om een nieuwe 
waterput te laten slaan. Afgelopen 
week is door de firma Raaijmakers en 
de vrijwilligers van het dierenpark de 
klus geklaard. 

Op dierenpark Regter Eind in Beek en 
Donk wordt verder hard gewerkt om 
het park toekomst klaar te maken. 
Het afgelopen jaar zijn de vrijwilligers 

bezig geweest met de afbouw van 
een siervogel binnenverblijf en deze 
weken wordt het buitenverblijf verder 
vormgegeven. Als alles mee zit is deze 
nieuwe ruimte klaar voor de open dag 
op 1e Pinksterdag 15 mei. Daarna 

wordt het verblijf gevuld met eenden 
en andere watervogels.

Het park is dagelijks geopend van 8.30 
tot 12.00 uur en u kunt er vrij een kijk-
je komen nemen.

Nieuwe waterput voor dierenpark Regter Eind

De nieuwe waterput wordt gemaakt

Frans van Haperen en Jo Kusters nemen afscheid van Rabobank Peel Noord

"Ik kijk terug op een hele mooie tijd bij de Rabobank"
Frans van Haperen (52) en Jo Kusters 
(60) nemen na respectievelijk 27 jaar 
en 42 jaar afscheid van Rabobank Peel 
Noord. Ze kijken terug op hun tijd bij 
de bank, met zowel hoogte- als diep-
tepunten.

Trots op onze bank
Frans van Haperen is Directeur Bedrij-
ven bij Rabobank Peel Noord. In 1989 
begon hij bij de Rabobank als Agrarisch 
Adviseur. "Ik heb heel veel geleerd bij 
de bank,’ vertelt Frans. ‘Hard gewerkt, 
veel plezier gehad en me er altijd heel 
comfortabel gevoeld. De uitdaging was 
om de individuele klant zo goed mo-
gelijk te helpen. We hebben een sterk 
team, dat is onze kracht. De mensen die 
moeten het doen, zij zijn het kapitaal 
van onze bank en maken het verschil. 
Zo hebben we gebouwd aan een ijzer-
sterke bank waar ik trots op ben. Het 
is onze taak om bruggen te slaan. Het 
is veel meer dan alleen geld verstrek-
ken. Als je lang in hetzelfde werkgebied 
werkzaam bent, pluk je de vruchten 
van je beslissingen. Wat ik daarvan heb 
geleerd is dat het individuele onderne-
merschap heel vaak doorslaggevend is 
geweest. 

Nieuwe uitdaging
We proberen het ondernemerschap te 
vergroten, vooral bij jongeren of star-
ters. We bieden daarom deskundige 
hulp op maat. De verkiezingen van 
‘Ondernemer van het Jaar’ is daar een 
goed voorbeeld van. We brengen men-
sen bij elkaar, mensen aan beide zijden 
van het kanaal. We hebben met veel 
plezier de netwerken vergroot. Dat doe 
je door open en eerlijk te zijn, dat maakt 
nu het verschil." Ook op persoonlijk 
vlak is er behoorlijk veel gebeurd in de 
periode dat Frans bij de bank werkte: 
"We hebben lief en leed gedeeld. Dier-

bare collega’s zijn overleden. Dat raakt 
je enorm, maar brengt je ook bij elkaar." 
Frans concludeert: "Ik kijk terug op een 
hele mooie tijd bij de Rabobank en ik ga 
met vertrouwen op zoek naar een nieu-
we uitdaging. Dat begint eerst met een 
tijdje het hoofd leegmaken, mijn tuin 
opknappen en een van onze zonen op-
zoeken die werkt in Afrika."

Plezier en voldoening
Jo Kusters is Manager Verzekeringen. 
Hij werkt 42,5 jaar bij de Rabobank en 
blikt met trots terug op zijn carrière bij 
de Rabobank. "Als jong broekie begon 
ik recht van school bij de Rabobank in 

Langenboom. Daar heb ik het vak ge-
leerd, van administratie tot de verkoop 
van financiering en alles wat daar tus-
sen zit. In 1986 werd ik directeur van 
Rabobank Elsendorp en in 1992 van 
Rabobank Elsendorp-De Mortel. Later 
volgde de fusie met Rabobank Gemert. 
Zo hebben we samen gebouwd aan 
deze bank in Gemert. Ik kijk met plezier 
en voldoening terug op mijn loopbaan. 
Samen met Frans  ging ik vaak letterlijk 
’s avonds samen de boer op. Er is door 
de jaren heen veel veranderd maar de 
uitdaging bleef. De bank is dichtbij en 
betrokken. Dat is ons op het lijf geschre-

ven. Zo zijn we een mooie bank gewor-
den en dat blijft zo, daar heb ik alle ver-
trouwen in.

Stokje overdragen
Het vertrouwen, dat is de bagage van 
onze bank. Wanneer je midden in de 
samenleving wilt staan moet je dat ook 
laten zien, steeds opnieuw. Vertrouwen 
is de sleutel van alles. Fijn om te ervaren 
en lastig om kwijt te raken, zeker omdat 
we er zelf niet altijd invloed op hadden. 
We hebben hard gewerkt om te laten 
zien waar deze bank voor staat. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat het goed zal 
gaan met Rabobank Peel Noord."  Jo 
beschrijft hoe de mensen om hem heen 
hem de kracht gaven om te blijven bou-
wen aan de bank: "De klant betaalt 
onze boterham, dus daar moeten we al-
les voor doen, zo simpel is het. De men-
sen om me heen gaven me altijd weer 
de energie om door te gaan. Door de 
reorganisatie komt mijn functie te ver-
vallen. Het is tijd om het stokje over te 
dragen aan een nieuwe generatie. Ik kijk 
terug op een mooie tijd bij een bank die 
me heel veel heeft gebracht en waar-
aan ik veel heb mogen geven. Ik ga op 
zoek naar een nieuwe uitdaging. In het 
verenigingsleven zal ik een actieve rol 
blijven vervullen en mogelijk kan ik mijn 
kennis en ervaring inzetten om mensen 
te helpen in het sociale domein. Ik ga 
zeker niet stilzitten."

Rabobank Peel Noord biedt Frans en Jo 
op 27 mei een passend afscheid aan. 
Wilt u daar bij zijn? Meldt u dan aan 
via rabobank.nl/peelnoord.

Jo Kusters (l) en Frans van Haperen (r)

"Samen met Frans ging 

ik vaak letterlijk ’s avonds 

samen de boer op"

Laarbeek - Samen Sterk in Laarbeek zet 
zich al ruim een jaar in tegen armoede 
in Laarbeek. Nu is hun werkwijze door 
middel van Facebook waar zij gezin-
nen uit Laarbeek producten en dien-
sten gratis aanbieden.

Ook heeft Samen Sterk voor minima 
gezinnen wekelijks een boodschap-
pentas met versproducten. Dankzij Jan 
Linders uit Beek en Donk mogen zij bij 
hen 3x per week versproducten opha-
len wat zij verdelen onder hun leden. 

Dit zijn o.a: aardappelen, groenten, 
sla, fruit, zuivel, sapjes etc., maar ook 
met regelmaat wat extra's zoals: koek, 
snoep en bloemen.

Het is prachtig en mooi om deze men-
sen hiermee te helpen zodat ze wat 
meer ruimte krijgen in hun leefgeld. 
Achter de schermen is Samen Sterk 
drukdoende om meer te bereiken bin-
nen de gemeente Laarbeek, meer men-
sen helpen en meer steun. Het gaat 
even duren voordat Samen Sterk hun 

nieuwe koers vaart en officieel naar 
buiten treedt. 

Omdat zij nu nog niet officieel zijn, 
hebben zij de hulp van particulieren 
hard nodig. Daarom staat er vanaf 
heden een statiegeldbonnenzuil bij 
Jan Linders waar mensen hun bon-
netje van statiegeld kunnen done-
ren. Voor meer informatie kijk op 
www.samensterkinlaarbeek.nl of op 
Facebook ‘Samen Sterk in Laarbeek’ en 
Helmond INFO pagina.

Samen Sterk in Laarbeek

Kienen met de KVL
Lieshout – De Katholiek Vrouwenver-
eniging Lieshout houdt op vrijdag 6 
mei weer een kienavond.

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis 

aan het Grotenhof in Lieshout. Er zijn 
mooie prijzen te winnen en er is een lo-
terij. De avond begint om 20.00 uur en 
de zaal is open om 19.00 uur. Iedereen 
is welkom. 
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

TIP VOOR
moederdag
TIP VOOR
moederdagmoederdag

9.99
liter 1.67

1+1
GRATIS

3.99

0.79

1 EURO
KORTING

4.99
kilo 9.98

0.79

Mona pudding 
of intense vla

beker 450 ml.
pak 750 ml.

1.41-1.55

Daily Fresh maaltijdsalades
alle soorten

schaal ca. 350/400 gram

Aardbeienvlaai
met slagroom

doorsnede 18 cm
per stuk

5.99

Remia feestsaus
of satésaus

fl acon 300 ml.
bak 265 ml.

0.89-1.35

Varkenshaas
500 gram

7.49

Hero’s Liefde Voor Fruit, Portie Fruit, 
Fruitontbijt of Fruit & Thee

alle soorten

1.44-2.09

Dubbelfrisss, Taksi 
of Appelsientje mini’s

pak 6/10 pakjes 
à 200 ml.

Bij aankoop van 2 pakken 50% korting. 

Prijsvoorbeeld: 2 pakken Dubbelfrisss appel & perzik à 6 pakjes à 200 ml. van 3.70 voor 1.85

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

van 2.99 voor 1.99

0.99

mijn slijterij

W 18 - Aanbiedingen gelden van maandag 2 t/m zaterdag 7 mei 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Markant gemalen koffi e
roodmerk of cafeïnevrij

pak 250/500 gram

Bij aankoop van 2 pakken 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 pakken Markant 
gemalen koffi e cafeïnevrij à 500 gram 

van 9.56 voor 4.78

Licor 43, Cointreau sinaasappellikeur, Villa Massa 
Limoncello of Baileys the original Irish cream*

fl es 700 ml.

18.19-21.6918.19-21.69

16.59
liter 23.70
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V-Dag staat voor ‘Victory dag’. 
Op 8 mei wordt in vele Europese 
landen stilgestaan bij het feit dat 
op 8 mei 1945 Duitsland offi cieel 
capituleerde en daarmee het eind 
van de Tweede Wereldoorlog 
een feit was. In Nederland 
staan wij allen op 5 mei stil bij 
het feit ‘Vrijheid’, iets wat voor 
ons als heel vanzelfsprekend 
wordt beschouwd, maar wat de 
laatste jaren wel fl ink op haar 
grondvesten staat te trillen. De 
hoogspanning is voelbaar en 
onze vrijheid wordt vaker dan 
ons blieft op de proef gesteld. 
Het is dan ook niet meer dan het 
juiste dat we vandaag stilstaan 
bij dit verkregen fenomeen 
mede omdat dit niet altijd en nog 
steeds niet overal aanwezig mag 
zijn. Wij willen allemaal dat onze 
kinderen ook in de toekomst in 
vrijheid mogen blijven leven en 
het is dan ook taak dat wij dit 
grote goed bewust doorgeven, 
ook aan de generatie waarbij 
de mogelijkheden eindeloos 
lijken en die op legio selfi es het 
welbekende V-teken maken, 
al dan niet begrijpend dat de 
betekenis iets heel waardevols 
is. Het besef dat we op V-Dag 
beleven zouden we elke dag, 
ieder voor zichzelf, even moeten 

voelen. Of zoals de kinderen 
dit dagelijks op de speelplaats 
beleven, want vrijheid is 
eigenlijk net als het spelen 
van verstoppertje: onzichtbaar 
verstopt verlaat je jouw veilige 
plek om vervolgens al sluipend 
en sprintend de risicovolle gang 
naar de buut te beleven. Als je 
deze zelfde buut dan op tijd 
bereikt en deze aan kunt tikken, 
dan is de euforie natuurlijk 
groot: Buutvrij! Lang leve de 
vrijheid.

Mees Joost 

Buutvrij op V-Dag

Mees Joost 

COLUMN
Aarle-Rixtel - Op de oranjemarkt in 
Aarle-Rixtel heeft Cendra voor de 
tweede keer haar jaarlijkse dj-wed-
strijd gehouden. Met weken voorbe-
reiding en oefenen bij Cendra was het 
eindelijk zover. 

Op een platte wagen als podium 
mochten de jonge deelnemers hun 
muziekkeuze ten gehore brengen. 
Binnen enkele minuten hadden ze de 
straat vol dansende mensen, waarbij 
het geheel opgeluisterd werd door de 
jonge dansers van dansgroep ‘DEDE’ 
uit Aarle-Rixtel, die er duidelijk veel 
plezier aan beleefde. De winnaar werd 
Daan Kersten. Daan won een vrijkaart 
voor het muziekfestival WiSH. Ternau-
wernood won hij van het duo Yven 

Swinkels & Anne van Brug en Alek 
van Eyck. Gelukkig bestond de jury uit 
ervaren DJ`s, omdat Cendra nooit zelf 

had kunnen kiezen. Voor Cendra wa-
ren ze namelijk allemaal goed en had 
iedereen een eigen stijl.                                                                              

Veel publiek voor de jonge dj's

Spannende dj-contest bij Cendra

Wandelen van knooppunt naar knooppunt
Laarbeek - Veel fietsers maken ge-
bruik van knooppuntroutes. Op de 
meeste plaatsen in Nederland kun je 
zelf middels een kaart of internet een 
route uitstippelen en vervolgens ge-
zellig gaan fietsen. Voor wandelaars 
bestaat er een gelijkvormig systeem. 
Inmiddels zijn in heel Noord-Brabant 
een groot aantal knooppuntpalen ge-
zet en zijn routes tussen deze knop-
punten bewegwijzerd. 

De knooppunten zijn herkenbaar aan 
de nummers en de wandelaartjes die 
er op aangebracht zijn. De routes tus-
sen de knooppunten zijn aangegeven 
met gele pijltjes op een groene ach-
tergrond, zonder nummer, in de vorm 
van stickers op (lantaarn)palen of pla-
tjes op zwarte paaltjes in de berm. In 
de dorpskernen staan op enkele plaat-
sen informatieborden met de routes in 
het betreffende gebied.

