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Meet & Greet

www.oltm.nl

Weet jij de echte naam van
 Miss Montreal? Mail je 

antwoord voor 18 mei naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl 

en maak kans op kaarten! 

Prijsvraag

In verband met 

Hemelvaart ontvangt 

u volgende week De 

MooiLaarbeekKrant 

op vrijdag in plaats 

van op donderdag!

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

Laarbeek - ‘Wie zijn ogen sluit 
voor het verleden, is blind voor 
de toekomst’. Zo luidde het thema 
van de Nationale dodenherden-
king dit jaar. Op 4 mei werd in 
de Michaëlkerk en bij het herden-
kingsmonument bij dit thema stil-
gestaan. 

Vanzelfsprekende vrede
Zeventig jaar na de bevrijding 
lijkt vrijheid zo vanzelfsprekend. 
Toch liggen haat en onverschillig-
heid op de loer. Door je verleden 
te herdenken, versterk je je eigen 
identiteit. Burgemeester Ronnes 
prijst het aanwezige publiek bij het 
herdenkingsmonument voor hun 
aanwezigheid. “De oorlog was 
wreed en vernietigend. Mensen 
werden nummers en hun identiteit 
werd afgenomen. Vrij leven zonder 

onderdrukking en geweld is iets 
waar nog steeds voor gestreden 
wordt. We moeten lessen uit het 
verleden trekken en elke dag op-
nieuw voor onze vrijheid vechten. 
Durf je mening te geven”, betoog-
de de burgervader.

Neergestorte bommenwerper
Jos Bekx vertelt het aangrijpen-
de verhaal van een neergestorte 
bommenwerper in Lieshout. “Een 
mooie zomeravond in 1943. Op 
het vliegveld Chedburgh in Groot-
Brittannië meldt de jonge RAF pi-
loot Jack zich op het laatste mo-
ment om met zijn kameraden mee 
naar Duitsland te vliegen. Nadat 
ze de stad Essen gebombardeerd 
hebben, worden ze in de omge-
ving van Lieshout door een Duitse 
nachtjager uit de lucht geschoten.” 

Lees verder over de dodenherden-
king in Beek en Donk en over pi-
loot Jack op pagina 3.

Dodenherdenking 2015: Vrijheid geef je door 
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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

RUITJENSAKKER

Sommige straten zijn genoemd naar perso-
nen, maar soms ook naar toponiemen. To-
poniemen zijn namen van percelen grond, 
bijvoorbeeld akkers of weilanden en vaak 
zijn die namen al eeuwen oud. Zo is de Ruit-
jensakker genoemd naar een perceel grond 
dat ook wel bekend stond als Rooijkensak-
ker. Soms ligt de te benoemen straat onge-
veer op de plek waar ook het betreffende 
stuk grond lag, maar dat is niet altijd zo. 
Zo lag de Ruitjensakker of Rooijkensakker 
niet op de plek waar nu de straat Ruitjensakker ligt. 
Gerard Merkelbach heeft in Lieshout veel betekend voor het vastleggen van de ge-
schiedenis van het dorp. Samen met André Knoop gaf hij diverse boekjes uit over 
Lieshout en Mariahout. Verder schreef hij o.a. een boek over het Gilde en de Kapel 
aan het Ginderdoor. Zo stelde hij ook diverse kadasterboeken samen. Op groot for-
maat, A3, heeft hij boeken uitgegeven, samen met de Heemkundekring, waar ach-
tereenvolgens de kadastrale gegevens van 1792 en 1832 staan, aangevuld met een 
pagina van de toponiemen. 
Het is mooi om deze toponiemen te bekijken. Diverse namen zijn zoals gezegd al eeu-
wen oud. Sommige toponiemen worden door oudere mensen, en dan vooral boeren, 
nog steeds gebruikt. Feilloos kunnen zij vertellen hoe bepaalde stukken grond ge-
noemd werden. Het zou mooi zijn om met deze mensen aan tafel te gaan zitten en 
de namen en plaatsen te noteren, zodat deze kennis niet verloren gaat. 
In 1791 is men begonnen met het opmeten en nummeren van de percelen grond. 
Er werd gemeten in Bossche maat, waarbij een “morgen” zes “lopense” is en een 
“lopense” 50 “voeten”. Dit alles werd opgetekend in Maatboeken. 
Op de toponiemenkaart van de kadastrale sectie H komt de naam Ruitjensakker 
en ook Rooijkensakker voor. Dit perceel grond lag grofweg gezegd rechts van de 
Beekseweg (gezien vanuit de richting Lieshout – Beek en Donk) en vóór de Goorloop, 
ongeveer op de plaats waar nu de Stater is. 
Soms zijn de namen van deze toponiemen gemakkelijk te verklaren maar vaak ook 
niet. Toen begin tachtiger jaren een nieuwe wijk werd opgezet achter de Baver-
destraat, kregen de straten in die wijk de namen van toponiemen. En één daarvan is 
dus de Ruitjensakker. Zo blijft deze eeuwenoude naam bewaard voor het nageslacht. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent en aan Joop van den Baar 

Bron: Kadasterboeken Gemeente Lieshout door Gerard Merkelbach.

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

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

www.waterhofuitvaartzorg.nl

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

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

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, tijdens zijn 

ziekte en na het overlijden van mijn man, ons pap en onze opa

Jan Hulsen
Het heeft ons goed gedaan te mogen 
ervaren, dat hij bij zo velen geliefd was.

Een speciaal woord van dank 
voor dokter Engels en de Zorgboog 

voor de liefdevolle verzorging.

Maria Hulsen - van der Maat
kinderen en kleinkinderen

Moedig hield ze vol
Ineens is het dan toch voorbij
We hadden elkaar nog zoveel te vertellen

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, 
is rustig ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Clara Oosthoek-van Neerven

Drie maanden na ons pap

echtgenote van

Antonius Oosthoek † 

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

 Beek en Donk: Helma en Peter
  Marlou - Stefan
  Danique
 Beek en Donk: Marc en Marij
  Danny
  Wendy

Correspondentieadres: 
Trombonestraat 5, 5741 WC Beek en Donk

De afscheidsdienst  
en begrafenis heeft 
plaatsgevonden op 
donderdag 7 mei.

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...
Toby is een superlieve, sociale Golden 
Retriever. Hij is voor herplaatsing bij ons 
in de opvang omdat zijn vorige baasjes 
wegens omstandigheden helaas niet meer 
voor hem konden zorgen. Toby heeft altijd 
in huis gewoond en is een trouwe hond die 
goed luistert. Omdat Toby niet goed ziet, 
vraagt dit wel wat kleine aanpassingen van 
zijn nieuwe baas. Tijdens wandelingen moet 
Toby altijd aan de riem lopen, maar dit doet 
hij keurig. In huis is het voor Toby fijn als 

spullen op een vast plek staan, zodat hij weet waar hij kan lopen. Bent u bereidt 
hier rekening mee te houden, dan heeft u aan Toby een geweldig lieve hond en 
een maatje voor het leven!
Heeft u interesse in Toby, kijk dan op onze site, www.voorstegrootel.nl of neem 
contact op met onze opvang tel. 0492-381490

Naam:        Toby
Leeftijd:     4 jaar

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

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

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

Wij denken graag met u mee. Informeer vrijblijvend 
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Ontwerp, aanleg & onderhoud van uw tuin
Ook voor overkappingen, sierbestrating, beregening & vijver aanleg

06-41698875   info@martgortshoveniers.nl   www.martgortshoveniers.nl

Stijlvol van nature Tel.  06 - 37 39 41 15
Achterbosch 6, Lieshout

Verkoop, installatie en onderhoud
van pelletkachels, pelletketels & 
rookgaskanalen
Zeker 50% besparing op energiekosten
Hoog rendement van wel 92%

BESPAREN OP UW ENERGIEKOSTEN?

Vervolg voorpagina

Samenzijn en stilte tijdens Nationale Dodenherdenking Beek en Donk

Jos herinnert zich het brandende vlieg-
tuig dat 300 meter van zijn boerderij 
neerstortte. “Vijf jonge bemanningsle-
den komen om en worden door vreem-
den ver van huis begraven. Sissy, de 
vrouw waarmee Jack negen maanden 
getrouwd is, krijgt maanden later het 
kille bericht; ‘Killed in action’. Jack gaf 
zijn leven omdat hij zich verantwoor-
delijk voelde en verbonden met zijn ka-
meraden.” Jos vertelt tot slot nog dat 
Sissy vijftig jaar later komt logeren op de 
boerderij. Bedroefd maar voldaan heeft 

ze afscheid genomen van haar geliefde. 
Haar ritueel om elk jaar bloemen voor 
zijn graf te verzorgen, is na haar dood 
door een basisschool overgenomen.

Stemmige herdenking
In de Michaëlkerk werd eerder die avond 
stilgestaan bij de mensen uit Laarbeek die 
ten gevolge van oorlogshandelingen het 
leven hebben gelaten. Hun namen wer-
den voorgelezen. Voor iedere persoon 
werd een kaars ontstoken met behulp 
van leden van de jeugdgemeenteraad. 

In een gedicht, voorgedragen door P. 
Segeren namens Amnesty International,  
werd de gewetensvraag gesteld of je 
zelf actief zou bijdragen aan de vrijheid 
als je onderdrukking zag. 

Het jeugdorkest van harmonie O&U 
met jongeren in de leeftijd van 12 tot 
22 jaar speelde met veel dynamiek hun 
repertoire en ook het koor Sine Nomine 
uit Aarle-Rixtel zorgde met hun harmo-
nieuze à capellazang voor een moment 
van bezinning.

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout – Ruim tachtig aanwezi-
gen woonden op maandag 4 mei 
de dodenherdenking in de Sint 
Servatiuskerk bij. Pater Wester, leer-
lingen van groep 8 van ‘De Sprankel’, 
het Sint Servatiusgilde en het op-
leidingsorkest van harmonie Sint 
Caecilia zorgden samen voor een 
waardige herdenking. 

Graven verzorgen
Yuri Aalders (12) zit al helemaal klaar 
voor de herdenking. Vanochtend is 
hij met een aantal klasgenoten en 
leerkracht Ton van den Baar naar het 
militaire gedeelte van de algemene 
begraafplaats in Eindhoven -Woensel 
geweest om vijf graven van oorlogs-
slachtoffers te verzorgen. Het gaat om 
mannen die op 26 juli 1943 ’s nachts 
in een Engels gevechtsvliegtuig in 
Lieshout omkwamen. “Dat was in de 
buurt van de waterzuivering”, weet 
Yuri te vertellen. Op de vraag hoe hij 
het vond om de graven te verzorgen, 
antwoordt hij: “Ik vind het bijzonder 
dat ik bij mensen die voor onze vrij-
heid hebben gevochten een bloeme-
tje mocht planten. Het waren allemaal 
jonge mannen van misschien 23 jaar.” 
Ilse van Eck (12), die even later aan-
schuift, zegt: “ Ik vind het goed dat 
wij dat deden en weet nu beter wat er 
in de oorlog is gebeurd. Maar dat de 
oorlog zó groot was, dat wist ik niet.”

“De avond van 4 mei brengt ons sa-
men” 
De herdenking heeft dit jaar het the-
ma: ‘Wie de ogen sluit voor het ver-
leden, is blind voor de toekomst’ en 
begint met het arrangement ‘Blijf mij 
nabij’ gespeeld door het opleidings-
orkest van harmonie Sint Caecilia. 
Yuri, Ilse, Faye en Maud lezen tijdens 
de herdenking gedichten voor die in 
de prijzen vielen bij een dichtwed-
strijd over de oorlog. Pater Wester 
noemt in zijn toespraak onder meer 
dat vrijheid en vrede nog steeds niet 
vanzelfsprekend is. Hij wijst erop hoe 
belangrijk het voor jongeren is om de 
verhalen over de oorlog te blijven ho-
ren. “Denk aan de bombardementen, 
de hongerwinter, dwangarbeid, con-
centratiekampen … Het moet verteld 
blijven worden, zodat we het verleden 
niet vergeten”, vertelt pater Wester. 
Samen met enkele gildebroeders ha-
len de kinderen daarna het gedenk-
bord op met daarop de tekst ‘Een ho-
rizon door hen, voor ons’. 
Het gedenkbord wordt voorin de kerk 
gelegd met daaromheen kaarsjes en 
bloemen. Klokslag acht uur luiden 
de klokken en wordt er twee minu-
ten stilte in acht genomen. Dat blijft 
indrukwekkend, zeker als daarna het 
‘Wilhelmus’ van het opleidingsorkest 
klinkt. 

“Dát was mooi”
Waardering voor deze herdenking 
laten enkele mensen bij het verlaten 

van de kerk gelijk merken: “Dát 
was mooi.” Kinderen krijgen een 
schouderklopje, het opleidingsor-
kest een compliment en de vendel-
groet van enkele gildebroeders op 

het kerkplein zorgt voor een waar-
dige afsluiting. 

Heeft u interesse om de dodenher-
denking in 2016 mee te organiseren 

in Lieshout? Neem dan contact op 
met Ton van den Baar. U kunt dit 
doen door te mailen naar het e-mail-
adres ton.vandenbaar@eenbes.nl

“Een horizon door hen, voor ons”

Dodenherdenking in Lieshout maakt indruk
Vlnr. Yuri Aalders, Ton van den Baar en Ilse van Eck

Nick Heesakkers
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Zaterdag 9 mei 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: André Leenders 
(mged), Ans van Hoof-Zomers (mged), Linda van 
Hoof (mged),Jans Schevers-Schepers (mged).

Zondag 10 mei

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. O.L. Vrouw Presentatie
Intenties in deze viering voor: Henk van den 
Berkmortel (par), Jo Daniëls-Gijsbers (par), Hein 
van den Bogaard (trouwdag), Overleden ouders 
Vlamings-Klmomp en Sjaak Vlamings, Maria de 
Kleijne-van Vijfeijken (par), Martien van der Linden, 
Antonia van den Elzen (par), Klara en Antoon van 
den Heuvel (par), Jo van den Bogaard-van den 
Elsen, Riek en Johan Smulders-Sengers, Johanna en 
Peter Broekman-Thijssen, Johanna van de Ven-van 
der Putten (verj), Tot welzijn van alle vrouwen van 
onze parochie. 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Toon van Osch 
(mged), Overleden ouders Rooijmans-Theuws 
(fund), Jo Manders-Maas, Jan Gilsing (buurt Deense 
hoek), Willy Kemps, Marietje Migchels-van Uden 
(mged), Lena Donkers, Familie Francissen-Maas, 
Maria van de Ven en zoon Peter.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor LeonardusIntenties 
in deze viering voor: Willem en Miet van der Heijden-
van Dijk, Nell de Jong-Otten, Bert van der Linden en 
Mien (verj), Johannes Swinkels en Allegonda Dirks de 
echtgenote, Nellie Bouwmans-Biemans (verj), Betsie 
Lammers-Swinkels en echtgenoot Henk, Liza en Anna 
Raaijmakers, Diny van der Sanden-van den Biggelaar, 
Mien Rooijakkers, Lies Vesters-van Hout en echtgenoot 
Sjef, Jeanne van den Elsen-Jansen, Betje Vogels-Iven en 
Mia Theuer-Gerlach, voor een zieke vriend.

Maandag 11 mei 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 12 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 13 mei

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 14 mei 

Hemelvaart
09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

09.30 Aarle-Rixtel Mariakapel Bosscheweg
Eucharistieviering m.m.v. De Cantorij

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intentie in deze viering voor Antoon Spaan

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering
Na afloop van deze viering wordt er door de zusters 
een kop koffie geschonken

Vrijdag 15 mei 

14.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Huwelijksviering Rudy Bekema en Helga Roijakkers

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Mia Schepers-de 
Haas, Sjaan van der Aa-van den Tillaar, Heer van 
Boxmeer en overleden familieleden

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
9 tot en met 15 mei 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Zonnebloem Beek en Donk maakt uitstapje
Beek en Donk - De Zonnebloem afde-
ling Beek en Donk maakt op dinsdag 19 
mei een uitstapje naar Hoeve Strobol in 
Nijnsel. Dit uitstapje is bedoeld voor 
alle thuiswonende zieken, mensen met 
een fysieke beperking, eenzamen en al-
len, die behoefte hebben aan wat ont-
spanning en in Beek en Donk wonen.

Hoeve Strobol verwelkomt hen voor een 
terugblik in een andere wereld. Heldere 
informatie en leuke anekdotes nemen 
bezoekers mee op een zwerftocht langs 

herinneringen. Omringd door een schit-
terend Brabants natuurgebied is Hoeve 
Strobol méér dan een museum. De hoe-
ve, de entree en het warme onthaal te-
kenen niet alleen de oeroude Brabantse 
leefwijze, maar ook de Brabantse ge-
moedelijkheid. 

De deelnemers vertrekken met auto’s 
om 13.15 uur. Rolstoelen met taxi. 
Om 14.00 uur worden ze ontvangen 
met koffie en cake. Daarna worden 
ze in 2 groepen verdeeld en krijgen ze 

een rondleiding van 1 uur. Daarna is 
er pauze met een drankje. Dan volgt 
de tweede rondleiding. Sluiting rond 
17.00 uur. Kosten voor deze middag 
bedragen €7,50 en betalen bij opgave. 
Dit museum is rolstoeltoegankelijk. De 
Zonnebloem afdeling Beek en Donk 
gaat met max. 40 personen, vol is vol. 
Wilt u deelnemen aan dit uitstapje, dan 
kunt u zich opgeven tot 15 mei bij Ria 
Derksen, tel. 0492-464150 of bij Toos 
van der Linden, tel. 0492-462974.

Wij zijn op zoek naar een

Verkoopmedewerk(st)er
voor 16-18 uur per week

Voor nadere informatie:
Tel: 0499 - 421267

Vragen naar P. Hurks

Slagerij Hurks
Dorpsstraat 36
5737 GC Lieshout

      0499 421 267
www.slagerijhurks.nl
info@slagerijhurks.nl

Volg ons op facebook!
facebook.com/
slagerijhurks

Dorpsfeesten 2015 van start met ouderenavond

Opbrengst collecte Zonnebloem
Aarle-Rixtel – De jaarlijkse collecte voor 
de Zonnebloem vond in de week van 20 
april plaats voor heel Laarbeek.  Dat bete-
kende dat vrijwilligers van de afdelingen 
bij u aan de deur zijn gekomen om geld 
in te zamelen voor de eigen afdelingen. 

Voor Aarle-Rixtel was de collecte een 
groot succes en heeft het geweldige 
mooie bedrag van €1445,48 opge-
bracht. De Zonnebloem afdeling Aarle-
Rixtel gebruikt dit geld voor de ont-
spanningsmiddagen en het organiseren 

van andere plaatselijke activiteiten voor 
hun gasten. Langs deze weg wil de 
organisatie dan ook de inwoners van 
Aarle-Rixtel heel hartelijk danken voor 
hun gaven en de vrijwilligers voor de tijd 
die ze hieraan hebben willen geven. 

Aarle-Rixtel – Twee weken voor de 
Dorpsfeesten staat traditioneel  de 
ouderenavond gepland (woensdag 29 
april). Stichting dorpsfeesten Aarle-
Rixtel heeft als doelstelling om voor 
de gehele gemeenschap een gratis 
avond aan te bieden. 

De jeugd en de volwassenen hebben in 
het weekend van Hemelvaart de dorps-
feesten. De 55-plussers dus 2 weken 
daarvoor. Op deze avond komt er een 
artiest optreden, dit jaar was dat Tonny 
Wijnands uit Deurne. Voor velen geen 
onbekende. Tonny wist op sublieme wij-
ze de gehele zaal aan het meezingen te 

krijgen. Hij vertelt een verhaal over vroe-
ger op een aanstekelijke wijze en zingt 
er vervolgens liedjes uit die tijd over. In 
de pauze was er nog een loterij met vele 
lekkere prijzen. Ook dit jaar bleek dit 
concept weer aan te slaan, de zaal zat 
overvol. Na afloop was iedereen erg en-
thousiast en ging tevreden naar huis.