Ook in Laarbeek staan een groot aan-
tal palen en zijn routes aangegeven 
op de hierboven beschreven manier. 
Vrijwilligers van het Laarbeeks Land-
schap controleren de routes twee keer 
per jaar en herstellen de plekken waar 
dat nodig is. Ook als er tussentijds 
meldingen zijn van kapotte palen of 

verdwenen plaatjes, zijn de vrijwilligers 
paraat om het mankement te verhel-
pen. Vernielingen kunnen gemeld 
worden bij VisitBrabant. Deze instantie 
onderhoudt het netwerk in Brabant. 
Een melding voor Laarbeek wordt ver-
volgens doorgegeven aan Harry Brug-
mans coördinator voor Laarbeek en hij 
probeert zo snel mogelijk het probleem 
op te lossen.

In april zijn weer een zevental vrij-
willigers van het Laarbeeks Land-
schap op pad geweest om alles te 
controleren. Voor de zomer is dus 
nu alles weer op orde en kunt u met 
een gerust hart gaan wandelen. Als 
u vooraf een route uit wilt stippe-
len, ergens in Brabant, dan kunt u 
de kaart raadplegen op de website: 
www.RoutesinBrabant.nl. Veel wan-
delplezier.

Lezing ‘Oorlogsarcheologie in de praktijk’
Aarle-Rixtel - Jos van der Weerden, ar-
cheoloog, geeft op dinsdag 10 mei een 
lezing bij de Couwenbergh vanaf 20.00 
uur. Deze lezing heeft als thema ‘Oor-
logsarcheologie in de praktijk’. Deze 
lezing wordt georganiseerd door de 
Aarlese heemkundekring.

De archeologie van de Tweede Wereld-
oorlog, of breder, conflictarcheologie, 
staat de laatste jaren steeds meer in de 
belangstelling. Werden de sporen uit 
deze periode voorheen veelal als ver-
storing aangemerkt, tegenwoordig is 
er volop belangstelling voor het Neder-
landse krijgsverleden. Dit hangt mogelijk 
samen met het langzaam wegvallen van 
de generatie die de oorlog als (jong)vol-

wassene heeft meegemaakt. Hierdoor 
verdwijnen de scherpe kantjes van de 
oorlog, maar ook de ooggetuigenverha-
len en een grote hoeveelheid informa-
tie. De ervaring leert dat deze informa-
tie lang niet altijd in boeken en op het 
internet is opgeslagen. Wel worden de 
gegevens steeds makkelijker te raadple-
gen, vooral dankzij het voorgenoemde 
internet. Zo zijn bijvoorbeeld gevechts-
rapporten, dagboeken en kranten uit de 
oorlog vaak online te raadplegen.

Aan de hand van een aantal praktijk-
voorbeelden uit Veldhoven, Asten, 
Oosterbeek en Venlo wordt een beeld 
geschetst van de evolutie van het ar-
cheologisch onderzoek naar de periode 

van de Tweede Wereldoorlog. Tevens 
wordt hierbij duidelijk gemaakt wat 
de meerwaarde van dit onderzoek is. 
In sommige gevallen is het slechts een 
aanvulling op de al bestaande bronnen, 
maar diverse malen komen er ook nieu-
we en verrassende feiten naar voren, die 
vooral voor de lokale geschiedschrijving 
van belang kunnen zijn. Het verhaal van 
het Venlose Kazernekwartier laat duide-
lijk zien wat er met een multidisciplinaire 
aanpak en een goede samenwerking 
voor resultaten te bereiken zijn. 

De lezing is voor iedereen toegankelijk, 
niet-leden betalen een kleine bijdrage 
van €2,50.

Activiteiten bij KBO Lieshout
Lieshout – De Seniorenvereniging 
KBO Lieshout houdt in de maand mei 
een aantal activiteiten. 

WOCOM op de Inloop 
Op uitnodiging van KBO Lieshout zal 
voorlopig elke tweede dinsdag van 
de maand een vertegenwoordiger 
van WOCOM aanwezig zijn bij de In-
loop, van 10.00 tot 11.30 uur in het 
Dorpshuis. WOCOM is de woning-
bouwvereniging waaronder ook Lie-
shout valt sinds de fusie van Wocom 
met Woningstichting Laarbeek. Op 
dinsdag 10 mei zal de vertegenwoor-
diger van WOCOM er zijn. U kunt bij 
haar terecht met al uw vragen of op-
merkingen voor WOCOM. Maak er 
gebruik van! 

Bedevaart Handel 
De bedevaart naar Onze Lieve Vrouw 
van Handel is een jaarlijkse traditie 
van de vier seniorenverenigingen in 
Laarbeek. Dit jaar is de organisatie in 
handen van Aarle-Rixtel. Op dinsdag 
10 mei begint er om 14.30 uur een mis 
en daarna is er een samenzijn in Ge-
meenschapshuis De Bron. Men kan op 
eigen gelegenheid naar Handel komen, 
vooraf aanmelden is niet nodig. Wie 
vervoer nodig heeft of aanbiedt, kan 
dit bij de Inloop laten weten. 

Kienen bij KBO Lieshout 
Op 13 mei a.s. is het Dorpshuis ge-
sloten voor alle geplande activiteiten. 
De Kienavond die op die dag gepland 
stond kan dus ook niet doorgaan en is 
verplaatst naar vrijdag 20 mei. Iedereen 
is van harte welkom om eens aan te 
schuiven aan een van de lange tafels en 
een avond ouderwets gezellig mee te 
kienen. Door mee te doen ondersteunt 
u ook onze Seniorenvereniging. 

De jackpot is weer gegroeid en kan 
deze avond gewonnen worden. Ook 
de loterij met mooie prijzen na afloop 
is niet alleen spannend, maar komt ook 
weer geheel ten goede aan uw eigen 
Seniorenvereniging. We beginnen te 
kienen om 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.00 uur.

Overweldigende belangstelling voor 
dagreis naar Durbuy 
Op woensdag 25 mei gaan 114 deel-
nemers met twee bussen een dagje 
naar Zuid-Limburg, de Belgische Ar-

dennen en Durbuy. 
Het vertrek is om 
8.45 uur vanaf het 
Dorpshuis. 

Kunstgeschiedenis
De vierde lezingenreeks zit er weer op. 
In de afgelopen vier jaren is de kunst van 
de oudheid tot nu aan bod gekomen. 
Een globaal overzicht van de kunstge-
schiedenis. In de vijfde reeks lezingen 
gaat mevrouw Ine Pels enkele op zich 
zelf staande onderwerpen behandelen. 
In zeven lezingen gaan we dieper in op 
onder anderen Vincent van Gogh, Pi-
casso, Salvador Dali, Hundertwasser en 
Klimt. Inschrijven is vanaf nu al mogelijk. 
Ook wie de vorige lezingen niet heeft 
bijgewoond, kan deze nieuwe reeks 
goed volgen. De start is op maandag 3 
oktober in het Dorpshuis van Lieshout.

Schrijfgroep
Heeft u altijd al een verhaal willen 
schrijven? Uw eigen levensverhaal, of 
over uw vakantie, of over alles wat u in 
het dagelijkse leven meemaakt? Dan is 
het nieuwe schrijfgroepje van KBO Lie-
shout wellicht iets voor u. Laagdrem-
pelig, creatief bezig zijn. In september 
is de start, er zijn al tien aanmeldingen: 
zes vrouwen, vier mannen. De bedoe-
ling is om één keer per maand bij elkaar 
te komen en van elkaar te leren. Infor-
matie bij Nellie de Groot, 0499-422326 
of mail naar pjamdegroot@planet.nl. 

Inloop
Aanmelden voor activiteiten en infor-
matie vragen kan bij de Inloop. Iedere 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 
uur en ’s avonds van 19.00 tot 20.00 
uur in het Dorpshuis. Loop eens gezellig 
binnen voor een praatje, voor een kop 
koffie en om kennis te maken met een 
actieve seniorenvereniging.

Zolang mogelijk 
zelfstandig 

blijven wonen:
voor senioren, 

eenzamen, zieken 
en andere 

hulpbehoevenden.

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

Beek en Donk – Het Running team 
Laarbeek houdt op zondag 8 mei een 
vlooienmarkt. Deze wordt gehouden 
op het KPJ-terrein aan de Heereindse-
straat, ingang naast de Sparta accom-
modatie, van 9.00 tot 16.00 uur. 

Het Running team Laarbeek is er weer 
in geslaagd om een hoeveelheid mooie 
spullen bij elkaar te verzamelen die 
de moeite waard is. Vooral een grote 
hoeveelheid verlichtingsarmaturen en 

kranen uit een voormalig verzorgings-
tehuis worden aan de man gebracht. 
De organisatie is handen van het Run-
ning team samen met Postduiven-
houders vereniging ‘De luchtbode’ en 
markt organisator Frans Coppens.

Tijdens de markt is er voor kinderen de 
mogelijkheid om gratis geschminkt te 
worden zodat ze vrolijk op de Moe-
derdag kunnen verschijnen. Op het 
terras is er de mogelijkheid om even 

bij te komen van de koopjesjacht on-
der het genot van een hapje en een 
drankje.

Op opbrengst van deze markt komt 
ten goede van de Roparun waaraan 
het team tijdens de komende Pink-
sterdagen gaan deelnemen. Met het 
opgehaalde geld steunen ze de zorg 
voor uitbehandelde patiënten met 
kanker. Zo gaat er geld naar opvang-
huizen voor lotgenoten en ook naar 
het hospice. Het geld moet de kwa-
liteit van leven in de laatste maanden 
nog zo goed mogelijk maken. 

Bent u niet in de gelegenheid 
om de vlooienmarkt te bezoe-
ken maar wilt u wel informatie of 
een bijdrage leveren, bezoek dan 
www.runningteamlaarbeek.nl, waar u 
alles kunt vinden. Wilt u  telefonisch 
informatie over de Roparun dan kunt 
u contact opnemen met Jan Dekkers 
via tel. 06-43970065.  Zij zien u graag 
op de markt of op de site.

Opbrengst komt ten goede aan Roparun

Running team Laarbeek houdt vlooienmarkt
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VAN SCHIJNDEL 
WONEN

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



Vrijdag 6 mei 201626 

Heuvelplein 81, Beek en Donk       0492-462833

Moederdag

Zondag 8 mei geopend

Boeket Lief €12,95
Boeket Liever €14,95

Boeket Liefst € 17,95

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek
Laarbeek – PNL houdt haar open-
bare voorbespreking ter voorberei-
ding op de commissievergaderin-
gen op maandag 9 mei. 

Op deze voorbespreking komen 
de punten aan de orde zoals die 
op de agenda staan, o.a. jaarver-
slag Werkplein Helmond De Peel, 
rapportage zorg en ondersteuning 
2015 (WMO, Jeugdzorg en BMS), 
ontwerpbegrotingen 2017 van de 
Veiligheidsregio, Blink, GGD, MRE 
en Peel 6.1, wijziging komgrens Lie-
shout, contract voor het alleenrecht 
schoonmaak gemeentelijke gebou-
wen en stand van zaken bouwplan-
nen. 

De volledige agenda met bijbeho-
rende stukken kunt u raadplegen op 
de website van de gemeente Laar-
beek, klikken bij ‘Meteen naar’ op 
‘Bestuur en organisatie’ en dan op 

‘vergaderkalender/-stukken’. Ook 
kunt u de gratis app ‘iBabs’ instal-
leren op uw tablet, en daarbij de 
gemeente Laarbeek selecteren. Bij 
emailadres én bij wachtwoord vult 
u beide keren ‘burger’ in. Voor uw 
PC: ga naar ibabs.eu, daarna naar 
‘log in’, bij ‘site’ vult u Laarbeek in, 
bij emailadres én wachtwoord vult 

u beide keren 
‘burger’ in. 

Zij nodigen u van harte uit om met 
hen mee te praten op maandag 9 
mei 2016, aanvang 19.30 uur, in 
het Dorpshuis te Lieshout. De koffie 
en thee staan klaar. 

Algemeen Belang Laarbeek houdt voorbespreking
Laarbeek - ABL houdt zoals altijd 
een vooroverleg bestemd voor alle 
geïnteresseerde inwoners van Laar-
beek, om zodoende hun commis-
sieleden de juiste boodschap mee 
te geven, welke ze uitvoerig in de 
komende vergaderingen bespre-
ken. 

Mocht u, zoals velen voor u, ook 
een punt, of meerdere punten 
voor deze commissievergaderingen 
samen met de fractieleden, hun 
wethouder, bestuur en ABL-leden 
willen bespreken, dan bent u van 
harte welkom op maandag 9 mei 
in de Kapelstraat 34 t.o. de kerk te 
Donk. Aanvang 20.00 uur. Laat uw 

stem/mening tel-
len. De complete 
agendapunten 
kunt u vinden bij 
www.laarbeek.nl
onder stukken 
van de Commissievergaderingen.  
De koffie en thee staan klaar.

Laarbeek – PvdA houdt op maan-
dag 9 mei een achterbanoverleg. 

Op de agenda van de commis-
sievergaderingen van volgende 
week staan o.a. de volgende on-
derwerpen: Meerjarenraming Ge-
meenschappelijke regeling Blink. 
Wijziging komgrens Lieshout. Jaar-

verslag Helmond2015 Helmond - 
De Peel, gemeente Laarbeek. Rap-
portage Zorg en Ondersteuning. 

Misschien zitten er onderwerpen 
tussen die u, als inwoner van Laar-
beek aan het hart liggen en wilt u 
uw mening of ervaringen delen. Op 
maandag 9 mei, om 19.00 uur, zit-

ten de fractie en leden van de PvdA 
Laarbeek bij elkaar om de commis-
sievergadering voor te bespreken. 
U bent van harte welkom om mee 
te praten in het Multifunctioneel 
Centrum De Dreef in Aarle-Rixtel.

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek  

Parkeersoap  in Laarbeek 

De afgelopen tijd hebben veel in-
woners van Laarbeek een waarschu-
wing gekregen omdat ze, binnen de 
bebouwde kom, met de auto in de 
berm van de weg geparkeerd ston-
den. Niet in een groenstrook, niet 
in beplanting, er was geen verbods-
bord. En toch de gele kaart! Met de 
mededeling dat binnen afzienbare 
tijd het echte bekeuren zou begin-
nen; dan zouden er boetes opgelegd 
gaan worden. 