Laffe vogeldiefstal Beek en Donk
In de nacht van vrijdag op zater-
dag (1-2 mei) zijn 24 majoorputters 
gestolen aan de Otterweg in Beek 
en Donk. Deze vogels zijn op brute 
wijze van de nesten genomen, bij-
na alle vogels zaten te broeden.

Alle nesten zijn daarom verloren, 
jongen van 1 en 2 dagen oud zijn 

onderkoeld en gestorven en een 
35 eieren zijn in de kliko beland, 
doordat ik geen vogels meer heb 
die broeden. Al bij al ben ik ge-
noodzaakt om mijn hobby op een 
laag pitje te gaan zetten of er he-
lemaal mee te stoppen. Ik kweek 
met deze vogels al 15 jaar en 
heb er altijd mijn vakantie voor 

opgeofferd etc. Dus als iemand 
weet waar deze vogels aange-
boden worden hoor ik het graag. 
Het gaat om kweeknummers bec 
2671, bec 4117, kev 390.

Adrie de Groot, tel. 0492–463427              

LEZERSPODIUM

Met de fusie van de Laarbeekse kerken tot de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout is er veel 
veranderd. Achterin de kerken liggen meeneem-exemplaren met de belangrijkste nieuwe gegevens. 

Later in het jaar zal er een volledige nieuwe parochiegids beschikbaar komen.

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39
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Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87

W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

MOEDERDAG BIJ 'T 
VERSWARENHUYS

't Verswarenhuys heeft alles in huis om alle moeders aanstaande 

zondag, 10 mei, tijdens Moederdag in het zonnetje te zetten. Zo hebben 

we diverse chocolade geschenken, het banket van Echte Bakker Vedder, 

verschillende cadeaupakketten en wat dacht u van ons aspergepakket!

Tot ziens in 't Verswarenhuys Beek en Donk

AARDBEIENVLAAI

Aardbeienvlaai van Echte Bakker Vedder, nu 

met GRATIS vers opgespoten slagroom!

+ GRATIS SLAGROOM T.W.V. 350

ASPERGEPAKKET

Bestaat uit: 700gr asperges, 200gr ham, 

fles wijn (Pinot Blanc) en 6 eieren!

Aspergepakket 1499

Snijbonen    500 gram 1.49
Clementine   per kilo   1.99

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Oud-profvoetballer Edgar Davids op bezoek in Beek en Donk

Eerste Straatvoetbaltoernooi Laarbeek groot succes
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Beek en Donk – Maar liefst 22 teams 
uit Laarbeek trotseerden afgelopen 
dinsdag weer en wind om hun fa-
voriete sport te beoefenen: voetbal. 
Niet zomaar voetbal, maar straat-
voetbal. Stichting ViERBINDEN or-
ganiseerde in samenwerking met 
Tienerwerk De Boemerang voor de 
eerste keer een straatvoetbaltoernooi 
in Laarbeek. Voor hun doorzettings-
vermogen werden de spelers uiter-
aard beloond, want voetballegende 
Edgar Davids kwam hen persoonlijk 
toejuichen.

Nationale Straatvoetbaldag 
Straatvoetbal Bond Nederland (SVBN) 
heeft 5 mei, Bevrijdingsdag, acht jaar 
geleden uitgeroepen tot Nationale 
Straatvoetbaldag. Op diverse plaat-
sen in heel Nederland werd hier al 
gehoor aan gegeven, maar dit is het 
eerste jaar dat ook Laarbeek dit lan-
delijke initiatief volgt. John van de 
Kimmenade is jongerenwerker bij 
ViERBINDEN en oprichter van dit eve-
nement. “We rekenden op 10 teams 
voor het eerste jaar, maar uiteindelijk 
hebben 22 teams zich ingeschreven. 
We moesten zelfs een extra veld re-
gelen.”

Speciale regels 
Op de parkeerplaats achter het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk is een groot voetbalveld uit-
gezet. Niet op het gras, want straat-
voetbal speel je op stenen. Een stukje 
verderop staat een extra opblaasbaar 
veld, waar nog eens extra kansen 
benut kunnen worden. En dat kan 
sowieso bij straatvoetbal, want de re-
gels zijn toch net iets anders. Zo be-
staat er bijvoorbeeld geen buitenspel, 
wordt er in kleinere teams gespeeld 
en dat allemaal (meestal) zonder 
scheidsrechter. 

Hoewel er bij de Laarbeekse versie 
gewoon met scheidsrechter gespeeld 
werd, heeft het spelen zonder ook 
zijn voordelen. Oud-voetballer Edgar 
Davids is mede-oprichter en bestuurs-
lid van de SVBN en kwam ook in 
Laarbeek even een kijkje nemen. Hij 
vertelt hierover het volgende: “Er is 

bij straatvoetbal vaak geen scheids-
rechter. Dus je hebt alleen elkaar. Je 
moet het samen doen.” Termen als 
‘respect’, ‘broederschap’ en ‘vrijheid’ 
staan daarom bij hem en bij de sport 
hoog in het vaandel. “Het begint als 
een spelletje, maar uiteindelijk vormt 
het je als kind.”

Edgar Davids 
Wanneer Davids iedereen heeft 
voorzien van een handtekening en 
een foto, gaat hij nog op meerdere 
plaatsen langs. Dit jaar werd het eve-
nement op 32 locaties gehouden. 
Daar, net als in Laarbeek, werd er in 
verschillende leeftijdscategorieën ge-
speeld. De winnaars van deze catego-
rieën stromen door naar de landelijke 
finale. Dit jaar vindt de finale plaats op 
het terrein Borchland in Amsterdam, 
vlak naast de Amsterdam ArenA. 

Landelijke finale 
In de categorie 6-9 jarigen heeft 
het team ‘De Kampioenen’ gewon-
nen. Van de 10-12 jarigen hebben 
twee teams zich gekwalificeerd. Het 
jongensteam ‘Voetbalhooligans’ 
en het meisjesteam ‘Nie Normaal’. 
‘De Spartanen’ zijn tussen de 13 en 
15 jaar oud en mogen Laarbeek in 
deze categorie vertegenwoordigen.  
De MooiLaarbeekkrant wenst deze 
teams erg veel succes op 13 juni in 
Amsterdam. 

Oud-profvoetballer Edgar Davids en jongerenwerker 
en medeorganisator John van de Kimmenade
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Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel – In het centrum 
van Laarbeek, bij buurtschap 
Het Laar, ligt hoog boven het 
Wilhelminakanaal een smalle blau-
we brug. Deze brug, genaamd de 
Laarbrug, ligt hier nog niet zo lang. 
Een eerder exemplaar is aan het be-
gin van de Tweede Wereldoorlog,  
op 11 mei precies 75 jaar geleden, 
opgeblazen door Nederlandse mi-
litairen om de Duitse aanvallers 
te belemmeren in hun doortocht. 
Buurtbewoner Gerard Aarden (85) 
herinnert zich deze gebeurtenis als 
de dag van gisteren.

De eerste soldaten zag Gerard niet in 
Aarle-Rixtel maar in Venhorst. Daar 
had de familie Aarden een gemengd 
boerenbedrijf. De oorlog hing in de 
lucht. Slechts honderd meter van 
hun boerderij bouwden Nederlandse 
soldaten vanaf 1938 een verdedi-
gingslinie die bestond uit bunkers, 
versperring en een mijnenveld. Het 
middagmaal nuttigden zij vaak in de 
boerderij van Aarden: “Soms zaten 
ze met twintig man bij ons in de keu-
ken.”

Verhuizing
Drie weken voor het uitbreken van 
de oorlog verhuisde het gezin naar 
buurtschap Het Laar in Aarle-Rixtel 
(ter hoogte van Laar 2). Een boe-
renbedrijf verhuizen was volgens 
Gerard een hele onderneming: “Op 
de dag van de verhuizing kwam er 
een vrachtwagen maar daarvóór 
voeren wij al een maand lang heen 
en weer met paard en wagen om 

bijvoorbeeld gereedschap en mest te 
verhuizen. Dat was telkens drie uur 
heen en drie uur terug.”

In Aarle-Rixtel waren nauwelijks 
Nederlandse soldaten te bekennen. 
De eerste twee die Gerard hier zag, 
stonden voor een wachthuisje bij de 
(oorspronkelijke) Laarbrug: “Er zat al 
dynamiet onder de brug zodat deze 
snel vernietigd kon worden als de 
oorlog uit zou breken. ‘D’n Duitser’ 
kon de brug dan niet als overgang 
gebruiken. Bewaking was nodig om 
sabotage te voorkomen. Voor de rest 
waren er geen stellingen te zien.”

“Er zat al dynamiet onder de 

brug zodat deze snel vernietigd 

kon worden als de oorlog uit 

zou breken”.

In de sloot
“Vrijdagmorgen 10 mei 1940 hoor-
den we op de radio dat de Duitsers 
de grens over waren getrokken.” 
Gerard herinnert zich dat de wacht 
gewoon bleef staan bij de Laarbrug 
tot zaterdagmorgen: “Die ochtend 
kwam de wacht ons waarschuwen 
dat ze de brug om 14.00 uur zou-
den laten springen. We kregen de 
opdracht om onze huizen te verlaten 
en te schuilen in een sloot.” De fa-
milies Verhoeven, Vereijken, Van der 
Heijden, Van den Heuvel en Aarden 
zochten gezamenlijk dekking in de 
sloot bij Aarden. 
Precies om 14.00 uur ontplofte de 
brug. De families hoorden een flinke 

klap. Meteen daarna togen zij naar 
het huis van Verhoeven, dat het 
dichtste bij de brug stond, om de 
schade te bekijken. Daar zagen zij 
dat alle ramen gesprongen waren. 
Ook was de petroleumlamp boven 
de keukentafel naar beneden ge-
komen, precies op een mandje vers 
geraapte eieren. Gerard lacht: “Van 
die ‘eikes’ was niks meer over.” Bij de 
familie Aarden viel de schade mee, 

slechts drie ramen waren gesneu-
veld. 

Vanaf zaterdag  11 mei 1940, 
nu 75 jaar geleden, hadden de 
Laarbewoners geen doorgang meer 
naar Aarle-Rixtel. De Laarbrug, die 
bestond uit beton met ijzeren bewa-
pening, hing kapot en doorgebogen 
in het water. Ook de andere brug-
gen in de omgeving waren allemaal 

opgeblazen: “De Lieshoutse brug 
hing er ook zo bij. De Beekse brug 
was een ophaalbrug. Daar was niet 
veel meer van over.” 

Duitsers in zicht
Een week later zag Gerard de eer-
ste Duitsers: “We fietsten naar Beek 
naar de kerk. Toen zagen we ze lo-
pen richting Lieshout. Veel met paard 
en wagen, een onophoudelijke stoet. 

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)
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In de sloot
“Vrijdagmorgen 10 mei 1940 hoor-
den we op de radio dat de Duitsers 
de grens over waren getrokken.” 
Gerard herinnert zich dat de wacht 
gewoon bleef staan bij de Laarbrug 
tot zaterdagmorgen: “Die ochtend 
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Precies om 14.00 uur ontplofte de 
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klap. Meteen daarna togen zij naar 
het huis van Verhoeven, dat het 
dichtste bij de brug stond, om de 
schade te bekijken. Daar zagen zij 
dat alle ramen gesprongen waren. 
Ook was de petroleumlamp boven 
de keukentafel naar beneden ge-
komen, precies op een mandje vers 
geraapte eieren. Gerard lacht: “Van 
die ‘eikes’ was niks meer over.” Bij de 
familie Aarden viel de schade mee, 

slechts drie ramen waren gesneu-
veld. 

Vanaf zaterdag  11 mei 1940, 
nu 75 jaar geleden, hadden de 
Laarbewoners geen doorgang meer 
naar Aarle-Rixtel. De Laarbrug, die 
bestond uit beton met ijzeren bewa-
pening, hing kapot en doorgebogen 
in het water. Ook de andere brug-
gen in de omgeving waren allemaal 

opgeblazen: “De Lieshoutse brug 
hing er ook zo bij. De Beekse brug 
was een ophaalbrug. Daar was niet 
veel meer van over.” 

Duitsers in zicht
Een week later zag Gerard de eer-
ste Duitsers: “We fietsten naar Beek 
naar de kerk. Toen zagen we ze lo-
pen richting Lieshout. Veel met paard 
en wagen, een onophoudelijke stoet. 

Toen de Laarbrug  werd opgeblazen
De eerste Laarbrug in puin na bombardement

De aanleg van de tweede Laarbrug
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Toen de Laarbrug  werd opgeblazen

Het was een raar gezicht. Ze zeiden 
niks toen we voorbij fietsten.“ Bij de 
Deense Hoek legden de Duitse solda-
ten een baileybrug en trokken zo naar 
Eindhoven. Gerard: “Het ging alle-
maal heel snel. Ze hadden Nederland 
binnen enkele dagen veroverd.”

“Het ging allemaal heel snel. 

Ze hadden Nederland binnen 

enkele dagen veroverd.”

‘Sjoemelen’
Tijdens de Duitse bezetting ging het 
dagelijks leven van de Laarbewoners 
gewoon door. Aarle-Rixtel was weer 
bereikbaar via een tijdelijke brug ter 
hoogte van de Oranjelaan. Het vele 
werk op de boerderij bleef onveran-
derd. Alleen moest nu een deel van 
de opbrengst van oogst en slacht ge-
leverd worden aan de Duitsers. Alles 
werd gecontroleerd door dors- en 
slachtcontroleurs. Gerard vertelt dat 
de boeren ‘sjoemelden’ daar waar 
het mogelijk was: “Als we de rogge 
moesten leveren in zakken van vijftig 
kilo, dan deden we in iedere zak een 
paar kilo extra. De controleur telde 
de zakken. Als hij weg was haalden 
wij de extra kilo’s daar weer uit.” Met 
achtergehouden rogge werd gesmok-
keld. Gerard vervolgt: “Bij ons kwam 
een man op de fiets uit Eindhoven. 
Die had een vest waarin allemaal 
banen waren genaaid. Dan bleef de 
rogge goed op zijn plaats zitten. We 

hadden ook een graanmalertje. Die 
hadden we verstopt in een ton in de 
grond.”

Gerard weet nog als de dag van giste-
ren dat de Duitsers tijdens hun terug-
tocht, na de landing van de geallieer-
den  in Son op 17 september 1944, 
alle mogelijke vervoersmiddelen in 
beslag namen: ”Fietsen, paarden, 
alles namen ze mee om snel weg te 
kunnen. Enkele buurtbewoners en ik 
hebben  nog een paar dagen in een 
wilgenbosje in Beek gezeten met 
onze paarden. Zo hebben we ze kun-
nen behouden.” 

De bevrijding in zicht
De geallieerden trokken meteen door 
richting Het Laar. Daar plaatsten zij 
een geschut in de tegenoverliggende 
dreef op een paar honderd meter af-
stand van Aarden. ’s Avonds werd dit, 
zonder succes, gebombardeerd door 
een Duits vliegtuig. De volgende dag 
ging Gerard kijken: “Het waren flinke 
bomgaten, zeker vier meter diep. De 
hulzen die we vonden mochten we 
meenemen. Die heb ik nog steeds.”

De Duitsers zaten ondertussen 
aan de andere kant van de Zuid-
Willemsvaart. Gerard vertelt dat de 
Engelsen iedere dag naar het kanaal 
reden om naar de Duitsers te kijken: 
“Er is geen schot gevallen. De dag dat 
de Engelsen echt wilden aanvallen, 
waren alle Duitsers vertrokken rich-
ting Overloon. We hoorden later op 
de radio, die we natuurlijk niet hadden 
ingeleverd bij de Duitsers, dat daar de 

slag had plaatsgevonden. Toen wisten 
we dat we bevrijd waren.”

Het noorden was nog niet bevrijd.  
Repatrianten werden daarom on-
dergebracht in het bevrijde zuiden. 
Gerard legt uit: “Repatrianten waren 
mensen uit het noorden die te werk 

waren gesteld in Duitsland. Omdat 
het noorden nog bezet was, konden 
ze niet naar huis. Overal werden ze 
ingekwartierd. Wij hebben er ook 
driekwart jaar twee in huis gehad. Na 
de oorlog zijn ze nog eens op bezoek 
geweest.”

Eindelijk weer een brug
Enkele jaren na de bevrijding, in 1947, 
werd de nieuwe, huidige Laarbrug ge-
bouwd. Dat was volgens Gerard een 
project van enkele maanden: “Eerst 
werden de zijkanten gestort. Daarna 

werd de Laarbrug aangevaren op een 
boot. Met een paar zware kranen 
hebben ze de brug op zijn plaats ge-
legd. Toen dat klaar was, stortten ze 
de betonnen vloer met opzij staande 
randen. Ik heb er nog over gelopen 
toen alleen de ijzeren constructie er 
lag met daarop enkele planken.” De 
Laarbewoners waren blij dat ze weer 
een brug hadden. Wel laat Gerard tot 
slot weten dat hij de oude brug mooi-
er vond: “Die had prachtige bogen en 
lagere leuningen. De oude Laarbrug 
kwam veel beter uit in de natuur.”

“Toen wisten we dat we 

bevrijd waren”. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de Heemkamer Aarle-Rixtel voor het beschikbaar stellen van hun foto’s.

Gerard Aarden wijst in de richting van zijn vroegere woonplek

Een soldaat voor de oude Laarbrug
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Woordzoeker

PAASTOESPRAAK 

PAASONTBIJT 

KRUISIGING

VERSIERING 

VERSTOPPEN 

AVONDMAAL

CHOCOLADE 

OPGESTAAN 

PAASVUUR

VAKANTIE 

VATICAAN 

KUIKENS

PAASTAK 

BRUNCH 

EITJES

MANDJE 

ZOEKEN KRUIS

PASEN HAAS 

KERK

PAUS 

KIP 

LAM

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

PAASTOESPRAAK PAASONTBIJT KRUISIGING
VERSIERING VERSTOPPEN AVONDMAAL
CHOCOLADE OPGESTAAN PAASVUUR
VAKANTIE VATICAAN KUIKENS
PAASTAK BRUNCH EITJES
MANDJE ZOEKEN KRUIS
PASEN HAAS KERK
PAUS KIP LAM

’t Verswarenhuys heeft alles in huis om alle moeders aanstaande zondag, 10 mei, tijdens Moederdag in 
het zonnetje te zetten. ’t Verswarenhuys heeft namelijk veel Mooie & Gezonde producten om alle moeders 
zondag mee te verrassen. Zo hebben we diverse chocolade geschenken, spuiten we zaterdag in de winkel 
GRATIS slagroom op de aardbeienvlaai van Echte Bakker Vedder en wat te 
denken van het aspergepakket: Asperges van Aspergekwekerij van Rooi 
uit Mariahout (geschild, +/- 700 gram), ham (200 gram), Lekker ’n eieren 
(6 stuks) en een fles Pinot Blanc, speciaal voor bij de asperges, samen 
voor maar € 14,99! ’t Verswarenhuys, eten van vandaag.

MOOI GEZOND Moederdag bij ’t Verswarenhuys

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Jeffrey Wernaart 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Ineke Coppens

€15,00waardebonvoor de winnaar

SudokuMedium

4 8 6

2 1

5 3 4

3 7 5 4 9

4 5

1 6 9 8 4

2 9 6

8 7

5 1 2

Puzzle #277561

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

de razende reporter

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

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

Leuke spiesen voor op de barbecue

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Knakworstspies: (4 stuks)
• 12 knakworsten
• 2 courgettes
• 2 maiskolven
• 12 cherrytomaatjes
• 3 st klein uien
• Olijfolie
Vegetarische spies: 
(4 stuks)
• 1 courgette
• 1 gele paprika
• 225 gr tofu
• 4 Cherry tomaatjes
• 1 ui
• 8 champignons

Knakworstspies:
Snijd de courgettes en maiskolven in plakjes van 1 cm. Snijd de knakworsten in 
3 stukken. Maak de uien schoon en verdeel in vieren. Gebruik metalen spiesen 
of houten spiesen, die in het water hebben gelegen. Rijg nu om en om de cour-
gette, mais, tomaat, ui en knakworstje en herhaal dit 2 of 3 keer (afhankelijk 
van de grote van de spies). Besmeer ze goed met olijfolie en een beetje peper en 
zout. Bak ze 8-10 op de barbecue. 

Vegetarische spies:
Schil voor een mooi effect enkele repen schil van de courgette. Zodat er om 
en om een witte en een groene baan ontstaat. Snijd de courgette in 8 stukken. 
Maak de paprika schoon en snijd in 8 stukken. Snijd de tofu in blokjes van 2,5 
cm. Maak de ui schoon en snijd in vieren. Gebruik metalen spiesen of houten 
spiesen, die in het water hebben gelegen. Begin met de paprika, courgette, tofu, 
champignon, tomaat, en ui. En vervolgens champignon, tofu, courgette, pa-
prika. Meng in een kommetje 2 el olijfolie, 1 el mosterd en 1 el honing en breng 
op smaak met peper en zout. Bestrijk de spiesen ermee en bak ze 8-10 minuten.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

In bad met...
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ColorFun!



Donderdag 7 mei 2015 9
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Wim en Jo van Dinter-Rovers vieren diamanten huwelijk

Trrrriiiiinggg, de bel gaat. Met stevige tred 
loop ik naar de voordeur en zie een wat 
oudere dame met een groene kunststof 
bus voorzien van horizontale gleuf. Aha, 
daar is weer een collectant. Het is net 
of in het voorjaar het collecteseizoen 
begint, gelijktijdig met het ontluiken 
van de tulpen. Ik doe de deur open en 
zeg zonder te hebben gehoord voor 
welke liefdadigheidsorganisatie het is: 
“Ogenblikje…”. Ik hol de trap op en 
loop linea recta naar het kistje waarin 
’s avonds al het zware kleingeld uit 
mijn portemonnee gedeponeerd wordt. 
Speciaal voor de talrijke collectes. 
Ik spring de trap af, mis de laatste 
trede en verzwik mijn enkel. Met van 
pijn vertrokken gezicht werp ik wat 
muntstukken in de bus en hoor het 
metaal vallen in de hol klinkende leegte. 
Mijn gemoedsrust is gered.
Of het nu de Hersenstichting, 
Hartstichting, KWF, Rode Kruis of 
Gehandicapten betreft, Nederland 
geeft. Hulp aan Nepal, Verloren 
sieraden in Lutjebroek, Watersnood 
in het Zwarte Woud, Noodfonds 
overleden Stamboomhouder Tiroolse 
Dwergpoedels, Steun second life 
afgeschreven tuinmeubelen of Stichting 
terugkeer Noorse Mammoet. Noem 
maar op, de beurs wordt getrokken. 
Van de opbrengst van een collecte 
voor de Zwitserse Marine kun je binnen 
een dag leuren een verre reis maken. 
Dat Zwitserland geen zee heeft en 
dus geen Marine is veel minder van 
belang. Collecteren is de ouderwetse 
vorm van crowdfunding. Enkele jaren 

geleden kreeg ik zelfswel eens een 
schooibrief in de bus met daarop een 
dubbeltje geplakt. Niet echt actief. De 
brief gooide ik weg en het dubbeltje 
kwam terecht in een groene collectebus. 
Ook de kerk onthoudt zich niet van 
een collecte. Tegenwoordig vallen de 
muntjes in een koperen schaal, vroeger 
gebruikte de collectant een lange stok 
met daaraan een velours muf riekend 
zakje. Dat begon al in het oude Babylon. 
Iedere zich respecterende vrouw 
deed het één keer in haar leven in 
de tempel, met een vreemdeling. 
Dit om de kassa van de tempel te 
spekken. Grieken zetten hiervoor 
ook nog eens slavinnen in. Het is 
maar dat u het weet.
In Beek en Donk wordt in 2016 
één gezamenlijke collecte 
gehouden voor zestien goede 
doelen. En dan maar hopen 
dat de gulle gevers alle 
bijdragen aan de doelen 
optellen en met papiergeld 
gaan betalen. Mijn voorstel 
is om dan langs de huizen te 
gaan met een groene GFT-
bak van de gemeente. Lekker 
groot, met handige wielen en 
van grote afstand hoorbaar. Ik, P. 
Skauwe, stort dan de inhoud van 
het hele kistje verzameld kleingeld met 
gulle handbeweging in de collecte-
container. In het kader van de 
werkverschaffing is het overigens 
niet zo goed. Je zou maar chauffeur 
zijn op de collectebus, dan beperkt 
je werktijd zich tot 1 dag.  

Collecte Volgens P. Skauwe
COLUMN

   Dorpsstraat 102
   5737 GE Lieshout
   Tel. 0499-421469

Merks v.o.f.

  Tel. 0499-421469Tel. 0499-421469T

www.merks-lieshout.nl

Minimaal €100,- 
seizoenskorting

 Verkoop
 Reparatie
 Service

Inruil oude machine mogelijk

Vraag naar de voorwaarden

Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – Wim van Dinter (89) en Jo 
van Dinter-Rovers (85) vieren maandag 
11 mei feest. Het echtpaar is op deze 
dag precies zestig jaar getrouwd.

Hoe het begon
Wim en Jo zagen elkaar voor het eerst in 
De Mortel. Wim woonde daar en haalde, 
naast zijn vele werk op de boerderij van 
zijn ouders, de melk op met de ‘romme-
wagen’. Ook Jo werd al op jonge leef-
tijd ingezet in het boerenbedrijf van haar 
ouders op de Heikant in Aarle-Rixtel. Als 
ze ooit tijd over had, ging ze naar De 
Mortel om haar tante te helpen: “Wim 
kwam langs om de melk op te halen en 
hij dronk dan soms een kopje koffie bij 
mijn tante. Mijn tante zei: ‘daar ga je la-
ter mee trouwen’, waarop ik zei: ‘ik ge-
loof er niks van’. Met zoiets was ik nog 
helemaal niet bezig, ik was pas zestien 
jaar oud.”

‘Oh, Heikants roosje’
Vijf jaar later kwamen Wim en Jo elkaar 
weer tegen in de danstent in Aarle-Rixtel. 
Na een heerlijk avondje dansen, vroeg 
Wim of hij Jo naar huis mocht brengen. 
Jo: “Toen vroeg hij of hij nog een keertje 
terug mocht komen. Dat mocht van mij. 
Zo kregen wij heel zachtjes aan verke-
ring.” Sinds die tijd klonk door De Mortel 
als Wim op zijn melkkar voorbij kwam 
‘Oh, Heikants roosje’. Na een fijne ver-
keringstijd van ruim drie jaar werden er 
trouwplannen gemaakt. Op 11 mei 1955 

zou het paar in een mooie koets, bege-
leid door leden van de Mortelse rijvereni-
ging waarvan Wim commandant  was, 
voor de kerkelijke inzegening naar Aarle-
Rixtel rijden. Tien centimeter sneeuw 
gooide die bewuste ochtend echter roet 
in het eten. Vanwege kou en gladheid 
kon de koets niet uitrijden. Gelukkig 
bracht de taxi van Verbakel uitkomst. De 
leden van de rijvereniging trotseerden 
de sneeuw en reden vanuit De Mortel 
met hun paarden naar Aarle-Rixtel. Wim 
legt uit: “Ze hadden hun paarden met 
schroeven ‘op scherp’ gezet.”

Groot gezin
Het bruidspaar betrok een woning aan 
de Dorpsstraat te Aarle-Rixtel. Ze kre-
gen drie kinderen. Dat vonden zij een 
mooi aantal. Wim, die zelf kwam uit een 

gezin van achttien kinderen zei tegen zijn 
vrouw: “Ik zal er voor zorgen dat er hier 
geen achttien kinderen geboren worden. 
Ik leg er eerder de pannen op.” Een arts 
in het ziekenhuis probeerde hem na de 
geboorte van het derde kind, met een 
‘tot volgend jaar’, op andere gedachten 
te brengen, waarop Wim lachend ant-
woordde: “Dat denk ik toch niet, dan ga 
ik op de zolder liggen.” 

Tijd voor elkaar
Wim was inmiddels werkzaam als centri-
fugist bij de melkfabriek in Helmond. Op 
46-jarige leeftijd kreeg hij een bedrijfson-
geval. Er volgde een zware periode van 
ziekenhuisopname en maandenlange re-
validatie. Een terugkeer in het bedrijf was 
voor Wim niet mogelijk. De bedrijfsarts 
adviseerde hem hobby’s te gaan zoeken. 
Zo ontdekte hij zijn liefde voor volkstuin 
en volière.

Tegenwoordig genieten Jo en Wim, on-
danks wat ouderdomskwaaltjes, van het 
alledaagse leven. Jo vertelt: “We wonen 
nog zelfstandig, ik kook iedere dag ‘goei’ 
eten. We hebben zeven kleinzonen en 
krijgen veel bezoek van familie en buren. 
Ook gaan we iedere veertien dagen rik-
ken.” Over het recept van een goed hu-
welijk zijn zij het snel eens. Wim: “Samen 
de gewone dingen doen.” Jo: “En ge-
woon tijd voor elkaar nemen. Ik heb ook 
altijd gedacht: ik hou het gezellig.”

Het diamanten paar Wim en Jo van Dinter-Rovers

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

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

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

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

BROUWERS QUALITY PETFOOD
DE STATER 16  |  LIESHOUT  |  0499-421916  |  WWW.PETGIGANT.NL 
BROUWERS QUALITY PETFOOD

VERKOOP AAN PARTICULIER 

TEGEN

GROOTHANDELSPRIJZEN 

OOK VERKOPEN WIJ

KANT EN KLAAR VERS VLEES

COMPLEET ASSORTIMENT

HONDEN- EN KATTENVOER

Zestig jaar geleden
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Alléén op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei

www.janlinders.nlActies geldig op vrijdag 8 
en zaterdag 9 mei 2015

Jan Linders
jong belegen kaas 48+
aan het stuk
plat stuk 1 kilo
10.00

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

= NU 5.00 per kilo

50%
KORTING

*1
+1
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Wagner 
Big Pizza
alle varianten
pizza 400-430 gram
2.59   

1+1
GRATIS

*

= 1.30 per pizza

DIEP
VRIES

Wagner 
Big Pizza
alle varianten

EXTRA

WEEKEND

Big Pizza
alle varianten

Wagner 
Big PizzaBig Pizza
alle varianten

Wagner 
Big Pizza

ACTIES
WEEKEND
EXTRA

ACTIES
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Terwijl we in een ruim bubbelbad 
zitten, rijkelijk gevuld met schuim 
en heerlijk warm water, vertelt Rob 
Hollanders - eigenaar van Vd Ven-
Hollanders - over zijn leven. Hoe is hij 
in dit bedrijf ‘gerold’? Wat vindt hij 
het leukst aan zijn werk en wat zijn de 
mindere leuke dingen om te doen? We 
nemen een duik in het diepe op zoek 
naar het gezicht achter dit Beek en 
Donkse totaalinstallatiebedrijf. 

Rob was volgens zichzelf niet altijd 
zo ambitieus en gedreven. Hij was 
geen lieverdje in de klas en had to-
taal geen zin om te leren. Door de 

leerplichtambtenaar en zijn moeder is 
hij uiteindelijk in de installatietechniek 
terechtgekomen. Als stagiaire bij, toen 
nog, Gebroeders vd Ven heeft hij uit-
eindelijk toch zijn roeping gevonden. 
“Ik hoop dat ik dit tot aan mijn pensi-
oen kan blijven doen.”

Dienstplicht
Als stagaire bij de gebroeders had Rob 
het erg naar zijn zin, maar de dienst-
plicht was toen nog een dingetje en 
daarom vertrok hij voor acht weken. “Ik 
werd bij de Luchtmacht ingedeeld en 
heb totaal geen moeite gedaan om her-
keurd te worden voor de Landmacht. Ik 
wilde bij mijn stagebedrijf werken, niet 
in dienst.”

Onderneming
Een aantal jaren later leek het leren 
Rob beter af te gaan. Naast zijn baan, 
kreeg hij les op een avondschool en 
bemachtigde zo al de diploma’s om 
voor zichzelf te beginnen. “Maar al-
leen voor mezelf beginnen, zag ik niet 
zitten. Gerard van de Ven wilde van 
de zaak af en in ’96 werd ik zijn com-
pagnon.” Gerard ging in 2008 met 
pensioen en vanaf dat  moment werkt 
Rob volledig zelfstandig. 

Het schuim in het bad wordt wat 
aangevuld en ondertussen 

vertelt Rob over de 
mooiste dingen 
van zijn baan. 

“Van iets ouds iets nieuws maken en 
ouderen ontzorgen. Ik kan in dit werk 
mijn creativiteit kwijt en dat vind ik 
heel belangrijk.” De recessie was voor 
Rob een moeilijke tijd. “Helaas heb 
ik afscheid moeten nemen van werk-
nemers om zaken te kunnen bekosti-
gen. Mensen die hier van kind af aan 
werken. Dat gaat je niet in de koude 
kleren zitten.”

Het bad is ‘uit’ 
Rob mag deze dag dan ‘in bad met’ 
zitten, volgens hem is het bad hele-
maal uit. “Ik zie dat het bad voortaan 
meer gebruikt wordt als wasruimte 
dan als bad. Tegenwoordig zie je meer 
ruimere douches en grotere sproei-
ers.” Met deze laatste tips, verruilen 
we het badwater voor een badjas en 
een handdoek. Daarmee is de eerste 
‘In bad met …’ een feit. 

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Joost Duppen

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

Rob Hollanders

Met dank aan

Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Zaterdag ziet Laarbeek 
er kleurrijk uit. Minimaal 650 deelne-
mers wagen zich aan Color Fun! Een 
nieuw Laarbeeks evenement, waarbij 
je ondergestrooid wordt met kleuren-
poeders. ’s Avonds barst het kleuren-
feest los in de feesttent. Iedereen is 
hierbij welkom. De toegang is gratis.

Deelnemers
Afgelopen dinsdag sloten de digitale 
inschrijvingen voor Color Fun! Er doen 
minstens 650 deelnemers mee aan dit 
nieuwe evenement. “Maar we ver-
wachten nog meer”, vertelt pr-woord-
voerster Ria Tijssen. “Mensen kunnen 
zich zaterdag ook nog inschrijven op 
het evenemententerrein zelf. Je betaalt 
dan wel 2,50 euro extra.”

Run
De organisatie van Color Fun! Heeft 
twee routes uitgezet: één van 2,5 kilo-
meter en één van 5 kilometer. De rou-
tes kunnen zowel wandelend als hard-
lopend afgelegd worden. Ria: “Op de 
route staan strooipunten en bands om 
er een kleurrijk en muzikaal geheel van 
te maken. Op de bijgaande plattegrond 
zie je waar dit allemaal te doen is.” 
Maar ook op het evenemententerrein 
zelf is volgens de pr-woordvoerster vol-
op vermaak. “Er komt een luchtkussen, 
er staan kraampjes, er is een feest-DJ, 
deelnemers nemen deel aan een gezel-
lige warming up en nog veel meer.”

Bewoners
De bewoners langs de route hebben 
deze week allemaal een brief ont-
vangen. Op sommige plekken wordt 
verzocht auto’s aan één zijde of in de 
gehele straat niet te parkeren. Dit in 
verband met de lopers die langskomen. 

Feestavond 
Om 18.00 uur is de run ten einde. 
Langzaamaan wordt het terrein klaar-
gemaakt voor de feestavond. “Deze is 
voor iedereen gratis toegankelijk. Dus 
ook als je niet hebt meegedaan aan het 
middagprogramma, kun je ’s avonds 
komen”, vertelt Ria. “We hebben de 
band ‘Link’ voor deze avond geregeld. 
Dit is een leuke allround band, die ge-
garandeerd voor een leuk feestje zorgt. 
Let wel op dat er ook ’s avonds kleuren-
poeder gebruikt wordt.”

Kleurenpoeders
Deelnemen aan Color Fun! als ook het 
betreden van het terrein is op eigen ri-
sico. “De kleurenpoeders bestaan uit 
biologisch afbreekbaar meel. Dit zal 
weinig problemen opleveren, maar we 
willen bezoekers en deelnemers toch 
waarschuwen. Ook ’s avonds wordt er 

met kleurenpoeders gestrooid. Dit gaan 
we buiten de tent doen, maar ook als 
je dan in de tent blijft, is het bijna niet 
mogelijk om helemaal niet onder het 
kleurenpoeder te komen. Trek dus niet 
je beste kleding aan!” 

Vragen
Heb je nog vragen aan de organisatie 
van Color Fun!? Of wil je meer infor-
matie? Kijk op www.colorfunlaarbeek.
nl of mail naar info@colorfunlaarbeek.
nl. “Hopelijk allemaal tot zaterdag. 
Op naar een kleurrijke, onvergetelijke 
dag!”, besluit Ria. 

Ruim 700 deelnemers voor Color Fun! 
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Overzicht voor
Strooipunten en Bands

B1

B2

B3
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BANDS

STROOIPUNTEN

De routes van Color Fun! waarbij aangegeven is waar met 
de kleurenpoeders gestrooid wordt en waar de bands staan 
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Mariahout – In Nederland zijn meerdere 
Buddyhuizen waarvan Francien de Vries 
– Bergmans uit Mariahout er een van is. 
Als Buddyhuis verkopen zij knuffels die 
de naam Buddy mee gekregen hebben. De 
knuffel Buddy is een vriendje in moeilijke 
tijden. Buddy is de mascotte van de stich-
ting STOP hersentumoren.nl.

Deze stichting zamelt geld in om onderzoek 
mogelijk te maken naar iedere vorm van 
primaire hersentumoren voor kinderen en 
volwassenen. Kinderen beschouwen Buddy 
vaak als een vriendje waar je op kunt ver-
trouwen dat hij gezelschap en steun biedt. 
De kinderen kunnen hun verhaaltjes kwijt 
aan Buddy en hij is tevens lekker zacht en 
heel schattig. De opbrengst van de ver-
koop van de Buddy gaat volledig naar de 
Stichting Stop Hersentumoren. Deze stich-
ting verzameld geld in voor onderzoek om 

de genezingskans van de hersentumoren te 
vergroten. De Buddy kost €7,95, dus voor 
het geld hoef je het niet te laten .

Ze zijn te bestellen via www.knuffelbud-
dy.nl. Het is ook mogelijk om ze recht-
streeks te kopen bij Francien, Pioniersweg 
9 in Mariahout, tel. 06-15010580. 
Voor meer informatie kan je terecht op 
www.knuffel-Buddy.nl of 
www.stopHersentumoren.nl.  Zij staan met 
een kraam  14 mei (Hemelvaartsdag) op 
de jaarmarkt in Aarle-Rixtel  om de knuffel 
Buddy in Laarbeek en omgeving onder de 
aandacht te brengen.

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Moederdag ontbijtpakket
Markant afbak croissants (pak 4 stuks) 

vers geperst sinaasappelsap (75 cl.)
Hollandse aardbeien (400 gram)

deze week voor

5.00
W 19 - Aanbiedingen gelden van maandag 4 mei t/m zaterdag 9 mei 2015. 

Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

TIP VOOR
moederdag
TIP VOOR
moederdagmoederdag

KNALLERKNALLERWEEKEND

Gezellige Koningsdag in Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Koningsdag in Aarle-Rixtel begon 
met de vrijmarkt op een mooi versierd kerkplein. 
Door de kinderen werden de te koop aan geboden 
spullen met veel plezier aangeprezen. 