Wat is er aan de hand?
Het college heeft, op enig moment, 
besloten dat er gehandhaafd zou 
worden op parkeren in de kernen. 
Op grond van de APV ( Algemene 
Plaatselijke Verordening ) staat dat 
het verboden is om te parkeren in 
groenstroken, beplanting of een 
park. En op basis van dat artikel uit 
de APV zijn de ‘stadswachten’ op 
pad gestuurd met een regen van gele 
kaarten en waarschuwingen voor 
boetes  tot gevolg. 

Deze actie van het college heeft 
overal voor veel onbegrip en onge-
loof gezorgd. De dorpsraad van Ma-
riahout, Zorg om Het Dorp,  heeft 
hierover zelfs een brief aan het col-
lege en de raad gestuurd om duide-
lijkheid te krijgen. Maar ook in de 
andere kernen speelt dit probleem: 
op plekken waar al jaren geparkeerd 
wordt (ook omdat er nergens an-
ders parkeerplaatsen zijn ) werden 

gele waarschu-
wingskaarten 
uitgedeeld. 

Natuurlijk wil-
den wij, PNL, 
deze parkeersoap op de agenda 
van de commissie hebben. De bur-
gemeester liet hierop weten dat het 
college, voorlopig, stopt met het 
uitdelen van de gele kaarten; geen 
waarschuwingen meer en zeker 
geen boetes. Het blijkt dat het colle-
ge er niet goed over nagedacht heeft 
voordat ze begonnen  met het uit-
delen van de waarschuwingen. Het 
college ging enkel uit van de lokale 
APV. Maar er is natuurlijk ook een 
landelijke Wegenverkeerswet, er zijn 
verkeersborden voor wel of niet par-
keren en er zijn wegen met zijkanten 
en bermen. Had het college even 
niet aan gedacht. 

Het college is daarom nu bezig met 
een ‘inventarisatie van de knelpun-
ten’  en daarna zullen zij een stand-
punt innemen over het parkeren in 
de woonstraten in de kernen. Tot 
dan wil het college niks zeggen in 
een openbare commissievergade-
ring. Ook al hebben raadsleden – 
volksvertegenwoordigers - daar naar 
gevraagd.  

Fractie PNL 

LEZERSPODIUM
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Mariahout - De weerstations gaven 
geen goed bericht met aanvang van de 
Koningsdag 2016. Dat hinderde Ma-
riahout niet om toch weer een gewel-
dig interessante wetenschappelijke 
dag in de ‘Koningsdagtent’ en in café 
De Oranjebar bij te wonen. 

Ondanks dat de opkomst lager was 
dan andere jaren, was het vooral ge-
zellig en interessant voor jong en oud. 
Ook moest er met de opening ietwat 
geïmproviseerd worden om harmonie 
St. Cecilia een droog podium te ver-
schaffen. Maar na een plaatsje in de 
tent gevonden te hebben kon Hein 
Gilsing als ‘mega’-vrijwilliger onder 
begeleiding van het Wilhelmus buiten 
toch de vlag hijsen. Door de regen kon 
alleen het gilde St. Servatius de vendel-
groet niet brengen. Toch wil het Ko-
ningsdag-comité hen enorm bedanken 
voor de aanwezigheid, voor volgend 
jaar houden ze hem graag tegoed. 

De dag werd daarna door de 
Mad-scientist Amazing Andress met 
een vlammende show geopend. Na 

verschillende knallende proeven was 
het de beurt aan de toegestroomde 
kinderen. Verschillende professoren 
lieten kinderen ontdekken hoe leuk 
scheikundige en natuurkundige proe-
ven kunnen zijn. Toegankelijke proe-
ven waarvan je uiteindelijk stiekem ook 
wat van opsteekt. Onder het genot van 
een pannenkoek van het welbekende 
team of een lekker drankje droog in de 
tent of in De Oranjebar was het ook 
zeer interessant voor de meegekomen 
ouders. De mogelijkheid om je mooi te 
laten schminken lieten de kinderen ze-
ker niet liggen.  Dat het weer niet mee-
werkte was al snel weer vergeten… Als 
eindstunt werd er nog een raket, in het 
klein, gelanceerd vanaf een platform 
op het oranjeplein. Na deze slotscene 
zat het er dan toch echt op.
Alle vrijwilligers, sponsoren, harmonie 
en gilde wil het Koningsdag comité 
graag via deze weg hartelijk danken 
voor hun inzet en hulp, het was echt 
fantastisch.

www.losophetveld.nlMeer informatie?
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Eten op een
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Overheerlijke 
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EEN CULINAIRE REIS 
DOOR LAARBEEK!

13 t/m 20 mei

Pop-up restaurant

Samenwerkingspartners van LOS op 't veld

Regen krijgt geen grip op festiviteiten

Geslaagde Koningsdag in Mariahout
De jeugd kijkt aandachtig toe 
bij de verschillende proeven
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Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Mark van Oosterhout
Bijtelling auto van de zaak verandert 
wederom op 1  januari 2017!!
Met ingang van 1 januari 2017 veran-
deren opnieuw de bijtellingspercenta-
ges voor de auto van de zaak. 
Wijziging met ingang van 1 januari 2017:
Reden van de wijziging is dat de overheid 
het stelsel van autobelastingen (waaron-
der de bijtellingspercentages) eenvoudi-
ger wil maken.  Bij dit soort berichten zijn 
wij als belastingadviseurs erg benieuwt. 
Doorgaans blijken aangekondigde ver-
eenvoudigingen van de overheid juist 
alleen maar tot meer onduidelijkheid te 
leiden. In 2017 zouden we nog maar 2 
bijtellingspercentages hebben namelijk 
4% en 22%. Het algemene bijtellingsper-
centage voor privé gebruik van een auto 
van de zaak gaat van 25% naar 22%. Dat 
geldt zowel voor ondernemers als werk-
nemers die in een auto van de zaak rij-
den en meer dan 500 km privé rijden. De 
4% bijtelling geldt alleen nog maar voor 
de zogenaamde 0 emissie auto’s ! Echter 
geen verandering van een wet zonder 
een overgangsregeling die alles toch weer 
ingewikkeld maakt. Deze overgangsre-
geling geldt met name voor zeer zuinige 
auto’s (CO2-uitstoot van 1-50gram/km). 
Bijzonder is ook dat indien u voor 1 ja-
nuari 2017 rijdt in een auto van de zaak 
waarvoor een bijtelling van 25% geldt u 
ook na 1 januari 2017 een bijtelling houdt 
van 25% ipv 22%. Dit indien u in dezelf-
de auto blijft rijden na 1 januari 2017. 
Oplossing is om het leasecontract voor 
1 januari 2017 te beëindigen of nog te 
vervangen voor een auto met een lage 
bijtelling. Deze lage bijtelling blijft dan 
nog 60 maanden gelden. Wat u vooral 
niet moet doen is voor 1 januari 2017 
een auto kopen waarvoor in 2016 een 
bijtelling geldt van 25% bijtelling ! Want 
zoals hierboven aangegeven blijft u dan 
gebonden aan deze 25% bijtelling, ook 
na 1 januari 2017. Voor advies, in deze 
inmiddels ingewikkelde wereld van de 
auto van de zaak, kunt u altijd bij ons 
terecht. De auto van de zaak is (helaas) 
inmiddels een studie op zich geworden. 
Lang leve de vereenvoudiging !!

Werkzaamheden aan persleiding 
Waterschap Aa en Maas
Beek en Donk - In de periode van 30 
mei tot en met 22 juli 2016 wordt de 
persleiding Ø450mm tussen de Ou-
verturelaan, nabij de Goorloop, tot aan 
de rioolput nabij het Raadhuisplein 
vervangen. Het vervangen van deze 
leiding zal plaatsvinden d.m.v. 2 ge-
stuurde boringen. 
 
Aanleiding
Naar aanleiding van een inspectie door 
het Waterschap is gebleken dat de be-
staande persleiding in slechte staat ver-
keert en dient te worden vervangen.
 
Wat merkt u hiervan?
1.  In de periode van 6 t/m 20 juni 
wordt de boring aangebracht tussen 
de Ouverturelaan en de kruising Otter-
weg/Nachtegaallaan. De boorinstalla-
tie staat naast de vernoemde kruising 
opgesteld op de locatie van het speel-
terrein. Dit speelterrein is in overleg 
met de gemeente aangewezen als 
werklocatie en wordt (later) verplaatst. 
U als bewoner ondervindt geen over-
last aangezien de huidige wegen in de 
kom niet worden afgesloten. Wel wor-
den enkele voetpaden in het park en de 
brug en pad nabij de Goorloop tijdelijk 
afgesloten en hoort u het geluid van 
de boorinstallatie. Geluidsoverlast blijft 
binnen de wettelijke normen en hoort 
u alleen tijdens werkdagen tussen 7.00 
en 16.00 uur.
 
2. In de periode van 13 t/m 25 juni 
wordt de boring aangebracht tussen 
de kruising Otterweg/Nachtegaallaan 
en het Raadhuisplein. De boorinstalla-
tie staat naast de vernoemde kruising 
opgesteld op de locatie van het speel-
terrein. De leiding wordt in het park 
en vijver vooraf samengesteld waarna 
deze op donderdagavond 23 juni in de 
grond wordt aangebracht. Hiervoor zal 
de Burgermeester van der Weidelaan en 
het plein voor het gemeentehuis voor 
een avond worden afgesloten. Geluids-
overlast blijft binnen de wettelijke nor-
men en hoort u alleen tussen 7.00 en 
16.00 uur en op 23 juni eenmalig tot 
22.00 uur.
 
3. Na het aanbrengen van de 2 borin-
gen worden deze aangesloten nabij de 
Goorloop en de put nabij het Raad-
huisplein. Hiervoor worden graafwerk-
zaamheden uitgevoerd en zal het pad 
tussen de Ouverturelaan en de Goor-
loop in de periode van 27 juni tot en 

met 8 juli zijn afgesloten. Het park is 
normaal toegankelijk maar u ziet hier 
nog wel graafwerkzaamheden.
 
4. In de periode van 8 juli tot en met 22 
juli is de nieuwe persleiding in gebruik 
genomen en worden de werkzaamhe-
den afgerond. In deze periode vinden 
er opruim- en herstelwerkzaamheden 
op de bovengenoemden locaties plaats.
 
Helaas zorgen graafwerkzaamheden 
altijd voor enige overlast. Er wordt al-
les aan gedaan om de overlast zo veel 
mogelijk te beperken.
 
Vragen en informatie?
Mocht u naar aanleiding van deze brief 
nog vragen hebben over de werkzaam-
heden, dan bent u van harte welkom 
op de informatiebijeenkomst op maan-
dag 9 mei van 19.00 en 20.30 uur in 
zaal 1 van het Ontmoetingscentrum 
aan Otterweg 29 in Beek en Donk.
 
Ook stellen wij een telefoonnum-
mer beschikbaar voor vragen over 
onze werkzaamheden. Het nummer is 
06-10030999. Dit nummer is vanaf 10 
mei bereikbaar en uw vragen en opmer-
kingen zullen zij met zorg behandelen.
 

Volop
Moederdag

aanbiedingen

Ginderdoor 55, Mariahout
www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 

Mariahout en Lieshout achter Jos 
Martens en Zn.

Beek en Donk - De volgende dans-
middag staat al weer voor de deur. Op 
dinsdag 17 mei wordt er in de ont-
moetingsruimte van de Waterpoort 
weer een dansmiddag gehouden.

Onder leiding van DJ Arie Wagelmans 
komen verschillende gezelschaps-
dansen voorbij zoals de Wals, Sirtaki, 
Cumbia, Tango en een Swing. Ieder-
een is welkom, men heeft geen partner 

nodig. De middagen zijn goed voor lijf 
en leden en houden je jong! 

Dus dinsdag 17 mei dansen in De 
Waterpoort van 13.30 tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 06-
45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort!

Kom dansen in de Waterpoort
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Boerdonk - De derde Koningsdag 
zit er alweer op. Ook in Boerdonk 
is deze dag niet onopgemerkt 
voorbijgegaan. Speciaal voor de 
Boerdonkse kinderen van 0 jaar 
t/m groep 8 hield Stichting Al-
gemeen Boerdonks Belang een 
gezellig ochtendprogramma. De 
burgemeester opende deze bij-
zondere dag om 9.00 uur met de 
aankondiging van de ‘Rollende 
Oranje Parade’. 

Veel kinderen hadden weer flink 
hun best gedaan om hun fiets of 
skelter prachtig te versieren. Na 
de prijsuitreiking voor de mooiste 
versiering, werd gestart met allerlei 
activiteiten. Ondanks dat de activi-
teiten binnen plaatsvonden vanwe-
ge de slechte weersverwachtingen, 
verliep de ochtend super. Speciaal 
voor de niet-schoolgaande kinde-
ren stond de Winnie de Pooh-grab-
belton klaar, evenals een hoek om 
te tekenen en kleuren. Kinderen 
van groep 0, 1 en 2 mochten met 
de huifkar naar Leekzicht, waar zij 
zich konden vermaken met spelle-
tjes, kleuren en schminken. Voor 
de kinderen van groep 3 t/m 8 was 
een fantastisch spellencircuit uitge-
zet in gemeenschapshuis Den Ha-
zenpot. De winnaars zijn met een 
prijsje naar huis gegaan, maar ook 
voor de andere deelnemers stond 
een mooie verrassing klaar. Door 

de bezoekers werd onder het ge-
not van een hapje en drankje flink 
gebuurt en genoten van de gezel-
ligheid. Koningsdag in Boerdonk 
is weer geslaagd, op naar volgend 
jaar. 

Speciaal voor gemeenschapshuis 
Den Hazenpot en Leekzicht: be-
dankt voor de gastvrijheid, ze 
hebben er, mede dankzij jullie, een 
mooie ochtend van kunnen ma-
ken.

MooiBoerdonk

VEEL FIETSEN,  VEEL SERVICE!

Michelin Protek buiten-
band én binnenband
nú slechts 19,95

Gazelle Miss Grace C7 
729,- nú voor 599,- 
met inruil van uw oude fi ets!

Thule Euro Power 916 
fi etsdrager 2 fi etsen 
489,- nú voor 399,-

Gazelle Orange C8 HM 
e-bike 2549,-  Nú 2149,- 
met inruil van uw oude fi ets!

Bobike mini voorzitje 
inclusief windscherm 
89,95 nú voor 69,95

BBB Condor helm 
inclusief Impress fi etsbril 
84,95  nú voor 59,95

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

Openingstijden
maandag 13.00 - 20.00 uur

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

Geschikt v� r kind� en 
van 9 maanden - 3 ja
  

of 9 tot 15 kg 

WERKPLAATS ACTIE: GRATIS MONTAGE 

VAN BUITENBANDEN! actie geldig tot 1 juni

Ook geschikt v� r e-bikes
  en is kantelba
 , 
    wa
 d� r je gemakkelijk 
bij de koff� bak kan.

Mud, Obstacles, Color and Fun! 

Nieuw concept Buffelrun gaat als een speer

Boerdonk - Mogelijk hebben jullie het 
al gehoord. Buffelrun komt met een 
nieuw concept op zaterdag 3 septem-
ber een Family Color Buffelrun. Speci-
aal voor de jeugd tussen 10 en 14 jaar, 
samen met broertjes, zusjes, vrienden, 
vriendinnen of gewoon samen met je 
vader of moeder.

Nu al tijd voor iets nieuws!
Na de succesvolle start van 2015 van de 
1e Buffelrun hebben ze niet alleen fan-
tastisch mooie reacties gekregen maar 
ook een aantal vragen. Of ze ook zo-
iets als een KidsRun of FamilyRun kon-
den organiseren. Het antwoord daarop 
was dus ja. Weliswaar kleinschalig (er 
komen maar 300 tickets beschikbaar) 
maar ook weer supermooi.

Waarom op zaterdag 3 september?
Het Dorpsfeest Boerdonk is een 3-daags 
evenement met als onderdeel de ‘grote’ 
Buffelrun op zondag 4 september. Om-
dat voor de FamilyColorBuffelrun het 
parcours van zondag voor een groot 
deel kan worden gebruikt maar ze ook 
Color willen toevoegen is besloten dit 
apart van de grote Buffelrun te houden.
 
Daarom. Simpel, een speciaal en apart 
parcours voor de jeugd en je vader of 
moeder. Verschillende kleurzones on-
derweg maar toch ook weer enkele 
mooie obstakels van de grote Buffelrun. 
Gewoon, om de sfeer te proeven, uit-
dagingen te overwinnen maar vooral 
ook om héél véél lol te beleven samen.
 

Nog maar 90 kaartjes beschikbaar!
Zoals al aangegeven is er maar ruimte 
voor maximaal 300 deelnemers. De laat-
ste 2 maanden zijn er al 200 kaartjes ver-
kocht. Boerdonkse kinderen die nog op de 
lagere school zitten en meedoen aan de 
Zeskamp op die dag krijgen vrijkaarten. 

Mochten er verder nog liefhebbers zijn 
dan kunnen deze nog kaarten bestellen 
op hun website www.buffelrun.nl. Tickets 
kosten slechts €7,50 (jeugd van 10-14 
jaar) en €12,50 voor de volwassenen die 
met kids willen mee lopen. Ben er snel bij 
want VOL=VOL.

Volg hen op Facebook en Instagram om 
op de hoogte te blijven van de laatste ont-
wikkelingen!

Rollende Oranje Parade

Geslaagde Koningsdag in Boerdonk
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Beek en Donk – Het 40ste Open 
Vloerland Tennistoernooi, een door 
de KNLTB goedgekeurd toernooi, ligt 
ook dit jaar weer in handen van tal 
van vrijwilligers. Dit toernooi zag 
haar eerste licht in 1977. Maar één 
persoon is nu al ruim 21 jaar hierbij 
betrokken: Albert van Dinter, die op 
deze manier eens in het ‘zonnetje’ 
gezet wordt. 

Albert van Dinter
Op een zeer gemoedelijke wijze wordt 
de redacteur van De MooiLaarbeek-
Krant door het ‘onderwijskoppel’ Van 
Dinter welkom geheten. Hij leert Al-
bert kennen als een zeer enthousiast 
en bewogen man, die een groot hart 
heeft voor de plaatselijke tennisclub, 
waarover hij wel een boek kan schrij-
ven. Albert is geboren in 1952 in Eind-
hoven en verhuisde naar Son en Beu-
gel op 25-jarige leeftijd. Hij kwam te 

werken in Lieshout als onderwijzer en 
kwam in 1978 aanraking met tennis-
vereniging ’t Slotje in Beek en Donk, 
die toen een kleine 10 jaar eerder was 
opgericht. 

Veelzijdig
Je kunt dus zeggen dat Albert ‘van 
de eerste stempel’ is, zeker als je ziet 
welke functies hij al heeft bekleed: Lid 
van de jeugdcommissie, mede-club-
bladoprichter, technische commissie 
en nu dus al vele jaren voortrekker van 
de ‘Open Vloerland Toernooi Com-
missie. Vanaf 1979 heeft hij dus altijd 
óf in het bestuur gezeten, óf gepar-
ticipeerd in één of andere commissie. 

Dit alles deed Albert met veel liefde, 
waarbij hij aangeeft dat de Technische  
Commissie een zware ‘job’ was. Het 
nieuwe park kwam er in 1989 en er 
waren maar twee leden in deze com-
missie, waarvoor veel geregeld moest 
worden, zoals het in goede banen 
leiden van de competitie en de baan-
kampioenschappen en het onderhou-

den van contacten met onder andere 
de KNLTB.

Vloerlandtoernooi
Na het uiteenvallen van de technische 
commissie is Albert gevraagd om het 
Vloerlandtoernooi op te pakken en 
dit doet hij met veel verve! Voor de 
40e keer, wordt het toernooi nu op 
een andere manier ‘gespeeld’ en wel 
volgens de ranking: de speelsterkte. 
Je moet je dus inschrijven in je eigen 
categorie, je eigen single-speelsterkte. 
Alles telt mee; wedstrijden, competitie 
en toernooien en de KNLTB bepaalt 
dan jouw gemiddelde. Voorwaar, is 
dat dit dus een zeer gewaardeerd 
toernooi geworden.

Albert geeft aan dat het recreatieve 
tennissen voorop staat, maar binnen 
de club zelf is men met een ‘eigen’ 
prestatief toernooi gestart, wat afge-
lopen maart plaatsvond. Het Open 
Vloerland tennistoernooi is de afslui-
ting van het seizoen, van deze com-
petitie en vele spelers nemen hieraan 
deel. Sommigen worden ‘geplaatst’ 
door de bondsgedelegeerden en de 
anderen worden door de club zelf 
ingeroosterd. Alles werd in het begin 
met de hand ingevuld en tegenwoor-
dig is deze ranking geautomatiseerd. 
Albert geeft aan dat met deze auto-
matisering wél de persoonlijke con-
tacten een stuk minder zijn geworden, 
ofwel dat het wat minder gezellig is. 

Feestelijk tintje
Maar dit 40-jarig jubileum laat de or-
ganisatie van het Vloerenlandtoernooi 
niet zomaar voorbijgaan! Albert laat 
horen dat het zeer zeker een feeste-
lijk tintje krijgt en dat er vooral voor 
een hapje en een drankje gezorgd zal 
worden. Iedereen zal verder een extra 
beloning krijgen, voor alle deelnemers 
zal er een aandenken zijn aan dit jubi-

leumjaar en voor met name de finalis-
ten zal er iets extra’s zijn.

Albert hoopt dat er voldoende in-
schrijvingen zijn, zodat in alle rangor-
des getennist kan worden, ook bij de 
‘beteren’ onder ons. Pas bij minimaal 
4 inschrijvingen kan er doorgang vin-
den. In ieder geval heeft de commissie 
hun uiterste best gedaan en aan de 
weg getimmerd met het naar buiten 
brengen van het op handen zijnde 
open tennistoernooi. En Albert geeft 
met trots aan dat bij het sluiten van de 
inschrijving, er ongeveer 250 aanmel-
dingen zijn voor deelname. 

Geliefd, begaan, know how
Al meer dan de helft van deze 40 jaar, 
heeft Albert dus zijn energie gestoken 
in dit toernooi en is hij derhalve ook 
door leden naar voren geschoven, 
ofwel in de schijnwerpers gezet! Hij 
kent de club, kent de leden, kent de 
geschiedenis van ’t Slotje en is op de 
hoogte van alle veranderingen in het 
geheel van het tennisgebeuren. 

Tegenwoordig geen wedstrijdleider 
meer, maar meer ‘meedraaiend’ op de 
achtergrond, zal Albert zich zeer ze-
ker laten zien op het sportpark. Met 
negen leden in de commissie, worden 
de taken verdeeld en zal het toernooi/
wedstrijdverloop zijn beslag krijgen en 
worden er weer vele ‘vrijwilligersuren’ 
ingestoken. “Zonder vrijwilligers, kan 
geen één club draaien”, geeft Albert 
aan.

Als laatste wil Albert kwijt, dat hij 
hoopt op lekker weer en heel veel toe-
schouwers. “Je bent afhankelijk van 
het weer, maar met de tegenwoordige 
kunstgrasbanen hoef je in ieder geval 
niet meer te ‘sponzen!” Hij vertelt: “Ik 
heb vele kruiwagens ‘gesponst’, dat 
was echte armoede!”

Op de vraag of Albert nog wat materi-
aal had voor op de foto, kwam hij met 
een hele doos aanzetten, wat getuigt 
van beleving en liefde voor de club! 
“Maak er een moi stukske van”, wa-
ren dan ook zijn laatste woorden aan 
de redacteur.

Sportend Laarbeek
tennis

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

 ‘In the picture’: organisator Albert van Dinter

 TV ’t Slotje houdt 40ste editie 
Open Vloerland Tennistoernooi 

Al ruim 21 jaar zet Albert van Dinter zich in voor 
het Open Vloerenland Tennistoernooi. Thuis heeft 
hij in zijn archief nog heel veel spullen hiervan

   Dorpsstraat 102
   5737 GE Lieshout
   Tel. 0499-421469

Merks v.o.f.

   Tel. 0499-421469

www.merks-lieshout.nl

Minimaal €100,- 
seizoenskorting

 Verkoop
 Reparatie
 Service

Inruil oude machine mogelijk

Vraag naar de voorwaarden

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

T0493 441111

S O M E R E N - E I N D  
BOERENKAMPLAAN 143 

T0493 441111

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

ONZE 
NIEUWE 

COLLECTIE 
IS BINNEN

HEMEL- 
VAARTSDAG 
GEOPEND 
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

	  

Praktijk voor Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

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

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

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

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

jeu de boules
Frits Tak winnaar in boulehal Mariahout

Oranjetoernooi Jeu de Boulesclub 
Beek en Donk

Vlnr: Stien van Duijnhoven (3e), Winus v.d. Berg (2e) en Frits Tak (1e)

Beek en Donk - Vanwege het kou-
de en natte weer van afgelopen 
week werd besloten om het Oran-
jetoernooi van Jeu de Boulesclub 
Beek en Donk niet buiten te hou-
den, maar in de mooie boulehal 
van Mariahout. Het werd een 
spannend en gezellig toernooi, 
waarbij de beslissing pas in de 
laatste ronde viel.

De uitslag: 
1e en bekerwinnaar (Jan v.d. Heu-
vel trofee): Frits Tak, met 3 gewon-
nen wedstrijden en 18 pluspunten; 
2e: Winus v.d. Berg met 3 gewon-
nen en 13 pluspunten; 3e: Stien 
van Duijnhoven met 3 gewonnen 
en 9 pluspunten; 4e: Jan Verbakel 
met 2 gewonnen en 9 pluspunten; 
5e en 6e: Cor Vermeulen en Jan 
van Schijndel met 2 gewonnen en 

8 pluspunten; 7e en 8e: Gerard v.d. 
Hurk en Riet Couwenbergh met 2 
gewonnen en 7 pluspunten; 9e: 
Maria Cuypers met 2 gewonnen 
en 6 pluspunten; 10e: Theo van 
Hoogstraten met 2 gewonnen en 
1 pluspunt.

Na hun oproep voor meer nieuwe 
leden is er helaas maar 1 nieuw 
lid bijgekomen. De boulesclub wil 
graag de mensen die nog vrije tijd 
over hebben nogmaals vragen om 
eens op hun banen, gelegen op 
het terrein van 't Slotje, te komen 
kijken op dinsdag- en donderdag-
avond of op zondagmorgen vanaf 
10.30 uur. Jeu de Boules is en blijft 
voor iedereen een heel gezellige 
ontspanning.

tennis

Beek en Donk/Maastricht -  De 
tennissers van ’t Slotje wisten 
zaterdag in de eredivisie op het 
nippertje een nederlaag te voor-
komen tegen TC Hazendans. 

Koen Schuurmans, Bowen Straat-
man en Stan de Haan verloren de 
eerste drie enkelpartijen. Bart van 
Opstal wist na drie sets het eerst 
punt voor de ploeg uit Beek en 
Donk binnen te slepen.

Dubbels
Met De Haan won Van Opstal ook 
zijn dubbelspel in drie sets. Schuur-
mans en Straatman behielden ver-
volgens hun ongeslagen status in 
het dubbelspel.

Aanstaande zaterdag 7 mei staat 
de tweede thuiswedstrijd op het 
programma tegen het altijd ster-
ke en ervarene Bastion Baselaar 
uit Den Bosch. Zij hebben met 
Niels de Kok en Bas Snelders twee 
WK-gangers bij de veteranen. 
Kom dat zien vanaf 14.00 uur bij 
TV 't Slotje.

Lieshout - Voor de vissers van HSV 
’t Sluisje uit Lieshout was zaterdag 
30 april tijd voor hun tweede wed-
strijd van het nog prille seizoen. Een 
vijftiental vissers kwamen naar de 
vijver om hun geluk te beproeven. 
De ene visser had meer geluk dan 
de andere, afgezien van de kundig-
heid van de vissers.

Toen om 14.00 uur het beginsignaal 
luidde, kwamen de mannen in ac-
tie. Nadat het eindsignaal om 17.00 
uur klonk en na het meten van de 
gevangen vis, was het Rolf van de 
Laar die de titel ‘winnaar Sponsor-
wedstrijd 2016’ op zijn erelijst kon 
beschrijven.