Veel kinderen namen deel aan de spelletjes. Het 
spijkerbroek-hangen van de scouting viel goed in 
de smaak. Na de middag was de versierde fietsen-
optocht. Voorafgegaan door harmonie de Goede 
Hoop. Bij Zonnetij werd nog even gestopt voor het 
spelen van een muziekstuk. Bij terugkomst bij ‘De 
Vrienden’ werden de prijzen voor de mooiste en ori-
gineelst versierde fietsen uitgereikt. 

Voor het eerst sinds lange tijd waren er ’s middags 
midden in het dorp activiteiten. Er was een mooi 
optreden van een orkest van kinderen van de ba-
sisschool, die meedoen aan het project ‘Muziek = 
Cool’ van Harmonie De Goede Hoop. Dankzij de 
harmonie waren er de hele middag optredens. OJO, 
La Banda en het Oranje-orkest zorgden livemuziek. 
Kinderen van dansschool Dédé brachten ’s  morgens 
en ’s middags flitsende dansdemonstraties. 

Cendra had de afgelopen weken een DJ-contest 

georganiseerd. De beste drie DJ’s uit de voorronden 
kregen op Koningsdag ‘draaitijd’. Alle drie lieten 
ze zich van hun beste kant zien. Na beraad van de 
jury ging de hoofdprijs, twee vrijkaartjes voor WiSH 
Outdoor, uiteindelijk naar Colin Leenders.

Heemkundekring Barthold van Heessel verzorgde 
verschillende Oud-Hollandse spelen. Bij schaakclub 
SCAR kon iedereen een gezellig potje schaken, 
ook op het buitenschaakbord. Motorclub Liberator 
verzorgde rondritten met echte Harley Davidson-
motoren en een spectaculair spel: ‘de Harley koe’. 
ASV regelde het doelschieten en het schminken. 
Voor de kleintjes waren er vier springkussens. Veel 
kinderen maakten een tocht met de huifkar van Bert 
van den Bogaard.

Bij OJA kon men ‘s middags terecht voor veel mu-
ziek, een hapje en een drankje. ‘Hoodoo Monks’, 
‘Big Ritch and the Blacksmith Company’ en ‘The 
Pretty Faces’ zorgden voor de muziek. Voor de 
kleintjes waren er een springkussen en snoepzakken. 
Al met al was Koningsdag in Aarle-Rixtel een suc-
cesvolle en gezellige dag. Het Oranjecomité wil alle 
verenigingen en vrijwilligers heel hartelijk bedanken.

Geslaagde Koningsdag in Mariahout 
Mariahout- De Koningsdagcommissie van 
Mariahout kan terug kijken op een ge-
slaagde dag. Dit was alleen mogelijk door 
de geweldige inzet van de Brandweer van 
Bavaria. De Koningsdagcommissie heeft 
samen met de Brandweer van Bavaria de 
dag voorbereid en begeleid. Mede dankzij 
de hulp van de brandweer, de sponsoren 
en de vele vrijwilligers hebben veel kinde-
ren kunnen genieten van allerlei activitei-
ten. Brandweer, sponsoren en vrijwilligers, 
dank jullie wel.

Dit jaar stond Koningsdag in Mariahout in 
het teken van de brandweer. Om 12.00 uur 
was de officiële opening. Tijdens de vlag 
hijsen, door Marlou van den Heuvel, speel-
de de harmonie St. Caecilia het Wilhelmus. 
Daarna bracht het gilde St. Servatius een  
vendelgroet. Na de opening konden de kin-
deren van de onder- en bovenbouw  van 
de basisschool deelnemen aan tien specta-
culaire activiteiten die in het teken stonden 

van de brandweer. De kinderen konden 
zich als echte brandweerman of -vrouw uit-
leven met o.a. brandje blussen, spuitvoet-
bal, schuimbad, tent met rook, kijkje nemen 
in de brandweerwagen en nog veel meer. 
Ook al werd menig kind nat dat mocht de 
pret niet drukken.  

In de pauze gaf de brandweer een demon-
stratie hoe om te gaan met een hete friet-
pan die vlam heeft gepakt. Het pannenkoe-
kenteam stond klaar om voor alle kinderen 
een heerlijke pannenkoek te bakken. Ook 
de allerkleinsten kinderen hebben zich pri-
ma vermaakt op het Oranjeplein. Zij kon-
den zich laten schminken, speelden volop 
op het luchtkussen en was het mogelijk een 
ritje te maken in een huifkar. Enkele aller-
kleinsten waagden zich zelfs in het schuim-
bad. Voor de meeste kinderen was dit het 
hoogtepunt van de dag. Je helemaal uitle-
ven in een groot bad van schuim. Wie wil 
dat nu niet.

Mariahout heeft een Buddyhuis

De Zonnebloem bedankt Lieshout
Lieshout - In de week van 20 april heeft de 
Zonnebloem afdeling Lieshout in het eigen 
dorp gecollecteerd en het mooie bedrag 
van €987,25 opgehaald. Hartelijk dank aan 
iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

De Zonnebloem gaat dit bedrag gebruiken 
om voor haar deelnemers, mensen met een 
fysieke beperking, meerdere activiteiten te 
organiseren. Zo zijn zij een aantal keren 

per jaar niet afhankelijk van hun vaste 
zorg(omgeving) en kunnen genieten van 
een vrolijke activiteit.

Als u de collecte gemist heeft en de 
Zonnebloem in Lieshout toch wilt steunen, 
dan kan dat bijvoorbeeld door een lot van 
€2,00 te kopen, dat kun je bestellen bij 
Jan Tielemans, Schutsstraat 22, tel. 0499-
425202.

Oranje Comité Lieshout bedankt deelnemers
Goede start voor Color Fun! Lieshout – Het Oranje Comité Lieshout 

bedankt alle vrijwilligers, sponsors en ie-
dereen die zich op welke manier ook heeft 
ingezet om Koningsdag 2015 tot een suc-
ces te maken.

Bavaria Brouwerij Cafe / Cafetaria de 
Kiosk /  Dorpsraad Lieshout / F. Vereijken 
& Zn.BV / Javoma / Bouwcenter Swinkels 
/ Dio Drogist Mark / Veehandel van Rooij 

/ Something Els / Fysiotherapie Kemp & 
Maas / Dierenkliniek Lieshout / Profile de 
Concurrent / Marion Janssen Pedicure /  
Massagepraktijk Adfontes / Bas Swinkels 
Betonmortel / Hoveniersbedrijf Teunisse 
Vof / Stichting Kinderopvang t Klokhuis / 
De Oude Fiets Frankie vd Elzen / Stickers 
Lieshout / Assurantiekantoor Relou BV / 
Haarmode Frency / Verkuijlen Bouwservice 
Rabobank / Hoogers Mode.

Laarbeek – De organisatie van Color Fun! is zeer 
tevreden met 700 aanmeldingen voor de eerste 
editie van dit kleurrijk evenement. Maanden 
voorbereiding is er aan vooraf gegaan maar nu 
is het dan zaterdag zover. 

Bijna alle ingrediënten voor het slagen van dit 
evenement zijn aanwezig. Kleurenpoeders, rou-
tes, vrijwilligers, dj, band en heel belangrijk de 
deelnemers. Zoals de vooruitzichten aangeven 
voor het weer kunnen we rekenen op een droge 
dag. Het wordt niet zo warm als vorige week 
voorspeld werd maar wel droog en daar is de or-
ganisatie al heel tevreden mee. Alle deelnemers 
hebben inmiddels hun informatie ontvangen en 
de bewoners van de route zijn ook, middels een 
brief, op de hoogte gesteld. 

Had je, om wat voor reden dan ook, jezelf nog 
niet aangemeld en wil je wel meedoen? Dan 
kan je nog aanmelden (€17,50) zaterdag op 
het Evenemententerrein. Bij inschrijving krijg je 
dan een T-shirt en zonnebril zolang de voorraad 
strekt. Iedereen is welkom op het kleurrijke feest 
wat om 19.00 uur begint. Ook voor de mensen 
die niet mee hebben gedaan aan de ‘run’ is dit 
feest toegankelijk. Een feest-dj en de coverband 
Link zorgen voor de juiste sfeer. In de avond 
worden ook nog kleurenpoeders gestrooid. Dit 
gebeurt buiten. Bezoekers wordt wel aangera-
den om niet je allerbeste kleding aan te doen. De 
poeders zijn van een biologisch maiszetmeel wat 
goed uit de kleding gaat maar 100% garantie 
kan de organisatie niet geven. Rest de organi-
satie nog maar een ding en dat is:”Ben erbij en 
have fun!”

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Bo Raaijmakers 

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

Hallo allemaal,

Ik woon nu al een paar maanden 
in het Zwarte Woud en tot nu toe 
vind ik het hier erg fijn. Wat min-
der fijn was, was de papierwinkel 
die het met zich meebracht of, hoe 
ik het graag noem, ‘administratieve 
formaliteiten’. Want nondefiep, wat 
moet je veel regelen. Ten eerste na-
tuurlijk de verhuizing zelf. Bij de in-
schrijving op het gemeentehuis zei 
de mevrouw daar dat ik nog maar 
even moest kijken hoe het zit met 
de uitschrijving in Nederland want zij 
zou dat niet kunnen doen. Ik belde 
dus vervolgens met de gemeente 
Laarbeek. Bleek dat je vijf dagen 
voor vertrek persoonlijk moet langs-
komen om je uit te schrijven. Oeps! 
Gelukkig waren ze zo aardig dat ik 
alleen een ingevuld formulier en ko-
pie van mijn paspoort hoefde op te 
sturen. Weet ik dat ook weer.

Het volgende euvel: een ziektekos-
tenverzekering. In Duitsland is het 
zo dat je als je werkt automatisch 
verzekerd bent door je werkgever 
(zoiets). Aangezien ik nog geen 
werk heb en wel verzekerd moet 
zijn, moest ik dat zelf regelen. Ik 
dacht ‘laat ik makkelijk doen en me 

bij dezelfde verzekeraar aanmelden 
als mijn vriend’. Ik vulde een aan-
vraagformulier via internet in en 
kreeg ook zeer snel bericht met de 
vraag of ik nog wat vragen wilde 
beantwoorden. Zo gezegd, zo ge-
daan en zo niks meer gehoord. Dan 
maar bellen. Ik deed mijn verhaal 
en vertelde dat meneer X een ant-
woord had gestuurd maar niks meer 
van zich liet horen. Ik heb serieus 
een uur aan de telefoon gehangen. 
Niemand wist wie die meneer X was 
en of hij bestaat is voor mij nu nog 
een raadsel! Afijn, ze zouden kijken 
of mijn naam in hun bestand voor-
kwam. ‘Nee, geen treffer, hoe was 
de naam ook alweer?’ ‘Vogels’, 
waarbij ik de ‘s’ benadrukte. ‘Oh, 
VogelS, net als de vogel maar dan 
met ‘s’ erachter’. “Juist ja, goed ge-
concludeerd mevrouw”. Maar nee, 
ook die naam kwam niet in hun 
bestand voor. Ik kan nog een hele 
bladzijde vol typen over deze kwes-
tie maar uiteindelijk was ik in febru-
ari verzekerd en kreeg ik in april (!) 
mijn ziektekostenkaartje. Dat kaartje 
is van essentieel belang bij het be-
zoek aan de dokter, tandarts etce-
tera en zonder dat kaartje kijken ze 
je hier heel moeilijk aan. 

Zucht, maar ik ben er hoor, offici-
eel verzekerd en wel. Het was even 
moeilijk, zeker met zo’n exotische 
naam als Vogels, haha. Als jul-
lie meer over mijn leven hier in het 
Zwarte Woud willen weten, dan 
kunnen jullie mijn blog 
www.schwabander.wordpress.com 
bezoeken. Daar plaats ik regelmatig 
verhalen en foto’s.

Tot gauw maar weer!
Groetjes, Maren Vogels

Luchtpost

duitsland

Vogels, net als de vogel maar 
dan met een ‘s’ erachter

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

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

AANGEBODEN
www.cateringdekannelust.nl

•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493

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

Bijenzwerm in uw tuin? Ik haal 
deze gratis bij u op. G. vd Weijst,
Oranjelaan 35, Tel. 06-22491835

GEVONDEN
Huissleutel gevonden bij geel-groene 
bankjes aan de gracht bij de kerk in 
Lieshout. Tel. 0499-421527

Sleutelbos met twee sleutels (één Citroën) 
gevonden (1 mei) naast fi etspad Pater Be-
canusstraat t.h.v. Penninx Bloemen. Eige-
naar kan bellen met 0492-461412

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

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek haalt nog altijd 
zoals vanouds uw gebruikte goederen op. 
Bellen naar 0492-368747. Winkel open van 
ma. t/m za. 9.00 – 16.00 uur. Leije 6, Gemert

Te koop gevraagd; scootmobiel. Tel. 0492-
465623

Nog levensmiddelen in de kast waar u niets 
mee doet? Ik wil ze graag hebben voor een 
goede bestemming. Tel. 0492-773120

Sint Servatiusgilde Lieshout-Mariahout 
zoekt een luchtbuks (knikmodel 4mm 
kogel). Wie kan ons aan zo’n exem-
plaar helpen? Bel 06-51221615 of mail 
mail@willyschrama.nl

TE HUUR

Kapteijns Partyverhuur voor al uw feesten 
& evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of bel 0413-
764747 Ook voor al uw dranken! 

Te Huur: Mooie praktijkruimte voor mas-
sage, pedicure e.d. met hal en toilet aan de 
rand van het bos in buitengebied Maria-
hout. Informatie, tel. 06-10924008

Te huur Aarle-Rixtel opslagloods 410 m2 
met 5 ton bovenloopkraan en div. kantoor/
werkruimtes vanaf 20 tot 60 m2 op afge-
sloten/bewaakt terrein. Voor meer infor-
matie 06-53400700

TE KOOP

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

Nieuwe Desso-tapijttegels, allerlei kleur-
en/soorten. Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf € 0,25 p.tegel. Duin-
weg 17, Schijndel. 06-23034594. Dinsdag 
en zondag gesloten

Herenfi ets, merk Gazelle Provence met 21 
versnellingen te koop. Blauw van kleur. 
Vraagprijs €130,00. Tel. 06-27414833

Kettler skelter met verstelbare zitting en 
vrijloop. Leeftijd vanaf 5 tot ongeveer 
9 jaar. Als nieuw. Prijs: €50,00. Tel. 06-
30936291

Lockmachine te koop. Prijs: €50,00. Tel. 
0499-421527

Oud eiken commode kastje met 4 laden 
voorzien van koper beslag. Maten: Lengte 
107 cm diepte 48 cm en hoogte 67 cm. 
Prijs €150. Tel. 0499-473053

Te koop: One Direction dekbedovertrek. 
140x200cm , 100% katoen. Als nieuw. 2 
verschillende logo’s  €7.50 per stuk. Tel. 
06- 39669454 of 0492-465133

VERLOREN  
Brede koperen armband verloren, 24 april-
Schoolstr./Woutersstr (Beek en Donk). 
Graag contact opnemen met J. Verschuren 
tel. 06-29466778

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

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

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

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

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Bedankt!

Broer en Leny Jansen-Beckers

Mijn vrouw Leny en ik waren blij verrast met de Koninklijke 
Onderscheiding die ik kreeg op vrijdag 24 april. 
De belangstelling was overweldigend. Langs deze weg 
willen wij iedereen bedanken die deze dag voor ons 
onvergetelijk heeft gemaakt. Op de eerste plaats onze fi jne 
buurtgenoten, maar ook familie, vrienden en bekenden die 
ons op welke manier dan ook gefeliciteerd hebben. Ook dank 
aan de harmonie voor de mooie serenade en het gilde voor 
de vendelgroet. Het was geweldig!!

Mijn vrouw Leny en ik waren blij verrast met de Koninklijke 

onvergetelijk heeft gemaakt. Op de eerste plaats onze fi jne 
buurtgenoten, maar ook familie, vrienden en bekenden die 
ons op welke manier dan ook gefeliciteerd hebben. Ook dank 
aan de harmonie voor de mooie serenade en het gilde voor 

APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN BANDEN

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION

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

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

GRATIS herkeuring binnen 1 maand

Henk,
proficiat!

Een 
familiebericht 

plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95
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ColorFun! 
wordt mede mogelijk 

gemaakt door:

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe

www.colorfunlaarbeek.nl

ruim 700 
deelnemers!

Middagprogramma 
15.00 - 19.00 uur

 Feestavond 
19.00 - 23.00 uur

hardlopen of
wandelen

2.5 of 5 km

met kleurenpoeders!

Feestavond
vanaf 19.00 uur
met Live band

gratis entree!

Patrick Wetzel
Optometrist

Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk

Tel.:  0492 - 450 693
Fax: 0492 - 450 694

www.patrickwetzel.nl
info@patrickwetzel.nl

opticien - audicien
optometrist



Donderdag 7 mei 2015 15
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick 

Aarle-Rixtel -  Na een plechtige mis 
is op zondag 3 mei het Mariabeeldje 
vanuit de Onze Lieve Vrouw 
Presentatie-kerk teruggeplaatst 
in haar eigen kapel. Elk jaar wordt 
het beeldje van Maria officieel op-
nieuw geplaatst in de kapel van 
Onze Lieve Vrouw In ’t Zand aan de 
Bosscheweg. 

Viering
De mis eraan voorafgaand is een 
plechtige viering, waarin Maria let-
terlijk en figuurlijk in het middelpunt 
staat. “Als een rots in de branding”, 
aldus de voorganger. Achter het al-
taar zitten als muzikale ondersteu-
ning harmonie ‘De goede Hoop’ en 
gemengd koor ‘De Klokkengieters’. 
Samen vormen zij een perfecte 
combinatie, waarbij elke groep bij 
tijden soleert. De Latijnse gezangen 
worden door het koor op een on-
navolgbare manier gezongen, terwijl 
ook het wat moeilijke repertoire niet 
wordt geschuwd. Vooral in de zach-
tere passages is een mooie balans in 
het koor te horen. Met een nummer 
als ‘Air’ steelt de harmonie natuurlijk 
de show maar hoewel niet erg moei-
lijk, stelt ook dit werk hoge eisen aan 
een goede samenklank in het orkest. 
Zeker moet ook organist Arjan Mooij 
genoemd worden, die zowel het klei-
ne als het grote orgel op een voor-
treffelijk muzikale manier bespeelt.  

Gildes
De twee plaatselijke gildes, Het St. 
Margaretha gilde en het gilde van 
Onze Lieve Vrouwe  geven allebei 
acte de présence. “Op deze dag is 
het blauwe O.L.V. gilde iets belang-
rijker, dan het St. Margaretha gilde” 
legt secretaris Ed Vincent van de 
‘Rooi Schut’ uit, want Maria is hun 
naamgever. Broederlijk staan ze ech-
ter naast elkaar om tijdens de con-
secratie ‘de vaandels te neigen’ een 
vervanging van het belletje tijdens 
het hoogtepunt van de mis. Na de 
dienst lopen de rode gildebroeders 

weliswaar voorop in de stoet, maar 
de belangrijkste taak is weggelegd 
voor de blauwe schut. Een viertal 
dragers, onder wie fotograaf-gilde-
broeder Ben van Noordwijk, draagt 
het Mariabeeldje terug naar haar 
plaats in de kapel, waarmee ze hun 
waardering voor hun naamgever 
nog eens duidelijk bevestigen.

Traditie
De eerste processie werd gehou-
den na de herbouw van de ka-
pel in het jaar 1598. De reformatie 
zorgde ervoor dat met ingang van 

1648 processies werden verboden. 
Mariadevotie bleef echter bestaan in 
Aarle-Rixtel. Het dorp werd een echt 
bedevaartsoord. Pas in 1947 werd 
de traditie hervat. In het jaar 1957 
kwam er een abrupt einde aan de 
omgang omdat de toenmalige pas-
toor hem niet meer vond passen in 
de moderne tijd. Vanaf 1988 werd de 
traditie hersteld en wordt de proces-
sie elk jaar op de eerste zondag van 
mei gehouden. 

(Bron: Henk van Beek)

Processie in Aarle-Rixtel: een uniek gebeuren

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

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

auto 
onderdelen

  to-the-point
          prakti jk voor coaching

Wil je ook stoppen met piekeren en malen?
Wil je graag dingen aanpakken maar kom je er zelf niet toe?      
Hulp nodig om ervoor zorgen dat je weer stappen gaat nemen:

Vrijblijvend en kosteloos intake-gesprek

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

HEEFT U EEN
HEKEL AAN
STRIJKEN?
Mandy’s

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

www.mandy-strijkservice.nl
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Sint Servatius Gilde brengt vendelhulde 
aan gouden bruidspaar

Lieshout - Het Sint Servatius Gilde 
bracht zaterdag 2 mei een vendel-
hulde aan het gouden bruidspaar Jo 
en Harrie Heesakkers. Om 19.15 uur 
stonden de Gildebroeders aangetre-
den bij het buurthuis in Mariahout. 
Ze moesten nog even wachten op 
een telefoontje van zoon John die 
alles in goede banen leiden. Er was 
namelijk af gesproken dat de ven-
delhulde, die plaatsvond bij restau-
rant de Pelgrim in Mariahout, zou 
zijn tussen het hoofd- en nagerecht. 

Dat ze nog even moesten wachten 
had ook te maken met het feit dat 

ze niet wilden storen bij een viering 
bij de grot. Om 19.30 uur vertrok 
het gilde naar de Pelgrim voor de 
vendelhulde, die voor het bruids-
paar als een grote verassing kwam. 
Na de hulde werd het Gilde uitge-
nodigd om gezamenlijk het glas te 
heffen, daarna zijn ze met slaande 
trom vertrokken richting buurthuis, 
Deze vendelhulde brengt het Gilde 
aan 50- en 60-jarige bruidsparen in 
Lieshout en Mariahout, mits ze op de 
hoogte gebracht worden.

Maandag 4 mei was het Gilde aanwezig 
in Lieshout bij de dodenherdenking. 

Door het optreden van het Gilde 
werd het een waardige viering, wat 
de aanwezigen geweldig op prijs 
stelden. Na de viering werd er nog 
een vendelgroet gebracht voor de 
kerkgangers.

Komende zaterdag 9 mei viert het 
Gilde de jaarlijkse patroonviering. 
Om 14.00 uur is er, bij goed weer, 
een heilige mis bij de kapel. Daarna 
word er onder de leden geschoten, 
met een kruisboog, op een vogel van 
gips. De dag wordt afgesloten met 
een gezellige barbecue.

Het Koningspaar Toos en Cor van Vegchel (l) en rechts het gouden bruidspaar

24e Fotopuzzeltocht TTV Een en Twintig 
Beek en Donk - Tafeltennis vereniging 
‘Een en Twintig’ heeft nu voor de 24e 
keer een mooie fotopuzzeltocht uitge-
zet.  Deelnemers starten bij de poort 
van Tafeltennisvereniging ‘Een en 
Twintig’ in Beek en Donk. U bepaalt 
zelf wanneer u de route rijdt, maar ui-
terlijk tot en met 30 september 2015. 

U kunt alleen, met tweeën of met 
het hele gezin meedoen. U mag de 
route meerdere malen rijden of on-
derbreken. De route heeft een lengte 
van ca. 50 km. Dit jaar loopt de rou-
te via Boerdonk, Keldonk, Veghel, 
Schijndelsbroek, Eerde en Zijtaart. Het 
is een echte landelijke route, uitermate 
geschikt om onderweg  eens lekker 
te picknicken. Langs de route zijn en-
kele foto’s genomen die, in de juiste 

volgorde gezet, nog een mooi prijsje op 
kunnen leveren. De eerste prijs is een 
waardebon van €50,00. Verder zijn er 
waardebonnen van €25,00 en €12,50 
en fietscomputers. U kunt de routebe-
schrijving en wedstrijdformulier afhalen 
voor €4,00. 

Deze zijn verkrijgbaar vanaf 10 mei 
bij Bloematelier De 4 Seizoenen, Piet 
van Thielplein 15, snackbar De Beemd 
aan de Kapelstraat 48 en Drogisterij 
Jo Ceelen, Heuvelplein 26 in Beek 
en Donk. In Mariahout bij A.v. Uden 
Nieuwe Erven 12 en in Lieshout bij 
Cafetaria  eethuis De Kiosk, Heuvel 12. 
Voor meer informatie kan contact wor-
den opgenomen met Harrie van den 
Eijnde, Model van der Donckstraat 6 te 
Beek en Donk. Tel. 0492-464209.  

• Ramen wassen en gevelreiniging (particulier en bedrijf)
• Interieurverzorging privé (ook WMO/PGB)
• Schoonmaken van kantoren en bedrijfsruimten
• Schoonmaken werkplaatsen en ateliers
• Reinigen en desinfecteren van zwembaden en sauna’s
• Rioolreinigen en ontstoppen
• Schoonmaken dakgoten
• Verwijderen graffiti
• Schoonstralen m.b.v. granulaat
• Reiningen afval - GFT containers

Kloostertuin 37
06 - 50621614

Beek en Donk
www.schoonmaakbedrijf-filip.nl PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456   WWW.YOURSFASHION.NL

Ondermeer Jack & Jones, Petrol, QS

MAGAZIJNVERKOOP
 VRIJDAG 15 MEI + ZATERDAG 16 MEI

ALLE JEANS
O.A. Jack & Jones, LTB, Petrol, Please

€7,50 T-SHIRTS • BERMUDA’S
ZWEMSHORTS • HEMPJES

€15€10
€12,50

€5
€25
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Voordelige planten

Prijsverlagingen

Voordelige plantenVoordelige plantenVoordelige planten

PER STUK

8 STUKS

0.5 L

80 G

650 G

200 G

900 G

4 STUKS

250 G

400 G

CA. 500 G

0.79
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

3.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

2.99
  WEEKEND

3.993.99

1.69
v   van 1.75

0.75
v   van 0.79

0.89
v   van 0.99

3.79
v   van 3.89

0.89
v   van 0.99

Ca.2.50
  WEEKEND

4.99/kg

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

8 T/M 10 MEI8 T/M 10 MEI8 T/M 10 MEI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

KIJK VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN
MET HEMELVAARTSDAG OP ALDI.NL 

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling ** Uit de diepvries

Vanaf zaterdag 
9 mei 2015.

Buxus-
struik

Vanaf woensdag 
6 mei 2015.

Mini-
orchideeën

Moederdagvlaai*

Spareribs*

Koelverse sappen*

8x 100 g

Black pepper braadworsten*

Galia meloen

Verse aardbeien*

Streaky bacon* IJsbergsla*Cheddar kaas

Hamburgers** Steenovenbroodjes

Redacteur: Wouter Mommers

Beek en Donk – ‘Ge makt wa mee ... me 
Nummerke Twee.’ Het was deze uitspraak 
van blaaskapel ‘Nummerke Tweije’ die 
uiteindelijk ook de titel werd van het mu-
ziekalbum dat de blaaskapel uitbracht. 
Daarnaast typeert het ook precies de her-
inneringen van deze club muzikanten, die 
jarenlang tot de ‘fine fleur’ van de Beek en 
Donkse muziekgemeenschap behoorde. 
Witte gij ’t nog? Blaaskapel Nummerke 
Tweije.

Bij het doorkijken van de fotoalbums, met 
op de achtergrond de klanken van de 
Queen Medley, komen de herinneringen 
weer helemaal boven bij Jeroen Leenders 
(46) en Debbie Staals (39). Beiden beleef-
den ze mooie jaren als lid van blaaskapel 
Nummerke Tweije. 

De oprichting 
De blaaskapel werd opgericht in 1987, 
destijds nog met twaalf leden die op dat 
moment allemaal bij het Jeugdorkest van 
O&U speelden. “We wilden buiten de con-
certen om ook samen muziek maken. Met 
de Ganzendonckse Hofkapel als ‘nummer-
ke één’, kozen wij onze naam en verzamel-

den we hier en daar muziekstukken. Onze 
kleuren groen, geel en rood zijn later bij 
toeval gekozen toen we voor weinig geld 
stof moesten kopen voor onze outfit.”

Optredens
Zoals voor iedere (nieuwe) blaaskapel 
geldt, moet er natuurlijk eerst flink gere-
peteerd worden. “Dit deden we op zon-
dagochtend bij De Koppelen, een plek 
die we als onze thuishaven beschouwen 
…”. Het eerste echte optreden was in het 
Leonardushuis na afloop van een carna-
valsviering aldaar. Wat volgde, waren vele 
optredens bij De Koppelen, De Zwaan en 

De Twee Beren. “Wellicht herinnert men 
zich ook nog onze trouwe supporter Erik 
van Schijndel. Hij liep altijd vrolijk met ons 
mee tijdens de carnavalsoptocht”. 

Samen muziek maken
De blaaskapel groeide uit tot een club van 
zo’n vijfentwintig muzikanten. Naast de 
vriendschap vonden de muzikanten el-
kaar ook in de muziekstijl. “Wij brachten 
vooral de instrumentale versies van de top 
40 hits van toen”. Hiermee onderscheidde 
de kapel zich van andere blaaskapellen; in 
Beek en Donk maar liefst 17(!) toentertijd. 
En met zoveel kapellen in het dorp speel je 
natuurlijk ook wel eens samen. “En dat is 
precies waar het ons om te doen was: sa-
men muziek maken en gezelligheid!”. 

Het muziekalbum
Naast de mooie herinneringen aan de op-
tredens, heeft Nummerke Tweije zijn ziel 
ook vastgelegd in de vorm van een mu-
ziekalbum getiteld ‘Ge makt wa mee…’ . 
“We wilden in eerste instantie een simpele 
demo opnemen maar dat idee groeide al 
snel uit tot het opnemen van een compleet 
album”, vertelt Jeroen. Dit project werd 
één van de hoogtepunten in het bestaan 
van de kapel. Het album verkocht goed.

Mooi geweest …
Hoe leuk en geliefd het muziekgezelschap 
ook was, er komt een tijd dat andere din-
gen in het leven meer prioriteit krijgen. 
“De meesten van ons hadden op den duur 
een gezin of gingen elders wonen. Dan is 
het mooi geweest en doe je er verstandig 
aan om ermee te stoppen”, aldus Jeroen 
en Debbie. In 2010 was de kapel nog even 
terug met ‘the revival van Nummerke 
Tweije’. “Al met al hebben we een ‘kei 
skônne’ tijd gehad met z’n allen. Hopelijk 
hebben we een mooi stukje dorpse mu-
ziekgeschiedenis kunnen schrijven.” 

nUmMerKE tWeEnUmMerKE tWeEnUmMerKE tWeE

den we hier en daar muziekstukken. Onze Mooi geweest …
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Laarbeek - Er staan weer veel in-
teressante punten op de agenda. 
Bijvoorbeeld bij de commissie 
Sociaal Domein staat bij agen-
dapunt 4: Bespreking structureel 
contact met belangengroeperin-
gen, zoals bijv. de WMO raad. 

Een interessante discussie, hoe 
ga je als commissie en raad om 
met adviezen en signalen van 
belangengroeperingen en hoe 
zorgt men voor een goed con-
tact met de belangengroeperin-
gen. Bij de commissie Ruimtelijk 
Domein komt er een presenta-
tie verzorgd door de ODZOB 
(Omgevingsdienst ZuidOost 
Brabant) met als thema ‘sa-
men sterk in het Buitengebied’. 
Een vast agendapunt voor de 

commissie Ruimtelijk Domein is 
de stand van zaken Noordoost 
Corridor. Kijk voor alle andere 

agendapunten op de website van 
de gemeente Laarbeek.

Genoeg redenen om een keer 
mee te komen praten of te luis-
teren. Dus kom maandag 11 mei 

om 20.00 uur naar Kapelstraat 34 
in Beek en Donk. U bent meer dan 
welkom en de koffie staat klaar.

Politieke partij De Werkgroep en Social Media
Facebook en Twitter zijn niet weg te 
denken middelen en kanalen om te 
communiceren. Dit past in de week 
waarin Bevrijdingsdag plaatsvindt met 
als motto ‘Vrijheid geef je door’. Net 
zoals dat voor informatie geldt. 

In Nederland is vrijheid van menings-
uiting een groot goed. Hoe verhoudt 
zich dit tot het gebruik hierbij van 
Social Media. Ook Politieke Partij De 
Werkgroep maakt hier veelvuldig ge-
bruik van. Het waarom hiervan en 
haar visie hierop zet de grootste co-
alitiepartij van Laarbeek graag uiteen 
waarbij gebruik gemaakt is van diverse 
onderzoeksrapporten als bron.

Als eerste een duidelijke omschrijving: 
Social Media is een verzamelbegrip 
voor sociale internettoepassingen. Ze 
maken het web socialer door mensen 
met elkaar te verbinden door ervarin-

gen, kennis en inhoud te delen. Het 
internet is ontwikkeld van een infor-
matieplatform naar een sociaal plat-
form waar mensen samenwerken en 
samenleven.

Het is niet alleen meer de krant, radio 
of TV die voor de informatieverstrek-
king zorgt. Internet is in de jaren 80 
en 90 een opkomend fenomeen. Later 
zijn daar Facebook en Twitter bij ge-
komen. Facebook werd in 2005 opge-
richt. 

Op Facebook kun je, naast het behe-
ren van je eigen profiel, ook bepaalde 
groepen en pagina’s volgen. Ook voor 
politieke thema’s heel geschikt, zo wijst 
onderzoek uit. Door het publiceren 
van deze thema’s kunnen de burgers/
kiezers online reageren. Hiermee kan 
er om verdere duidelijkheid worden 
gevraagd, een ander standpunt inge-

nomen worden of zelfs met anderen 
het debat aan gegaan worden. Dit digi-
taal debatteren komt door de opkomst 
van de Social Media meer voor, toch kan 
er niets op tegen het traditioneel debat-
teren zoals dat in de raadszaal gebeurt. 
Dat meer met open vizier plaatsvindt, zo 
is de mening van De Werkgroep. 

Door middel van het gebruik van So-
cial Media willen politici proberen om 
de kloof te verkleinen tussen burgers/
kiezers en de politiek. Dit  door te laten 
weten waar ze zijn, te reageren op vra-
gen die ze via Social Media stellen en te 
informeren over hun standpunten. Als 
Politieke Partij De Werkgroep proberen 
zij op Social Media altijd zo actueel mo-
gelijk te zijn om de burgers/kiezers zo 
goed mogelijk te informeren. Facebook 
en Twitter zijn voor korte berichten, de 
website van De Werkgroep biedt meer 
achtergrondinformatie. Ook kunnen So-

cial Media zorgen voor een nieuwe invul-
ling van maatschappelijke betrokkenheid. 

Zo wijst onderzoek ook uit dat Social 
Media de transparantie van de politiek 
vergroten, mits goed gebruikt. Hierdoor 
wordt de afstand tussen burger en poli-
tici verkleind. 

Politieke Partij De Werkgroep hanteert 
bij het gebruik van Facebook en Twitter 
de volgende uitgangspunten:
• Geen personen aanvallen of schof-

feren
• Niet discrimineren
• Respect voor andermans mening, 

deze ook publiceren, naast eigen 
opvattingen

• Social Media worden ter ondersteu-
ning gebruikt in combinatie met de 
commissie- en raadsvergaderingen 
alsook publicaties op De Werkgroep 
website en De MooiLaarbeekKrant

De visie van Politieke Partij De Werk-
groep is dat het werkelijk ‘vonken’ bij 
contacten met burgers het beste kan 
plaatsvinden door elkaar lijflijk te blijven 
ontmoeten en face to face het gesprek 
aan te gaan. De fractieleden van De 
Werkgroep willen dan vooral ook zicht-
baar aanwezig in de Laarbeekse dorps-
kernen hun raadswerk blijven doen. De 
Werkgroep, méér dan betrokken!

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

LEZERSPODIUM

ABL houdt voorbespreking commissievergaderingen
Overleg bij ABL

Iets doen voor elkaar!.nl

Muziekcentrum Het Anker in Beek en 
Donk is al vijftien jaar de uitvalsba-
sis van harmonie Oefening en 
Uitspanning (O&U). Daar wordt door 
verschillende groepen van de harmo-
nie muziek gemaakt. Zo is Het Anker 
o.a. thuisbasis voor het jeugdorkest, 
de harmonie en de slagwerkgroep. 

Multifunctioneel 
Het Anker fungeert niet alleen als 
uitvalsbasis voor de harmonie. Er 
worden ook muzieklessen gegeven door 
de stichting Muziekopleiding en andere 
verenigingen zoals de carnavalsverenig-
ing, ODE (Overdag Ensemble Laarbeek) 
en de KBO maken ook dankbaar gebruik 
van het gebouw. 

Nieuwe helpende handen
“We zijn uiteraard heel blij dat we in 
Het Anker terecht kunnen met onze 
harmonie maar daarvoor is de hulp 
van vrijwilligers onontbeerlijk,” aldus 
Bennie Rooyackers van harmonie O&U. 
“De meeste van onze huidige vrijwil-
ligers worden intussen een dagje ouder 
en daarom zijn we nu op zoek naar 

Helpende handen maken muziek 
mogelijk

In deze krant besteden we elke 2 weken aan-
dacht aan ‘Laarbeek voor elkaar’. Met goede 
praktijkverhalen, oproepen voor vrijwilligers 
en actuele vragen leggen we een verbinding 
met de website www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten
nieuwe jongere vrijwilligers om het 
pand in een goede conditie te houden. 
Het ontbreekt ons op dit moment aan 
fi nanciële middelen om professionele 
schoonmaakbedrijven in te huren. Alles 
hangt momenteel af van de vrijwillige 
inzet van een trouw groepje Beek en 
Donkenaren. We zijn dus op zoek naar 
een groep vrijwilligers van ongeveer zes 
mannen en/of vrouwen,” voegt Bennie 
toe. 

Werkzaamheden
Stiekem komt er best wel wat kijken 
bij het beheer en onderhoud van een 
gebouw zoals Het Anker. Bennie vertelt: 
“Uiteraard moet er regelmatig gepoetst 
worden maar denk bijvoorbeeld ook aan 
het wegjagen van spinnen, het onder-
houd van het groen vlakbij het gebouw, 
het repareren van een piepende 
deur, een kapotte wc-bril vervangen, 
enzovoorts. Ook moet de zaal klaargezet 
worden als er gerepeteerd wordt of 
als er een concert gegeven wordt. Het 
vrijwilligerswerk zal meestal overdag 
plaatsvinden maar het kan ook vroeg 
op de avond. Het is de bedoeling dat 
het op een zelfstandige wijze gebeurt, 
uiteraard met de nodige uitleg vanuit 
de harmonie.“ Bennie vervolgt: “Ook al 

is het vrijwilligerswerk, het hoeft niet 
helemaal voor niks. We zijn al onze 
vrijwilligers ontzettend dankbaar. Als 
blijk van onze waardering kunnen ze af 
en toe zeker komen genieten van een 
concert of van een muziekstuk en tijdens 
de werkzaamheden in en rond het 
gebouw staat de koffi e (met koek) klaar.”

Wilt u ook een vrijwillig steentje 
bijdragen aan de muziekcreaties in 
Muziekcentrum Het  Anker? Voor meer 
praktische informatie kun je contact 
opnemen met Bennie Rooyackers via 
e-mail: anker@oenu.nl. Voor meer 
informatie over de Harmonie zelf kun je 
terecht op www.oenu.nl. 