Uitslagen:  
1. Rolf van de Laar 286 cm, 2. Hailu 
Looyestein, 3. Frans Verkuijlen, 4. 
Peter Manders, 5. Piet van Hoof, 6. 
Frank van de Kam, 7. Peter Vogels, 
8. John Ramakers, 9. Jos de Beer, 10. 
Jan Geven, 11. Marinus Swinkels, 
Paul van de Pasch, 12. Gerry Dek-
kers, 13. Toon Daniëls, Peter van de 
Nieuwenhuizen en Willy Verhoeven.

vissen Rolf van de Laar winnaar 
Sponsorwedstrijd 2016

Tennissers 't Slotje 
voorkomen nederlaag
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Aarle-Rixtel – Op het voetbalterrein 
van ASV’33 wordt op 1e pinksterdag, 
zondag 15 mei, gestreden om de fel-
begeerde ‘Laarbeekcup’. De deelne-
merslijst bestaat uit jeugdleden van 
de Laarbeekse voetbalverenigingen 
ASV’33, Sparta’25, RKVV ELI en VV 
Mariahout.

Laarbeekcup
Voor de 9e keer wordt de ‘Laarbeek-
cup’ gehouden. Het sportieve gezel-
ligheidstoernooi wordt gehouden ter 
afsluiting van het voetbalseizoen. Het 
toernooi wordt mogelijk gemaakt door 
ruim 25 vrijwilligers.

Sparta’25 winnaar 2015
Sparta’25 bleek in 2015 oppermach-
tig te zijn met haar elftallen en wist 
met een indrukwekkend clubtotaal 
van 101 punten de andere Laarbeek-
se clubs voor te blijven. De spanning 
was van de gezichten af te lezen bij het 
bekendmaken van de uitslag. De beker 
werd dan ook met luid gejuich ontvan-

gen door de groen-witten formaties uit 
Beek en Donk.

Het toernooi wordt ieder jaar bij een 
andere Laarbeekse vereniging gehou-
den. Vorig seizoen vond het plaats op 
sportpark van Mariahout. Kan Spar-
ta’25 de titel dit jaar prolongeren of 
gaat een andere club er met de Laar-
beekcup 2016 vandoor?

Toernooiopzet
Sparta’25 speler Jaccy van den Enden 
(28) is sinds de start in 2007 de drij-
vende kracht achter het toernooi. Met 
een team van maar liefst 25 vrijwilli-

gers houdt hij het toernooi beurtelings 
bij de Laarbeekse voetbalverenigin-
gen. “Het begon als een schoolproject 
in 2007. Vanwege de vele positieve 
reacties na het eerste toernooi is er in 
overleg met de verenigingen besloten 
om het toernooi door te zetten en het 
ieder jaar bij een andere vereniging te 
houden. Dit natuurlijk ook met het oog 

op de kantine inkomsten en de ver-
broedering van de Laarbeekse voet-
balclubs. Het toernooi brengt de clubs 
dichter bij elkaar. Daarnaast is het voor 
de teams een toernooi om met hun 
oude team het seizoen af te sluiten of 
om te spelen met hun nieuwe team”, 
vertelt Jaccy.

Tijdens deze 1e Pinksterdag zijn 20 
teams actief, waaronder de F1, F2, E1, 
E2 en D1. De spelers zijn in de leeftijd 
van 7 tot 13 jaar. De Laarbeekcup is 
een verenigingscup, waarbij de resulta-
ten van alle elftallen, zowel wedstrijd- 
als spelpunten, worden opgeteld. De 
club die met haar elftallen de meeste 
punten haalt, mag zich de Laarbeekse 
kampioen van 2016 noemen. 

Op sportpark de Hut van ASV’33 gaat 
het toernooi om 9.00 uur van start. 
Rond de klok van 15.00 uur vindt de 
prijsuitreiking plaats, waarbij de ‘Laar-
beekcup’ wordt overhandigd aan de 
beste Laarbeekse club van 2016.

De organisatie hoopt op een sportieve 
en zonnige dag en nodigt iedereen van 
harte uit om net als voorgaande jaren 
er een druk bezocht en gezellig toer-
nooi van te maken.

9e editie op 1e Pinksterdag bij ASV'33

Voetballers strijden om Laarbeekcup

Het toernooi brengt de 

clubs dichter bij elkaar

Sparta'25 won in 2015 de Laarbeekcup. Wie wint er dit jaar?

ASV'33 Vrouwen 2 
kampioen 2015-2016

Aarle-Rixtel - Wat begon in augustus 
2015 als een experiment om met het 
meidenvoetbalteam van ASV’33 in 
het nieuwe seizoen te gaan voetbal-
len in de dames(zondag)competitie 
resulteerde op zondag 24 april in een 
klinkende overwinning tegen Stiphout 
Vooruit Vr1 die het kampioenschap 
inluidden.

In augustus 2015 moest het bestuur 
van ASV een keuze maken omdat 
het succesvolle meidenteam uit elkaar 
dreigde te vallen. Vanwege studie, 
weekendbaantjes en andere interes-
ses wilde enkele meiden stoppen, de 
helft van het team op zaterdag blijven 
voetballen bij de jeugd en de andere 
gedeelte naar zondagochtend naar het 
seniorenvoetbal.

In goed overleg met staf, bestuur en 
team is uiteindelijk gekozen voor het 
laatste. De doelstelling was vooral er-
varing op te doen. Vanuit de gedach-
ten dat dames- of vrouwenvoetbal 
toch wat anders dan het voetbal tegen 
meiden op zaterdagmiddag zijn ze ge-
start. Dat dit uiteindelijk in een kampi-
oenschap zou resulteren had niemand 
verwacht. En zeker niet de wijze waar-
op het resultaat tot op heden behaald 
is: 15 wedstrijden gespeeld; 120 doel-
punten voor, 4 tegen en 45 punten. 
M.a.w. 15 gewonnen wedstrijden.

Het team met een gemiddelde leeftijd 
van rond 16,5 jaar heeft zich op een 
fantastische wijze bewezen in deze 
competitie. Met name de laatste wed-
strijden die er echt om gingen, 2x te-
gen Boerdonk Vr1 en tegen het sterke 
Volharding uit Vierlingsbeek geeft aan 
dat er in dit team veel wiskracht en 
kwaliteit zit.

De wedstrijden tegen Boerdonk (2x 
in 2 weken), de nummer twee op de 
ranglijst, waren een ware testcase voor 
het team. Beide wedstrijden wisten 
ze uiteindelijk te winnen (uit 1-3 en 
thuis 2-1). Sensationeel was op vrij-
dagavond 22 april de wedstrijd tegen 
Volharing Vr3 uit Vierlingsbeek. Als je 
weet dat je met 10 speelsters bent, als 
je weet dat er bij de tegenstanders in 
totaal 7 speelsters van dames 1 en 2 in 
het veld staan, dan kunnen ze stellen 
dat daar een prestatie (0 – 2 overwin-
ning) van formaat is neergezet.

Hiermee was, met nog 4 wedstrijden 
te spelen en de wetenschap dat de da-
mes van ASV nog 3 punten verwijderd 
waren van  het kampioenschap, ieder-
een gebrand om op zondag 24 april 
in de thuiswedstrijd  tegen Stiphout 
Vooruit Vr1 de ‘klus’ te klaren. De uit-
eindelijke uitslag van 15 – 1 maakte al 
vroeg in de wedstrijd duidelijk dat het 
kampioenschap binnen was.

Het team bestaande uit: Jelle van de 
Meulengraaf (keeper), Sophie Aarts, 
Jamie van Dijk, Lisa Dekkers, Manon 
Vermeulen, Cheslyn Pique, Ellen Dek-
kers, Merijn van der Ligt, Eva van 
Deursen, Annemiek de Greef, Julliët 
van Roy, Juul Smulders en Jinke Beniers 
hebben hiermee een waar kunststukje 
verricht. Zeker als je bedenkt dat het 
team dit jaar met langdurige blessures 
werd geconfronteerd (Eva en Jinke). 

Daarbij prijzen ze zich gelukkig met de 
betrokkenheid van de speelsters van 
Vrouwen 1 die in het afgelopen sei-
zoen regelmatig hebben bijgesprongen 
en afgelopen zondag massaal langs de 
zijlijn het 2e team kwamen aanmoedi-
gen (dank dames daarvoor).

Lieshout - Voorafgaande aan de ont-
moeting tegen Irene uit Gemonde had 
ELI nog goede vooruitzichten om een 
periodetitel in de wacht te slepen. Op 
het slechte veld van Irene werden de 
mannen van Theo Donkers hard op de 
feiten gedrukt. Met niet minder dan 
5-0 kreeg ELI klop. Daar zag het lange 
tijd niet naar uit. 

Al in de 1e minuut was het bijna raak. 
Aaron Hurkx kopte rakelings over (zie 
foto). Hierna was met name Sem Steen-
bakkers enkele keren na goede combi-
naties dichtbij een doelpunt. Met de 
hoek voor het uitkiezen schoot hij de bal 
tegen de keeper aan. Deze voorkwam 
met de voet ook een doelpunt van 
Bram Donkers, terwijl Frank van Berlo 
zijn schot voorlangs zag gaan. In de 22e 
minuut kwam de eerste waarschuwing 
van Irene en toonde de onzekerheid in 
de ELI-defensie. Bij een ogenschijnlijk 
ongevaarlijke vrije trap belandde de bal 
tegen de paal. Hierna was met name 
de weer herstelde Patrick Swinkels, die 
enkele keren gevaar stichtte, maar dat 
bleef zonder succes. In de 34e minuut 
kon ELI opnieuw opgelucht ademhalen 
bij een afstandsschot, dat via de paal 
in de handen van Robin Evers beland-
de. Even later viel het doelpunt dan 
toch. Verdediger Memelink kon de bal 
uit een hoekschop ongehinderd bin-
nen koppen, 1-0. Nadat ELI via Sem 
Steenbakkers en Frank van Berlo kan-

sen op de directe gelijkmaker hadden 
laten liggen was het Irene-aanvoerder 
Vliegendhart, die niet ingrijpen van de 
ELI-defensie simpel afstrafte, 2-0. Met 
deze stand gingen beide teams de rust 
in, waarbij ELI blij mocht zijn, dat Irene 
niet opnieuw uit een corner kon scoren.

Na rust met David da Silva als extra 
aanvaller bleef het spel van ELI heel 
mat en was niet te zien, dat de ploeg 
in de race was voor een periodetitel. 
Het aantal doelkansen was erg beperkt. 
Alleen Roel van Mook doelpuntte een 
keer, maar de goed leidende scheids-
rechter Van de Walle keurde dit af. De 
bal was hiervoor bij een fraaie actie van 
Sem Steenbakkers juist over de achter-
lijn gegaan.  

Halverwege de 2e helft kwam ook 
Geert Minten in het veld als extra 
aanvaller. Dat had niet het gewenste 
resultaat, omdat ELI wel drukte, maar 
nauwelijks in staat was om de defen-
sie met een goede combinatie uit te 
spelen. Verder dan kansloze afstands-
schoten van Aaron Hurkx en Roel van 
Mook leverde dat niet op. De thuisclub 
liet in de laatste 10 minuten wel zien 
hoe het kan. Niet minder dan 3 keer 
wist Irene doel te treffen en hiermee 
ELI een beschamende 5-0 nederlaag 
te bezorgen. Hierdoor heeft ELI alleen 
nog een kleine theoretische kans om 
de nacompetitie te bereiken. Daarvoor 
is in elk geval zondag een overwinning 
nodig thuis tegen concurrent RKGSV.  

Irene loopt in slotfase uit naar 5-0

Beschamende nederlaag voor ELI
Hoog opspringend kopt Aaron Hukx de bal rakelings over. 
Links er naast Bas Hollanders en uiterst rechts Lex Hollanders

voetbal

G E R W E N

www.andrevanrooij.nl
Alvershool 5a * Gerwen * 040 - 284 72 72

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

Bezoek ons op Facebook: 
www.facebook.com/tuinderbedrijfAndrevanRooij

GERANIUMS € 0,90 PER STUK 
STEKPERKPLANTEN - PERKPLANTEN - KUIPPLANTEN

EASYPOT HANGPOT MET WATERRESERVOIR 27 CM
€ 10,95 PER STUK, 2 VOOR € 20,00

TOMATEN- & KOMKOMMERPLANTEN (GEËNT)
DIVERSE GROENTEPLANTEN & TUINKRUIDEN
HEMELVAARTSDAG OPEN VAN 10.00-17.00 UUR

IN DE MEIMAAND MA T/M VR KOOPAVOND TOT 20.00 UUR

MOEDERDAG OPEN VAN 10.00-15.00 UUR

VOLOP MOEDERDAG-

CADEAU‛
S

VERWEN MOEDER 

MET MOOIE BLOEMEN 

EN PLANTEN
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

T/M ZONDAG 

8 MEI  
de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

MEIVAKANTIE

VROEGE VOGELS

KORTING!

*Excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films

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

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

De slimste keuze als je moet tanken.
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Tango Beek en Donk, Oranjelaan 44, altijd open.

TANGO
TRAKTEERT
BEEK EN DONK

16ct/l
KORTING*
OP EURO 95

16ct/l
KORTING*
OP DIESEL

van 9 mei t/m
15 mei 2016

Groen-witten verliezen ook bij Heeswijk 

Sparta'25 verkeert in degradatiezorgen
Eindelijk weer een kampioen bij senioren 

Sparta'25 7 overtuigend 
naar kampioenschap

Gevaarlijk moment voor het doel van Sparta'25

Beek en Donk - Het is de man-
schappen van Harjan de Wit weer 
niet gelukt om tegen een hoog-
vlieger een driepunter te halen.  
Dit keer ondervond Sparta '25 de 
dadendrang van Heeswijk om nog 
iets van dit seizoen te maken. On-
danks dat deed Sparta’25 voetbal-
lend weer niet veel onder tegen 
het spel van Heeswijk. 

De thuisploeg liet direct zien wat 
de bedoelingen waren door voor-
uit druk te zetten en vol op de aan-
val te spelen. Deze overtuigende 
start leverde na acht minuten ook 
de eerste treffer op. Wouter van 
Dijke wist een afgemeten voorzet 
met het hoofd binnen te koppen. 
Ook daarna bleven de gasthe-
ren de lakens uitdelen en was het 
wachten op een tweede treffer. 
Diverse schietkansen misten het 
doel en beste kans was hierbij op-
nieuw voor Van Dijke die aan het 
werk werd gezet, nadat hij drie 
tegenstanders zijn hielen had laten 
zien. De inzet van de topscoor-
der van de 2e klasse H was echter 

niet hard genoeg om Fabio Neijts 
te verslaan. De laatste fase voor 
rust kwam Sparta’25 iets beter in 
de wedstrijd, maar de bezoekers 
kwamen niet verder dan een schot 
voorlangs van Nico Jansen.

Na de pauze ging Sparta’25 met 
vier aanvallers op zoek naar de 
gelijkmaker en daarmee de laat-
ste strohalm om klassebehoud 
vroegtijdig veilig te stellen. De 
druk werd langzaam opgevoerd, 
maar tot echte kansen kwam het 
niet. Na een uur leek de wedstrijd 
gespeeld toen de aanvoerder van 
Heeswijk een afgeslagen corner 
vanaf 18 meter het doel in poei-
erde, 2-0. Vervolgens gebeurde er 
weinig meer voor beide doelen. 
Sparta was niet bij machte om echt 
gevaarlijk te worden en Heeswijk 
was in de eindfase niet zorgvul-
dig genoeg. Maar Sparta’25 bleef 
vechten en op zoek gaan naar 
een verdiende goal. Het was uit-
eindelijk Niels van Lieshout die de 
tot dan toe soeverein keepende 
doelman van Heeswijk in de korte 

hoek kansloos liet. De scheidsrech-
ter had de tijd keurig bijgehou-
den, maar in de ruim toegekende 
blessuretijd wist Sparta niet verder 
te komen dan een schot over het 
doel.

Door deze nieuwe nederlaag is 
Sparta’25 gezakt naar een plek die 
recht geeft op rechtstreekse degra-
datie. Een Sparta’25 onwaardige 
plek. Maar nog steeds is het moge-
lijk om in de nacompetitie te gaan 
strijden, en zelfs om klassebehoud 
te bewerkstelligen. Dan zal Spar-
ta’25 zelf nog twee keer moeten 
winnen en de concurrenten eigen-
lijk geen punten meer.

Aanstaande zondag speelt Spar-
ta’25 thuis tegen medekoploper 
Prinses Irene. Omdat de drie pun-
ten in Beek en Donk moeten blij-
ven is alle steun gewenst. Na de 
wedstrijd is zanger Ray Delando 
degene die de sfeer hoe dan ook in 
de kantine gaat brengen. Iedereen 
is welkom. 

Beek en Donk - Het zevende elftal van 
Sparta ‘25 gaf afgelopen zondag hun kam-
pioenschap extra glans. Op donderdag-
avond werd het kampioenschap een feit 
zonder dat ze zelf moesten spelen. Con-
current UDI’19 verloor een inhaalduel. 

Afgelopen zondag was juist de mede ti-
telkandidaat UDI’19 de tegenstander van 
het zevende op sportpark ‘t Heereind. 
Voor leider/speler Stan Hagelaar was al-
leen winst bevredigend. Het Udense team 
werkte in het begin zeker niet mee aan 
een galavoorstelling.

Al snel kwamen de groenwitten op een 
1-0 voorsprong maar met een schitterend 
afstandsschot stond na 15 minuten spelen 
de 1-1 op het scorebord. Toch was Sparta 
duidelijk de betere ploeg en via een zeer 
terecht toegewezen penalty werd het 2-1. 
De rust brak aan met een comfortabele 
3-1 voorsprong. Een tegenvaller was de 
flinke blessure van Bert Kluijtmans, welke 
voor controle nog even naar het zieken-
huis moest.

Na rust was de dadendrang van UDI dui-
delijk minder en kon de stand uitgebreid 
worden naar 5-1. Na het laatste fluitsig-

naal van de uitstekende leidende scheids-
rechter brak het kampioensfeest los. Na 
vijf seizoenen zonder kampioen konden 
de senioren van Sparta’25 weer een kam-
pioenschap bijschrijven. Vijf jaar geleden 
was hetzelfde zevende elftal ook kam-
pioen geworden in de 6e klasse. Nadat 
zanger Bas in de kantine een exclusief op-
treden had verzorgd was het tijd voor de 
‘platte kar’. Met een versierde oplegger 
kon ook Beek en Donk meegenieten van 
het kampioensfeest. Terug in de kantine 
waren het DJ Bonjaski en DJ T die voor 
de nodige sfeer zorgden. Het feest duurde 
tot in de late uurtjes. 

Sparta’25 B1 kampioen
Zonder zelf in actie te komen is Sparta’25 
B1 kampioen geworden omdat concur-
rent Wittenhorst B1 punten verspeelde 
aan Venray. En dat betekent dat de B1 
volgend seizoen na een jaar afwezigheid 
terug is in de hoofdklasse.

Volgende week hebben de kampioenen 
nog één wedstrijd te spelen uit tegen IVO. 
Daarna zullen de festiviteiten losbarsten! 
Meer over de B1, het seizoen en het feest 
lees je volgende week in De MooiLaar-
beekKrant. 

Het 7e elftal van Sparta'25 viert feest
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7-tegen-7 toernooi bij ELI
Lieshout - Evenals voorgaande jaren 
houdt RKVV ELI ook dit jaar het 7-te-
gen-7 toernooi. Op Sportpark 't Luytelaar 
gaan vrijdagavond 10 juni verschillende 
teams de strijd met elkaar aan.

Denk jij een leuk team samen te kunnen 
stellen en heb jij zin in een sportieve, maar 
even zo gezellige avond, meld je dan aan 
via: aanmelden-7tegen7@hotmail.com, 
onder vermelding van: naam, teamnaam 
en e-mailadres contactpersoon. De kosten 

bedragen €30,00 per team. Ook voor vra-
gen kun je bij eerdergenoemd e-mailadres 
terecht.

Na afloop van het toernooi is er een feest 
in de kantine.

Mariahout/Beek en Donk – Tussen 
Mariahout 4 en Sparta’25 wordt op 
donderdag 12 mei een benefietwed-
strijd gehouden. In het kader van Alpe 
d’HuZes is er een benefietwedstrijd 
tussen teams van beide verenigingen 
geregeld om geld op te halen voor 
KWF kankerbestrijding. 

De wedstrijd vindt op donderdag 12 
mei plaats en aanvang is om 18.30 uur. 
De wedstrijd is gratis te bezoeken op 
Sportpark de Heibunders te Mariahout. 
Na de wedstrijd vindt er een feestavond 
plaats in de kantine van VV Mariahout. 

Met medewerking van DJ Spitnoise, DJ 
Raymondo en Geert Hendriks (bekend 
van Boevenbende).

Over Alpe d’HuZes
Alpe d’HuZes is een actie waarbij deel-
nemers hardlopend, wandelend of fiet-
send onder het motto ‘opgeven is geen 
optie’ op één dag tot maximaal zes keer 

de legendarische Alpe d’Huez beklim-
men om zoveel mogelijk geld in te za-
melen in de strijd tegen kanker. 

Een van de initiatiefnemers van de be-
nefietwedstrijd, Stan Verbrugge, neemt 

in juni van dit jaar zelf deel aan Alpe 
d’HuZes: “In 2009 heeft mijn vader de 
zware tocht gefietst en in 2010 is hij 
aan kanker overleden. Nu wil ik zelf zes 
keer de Alp D’Huez op fietsen om geld 
in te zamelen om samen deze vreselijke 
ziekte de wereld uit te helpen. Opgeven 
is geen optie!’’
Kom allen donderdag 12 mei kijken 
naar de benefietwedstrijd en neem na 
de wedstrijd een lekker drankje om bij 
te dragen aan het goede doel. Tijdens 
en na de wedstrijd zijn er ook verschil-
lende activiteiten zoals ‘latje trappen’ 
en een loterij om geld in te zamelen. 

Voor meer informatie meld je aan bij 
het Facebookevenement ‘Benefietwed-
strijd Mariahout 4 – Sparta’25 6.’ Zij 
hopen u allen te mogen verwelkomen. 

VV Mariahout 4 en Sparta’25 6 samen voor 1 doel

Benefi etwedstrijd voor Alpe d’HuZes

Opgeven is geen optie!

UNIEK keukenconcept! 
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES 
Korenmi jt 3, Beek en Donk

KEUKENS & INTERIEURS UNIEKE VORMGEVING EN MAATWERK

NIEUWE APPARATUUR NODIG VOOR UW KEUKEN?

onderdeel 
van:

vanhoutkeukens.nl

KEUKEN TOTAAL 
CONCEPT
Indien gewenst verzorgen 
wij het hele proces voor u:

• Advisering & Verkoop

• Plaatsen

• Loodgieter/Electriciën

• Stucadoor

• Schilder

hetmaathuys.nl

Advisering en verkoop •

Unieke vormgeving •

Maatwerk •

Interieurs •

Badmeubels •

Buitenkeukens •

UNIEK EN DEGELIJK 
MAATWERK

Aarle-Rixtel - ASV'33 stapte zondag 
na 90 minuten voetbal met een ver-
diende 3-1 overwinning op MVC van 
het eigen veld af. De rood-witten wis-
ten hun 10e thuiszege op rij te boeken.

In de 2e minuut was het al raak. Een 
schot van Teun van Asten werd door 
Nick Hendriks voldoende geraakt en 
belandde in het Mortelse doel, 1-0. 
Lang konden de rood-witten niet ge-
nieten van de voorsprong, want in 
de 8e minuut stond het alweer gelijk 
door een ongelukkige kopbal van Bart 
Wilms in eigen goal, 1-1. ASV'33 hield 
druk op het doel van MVC en de doel-
man voorkwam met een katachtige 
reflex een doelpunt van René de Vries. 
Ook MVC wist gevaarlijk te worden, 
maar doelman Marnic van Rosmalen 
wist met een goede redding een ach-
terstand te voorkomen.

Na de thee wederom een fel ASV’33, 
in de 51e minuut dachten de rood-wit-
ten op voorsprong te komen, echter de 
schitterende kopbal van Nick Hendriks 
die doel trof, werd wegens buitenspel 

geannuleerd. Een paar minuten la-
ter was Ronnie Heijmans dicht bij een 
treffer, maar wederom wist de doel-
man van MVC zijn inzet uit het doel 
te ranselen. Na 15 spelen in die 2e 
helft kwam ASV’33 dan toch op voor-
sprong. Nick Hendriks knalde door de 
benen van de doelman raak, 2-1.

Een kleine 10 minuten later viel de be-
slissing, een schitterende aanval over 
veel schijven leverde een derde doel-
punt op voor ASV’33. Nick Hendriks, 

die zich aan de linkerkant prima vrij 
gespeeld had, gaf een voorzet op maat 
af, middels een slim overstapje van 
Teun van Asten kwam Pim Dubois in 
scoringspositie, en hij joeg de bal snoei-
hard in het Mortelse doel. 10 minuten 
voor tijd was MVC nog dicht bij de 
aansluitingstreffer, maar die inzet werd 
van de doellijn gehaald. Hierna kwam 
de zege van ASV’33 niet meer in ge-
vaar en konden de rood-witten de 10e 
thuiszege op rij bijschrijven, wat als een 
knappe prestatie gezien mag worden.

Aanstaande zondag speelt ASV’33 zijn 
laatste thuiswedstrijd van deze compe-
titie, Keldonk komt op bezoek bij de 
Aarle-Rixtelnaren. ASV’33 zal er alles 
aan doen om deze wedstrijd ook om te 
zetten in een winstpartij.

Opstelling ASV’33; Marnic v Rosma-
len, Robbert Mol, Bart Wilms, René 
de Vries, Dennis Verbakel (75e Sander 
vd Waarsenburg), Pim Dubois, Teun v 
Asten, Mark Smits, Thijs v Uden (82e 
Michiel vd Steen), Ronnie Heijmans, 
Nick Hendriks.

Ook MVC verlaat Sportpark de Hut puntloos, 3-1

10e Thuiszege op rij voor ASV'33

Rene de Vries in actie Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Bereik nacompetitie in eigen hand

VV Mariahout en RKGSV 
delen de punten

Nieuw vrijwilligersbeleid en bestuursstructuur

Informatieavonden 
vrijwilligers ASV'33

Mariahout - In een wedstrijd waar-
in de belangen voor Mariahout en 
RKGSV groot waren, werd er geen 
hoog niveau behaald. 

Na ruim een kwartier voetballen 
scoorde RKGSV de 0-1. Een corner 
werd door de Mariahout defensie in 
eigen doel gewerkt. Na een halfuur 
kwam Mariahout op gelijke hoog-
te. Een te korte terugspeelbal van 
RKGSV werd onderschept door Tim 
Barten die keurig de doelman om-
speelde en de bal in het lege doel 
schoof: 1-1. Net voor rust had Ma-
riahout aanvoerder Serge van Hout 

pech; zijn mooie volley verdween 
buiten bereik van de keeper op de 
lat. 

Na de rust werd het spelbeeld rom-
meliger en werd er door beide teams 
heel veel balverlies geleden. Met 
name omdat Mariahout en RKGSV 
veelal de lange pass hanteerde. Kan-
sen kwamen er nauwelijks, waardoor 
de 1-1 een terechte eindstand was.

Door het verlies van Eli én doordat 
RKGSV vandaag niet won, heeft Ma-
riahout het bereiken van de nacom-
petitie nog in eigen hand.

Mariahout – In de kantine van VV 
Mariahout is zondag 8 mei een ge-
zellige seizoensafsluiting gepland. 

Op deze zondag is er een springkus-
sen voor de kids, een dj zorgt voor de 
muziek en de vrijwilligers staan klaar 

om u een lekker drankje in te schen-
ken. Kom proosten met je teamge-
noten om het seizoen gezellig samen 
af te sluiten. Tot zondag 8 mei in de 
kantine op sportpark de Heibunders 
vanaf 15.00 uur.