Contactpersoon: Suzan de Koning  ViERBINDEN    -    0492-328 807    -    info@laarbeekvoorelkaar.nl    -    www.laarbeekvoorelkaar.nl

Gevraagd

Gasterij de Regt is op zoek naar een gastheer/
gastvrouw bij het souper. Dagelijks neemt er 
een groep cliënten met een lichamelijk be-
perking en/of lichte dementie deel aan het 
souper

Gevraagd

Iemand die een hoge goot (boven de 
eerste verdieping) wil schoonmaken. 
Bewoner kan dit zelf niet. Hoeft niet gra-
tis.

Gevraagd

Een beheerder kledingdepot. Hij/zij is ve-
rantwoordelijk voor de kledinginzameling 
in zijn/haar omgeving. De beheerder kled-
ingdepot neemt aangeboden kleding aan, 
bedankt de gever en zorgt voor opslag van 
de kleding.
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Lieshout- Al ruim 15 jaar verzorgt Ons Te-
jater in het Dorpshuis in Lieshout allerlei 
voorstellingen. Ook het seizoen 2015-
2016 heeft weer prachtige optredens in 
petto. Zo kun je onder meer genieten van 
muziek, cabaret, een kindervoorstelling, 
maar ook van een muziek/dansavond. Op 
het programma staan onder meer  voorstel-
lingen van Leon van der Zanden en Toneel-
groep Maan uit Son op het programma. 

Variatie
“We proberen met de beperkte financiële 
middelen die we hebben toch een afwis-
selend en spraakmakend programma op 
poten te zetten. Aan het begin van het ene 
seizoen beginnen we al met zoeken naar 
goede, betaalbare optredens voor het vol-
gende seizoen. We zijn dus een heel jaar 
bezig met het programma. Ook dit jaar zijn 
we er weer in geslaagd een mooi, afwis-
selend programma op poten te zetten, al 
zeggen we het zelf. Bijvoorbeeld met op 30 
januari een avond met muziek uit de jaren 
´60, ´70 en ´80. Dat viel vorig jaar erg goed 
in de smaak. En we zijn ook aan het kij-
ken of we misschien een keer een klassieke 
voorstelling kunnen organiseren,” aldus 
Hans Kempe van Ons Tejater.

Juiste sfeer
“En dat allemaal in de prachtige zaal van 
het Dorpshuis in Lieshout. Hier is alles tip-
top in orde. Het geluid en licht zijn perfect 
en we hebben een mooie, praktische stoe-
lenwand. En dan hebben we ook nog de 
steun van onze technicus Wim Wevers. Hij 

doet zijn werk zo goed, dat veel artiesten 
hun eigen technicus thuis laten,” vertelt 
vrijwilligster Ria Donkers. Zij vormt samen 
met Marjan van Veggel en Hans Kempe het 
trio dat de programmering verzorgt. “Het 
karakter van Ons Tejater is heel laagdrem-
pelig. Bescheiden entreeprijzen, een gezel-
lige sfeer en een zeer gevarieerd aanbod. 
Voor elk wat wils. Na de voorstelling blij-

ven de bezoekers en de artiesten vaak nog 
hangen om wat te drinken en te buurten. 
De artiesten en de bezoekers zijn altijd vol 
lof. En ook al vinden de voorstellingen in 
Lieshout plaats, bewoners uit heel Laarbeek 
weten de weg te vinden.”

Voor meer informatie of reserveringen kun 
je terecht op www.vierbinden.nl/onstejater. 

Eventuele vragen of opmerkingen kunnen 
naar info@onstejater.nl. Je kunt ook direct 
terecht bij het Dorpshuis aan de Grotenhof 
2 in Lieshout, of telefonisch via telefoon 
nummer 0499-422878. Het volledige pro-
gramma van het komende theaterseizoen 
vindt u op 21 mei bij de MooiLaarbeek-
Krant.

ONS TEJATER

ViERBINDEN.NL

Nieuw theaterprogramma 2015-2016 weer bomvol vermaak bij Ons Tejater in Lieshout

De Bijzondere Vrijwilliger
Redacteur:  Louke Kreemers

Deze week: Noud Maas
Vrijwilligerswerk: o.a. Openluchttheater Mari-
ahout, Bavaria, carnavalsclub, biljartclub Mari-
ahout, jeu de boulesclub Mariahout.

Noud Maas uit Mariahout is een goede bek-
ende van veel Mariahoutse verenigingen. 
Deze alleskunner is maar liefst bij acht vereni-
gingen actief als vrijwilliger. “Ik kan gewoon 
niet zo goed binnen zitten.” 

Gezellig fi etsen
Als onze verslaggever aankomt bij het huis van 
Noud Maas is hij net klaar met het bestickeren 
van de aankondigingsborden van het Open-
luchttheater. En vanmiddag staat er nog meer 
op het programma: “Vandaag is mijn poets-
dag, maar als ik straks tijd over heb, ga ik miss-
chien nog even fi etsen. Elke maandag fi etsen 
we met een man of 25 een grote ronde. Vaak 
ongeveer dertig kilometer en dan nemen we 
op de helft een kop koffi e. Ik zet de routes uit 

en bel van te voren een café op om te melden 
dat we komen.”

Diverse functies
Sinds Noud twintig jaar geleden met de VUT 
ging, is hij direct bij een aantal verenigingen als 
vrijwilliger begonnen. Zo bleef hij hangen bij zijn 
oude werkgever Bavaria om bonnenboekjes uit 
te delen en met de kerst om kerstpakketten uit 
te delen. Maar ook zocht hij zijn creatieve kant 
op en ging bij de ontspanningsgroep van de car-
navalsclub. “Met een man of zestien verzorgen 
we dan ontspanningsavonden voor ouderen, 
deze vinden plaats voor de kletsavonden”, vertelt 
Noud enthousiast. “We spelen een toneelstuk en 
maken muziek.” 

Organiseren
Ook de sportverenigingen zijn bekend met Noud. 
Zo heeft hij maar liefst 25 jaar de regiocompeti-
tie van het biljarten in Mariahout georganiseerd. 
Tegenwoordig houdt hij zich alleen nog bezig met 
de onderlinge competitie. “En ik speel natuurlijk 
zelf mee”, lacht hij. Het organiseren van toernoo-
ien doet Noud ook bij de jeu de boulesclub. “We 
hebben een actieve club en het is op maandag 
altijd erg druk”, vertelt Noud. “Nu boulen we nog 
op de binnenbaan, maar in de zomermaanden 
gaan we naar buiten.”

Bezige bij
Noud is niet alleen vrijwilliger, hij maakt zelf ook 
gebruik van vrijwilligersdiensten. “Drie keer per 
week eet ik bij het Eetpunt hier in het buurthuis”, 
zegt Noud. “Ik ben de enige man tussen acht 
vrouwen. Soms is het wel jammer dat er niet meer 
mannen komen, maar ja dat is dan maar zo.” 
Het moge duidelijk zijn dat Noud een bezige bij is. 
“Ik vind het leuk dat mensen mij altijd weten te 
vinden. ‘Hé Noudje!’ roepen ze dan. Of ze zeg-
gen ‘dat doet Noudje wel’. Soms ben ik daardoor 
de pineut, maar eigenlijk vind ik het juist leuk dat 
ze erop vertrouwen dat ik het kan.”

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek
ModderDag op Kinderdagverblijf ‘t Heikantje
Aarle-Rixtel – Agrarische kinderopvang ‘t 
Heikantje doet weer mee aan nationale 
ModderDag. Dat betekent dat op zaterdag 27 
juni tussen 12.00 en 14.00,  kinderen met zand 
en water spelen. Alle kinderen van Laarbeek 
en omstreken lekker vies mogen worden in de 
modder.

Water en zand, dat is alles wat kinderen nodig 
hebben om in de waterweek eindeloos te spe-
len. Moddersoep maken, glijden over de water-
baan of gewoon een heerlijk zandtaartje maken 
met takjes en blaadjes.

De gedachte achter ModderDag is om de kinde-
ren weer in contact te brengen met de natuur. 
Een positieve verbinding maken tussen kinderen 
en de omgeving. Juist in een tijd dat kinderen 
veel tijd binnen (achter televisie en computer) 
doorbrengen.
 
Tijdens ModderDag ontdekken kinderen én vol-
wassenen wat modder is, hoe je er mee kunt 
spelen en wat de aarde betekent voor het da-
gelijkse leven. De agrarische kinderopvang ’t 
Heikantje is gevestigd aan de Wolfsputten 6 in 
Aarle-Rixtel.
   

Archieffoto van de ModderDag in 2014 Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

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

Verkeersbesluit intrekken voorrangsweg  Lekerstraat en Peeleindseweg in Beek en 
Donk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben de volgende 
verkeersmaatregel te treffen:
• het intrekken van de voorrangsweg op de Lekerstraat en de Peeleindseweg in 

Beek en Donk;

Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf zaterdag 2 mei 2015 
tot en met vrijdag 12 juni 2015 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek te Beek 
en Donk.

Contact, beroep en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift indie-
nen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen 
met Frans Vlemmix om het genomen besluit door te nemen. Bent u daarmee niet 
geholpen? Dan kunt u alsnog een beroepschrift sturen aan: De rechtbank Oost-
Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zorgt u 
ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending 
van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer 
kan behandelen.

Een beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de 
datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep. Wilt 
u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek 
daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indie-
nen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) beroepschrift of een voorlopige 
voorziening? Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant, telefoon (073) 
620 20 20.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Myriam Meertens, nieuwe gemeentesecretaris
• Koninklijke onderscheidingen en Koningsdag
• Gemeentehuis gesloten

Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK – Vanwege de feestdagen zijn er diverse dagen waarop het gemeentehuis en ook 
de milieustraat gesloten zijn. Het gemeentehuis is op de volgende dagen gesloten:

• donderdag 14 mei (Hemelvaart)
• vrijdag 15 mei
• maandag 25 mei (Pinksteren)

Milieustraat
Op donderdag 14 mei is ook de milieustraat gesloten. De andere dagen is deze regulier geopend.

Ontwerpbeschikking intrekking omgevingsvergunning uitgebreide procedure 
voor Beemdkant 18 in Lieshout

Bij het college van burgemeester en wethouders zijn zienswijzen ingebracht welke 
rechtvaardigen om de in procedure gebrachte intrekking voor de inrichting aan de 
Beemdkant 18 te Lieshout ongedaan te maken.
De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen van zaterdag 2 mei 2015 
gedurende 6 weken ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeente-
huis van Laarbeek in Beek en Donk. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting 
op de stukken worden gegeven.

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijk of mondeling gemotiveerde ziens-
wijzen kenbaar gemaakt worden. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burge-
meester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. 
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de afdeling Ruim-
telijke Ontwikkeling, telefoon 0492 469 867. Als u zienswijzen inbrengt kunt u ver-
zoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Wijziging Drank- en Horecavergunning aan Sluys 6 in Beek en Donk 
De burgemeester en wethouders heeft besloten de vergunning te wijzigen op grond 
van artikel 30a, lid 3 van de Drank- en Horecawet voor Sluys 6, Kapelstraat 3 in Beek 
en Donk. Verzonden 23 april 2015.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan Gilde Sint Margaretha uit Aarle-Rixtel tijdens de water-
spelen op zaterdag 20 juni 2015 van 14.00 tot 18.00 uur en tijdens de dienstenvei-
ling op zondag 21 juni 2015 van 14.00 tot 20.00 uur. Beide evenementen worden 
gehouden op het gildeterrein Sint Margaretha aan de Havenweg 6a in Aarle-Rixtel. 
Verzonden 23 april 2015.

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

LAARBEEK - Sinds 1 januari 2015 worden zwerfdieren in Laarbeek opgehaald en op-
gevangen door de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost.

Indien nodig zal hun dierenambulance rijden voor zwervende huisdieren. Mocht een 
eigenaar niet gevonden worden, dan zorgt de Dierenbescherming voor opvang van 
het dier. Die opvang vindt plaats bij Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eind-
hoven. Dit asiel bewaart de zwervende dieren twee weken voor de eigenaar. Na die 
twee weken wordt een dier bemiddelbaar voor een nieuw baasje.

De meldkamer dierenhulp van de Dierenbescherming is bereikbaar via telefoon-
nummer 0900 112 00 00. De dierenambulance rijdt 24 uur per dag, zeven dagen 
per week.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een politicus in de uitzending van 
Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 8 mei komen twee raadsleden van ABL en PNL aan het woord. 

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

Bezwaarschriften Verkeersbesluit

Kort nieuws

Gemeentehuis gesloten

Wet omgevingsvergunning

Drank- en Horecawet

Gemeente actueel

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015
Opvang en ophalen zwerfdieren door
 Dierenbescherming

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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MooiLaarbeekkrant

Laarbeek – Het IVN Laarbeek houdt 
zondag 10 mei een boeiende wande-
ling. Deze wandeling vindt plaats in de 
Biezen. In dit fascinerende natuurgebied 
zijn de laatste jaren allerlei ontwikkelin-
gen geweest. 

Er zijn stuwen aangelegd, duikers ver-
hoogd en sloten gedempt. Verder 

probeert men hier een rijke insecten-
wereld te verkrijgen door dood hout te 
laten liggen. Er is populierenaanplant, 
droog eikenbos en broekbos. De popu-
lierenaanplant wordt omgevormd naar 
een gebied met essen en elzen. Er liggen 
ook schrale en bloemrijke graslanden. 
De vogelwereld is er op het moment 
ongelooflijk divers, met kans op de 

wielewaal, de spotvogel en vele andere 
bijzondere soorten.

De route van deze zondag voert door 
onherbergzaam en vochtig natuur-
gebied. Het belooft een avontuurlijke 
wandeling te worden.  Laarzen of hoge 
schoenen zijn nodig voor deze wande-
ling. De start is op zondag 10 mei om 

10.00 uur bij de woning de Biezen 5 te 
Aarle-Rixtel. De wandeling duurt on-
geveer twee uur en gaat midden door 
mooie natuur. Over houten knuppel-
bruggetjes komt men in schitterende 
hoekjes die je in deze omgeving niet 
voor mogelijk had gehouden. Iedereen 
is welkom om van deze bijzondere na-
tuurmomenten te genieten.

Beek en Donk - Nog even en het is 
weer zover: op zaterdag 6 en zon-
dag 7 juni houdt buurtvereniging De 
Vijver de Laarbeekse wandeltochten. 
Met dit jaar een nieuwe startlocatie, 
Pannenkoekenhuis Pluk, gelegen aan 
de Koppelstraat 35 te Beek en Donk.  

Vanuit deze prachtige locatie heeft 
de organisatie weer 2 verschillende 
wandeltochten uitgezet. Op zaterdag 
loop je dus een andere route dan op 
zondag. Je kunt kiezen uit afstanden 
van 5, 10, 15, 20, 30 of 40 kilometer. 
Vooral deze laatste afstand is natuur-
lijk een goede oefening voor diegenen 
die de Nijmeegse vierdaagse en/of 
de Kennedymars gaan lopen. Zoals u 
ziet, voor iedere wandelaar (zowel ge-
oefend als ongeoefend) een haalbare 
afstand. De wandelingen zijn helemaal 
uitgepijld en gaan over B-wegen, on-
verharde paden, door bossen, over 

fietspaden, langs waterloopjes, ven-
nen en poeltjes enz., kortom, door de 
mooiste gebieden rondom Laarbeek. 
Onderweg wordt gezorgd voor veld/
wagenposten waar u wat kunt drinken 
en waar tevens EHBO aanwezig is.

Vanaf 7.30 uur kunt u starten voor de 
20, 30 en 40 kilometer. Voor de 5, 10 
en 15 kilometer kan er vanaf 9.00 uur 
worden gestart. De kosten bedragen 
€2,50 per persoon per dag. Voor leden 
van de landelijke wandelbond bedra-
gen de kosten €2,00 per persoon per 
dag. U kunt per dag inschrijven, dus u 
kunt ook 1 van de 2 dagen deelnemen 
(2 verschillende routes).  Voor meer 
informatie kunt u een kijkje nemen op 
www.laarbeeksewandeltochten.nl. De 
organisatie hoopt weer veel deelne-
mers terug te zien en weer veel nieu-
we deelnemers te mogen begroeten.

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Blij verrast!

Afgelopen week hebben we met het 
hele team van De MooiLaarbeek-
krant het 2-jarig bestaan gevierd.
Het was een super gezellige avond 
met een mooi clubke volk. 

Erg leuk is om te merken dat ik 
steeds vaker aangesproken word 
over de krant. De mensen vertellen 
dat ze de krant erg waarderen. Ook 
over mijn wekelijkse stukje krijg ik 
veel leuke reacties. Zo werd ik vo-
rige week nog blij verrast.
Bart Jansen, die al eerder een hout-
snijwerk had gemaakt aan de hand 
van een van mijn foto’s, belde me 
dat hij iets voor mij gemaakt had. 
Het bleek een prachtig houtsnijwerk 
van de grote bonte specht tegen 
een stam te zijn die nu bij ons in de 
kamer staat te pronken.
Ik kan er ontroerd door raken als ik 
zie wat deze man ondanks zijn be-
perking met doorzettingsvermogen 
nog voor elkaar krijgt. Daarom als 
dank voor Bart deze foto van een 
drinkende grote bonte specht die ik 
gemaakt heb in het bos van Noud 
Biemans op de Opstal.
Ook op deze manier is het genieten 
van ons Mooie Laarbeek, genieten 
van Mooie Mensen!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
De Opstal

Laarbeekse wandeltochten door B.V. De Vijver
Fotograaf: Joost Duppen

Archieffoto van de Laarbeekse Wandeltochten in 2014.

IVN Laarbeek wandelt in de Biezen

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 19 - Aanbiedingen gelden van maandag 4 mei t/m zaterdag 9 mei 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

PieterJol zachte vieux, 
jonge dubbele graan-

jenever of jonge jenever
literfl es

9.99

8.99

KNALLERKNALLERWEEKEND

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

Op de foto van vorige week kwamen heel veel reacties 
binnen. Enkele daarvan:

Op de foto zie je de rolschaatsbaan aan de Jan van 
Rixtelstraat in Aarle-Rixtel, in de zomertijd. Als het 
warm was, werd de rolschaatsbaan onder water 
gezet door de brandweer. Wij speelden daar altijd 
met alle kinderen uit de buurt en vaak nog met vele 
anderen. En voordat het een zwembad werd, veeg-
den we met z’n allen urenlang die rolschaatsbaan 
schoon. In de winter werd de baan als schaatsbaan 
gebruikt. Ik heb hier altijd tegenover gewoond.Wie 
er op de foto staan is wat lastiger. Zeker is de mid-
delste in het rijtje: Marjo Janssen, met links van haar 
Marita van Uden. Van de anderen ben ik niet zeker.
Jeanine Habraken-Pennings

Dit is de oude rolschaatsbaan in Aarle-Rixtel, aan de Jan van Rixtelstraat, op de plek waar nu 
OBS de Driehoek staat.  De foto is er eentje uit een serie die mijn moeder, Jo Janssen-van der 
Rijt, vermoedelijk rond 1970 gemaakt heeft. Van het kind op de achtergrond ken ik de naam 
niet, maar op de voorgrond zitten van links naar rechts mijn oudste broer Marcel Janssen, mijn 
beste vriendinnetje in die tijd Marita van Uden, ikzelf, Carlo en Jolanda van der Putten. 
Marjo Habraken-Janssen

Deze foto is gemaakt op de rolschaatsbaan, destijds a.d. Jan van Rixtelstraat te A-R. Nu staat 
daar ‘nog heel even’ O.B.S de Driehoek. De vrijwilige brandweer zette de rolschaatsbaan zo-
mers & ‘s winters onder water, daar heb ik zelfs nog echt in gezwommen. Ook hebben we er 
nog strandvoetbal gespeeld, de brandweer spoot de bal met hogedruk waterstralen voor je 
voeten weg of je ging samen met de bal omver, was een hele leuke afwisseling in een door-
gaans vrij ‘rustige’ buurt met veel opgroeiende kinderen. De personen op de foto zijn: vrnl, 
op het stoeprandje, Marijke Verbruggen, Douby Krijnen, Marita van Uden (mijn zusje), Mario 
Jansen, Marcel Jansen (overleden) En als laatste de hoogblonde Jolanda van der Putten
Ps. ‘s winters werd er op diezelfde rolschaatsbaan door jong en oud weer geschaatst, Althans 
pogingen daartoe met botjes en stoelen. Je kunt het eigenlijk niet opnoemen wat daar niet is 
gedaan, een echte speelplaats voor heel A-R, jammer dat de huidige jeugd zulks waardevolle 
ontmoetingsplaats is ontvallen. 
Met vriendelijke Groet, 
Paultje van Uden

Op de foto staat de rolschaatsbaan in Aarle-Rixtel in de Jan van Rixtelstraat. Deze lag op de 
plaats waar nu basisschool De Driehoek staat. Vroeger was dit een populaire ‘hangplek’ voor 
de Aarlese jeugd die er vaak met bromfietsen te vinden was. Hoewel het thuis niet mocht om 
daarheen te gaan gingen we er toch stiekem naartoe. In de winter werd de rolschaatsbaan 
soms onder water gezet en in de zomer ook. Zo had Aarle vroeger al een ijsbaantje en een 
‘pierenbadje’.
Met vriendelijke groeten,
Piet van de Graef

Historische beelden
Lieshoutse molens geopend voor publiek
Lieshout - Het weekend van de Nationale 
Molendagen wordt gehouden op zaterdag 9 
en zondag 10 mei. De Lieshoutse molens ‘De 
Leest’ en ‘De Vogelenzang’ zijn op deze dagen 
geopend.