Aarle-Rixtel – In de kantine van 
ASV’33 worden op dinsdag 10 mei 
om 20.30 uur en op woensdag 11 
mei om 20.00 uur informatieavon-
den gehouden voor alle leden van 
de voetbalvereniging. Doel van deze 
avonden is om alle (ouders van) le-
den te informeren over het nieuwe 
vrijwilligersbeleid en nieuwe be-
stuursstructuur.
  
Een vereniging als ASV’33 kan alleen 
goed functioneren door de vrijwilli-
gers die zich spontaan inzetten voor 
de leden van ASV’33. De laatste jaren 
zien ze echter (ook binnen ASV’33) 
dat het alsmaar moeilijker wordt om 
een groot en enthousiast team op 
de been te brengen. Hierdoor krij-
gen steeds minder vrijwilligers steeds 
meer taken. Als gevolg hiervan stop-
pen zij of zijn ze niet meer in staat 
alles goed uit te voeren. Dit leidt er 
uiteindelijk toe dat het serviceniveau 
naar de leden daalt.

Als gevolg hiervan heeft het bestuur 
na de jaarvergadering in november 
2015 een ‘onderzoekscommissie vrij-
willigers’ opgericht. Deze commissie 
heeft een rapport uitgebracht wat 
inmiddels door het bestuur goedge-

keurd is. Een van de wijzigingen die 
doorgevoerd zullen worden is dat er 
een speciale vrijwilligerscommissie 
opgericht wordt die volledig gefocust 
zal zijn op die vrijwilligers.

Het bestuur (samen met de onder-
zoekscommissie en de nieuwe vrij-
willigerscommissie) nodigen de leden 
uit voor een informatieavond waarin 
het rapport besproken wordt, maar 
waarin ook de noodzaak voor nieu-
we vrijwilligers uitvoerig besproken 
zal worden.

Leden worden ook in de gelegenheid 
gesteld om bij de bestuursleden en 
de vrijwilligerscommissie informatie 
in te winnen over de diverse vrijwil-
ligersfuncties die er binnen ASV’33 
zijn. Je kunt een van deze functies 
ook eventueel gedeeltelijk of samen 
met iemand anders invullen.

Met deze avond proberen ze duide-
lijk te maken dat ze nieuwe vrijwilli-
gers nodig hebben en hopen ze op 
jullie steun en medewerking om er 
aan mee te werken dat uw kind (en 
andere leden) volgend seizoen weer 
fijn kan voetballen bij ASV’33.

Seizoensafsluiting bij 
VV Mariahout

De chevelingse
in-Loop

Tapperij - Restaurant

NIEUW

26,50
euro

Het Schevelingetjes menu, een 
bourgondisch avondvullend concept, 
gerechtjes eten voor een vast bedrag.

Kijk voor alle gerechen op onze website: 
www.schevelingen.nl

Tevens hebben wij ook een à la carte kaart

Maandag, woensdag
en donderdag ..................

Vrijdag t/m zondag € 29,50

geen meerprijzen en inclusief desserts

Kijk voor meer informatie op onze site
www.schevelingen.nl

Aarle-Rixtelseweg 107
5707 GK  Helmond
Tel. 0492 - 79 24 44

Een uitbreiding op ons 
huidige concept van het 
Schevelingetjes menu. 

Stel zelf uw 2, 3 of 
4-gangenmenu samen uit de 
30 specialiteiten gerechten 

van onze chefkok.

2-gangen keuzemenu € 19,50

3-gangen keuzemenu € 24,50

4-gangen keuzemenu € 28,50
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Programma / Uitslagen

voetbal

Sparta’25
Zaterdag 7 mei 
16.15 Sparta'25 Veteranen - 
          Boekel Sport Veteranen
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Sparta'25 A1 - Mifano A1
12.30 IVO B1 - Sparta'25 B1
14.30 NWC B4 - Sparta'25 B4
13.00 Blauw Geel'38C1 - Sparta'25 C1
13.00 Sparta'25 C2 - 
          S.V. Brandevoort C2
13.00 Sparta'25 D1 - Rood Wit'62 D1
09.30 SJVV F4G - Sparta'25 F6
09.30 Boekel Sport F10 - Sparta'25 F7
13.00 Sparta'25 G1 - UDI'19 G1
09.15 Sparta'25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 8 mei 
14.30 Sparta'25 1 - Prinses Irene 1
10.00 Gemert 4 - Sparta'25 2
11.00 Sparta'25 3 - MULO 2
10.00 Sparta'25 4 - Bavos 3
10.00 WEC 3 - Sparta'25 5
11.00 UDI'19/Beter Bed 8 - 
          Sparta'25 6
10.00 Avesteyn 5 - Sparta'25 7
12.00 Sparta'25 9 - Boekel Sport 8
11.30 FC de Rakt VR1 - Sparta'25 VR1

Uitslagen 30 april-1 mei 
Senioren
Heeswijk 1 -  Sparta'25 1  2 - 1
Sparta'25 2 -  ZSV 2  1 - 6
Mariahout 2 -  Sparta'25 3  4 - 2
Mifano 3 -  Sparta'25 4  0 - 5
Sparta'25 5 -  Blauw Geel'38 5  3 - 0
Sparta'25 6 -  MVC 2  1 - 2
Sparta'25 7 -  UDI'19 9  5 - 1
Sparta'25 8 -  HVV Helmond 2  2 - 4
Gemert 10 -  Sparta'25 9  0 - 5
Sparta'25 VR1 -  Erp VR1  2 - 1
DAW Veteranen -  
Sparta'25 Veteranen  0 - 2
Junioren
Someren A2 -  Sparta'25 A1  0 - 4
ZSV B3 -  Sparta'25 B4  3 - 0
Boekel Sport D4G -  
Sparta'25 D4  2 - 3
Rhode E10G -  Sparta'25 E4  4 - 5
Sparta'25 F1 -  MULO F1  8 - 5
MULO F5 -  Sparta'25 F3  1 - 0

Eli
Zaterdag 30 april 
Gemert C4 - ELI C1G 4 - 1
ELI D2 - SJVV D2G 0 - 6
ASV'33 F3 - ELI F2G 0 - 1
Brandevoort F8 - ELI F3 0 - 1

Zondag 1 mei 
Irene 1 - ELI 1 5 - 0
Handel 2 - ELI 2 3 - 2
ELI 3 - Milheezer Boys 2 1 - 1
Erp 8 - ELI 4 1 - 3
ELI 5 - WEC 6 4 - 6
Erp 11 - ELI 6 6 - 1
ELI VR1 - Nooit Gedacht VR2 1 - 3

Zaterdag 7 mei 
14.30 ELI B1 - Schijndel/DE WIT B2
13.15 Rhode C3 - ELI C1G
11.15 Irene D1 - ELI D1
12.00 Liessel F2 - ELI F2 
09.30 ELI F3 - Stiphout Vooruit F6G
09.30 ELI F4G - Bruheze F5

Zondag 8 mei 
14.30 ELI 1 - RKGSV 1
11.30 ELI 2 - HVCH 4
12.00 Mierlo Hout 3 - ELI 3
10.00 ELI 4 - ASV'33 5
12.00 Avanti'31 7 - ELI 5
11.15 ELI 6 - Blauw Geel'38/J 15
10.00 Heeswijk VR1 - ELI VR1

Mariahout
Zondag 1 mei 
Mariahout 1 - RKGSV 1 1 - 1
WEC 2 - Mariahout 3 2 - 3
Mariahout 2 - Sparta'25 3 4 - 2
VOW 3 - Mariahout 4 1 - 4
Mariahout 5 - Handel 3 4 - 1
Nijnsel/TVE Reclame 7 - 
Mariahout 6          6 - 2

Zaterdag 30 april
Milheezer Boys A1 - Mariahout A1 1 - 1
Mariahout B1 - MULO B3 1 - 1
Mariahout C2 - Boskant C1      5 - 1
HVV Helmond D2 - 
Mariahout D1      2 - 0
Boerdonk F1 - Mariahout F1 1 - 7
Mariahout E3 - Boerdonk E2     7 - 5
Mariahout F4 - 
Stiphout Vooruit F8      1 - 0
Ollandia F1 - Mariahout F3      1 - 0

Zaterdag 7 mei 
13.00 Mariahout C2 - Erp C2
10.30 ONDO E1 - Mariahout E1
10.00 Mariahout F1 - Liessel F1
10.00 Mariahout F3 - Gemert F8
08.30 S.V. Brandevoort F11 - 
          Mariahout F4
14.30  Mariahout A1 - Mierlo Hout A2
15.00 S.V. Brandevoort A1 - 
          Mariahout A2

Zondag 8 mei 
10.30 Boerdonk 4 - Mariahout 5
10.30 Mariahout 6 - Boekel Sport 9
11.00 ST FC de Rakt/UDI'19 Beter 
          Bed VR2 - Mariahout VR1
11.00 Boekel Sport 3 - Mariahout 2
11.30 Mariahout 3 - 
          Schijndel/DE WIT 3
12.30 Mariahout 4 - SCMH 3

ASV’33
Jeugd zaterdag 7 mei
14.30 ASV'33 A1 – Bavos A1
14.30 ASV'33 B3 – SSE B2
10.45 Stiphout Vooruit E4 – ASV'33 E3G
09.15 ASV'33 F1 – Someren F2 

Maandag 9 mei
19.00 ASV'33 B2 – S.V. Brandevoort B2
18.30 ASV'33 F4 – Deurne F4

Dinsdag 10 mei
19.30 Mierlo Hout D3G – ASV'33 D1G

Woensdag 11 mei
19.00 ASV'33 B3 – Deurne B3
19.15 ASV'33 C1 – 
          ST SV United/BVV C1
19.30 ASV'33 D2 – NWC D6

Veteranen zaterdag 7 mei
16.30 RKPVV – ASV'33

Senioren Zondag 8 mei
14.30 ASV'33 1 – RKVV Keldonk 1
12.00 Volharding 3 – ASV'33 2

Dinsdag 10 mei
14.30 ASV'33 1 – RKVV Keldonk 1

Donderdag 12 mei
20.00 Deurne 5 – ASV'33 3
19.15 ASV'33 4 – Sparta'25 8

Jeugd donderdag 28 april
ASV'33 VR1 – Rhode VR1  0-3

Zaterdag 30 april
Oranje Zwart B1 – ASV'33 B1 4-1
ASV'33 D1G – SVSH D1G 1-1
Neerkandia E2 – ASV'33 E3G 10-2
ASV'33 F3G – ELI F2G 2-3

Veteranen vrijdag 29 april
RKOSV Achates VR30+1 – 
ASV'33 VR30+1 6-1
ASV'33 VR30+1 – 
Sparta'18 VR30+1 0-3

Zaterdag 30 april
ASV'33 – Avanti'31 9-2

Programma Senioren
Zondag 1 mei
ASV'33 1 – MVC 1 3-1
ASV'33 2 – NWC 3 0-1
S.V. Brandevoort 2 – ASV'33 4 3-2
ASV'33 5 – MVC 4 6-2
SJVV VR2 – ASV'33 VR2 1-6

korfbal

Flamingo’s
Zaterdag 7 mei
Sportpark Mariahout
10.00 PupD2 – DAKOS
11.00 AspB1 – De Korfrakkers
Sportpark Erp
10.00 De Korfrakkers – PupF1
Sportpark Nuland 
12.00 Be Quick – AspC1 

Zondag 8 mei
Sportpark Steensel
10.00 Steensel 2 – Sen 3
Sportpark Veghel
11.45 SCMH 2 – Sen 2
Sportpark Middelaar 
12.30 Astrantia/ONA 1 – Sen 1 

Woensdag 11 mei
Sportpark Mariahout
20.00 MW1 – Nijnsel MW1 
20.00 R1 – Be Quick R1 
 

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 29 april
Philip Oosthoek – Bart Jansen  3-1
Jan van Grinsven – Bart Jansen  0-3
Dave van de Burgt – 
Mark van de Burgt  1-1
Marcel Bekkers – Philip Oosthoek 0-3
Bart Jansen – Geert-Jan Otten  0-3

Stand per 29 april
1. Geert-Jan Otten  24 - 56
2. Philip Oosthoek  24 - 48
3. Dennis van Dommelen  23 - 42
4. Bart Jansen  24 - 42
5. Dave van de Burgt  23 - 41

Biljartclub Beek en Donk 
Uitslagen bandstoten maandag 2 mei
Tonny de Louw - 
Henk van der Vegt  2-0
Antoon Rooijakkers - 
Wim Swinkels  2-0
Lou Muller - Frits Wilbers  0-2
Harrie Poulisse - Jan Hesselmans  2-0
Cor v d Berg - 
Herman van de Boom  2-0
Jan van Neerven - 
Cor Verschuren  0-2
Lambert van Bree - Ad Barten  2-0
Antoon Maas - Lou Muller  2-0
Martien Swinkels - 
Hans van der Ligt  0-2
Mari Verbakel - Leo Migchels  1-1
Bert van de Vorst - Frits Poulisse  2-0
Willie Vorstenbosch - 
Theo v Hoogstraten  2-0
Cor Oppers - Hans de Jager  0-2
Tonnie Raaijmakers - 
Antoon Wagemans  0-2
Hans Heldoorn - Frits Tak  0-2
Bennie Beerens - 
Albert Kluijtmans  2-0
Pieter Rooijackers - 
Theo v Hoogstraten  0-2
Evert Baring - Ad van der Linden  0-2
Jan van Hout - Bert van de Vorst  2-0
Hans Heldoorn - 
Rinie van den Elsen 2-0

Uitslagen bandstoten dinsdag 3 mei
Ad Barten - Tonny de Louw 2-0
Marinus Steegs - Mari Verbakel 2-0
Lou Muller - Harrie Bouwmans 2-0
Henk v d Bergh - Gerrit v Osch 2-0
Antoon Smits - Henk Jansen 2-0
Marinus Steegs - Leo Migchels 2-0

Harrie Poulisse - Wim Swinkels 0-2
Gerrit van Osch - Joop Vereijken 2-0
Huub Biemans - 
Leo van Griensven 0-2
Piet van Zeeland - 
Fons v d Linden  2-0
Theo Spierings - Piet Goossens 2-0
Bert van de Vorst - Jan van Hout 2-0
Rinie van den Elsen - Frits Tak 2-0
Mari Vereijken - Cor Oppers 1-1
Bert v Wanrooij-
Willie Vorstenbosch  1-1
Evert Baring - Antoon Wagemans 2-0

bridgen

Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 27 april
1. Wim en Eric 71,67%
2. Riky en Jan  60,00%
3/4. Tonny en Jurgen  51,67% 
3/4. Mari en Els  51,67%
5. Marianne en Gerda  50,00%

Uitslag dinsdag 3 mei
1. Tonnie en Riky                      66,15%
2. Frans en Joos 58,85%
3. Emmy en Trees 51,56%
4. Gidi en  Mari 51,04%
5. Kees en Jurgen   48,44%             
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het 
Bavaria Brouwerijcafé te Lieshout. 
Zie voor verdere informatie www.
poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 3 mei
1. Jo en Riet 60,00%

2. Riek en Kitty 59.00%
3. Riet en Tony 56,50%
4. Cor en Nellie 55,50%
5. Jan en Pieta 51,00%

Volgende zitting op dinsdag 10 mei.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 28 april
1. Mari en Jo 68,75%
2. Marie Louise en Kori 58,13%                                                                                                                                 
3. Jan en Ans 54,38%
4. Dora en Corry 52,50%
5. Jan en Maria 51,25%

De volgende zitting is op donderdag 
12 mei om 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout. 