Molen De Leest aan de Molenstraat in Lieshout 
is een korenmolen die in 1900 is gebouwd. 
Eigenlijk is dat vreemd, omdat er toen al volop 
stoommachines, dieselmotoren en ook elec-
trische motoren waren waar je dag in dag uit 
bedrijfszekerheid mee had, anders als met een 
windmolen, die alleen werkt als het voldoende 
waait. Het molengebouw is toen nieuw gemet-
seld, het volledige interieur is afkomstig van 
molens die in die tijd in grote aantallen werden 
gesloopt, en is soms honderden jaren ouder.

Molen De Vogelenzang aan de Molendreef is 
de oudste van de twee molens in Lieshout en 
dateert van 1819. Deze molen is nu een koren-
molen, maar in het verleden is De Vogelenzang 
ook in gebruik geweest als oliemolen en als pel-
molen. In de oliemolen werd veelal voor lokaal 
gebruik olie gewonnen uit ter plaatse geteelde 
gewassen voor bakken en braden van voedsel 
en als brandstof voor olielampjes. In de pelmo-
len werd vroeger gerst tot gort gepeld.
Molen ‘De Leest’ is zaterdag van 10.30 tot 
17.00 uur en zondag van 10.30 tot 15.00 uur 
te bezoeken.

Molen ‘De Vogelenzang’ is zaterdag van 11.00 
tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 16.00 
uur geopend. U bent van harte welkom om deze 

monumenten in de eigen woonplaats te komen 
bezoeken. Wie weet vindt u het zo boeiend dat 
u zelf molenaar wil worden.

Lezing/presentatie ‘natuur en landschap 
in Laarbeek’
Aarle-Rixtel - Anton Verhoeven, voorzitter van de 
vogelwerkgroep van het IVN, houdt op maandag 
11 mei  een interessante lezing/presentatie over 
de natuur en het landschap in Laarbeek. De le-
zing wordt gehouden vanaf  20.00 uur in zaal Van 
Bracht.
 
De afgelopen 50 jaren heeft men een ongekende  
welvaartsstijging gekend. Dit heeft grote verande-
ringen veroorzaakt voor natuur, milieu en landschap.  
Ook in Laarbeek. De biodiversiteit, de verscheiden-
heid van alle levende planten en dieren, is met name 
in het agrarische gebied sterk achteruitgegaan.  

Steeds meer soorten staan op de ‘Rode lijst’. Zo zijn 
er van de Nederlandse boerenlandvogels, die een 
half jaar geleden op akkers en weilanden leefden, 
nog maar 25 procent over. De belangrijkste oorza-
ken hiervan zijn een tekort aan voedsel,  gebrek aan 
nestgelegenheid en onvoldoende rust.  Op de vraag 
hoe de achteruitgang van de biodiversiteit kan wor-
den gestopt, wordt uitgebreid ingegaan. In de lezing 
is extra aandacht voor het vogelleven in het buiten-
gebied van Laarbeek.

Deze avond is voor leden gratis. Niet-leden betalen 
een kleine bijdrage van €2,50.

Fietsspektakel Mariahout
Mariahout – BZET De Bosduvels houdt op zon-
dag 31 mei het jaarlijkse fietsspektakel voor 
fietsliefhebbers op de mountainbike of de race-
fiets. Het evenement start vanaf het Oranjeplein 
in Mariahout.

Deelnemers kunnen zich inschrijven in de 
Oranjebar en vanuit hier is het mogelijk om 
verschillende afstanden te rijden. Onderweg is 
er een gezamenlijke pauzeplaats voor zowel de 
mountainbikers als de racefietsers. Hier kunnen 
alle deelnemers even bijkomen en is er gratis 
sportdrank en versnapering. Met de mountain-
biketocht heb je de mogelijkheid om de afstan-
den 30, 45, 55 en 70 km te fietsen. Slingerend 
over de verschillende single tracks en onverhar-
de paden kunnen zowel beginners als de gevor-
derde fietsers deelnemen aan deze tocht.

De Bosduivels hebben dit jaar een nieuwe route 
uitgezet voor de racefietsers en men heeft hier 
de keuze de afstanden 60 of de 110 km te rijden. 
Midden in deze route vindt de pauze plaats op 
een locatie samen met alle overige deelnemers. 
Het inschrijfgeld bedraagt €4,00 en op vertoon 
van een NTFU-pas krijgt men 1 euro korting, 
jeugd tot en met 12 jaar kan gratis deelnemen. 
Inschrijven voor de mountainbike afstanden 30, 
45, 55 kan van 8.00 tot 10.00 uur en voor de 
70 km van 7.30 tot 9.30 uur. Inschrijven voor 
de racefietsen afstanden kan voor de 60 km van 
8.00 tot 10.00 uur en voor de 110 km van 7.30 
tot 9.30 uur. Er is de mogelijkheid om uw fiets 
te reinigen na de fietstocht. Meer informatie is 
te vinden op www.debosduvels.nl, voor vragen 
kan men mailen naar info@debosduvels.  
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Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

Mannen van Petazzie openen 
theaterseizoen Openluchttheater Mariahout 
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Mariahout - Openluchttheater 
Mariahout (OLTM) opent zondag-
middag 17 mei om 13.30 uur haar 
poorten voor alle belangstellenden. 
Vrijwilligers van het theater staan na 
een winter vol voorbereidingen klaar 
om het publiek weer te ontvangen. 
Vol trots presenteert men deze mid-
dag het programma met als hoogte-
punt het optreden van ‘De mannen 
van Petazzie’. De MooiLaarbeekKrant 
sprak Marcel Stevens (Silvano) die sa-
men met Peter Adriaans (Harrie) het 
theater onveilig komt maken.

Warme herinneringen
“Een geweldig theater. Het is na de 
renovatie alleen maar mooier ge-
worden.” zegt Marcel Stevens. Nog 
steeds bewaart hij warme herinnerin-
gen aan zijn eerdere optredens op de 
stenen van het openluchttheater in M 
ariahout. “We werden ‘in de watten 
gelegd’. Alles werd voor ons gedaan.” 
Marcel herinnert zich een optreden 
waarbij hij over het water wilde lopen. 
De technische mensen van het open-
luchttheater realiseerden een loop-
plank onder het wateroppervlak en zo 
stond Silvano als een ‘heilige’ op het 
water.

De mannen van Petazzie
Samen met typetjes Gertrutte en 
Beppie trokken Marcel en Peter als 
‘Petazzie mi Skruwsaws’ volle zalen. 
Begonnen als een carnavalsact, had de 
groep al snel een ‘hit’ te pakken. “We 
waren uniek met twee Hellemondse 
vrouwkes die scherp praatten. We 
zongen ook a capella.” zegt Marcel. 
“Van het ‘Grand Gala du Keiebijters’ 
belandden we uiteindelijk met eigen 
programma’s in het theater.”Na het 

vervullen van kinderwensen, resulte-
rend in een stop van acht jaar, besloot 
het kwartet nog één keer een optreden 
in ‘het Speelhuis’ in Helmond te ver-
zorgen. “Binnen de kortste keren was 
de zaal uitverkocht. Uiteindelijk heb-
ben we twaalf keer gespeeld.” lacht 
Marcel, die aangeeft dat het daarna 
wel klaar was met Petazzie. Iedereen 
ging zijn eigen weg. Marcel verzorgt, 
naast zijn parttime baan, in de Benelux 
cabaret op maat. “Ik kan goed impro-
viseren. Gisteren trad ik in Den Haag 
nog op voor een staatssecretaris.” 
Samen met Peter vormt hij het gezel-
schap ‘De mannen van Petazzie’. “We 
vullen elkaar als vanouds aan. Ons hui-
dige programma heeft wel meer diep-
gang. Peter blijft de ‘underdog’ en ik 
ben de aangever. Dat lokt ons postuur 
wel uit.” grapt Marcel.

Opening theaterseizoen
Naast ‘De mannen van Petazzie’ zal 
op 17 mei ook de band ‘Just4You’ 
optreden. Deze vijfkoppige band 
speelt classics uit de jaren ’70 tot 
2000. Nederlandstalige muziek wordt 
verzorgd door het orkest ‘Nooit 
Gedacht’. Dit orkest bestaat uit men-
sen met een verstandelijke beper-
king. Verder zou je op deze middag 
zomaar een bosfiguur tegen het lijf 
kunnen lopen of worden verrast door 
een optreden van toneelvereniging 
Mariahout. De winnaressen van het 
Laarbeekse liedjesfestival, WâNâw, 
zullen ook hun opwachting maken.

De entree deze dag is gratis. Kijk voor 
meer informatie op de website van 
Openluchttheater Mariahout: 
www.OLTM.nl 

Het Openluchttheater Mariahout is klaar voor een nieuw theaterseizoen

Evenement
of

Zakelijke bijeenkomst

daphnevanleuken.com
Meer info:

Op de koffie bij:  Stef van Oorsouw
Bedrijf:  Kookcentrum Brabant
Locatie:  Prins Hendrikstraat 8,
  Beek en Donk

Redacteur:  Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen / Marcel van de Kerkhof

Op menig feestje in Laarbeek en omstreken verschijnt regelma-
tig een heerlijke bourgondische tafel, diverse luxe amuses of 
een speciaal op maat gemaakt buffet. Dit alles verzorgd door 
Kookcentrum Brabant. Deze Beek en Donkse kookstudio speci-
aliseert zich niet alleen in het geven van kookworkshops, maar 
heeft ook alle kennis in huis als het over catering gaat. Tijd voor 
een bak koffie met eigenaar Stef van Oorsouw.
 
Stef, de meeste inwoners zullen ervan uitgaan dat jullie alleen 
kookworkshops geven, maar dat is dus niet zo?
“Nee, klopt. Wij verzorgen ook catering, in de breedste zin van 
het woord. Door onze ruime kookstudio, met onder andere twee 
grote keukens, en de professionele chef-koks waarmee wij samen-
werken, kunnen wij hoogstaande catering leveren, helemaal naar 
de wens van de klant. Zo kunnen we het complete feest, als ook 
het eet- en drinkgedeelte verzorgen. Alleen het eten is natuurlijk 
ook mogelijk. Hierbij werken we uitsluitend met verse producten. 
We maken alles zelf. Als wij mogen kiezen, maken we het liefst 
niet een standaard koud en warm buffet, maar net iets anders. Zo 
doen we in de winter veel stampotbuffetten. Ook populair zijn 
onze amuses. Doordat wij veel productkennis en gerechten in huis 
hebben door de kookworkshops die wij geven, bieden wij ook een 
breed assortiment aan amuses aan. Je kunt zelf dus kiezen hoe 
culinair je je hapjes wilt hebben, van de lekkerste worstenbroodjes 
tot een culinair hapje paling met peperkoek!”, aldus de enthousi-
aste eigenaar van Kookcentrum Brabant.

Je zei net ook iets over bourgondische tafels. Wat is dat precies?
“Klopt. We verzorgen veel bourgondische tafels. Ideaal voor tij-
dens een feestje! Wij maken een tafel op vol met heerlijke produc-
ten. Een bourgondische tafel heeft brood als basis. Daarbij varië-
ren we met bijvoorbeeld heel grote carpaccioschalen, luxe wraps, 
gemarineerde zalmzijdes, tapenades, salades en mooie verschil-
lende worsten en kazen. Voor ieder wat wils! Een bourgondische 
tafel is uitermate geschikt voor een feestje, omdat het feest niet 

stil komt te liggen door het eten. De tafel blijft heel de avond 
staan en iedereen kan eten pakken wanneer dat ie zelf wil. We 
krijgen hier altijd heel enthousiaste reacties op.” 

Verse producten, alles zelfgemaakt, professionele chef-koks, cu-
linair. Dat klinkt goed allemaal, maar ook heel duur. Met welke 
portemonnee kun je bij jullie terecht?
“Met elke portemonnee!”, lacht Stef . “Wij streven altijd naar 
kwaliteit. Alles wat wij leveren moet goed en vers zijn. We wil-
len alleen maar het beste van het beste. Maar natuurlijk moet 
het ook betaalbaar zijn voor iedereen. En dat is het ook zeker. 
Een bourgondische tafel heb je bijvoorbeeld al voor 12.50 euro 
per persoon. Ook de amuses kunnen we voor elke portemonnee 
maken, idem dito voor de diverse buffetten.”

Doen jullie ook iets met barbecues?
“Ja, zeker. We verzorgen barbecuekookworkshops bij 
Kookcentrum Brabant, maar we leveren en/of verzorgen ook bar-
becues op locatie. We kunnen voor alles zorgen. Het is aan de 
klant wat hij of zij precies wil. Het kan een wat meer standaard 
barbecue zijn, maar je kunt ook kiezen voor een luxe, culinaire 

barbecue. Bij de barbecueworkshops bij ons op de kookstudio, 
kiezen we vaak even voor net wat andere producten, maar na-
tuurlijk  is er wel voor ieder wat wils. Ook houden we rekening 
met kinderen (en ook met mensen die een allergie hebben of bij-
voorbeeld zwanger zijn – dat doen we overigens altijd .red). De 
aanwezige personen maken bij zo’n barbecueworkshop alles zelf. 
Eerst dus samen koken en daarna samen genieten van het eten! 
De barbecues bij ons op locatie zijn mogelijk vanaf 12 personen. 
Je betaalt dan 50 euro per persoon en dat is all-inclusive. Inclusief 
eten en drinken dus!” 

Interesse?
Kijk voor meer informatie op www.kookcentrumbrabant.nl  of 
neem contact op met Stef van Oorsouw. Dit kan door te mailen 
naar info@kookcentrumbrabant.nl of bellen naar 06-46598595. 

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

OP DE KOFFIE BIJ...  KOOKCENTRUM BRABANT

Een voorbeeld van een bourgondische tafel van Kookcentrum Brabant

Kookcentrum Brabant biedt een breed assortiment aan catering aan
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Een aandeel in elkaar

Wij wensen u een fijne dag!

Onze medewerkers zijn deze dag graag bij hun familie en vrienden. 

Toch kunt u veel van uw dagelijkse bankzaken op Hemelvaartsdag 

ook via internet regelen, waar en wanneer het u uitkomt. 

Donderdag 14 mei zijn de kantoren van Rabobank Peel Noord gesloten

toch gewoon uw
bankzaken regelen!

Op Hemelvaartsdag
zijn wij gesloten 

Heuvelplein 81, Beek en Donk       0492-462833

Moederdag

Zondag 10 mei geopend

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

Boeket Liefst € 17,95

Dauwtrappen in Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel – Samen met folkloregroep 
Dikkemik kunt u op Hemelvaartsdag 14 mei 
gaan dauwtrappen. De dauw op het gras zou 
een zuiverende werking hebben en zou terug 
te voeren zijn op een heidens gebruik om het 
meifeest of de heropleving van de natuur te 
vieren. 

Hoewel dit plaatsvindt op Hemelvaartsdag, 
de dag waarop christenen herdenken dat 
Jezus terugkeerde naar de hemel, heeft het 
gebruik niets met het christendom te maken.
 
Hoe oud de traditie van het dauwtrappen 

precies is, is niet bekend. Vermoed wordt dat 
het gebruik terug gaat tot de Germaanse tijd. 
Volgens het volksgeloof uit die tijd had de 
dauw, vooral op bepaalde dagen, een ma-
gische en genezende kracht. Het ‘dauwtrap-
pen’ was waarschijnlijk één van de Meifeesten 
van de Germanen. In die periode van het jaar 
vierden de Germanen de opkomst van het 
nieuwe leven in de natuur. Er wordt vertrok-
ken om 7.00 uur vanaf de Kouwenberg en 
komen via een wandeling door het buiten-
gebied bij het paviljoen van  het Onze Lieve 
Vrouwe-gilde aan de Hagelkruisweg.
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“Maar ik hoef toch geen testament 
meer te maken, alles is nu toch al 
automatisch via de wet geregeld?”, 
wordt mij regelmatig gevraagd.
“Nou dat valt eigenlijk toch wel te-
gen” menen de meeste mensen wan-
neer ik ze uitleg hoe dat nu precies zit. 
Het klopt dat wanneer u overlijdt en 
een echtgenoot en tenminste 1 kind 
achterlaat, dat dan  automatisch de 
wettelijke verdeling geldt die lijkt op 
het langstlevende testament. Bij de 
wettelijke verdeling komt na een over-
lijden van een van de echtgenoten 
het hele vermogen in eigendom bij 
de langstlevende die daarmee in prin-
cipe kan doen en laten wat hij of zij 
wil. De kinderen krijgen hun erfdelen 
nog niet, maar een vordering, die pas 
opeisbaar is na het overlijden van de 
langstlevende.   
Maar bij die wettelijke verdeling, die 
dus geldt zonder testament, is niet de 
anti schoonzoon- of schoondochter 
clausule (de uitsluitingsclausule) opge-
nomen, die voorkomt dat wat uw kind 
van u erft, gedeeld moet worden met 
een ex partner na een echtscheiding.
Met een testament kunt u uw vermo-
gen ook beter beschermen tegen de 
AWBZ (WLZ) regeling. U kunt hierin 
namelijk opnemen dat de vorderingen 
die de kinderen krijgen op de langstle-
vende ouder, opeisbaar zijn wanneer 
deze in een verpleeg- of verzorgings-
tehuis wordt opgenomen. 
Tot slot kan er altijd op de erfbelasting 
worden bespaard door het maken van 
een testament. Daarin kunnen name-
lijk een aantal “fiscale instrumenten” 
worden opgenomen, die ervoor zor-
gen dat de erfbelasting zo laag 
mogelijk is. Ik reken 
het graag voor u uit! 

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Hollandse witte
asperges AA-kwaliteit

500 gram

4.99

2.99
kilo 5.98W 19 - Aanbiedingen gelden van maandag 4 mei t/m zaterdag 9 mei 2015. 

Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

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

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

OOK VOOR: cATERING 
& AfHAAlmENU’S

Wij staan op de jaarmarkt in Aarle-Rixtel (14 mei)
en geven op iedere aankoop & bestelling 

15% korting!
Jenny Vliegenberg | 06 41605944

info@zachte-zaken.nl | www.zachte-zaken.nl

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

Fietste Mee op 2e Pinksterdag voor Stichting Leergeld Laarbeek
Beek en Donk - Nu de lente weer 
doorbreekt krijgt je weer kriebels 
om buiten te gaan wandelen en 
fietsen om te genieten van de na-
tuur, maar ook omdat bewegen zo 
gezond is. 