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 3 mei
Halve finale bekertoernooi
Zjon v.d. Laar - 
Johnny v.d. Laarschot 1-0 
Competitie
Albert v. Empel - 
André Bergman 1-0
Hans Claas - Hein v. Bree 1-0
Jef Verhagen - Chris v. Laarhoven 0-1

Programma 10 mei
Finale bekertoernooi 
Zjon v.d. Laar - Aloys Wijffelaars
Competitie. 
Johnny v.d. Laarschot - 
André Bergman

5mei

6 mei

7mei

Brasserie

Het is feest

Kermis Gemert
MeifeestenMeifeesten&

Buitenpodium Ridderplein bij Brasserie de Keizer 
van 19:00 tot 01:00 uur

19:00 DJ Anthony 
23:00 Optreden van Melissa Janssen 
( Halve finalist Voice Of Holland 2016 )

19:00 DJ Sound4All  
met muziek clips vanaf een LEDwall gepresenteerd

19:00 Sound4All 
23:00 Optreden van Dave Vermeulen 
met zijn band Voltage 
( Finalist Voice Of Holland 2016 )

 

Wilhelminaweg 5 
Beek en Donk 

 

 Ma - Vr 9 - 20   

Za 9 - 17 
 

Crommenacker 4  Lieshout
www.atelier-xplore.nl 

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe



Vrijdag 6 mei 2016 35

Over BGA:
BGA is een jong en dynamisch bedrijf en is gespecialiseerd in bestratingen, 
grond- en rioolwerk. We werken aan kleine en grote projecten, voor gemeen-
tes, bedrijven of particulieren. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding 
van personeel binnen ons bedrijf en zijn wij op zoek naar:

Opperman (40 uur) en een stratenmaker (40 uur).

Opperman:
Als opperman assisteer je de ervaren stratenmakers in hun werkzaamheden. 
Je werkzaamheden bestaan vooral uit voorbereidend werk. Denk bijvoor-
beeld aan het op het juiste tempo aanvoeren van stenen, het zand kruien of 
het uitvoeren van straat- en graaf werkzaamheden. Als opperman werk je 
samen met een ervaren stratenmaker of in een ploeg met andere opperman-
nen en stratenmakers. 

Wat vragen wij:
• Affiniteit of enige ervaring met straatwerk
• Niet bang zijn voor vieze handen en je werkt graag buiten
• Beschikking over doorzettingsvermogen en je bent leergierig en flexibel 

ingesteld

Wij bieden:
• Afwisselend werk
• Doorgroei mogelijkheden 
• Een passend salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
• Salaris conform Bouw cao

Stratenmaker:
Als stratenmaker ga je in teamverband werken op diverse projecten. Dit kan 
zijn: renovatie straatwerk, nieuwbouw en particulier werk. Dus zowel groot-
schalig als kleinschalig. Projecten variëren van schoolpleinen, openbare 
wegen, parkeervakken tot bedrijfsterreinen en tuinen.

Wat vragen wij:
• Een stratenmaker met enige ervaring
• Beschikking over doorzettingsvermogen en je bent leergierig en flexibel 

ingesteld
• VCA

Wij bieden:
• Afwisselend werk
• Doorgroei mogelijkheden 
• Een passend salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
• Salaris conform Bouw cao

Heb jij interesse in één van bovenstaande functies?
Solliciteer dan door je brief met CV naar Kees Krijnen te sturen.
Adres: De Malthezer 13, 5735 JH  Aarle-Rixtel of mail naar info@bga-vof.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Kees Krijnen op telefoonnummer 
06-55135939.

handboogschieten Goede resultaten schutters 
Strijd in Vrede

Beek en Donk - Op de banen van 
Houts Welvaren in Mierlo-Hout vond 
op zondag 1 mei de Master- en Ve-
teranenwedstrijd plaats van de regio. 
Strijd in Vrede had 1 schutter (Henk 
Caris) aan de meet, maar die was 
uitstekend op schot met 223 punten. 
Hiermee werd hij eerste in de klasse 
65-69 jaar. Die vorm moet hij probe-
ren vast te houden voor de Bondskam-
pioenschappen eind mei in Schijndel.

Ook mooi om te vermelden dat Melvin 
van de Kerkhof tijdens de Rayonkam-

pioenschappen 25m1pijl in de hoogste 
klasse compound een bronzen plak 
heeft veroverd.

En voor wie, schutter of geen schut-
ter, wil zien hoe er geschoten wordt 
door de beste schutters van het land 
in aanloop naar de olympische spelen, 
kijk dan op internet bij World Archery 
onder archery tv. Je kunt dan onder 
meer zien hoe het Nederlandse recur-
ve-team zilver pakt tijdens de World 
cup in Shanghai. Sjef van den Berg 

wint daar het goud met recurve en 
Mike Schloesser het goud in de com-
pound-finale.

Zo goed zijn de schutters van Strijd 
in Vrede misschien niet, maar tienen 
schieten, het midden, wordt wel elke 
week op dinsdag en donderdagavond 
getraind op de banen van Strijd in 
Vrede. Vanaf 1 mei ziet u regelmatig 
schutters van hen buiten trainen. Kom 
gerust een keertje kijken.

Koningsschieten bij 
Krijgsman Soranus 

6e Wedstrijd van 
Ganzenwinkel toernooi 

Lieshout – Bij Krijgsman Soranus 
wordt zaterdag 7 mei weer geschoten 
om de koningstitel.

De wedstrijd, welke over 32 pijlen 
gaat, begint om 17.00 uur en is voor 
belangstellenden gratis toeganke-
lijk. De accommodatie van Krijgsman 

Soranus is gelegen aan de Provinciale 
weg bij de manege te Lieshout. De 
uitslag en huldiging van de winnaars 
vindt omstreeks 20.00 uur plaats. 
Later op de avond is er voor de le-
den en genodigden nog een besloten 
feestavond.

Aarle-Rixtel – Het was de beurt 
aan Kunst en Vriendschap uit Lies-
sel om in Aarle-Rixtel aan het van 
Ganzenwinkel toernooi mee te doen 
op donderdag 28 april. Het was de 
6e wedstrijd in een reeks van 17.  
De gasten uit Liessel  waren met 6 
schutters aanwezig. Van De Een-
dracht deden 10 schutters mee.

Frank Schepers en Erwin Wijnhoven 
waren bij De Eendracht de beste 
schutters met beide een score van 
228. Van de 10 schutters waren er 
8 met een score boven de 200, dat 
was vorige week ook al. De schutters 
van de Eendracht zijn de afgelopen 
weken dus erg goed bezig, met veel 
hoge scores. Kunst en Vriendschap 
had voorafgaand aan de wedstrijd 
opgegeven 1206 punten te gaan 
schieten, het werden er uiteinde-
lijk 1225. Een positief resultaat van 

+19. Vooral de scores van Jo Maas, 
Geert van Ganzenwinkel en Paul van 
Bakel, resp. 219, 214 en 213 waren 
erg goed. Voor alle drie de schutters 
was dit de hoogste score van dit jaar 
tijdens het Van Ganzenwinkel toer-
nooi.

Uitslag van De Eendracht  
1. Erwin Wijnhoven 228 (10 na), 2. 
Frank Schepers 228 (9 na), 3. Toon 
van Hoof 222, 4. Jo Maas 219, 5. 
Geert van Ganzenwinkel 214, 6. Paul 
van Bakel 213, 7. Martijn van der 
Heijden 202, 8. Jan van Rooy 202,  
9. Henk Verachtert 185 en 10. Mar-
tien van de Graef 162

De volgende wedstrijd is op zaterdag 
21 mei,  dan komt Prins Bernhard uit 
Mierlo en De Batavieren uit De Rips 
bij De Eendracht op bezoek voor het 
Van Ganzenwinkel toernooi.

badminton Drukke jeugddag bij Badminton 
Club Lieshout 

Lieshout - De jeugd van Badminton 
Club Lieshout heeft een complete en 
drukgevulde ‘jeugddag’ gehad, die 
begon met een enerverend single-
toernooi dat gevolgd werd door 
gezamenlijk eten, het spelen in de 
speeltuin en uiteindelijk afgesloten 
werd met een potje kegelen in ‘De 
Vresselse Hut’. Tussen deze activi-
teiten door werden Margee Hilger-
denaar en Demi Migchels gehuldigd 
voor hun overwinning.

Singletoernooi
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout begon de dag met een single-
toernooi, waar de titel ‘Clubkampi-
oen Single 2016’ op het spel stond. 
Deze keer zouden er twee winnaars 
uit de bus komen omdat de groep in 
twee poules ingedeeld was. 

In poule A was Demi Migchels de 
sterkste. Zij behaalde uiteindelijk 24 
punten en was daardoor de winnaar. 
De tweede plaats werd gedeeld door 
drie deelnemers die allemaal hetzelfde 
aantal punten haalden en dus moest 
het puntensaldo de uiteindelijke volg-
orde bepalen. Tiffany Liu hoefde haar 

plaats niet te delen: zij werd met 9 
punten vijfde in deze poule. 

Poule A
1. Demi Migchels (24pt), 2. Senna 
van Gils (20pt), 3. Daisy Liu (20pt), 
4. Oyin Fagbayigbo (20pt), 5. Tiffany 
Liu (9pt).

In Poule B was het wat anders. Mar-
gee Hilgerdenaar behaalde hier de 
24 punten en was dus winnaar. Op 4 
punten werd ze gevolgd door Pepijn 
Kerkhof, die Tim Kanters weer achter 
zich hield. Rick van Aspert kon uitein-
delijk, met één punt voorsprong Stijn 
Brouwers achter zich houden.

Poule B
1. Margee Hilgerdenaar (24 pt), 2. 
Pepijn Kerkhof (20pt), 3. Tim Kanters 
(14pt), 4. Rick van Aspert (11pt), 5. 
Stijn Brouwers (10pt).

Eten
Na het badmintonnen was het tijd 
voor een ‘eenvoudige, doch voedza-
me maaltijd’ om weer wat op kracht 
te komen. Die lunch werd natuurlijk 
geserveerd in de kantine van Sporthal 

de Klumper, waar één grote tafel 
werd gecreëerd voor de aanwezige 
jeugdleden. De friet en de snacks gin-
gen er als zoete broodjes in, en daar-
naast was het ook nog eens erg ge-
zellig. Ook de vaste begeleiders Tim 
van Bommel, Karin van den Biggelaar 
en Bianca Heuvelmans waren natuur-
lijk van de partij en aten vrolijk mee.

Spelen en kegelen
Na het eten was er de verplaatsing 
naar Nijnsel, waar in de tuinen van 
‘De Vresselse Hut’ vele speeltoestel-
len staan. Door de nieuw verkregen 
energie kon de jeugd zich hierop uit-
leven en werd er volop gegleden, ge-
rend en gespeeld, voordat de groep 
naar binnen kon. Daar wachtte een 
nieuwe uitdaging: kegelen. Kegelen 
is vergelijkbaar met bowlen, maar 
dan op een héle smalle baan. Het 
mag duidelijk zijn dat de jeugd van 
Badminton Club Lieshout over een 
uitstekende conditie beschikt: pas na 
twee uur kegelen waren de jeugdle-
den wat afgekoeld en klaar om deze 
jeugddag af te sluiten met een heuse 
groepsfoto.

De deelnemende jeugd van Badminton Club Lieshout 
bijeen verzameld, na het kegelen in 'De Vresselse Hut'

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

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

Vrijdag 6 mei
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D'n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 7 mei
Expositie schilderijen Frans Denkers 
t/m 15 mei
14.00 uur, 't Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Zondag 8 mei
Vlooienmarkt Roparun
9.00 uur, KPJ terrein, 
Heereindsestraat, Beek en Donk

Vrijdag 13 mei
Los op het Veld / Pop-up Restaurant 
t/m 20 mei
De Hei 15, Mariahout

Zondag 15 mei (1e Pinksterdag)
Laarbeekcup 2016
9.00 - 15.00 uur, ASV'33, Aarle-Rixtel

Open dag Dierenpark Regter Eind
11.00 - 17.00 uur, Hermelijnstraat, 
Beek en Donk

61e grote Bavaria-Ronde van 
Lieshout
12.30 - 18.00 uur, Dorpsstraat, 
Lieshout

Expositie `Mieke Vesters en Wilma 
van Stiphout`
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Maandag 16 mei (2e Pinksterdag)
IVN wandeling door de Groene Long
10.00 uur, Parkpaviljoen, parklaan 3 
Beek en Donk

Fietste Mee 2016
11.00 uur, Scouting Beek en Donk

Expositie `Mieke Vesters en Wilma 
van Stiphout`
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Dinsdag 17 mei
Ontspanningsmiddag De 
Zonnebloem Beek en Donk
13.30 uur, 't Huukske, Beek en Donk

Woensdag 18 mei
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Voordracht over verliesverwerking 
door Marieke de Bruijn
19.30 uur, Uitvaartcentrum de Groof, 
Beek en Donk

Donderdag 19 mei
125 jaar O&U Presenteert: Afsluiting 
scholenproject 'Circus Arundo'
13.00 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis', Beek en Donk