Zoals reeds eerder vermeld gaan 
het St. Leonardusgilde en de Scou-
ting van Beek en Donk de organi-
satie van de Fietste Meetocht ter 
hand nemen. Hiervoor is de stich-
ting Goede Doelen Laarbeek opge-
richt. Het bestuur wil dit jaar de op-
brengst besteden aan de Stichting 
Leergeld Laarbeek. 

Het jaar 2014 is voor de Stichting 
Leergeld in Laarbeek een jaar ge-
weest van forse groei. Onder het 
bekende motto: ‘Alle kinderen mo-
gen meedoen, want nu meedoen is 
straks meetellen’, worden kinderen 
uit financieel zwakkere gezinnen 

in de gelegenheid gesteld om deel 
te nemen aan tal van binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Zo-
als het betalen van de contributie 
voor een schoolreisje, een kamp, 
muziekles, een sportvereniging of 
gewoon de jeugdvakantieweek. 
Ook bijkomende zaken zoals sport-
kleding wordt door Leergeld voor 
deze kinderen aangeschaft. Zonder 
deze financiële ruggensteun van 
de stichting Leergeld kunnen deze 
kinderen niet deelnemen aan acti-
viteiten, die voor de ontwikkeling 
van jonge mensen cruciaal zijn.

In Laarbeek is in 2014 de hulp-
verlening aan deze kinderen sterk 
toegenomen. Het aantal kinderen, 
dat werd geholpen, steeg met bijna 
20% tot 113  gevallen. De stich-
ting Leergeld merkt heel duidelijk 
dat ook in de gemeente Laarbeek 
nog steeds sprake is van heel veel 

verborgen armoede, ondanks 
het feit dat landelijk de economie 
weer aantrekt. Hulp aan kinderen, 
die buiten de boot dreigen te val-
len als het gaat om het ‘meedoen’ 
met alle andere kinderen, is meer 
dan ooit een bittere noodzaak. De 
stichting Leergeld bekijkt eerst wat 
er nodig is en betaalt dan de con-
tributie voor het lidmaatschap en 
houdt ook bij of het kind de club 
blijft bezoeken. “Zo blijft een kind 
betrokken bij de maatschappij en 
raakt het niet buiten gesloten”, re-
deneert de stichting Leergeld.

De organisatie van de Fietste Mee-
tocht vindt het daarom belangrijk 
om de opbrengst van de Fietste 
Meetocht van dit jaar ter beschik-
king te stellen aan de Stichting 
Leergeld. Deze fietstocht van 32 
kilometer, met drie rustmomenten, 
vindt plaats op maandag 25 mei (2e 

Pinksterdag) Vertrek tussen 11.00 
en 13.00 uur bij de blokhut van de 
Scouting. Zij willen er een gezellige 
gezinsfietstocht van maken, waar-
aan niet alleen volwassenen, maar 
ook kinderen kunnen deelnemen. 
Het inschrijfgeld is daarom erg 
laag gehouden, €3,00 per persoon. 
Tijdens de fietstocht worden ook 
nog loten verkocht voor het goe-
de doel. De trekking hiervan vindt 
plaats op dezelfde dag om 16.00 
uur bij de blokhut ten overstaan 
van Wethouder Frans van Zeeland. 

In de week voor de fietstocht volgt 
nog nader bericht in De Mooi-
LaarbeekKrant met betrekking tot 
inschrijving en routebeschrijving, 
maar houdt nu al rekening met de 
datum; maandag 2e Pinksterdag. 
Het Gilde St. Leonardus en Scou-
ting Beek en Donk rekenen op een 
grote opkomst.
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nu

€9.95

Zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Callibrachoa “Millionbells”
Vol in de knop, bloeit de hele zomer en 
verkrijgbaar in diverse kleuren! ø20 cm 
in 12 cm pot. Per stuk € 1.99

Woonaccessoires
Bij de Biezen kan je kiezen!

Boeket in vaas
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren, 50 cm hoog
compleet met vaas 
en hartje! 
Van € 8.99

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

Bacopa “sneeuwvlokje”
Vol in de knop, bloeit de hele zomer. 
ø 20 cm in 12 cm pot. Van € 1.99

Aardbei Jumbo
Je eigen aardbeien 
op balkon of terras? 
50 cm hoog in 
27 cm pot. Van € 9.95

Moederdag Boeket
Mooi vol en vers handgebonden boeket.
Verkrijgbaar in 
diverse kleuren 
met hartje. 
Van € 14.95

nu

€5.99

nu

€0.89

nu

€9.99

Kruiden festival
Uw moeder kweekt voortaan haar  
eigen kruiden! Dienblad met  
7 soorten keukenkruiden  
in handige  
cadeauverpakking. 
Van € 14.95

Jasmijn Solanum
Piramide vorm, 
80 cm hoog in 
19 cm pot. 
Van € 12.99

Goedkoop hangen
Prachtige hangplanten 
verkrijgbaar in diverse 
kleuren, ø 40 cm. 
Van € 8.99

Hortensia
Voor binnen en buiten! Verkrijgbaar 
in diverse kleuren met minimaal 10 
bloemen in 23 cm pot. Van € 14.95

Deze aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m 12 mei 2015

nu

€5.99

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

nu

€7.99

• In ieder gewenst bedrag

   tegoed mag in delen 

   handig draagtasje!

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

bloemen in 23 cm pot. Van € 14.95

Goedkoop hangen
Prachtige hangplanten 
verkrijgbaar in diverse 
kleuren, ø 40 cm. 
Van € 8.99

Goedkoop hangen

in 12 cm pot. 

Jasmijn Solanum

7 soorten keukenkruiden 

cadeauverpakking.

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

Aardbei Jumbo
Je eigen aardbeien 
op balkon of terras? 

 Van € 9.95

WoonaccessoiresWoonaccessoiresWoonaccessoiresWoonaccessoiresWoonaccessoiresWoonaccessoiresWoonaccessoiresWoonaccessoiresWoonaccessoires

Boeket in vaas
Verkrijgbaar in diverse 

nu

€9.99

nu

€4.99

1 + 1 
GRATIS

Hier worden moeders blij van!

Het Mooiste GroenHet Mooiste GroenHet Mooiste GroenHet Mooiste GroenHet Mooiste Groen
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Mooi UIT in Laarbeek

GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

 PANNENKOEKENHUIS  A Koppelstraat 35, 5741 GA 
Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81 

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Koffi etafels
Personeelsfeesten - Jubilea - Evenementen

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

Vonderweg 5a-b, Beek en Donk, 0492 - 46 50 50 Benieuwd naar de mogelijkheden?  www.dekoppelen.nl

Kom genieten op ons zonnig terras met prachtig uitzicht!

Iedere moeder krijgt van 
ons een leuke attentie

mei   

 SPECIAL    
 

 IJssalon

De Verrassing

Ben je een cadeautje vergeten voor Moederdag? 
Niet getreurd, wij zijn gewoon open

Wil je tijdens een feestje jouw gasten verrassen met een 
ijsje? Huur onze ijsbox of ijskar

Wist je dat wij meedoen met de Terras-naar-Terras 
route en dat je een ijscoupe kunt krijgen met 
het Smikkelboekje 

Loop eens bij ons binnen

BBC-jazz op Moederdag in de Cacaofabriek

Beek en Donk/Helmond - Is het leuk om op 
Moederdag je kinderen en jezelf eens te trak-
teren op een gezellig muzikaal middagje? Nou 
moeders, dat kan!  Speciaal voor alle moeders 
en andere liefhebbers van een swingend stukje 
jazzmuziek verzorgt de BBC-Jazz uit Beek en 
Donk voor u in de Cacaofabriek te Helmond op 
zondagmiddag 10 mei vanaf 15.00 uur een op-
treden.

Als je denkt aan jazzmuziek, denk je misschien 
aan een swingend muziekje op de achtergrond 
terwijl je geniet in het zonnetje van een heerlijk 
glaasje bier of wijn. Een heerlijk gevoel wat je 
daadwerkelijk kunt beleven tijdens het concert 
van BBC-jazz.

BBC-jazz onderscheidt zich van veel andere 
bands door haar minder traditionele repertoire 
keuze. De BBC-jazz band speelt Swing, Rock, 
Latin, Samba en Blues. Het repertoire bevat zo-
wel moderne als klassieke swingstukken. Bij een 
jazzband horen natuurlijk zowel klassieke als 
moderne blues thema’s. 

Voor de moeders op Moederdag zullen wij on-
getwijfeld nummers spelen die speciaal voor de 
dames geschreven zijn. Wat te denken van num-
mers als ‘String of Pearls’, ‘Summertime’, ‘Watch 
what happens’, en een nummer uit de jeugdja-
ren ‘Born to be wild’.

De BBC-jazz is in de afgelopen jaren niet alleen 
veel veranderd van samenstelling, ook de mu-
ziekkeuze is veranderd. Zij laten graag hun nieu-
we stijl aan u horen. De BBC-jazz treedt steeds 
vaker op in de regio. Op Koningsdag brachten 
zij een muzikale felicitatie aan de gedecoreerden 
van Laarbeek. Ook zijn ze binnenkort te beluis-
teren op het Midzomernacht spektakel in de 
Muziektuin in Beek en Donk. BBC-jazz staat on-
der bezielende leiding van de ervaren muzikant 
Pierre Heesakkers. 

Misschien denk je bij jazzmuziek ook wel eens 
aan een avond swingen en volledig uit je dak 
gaan? De BBC-jazz kan je een dergelijke avond 
bezorgen.

The Timeless Big Band bij Wim Beeren 
Jazz Society 
Aarle-Rixtel - The Timeless Big Band, o.l.v. 
Jos Beeren, geeft op zondag 7 juni een 
uniek reünie-concert bij Wim Beeren Jazz 
Society in zaal Van Bracht aan de Kerkstraat 
in Aarle-Rixtel. 

The Timeless Big Band geldt als een van de 
toonaangevende big bands in Europa. Met 
musici uit o.a. het Metropole Orkest, de WDR 
Big Band en het Brussels Jazz Orkest en een 
zeer herkenbaar repertoire (Glenn Miller, 

Count Basie, Duke Ellington, Frank Sinatra 
etc.) zou het wel eens een legandarische mid-
dag kunnen worden. In bijna alle Nederlandse 
theaters en concertzalen werd in de loop 
der jaren opgetreden, evenals op tournees 
naar talloze Europese landen, Japan en de 
Caribbean. Gezien de verwachte belangstel-
ling is een voorverkoop gestart. Via de web-
site www.wimbeerenjazzsociety.nl is nadere 
info te verkrijgen en zijn kaarten à €10,00 te 
bestellen. De middag begint om 14.30 uur.

Aarle-Rixtel - In het Kouwenbergs kerkje 
In Aarle-Rixtel vindt op zondag 10 mei en 
Hemelvaartsdag, 14 mei, een grote boe-
kenmarkt plaats. Ook dit jaar is er een rijk 
geschakeerd aanbod van boeken van aller-
lei genres. 

Naast romans van bekende schrijvers, zijn 
er thrillers, oorlogsromans, zomerromans, 
streekromans, kinderboeken, historische 
boeken, natuurboeken, studieboeken, 

kookboeken, naslagwerken en andere in-
formatieve boeken in de aanbieding. De 
opbrengst is bedoeld voor de restauratie 
en onderhoud van het kerkje, waaronder 
het torentje, de voorgevel, de banken en 
de consistoriekamer. De boekenmarkt start 
op beide dagen om 11.00 uur en duurt tot 
17.00 uur. U kunt nog boeken beschikbaar 
stellen via tel. 0492-381851.

Grote boekenmarkt in het Kouwenbergs 
kerkje

Beekse Oude Toren open voor publiek
Beek en Donk - Voor de vierde keer wordt 
in deze regio op Hemelvaartsdag de his-
torische Torendag gehouden. Eén van to-
rens die dan de aandacht krijgt is de Oude 
Toren in Beek en Donk. 

Dit eeuwenoude monument is onlangs he-
lemaal opgeknapt. Bij de renovatie is ook 
veel aandacht besteed aan de toeganke-
lijkheid voor publiek. Er is nieuwe verlich-
ting en een touwleuning bij de wenteltrap 
aangebracht en in de houten borden van 
de galmgaten zijn luikjes gemaakt, zodat er 
van iedere zijde een goed uitzicht bestaat. 
U bent op donderdag 14 mei van harte wel-
kom om de prachtige toren te bezoeken. 

U kunt informatie krijgen over de historie 
van de Oude Toren en de verdwenen kerk, 
maar ook over de sfeervolle begraafplaats 
rondom. Leden van heemkundevereniging 
De Lange Vonder verstrekken deze infor-
matie en  begeleiden u naar het bovenste 
deel van de toren waar u kunt genieten van 
een uitzicht over de omgeving. 

De Oude Toren aan de Dr. Timmerslaan in 
Beek en Donk is op donderdag 14 mei te 
bezichtigen van 12.00 tot 16.00 uur. De 
toegang is gratis. Meer informatie over de 
regionale Torendag is te vinden op www.
kerkenindepeel.nl.



Donderdag 7 mei 201528 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Gratis parkeren!

MEIVAKANTIE? 

FILMPJE PAKKEN!

P

Voor het complete filmprogramma, 

online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en 

blijf op de hoogte van al 

onze acties, premières  

en specials!

INDUSTRYBIOSCOOP.NL

OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel

NCB-Laan 52a
vanaf 28 april t/m

 10 mei 

VROEGE VOGELS 

KORTING!
alle films voor 12.00u:

€5,50*

*ex. 3D en lange films toeslagen

VACATURE

DOCENT / PRAKTIJKINSTRUCTEUR 
BOUW NIVEAU 4

Bouw Infra mensen Mierlo is de handelsnaam van de BV Praktijkopleiding SBRH 
en is een samenwerkingsverband van bedrijven in de regio Zuid Oost Brabant. Als 

voornaamste activiteit verzorgt Bouw Infra mensen Mierlo, samen met haar bedrijven, 
het praktijk deel van de beroepsopleidingen in de Bouw en Wegenbouw. Naast 

bovengenoemde hoofdactiviteit verzorgt Bouw Infra mensen Mierlo praktijkinstructies 
voor volwassenen en doelgroepen.

Onze kandidaat is bij voorkeur woonachtig in de regio Helmond/Peelland.

Bouw Infra mensen Mierlo biedt de geschikte kandidaat een afwisselende en uitdagende 
baan in haar opleidingscentrum in Mierlo. 

Honorering en overige arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Het bestuur nodigt geïnteresseerden uit hun sollicitatiebrief voor 16 mei a.s. te richten aan:
Bouw Infra mensen Mierlo, Postbus 115, 5730 AC Mierlo.

Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer 
P.A.J.M. van Kessel, directeur. Tel.: 0492 – 66 55 05

www.bouwinframensen-mierlo.nl

De werkzaamheden van de betreffende 
functionaris zijn als volgt te omschrijven:

De juiste kandidaat dient te beschikken 
over:

• geven van les aan leerlingen,  o.a. 
midden kader niveau 4 i.s.m. het ROC

• begeleiding en aansturing van 
jongeren zowel intern (instructie) als 
extern (opbouwplaats)

• overleg met instanties betrokken bij 
de opleiding

• het geven van voorlichting op de 
diverse scholen

• het geven van praktijkinstructie in de 
werkplaats

• werk- en denkvermogen op minimaal 
HBO niveau

• ervaring in de uitvoerende bouw
• goede contactuele eigenschappen, 

teamgeest, initiatief en ambitie
• taalvaardigheid in woord en geschrift
• een rijbewijs
• vermogen en inzicht in coördinatie en 

planning
• bevoegdheid als docent bouw

Mooi Jong in het Vak
Opening Evelien Mondhygiënepraktijk

Per 20 april is mijn praktijk “Evelien 
Mondhygiënepraktijk” in Aarle-Rixtel 
geopend. Om die reden wil ik mezelf aan u 
voorstellen.

Mijn naam is Evelien Hagelaar, geboren 
en getogen in Aarle-Rixtel. De opleiding 
mondzorgkunde heb ik gevolgd aan de 
HAN te Nijmegen, waar ik in augustus 2013 
mijn diploma behaald heb. De afgelopen 
twee jaar heb ik in drie algemene praktijken 
gewerkt om zoveel mogelijk ervaring op te 
doen op het gebied van mondhygiëne en 
tevens ben ik lid van de beroepsvereniging 
NVM en het kwaliteitsregister voor 
mondhygiënisten (KRM). Daarnaast besteed 
ik buiten de stoeluren veel aandacht aan 
mijn vak door cursussen en congressen 
te volgen. Steeds meer groeide bij mij het 
verlangen zelf een praktijk te beginnen. Ik 
ben de uitdaging aangegaan en ga die met 
vol enthousiasme tegemoet!

Als mondhygiëniste richt ik me op 
de preventie van gaatjes in tanden 
en kiezen  en op het voorkomen van 
tandvleesaandoeningen.  Ieder gebit kan 
te maken krijgen met tandsteen, aanslag, 
gevoelige tandhalzen, teruggetrokken of 
bloedend tandvlees. Ook als u gaatjes heeft 

of last heeft van een slechte adem kan 
u bij mij terecht. Deze “aandoeningen” 
betekenen lang niet altijd dat er sprake is 
van een slecht gebit. Het is wel belangrijk 
dat dit behandeld wordt om erger te 
voorkomen. Liever nog, dat u samen 
met mij de aandoeningen voor bent 
met regelmatig onderhoud. Preventieve 
mondzorg dus.

Wat veel mensen niet weten is dat 
sommige aandoeningen in uw lichaam de 
kwaliteit van uw gebit en tandvlees kunnen 
beïnvloeden, of andersom. Bijvoorbeeld 
als u lijd aan hart- en vaatziekten, diabetes 
of wanneer  u zwanger bent. In deze 
specifieke gevallen is een bezoek aan een 
mondhygiënist  zeker aan te raden. Een 
mondhygiënistenpraktijk is rechtstreeks 
toegankelijk, u heeft dus geen verwijzing 
nodig van de tandarts.  

De praktijk is geopend op dinsdagavond 
van 18.00 tot 21.00 uur, woensdag en 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en is 
gevestigd op Molenstraat 9C te Aarle-Rixtel.

Meer informatie kunt u vinden op www.
evelienmondhygienepraktijk.nl of neem 
contact op via tel. 06-36339274 of stuur 
een mail naar 
info@evelienmondhygienepraktijk.nl.

Uw gebit is een glimlach waard!

Aftellen… tot 14 mei
Laarbeek - Nog een paar nachten te gaan. 
Dan loopt Peter Ronkes Agerbeek 40 km mee 
in de Nacht van de Vluchteling. Nerveus? 
Peter: “Nee, dat niet. Wel nieuwsgierig. In 
de aanloop naar de Nacht leer je veel an-
dere loopsters v|m kennen. Echt leuk. Met 
mensen die ik nog nooit ontmoette heb ik 
nu warme contacten via telefoon en inter-
net. Straks ontmoet ik die.”

Helemaal klaar met trainen? 
“Nou, ik heb wel veel gelopen de laatste 
tijd. Maar mensen die eerder meededen, 
waarschuwen dat de klap na 25 kilometer 
komt.  En ’s nachts is dat toch anders. Je 
kunt met bezemwagens naar het eindpunt 
als het echt niet meer gaat. Maar dat wil 
ik niet. Vluchtelingen hebben immers ook 
geen keuze?”

Discussiepunt 
Sommige mensen vinden dat vluchtelingen 
niet hierheen moeten komen. We hebben 
het hier zelf ook niet makkelijk, vinden ve-
len. Vlammen uit kleine oogjes: “Die men-
sen weten waarschijnlijk niet waar ze het 
over hebben. Ten eerste: Syrische vluchte-
lingen waarvoor dit jaar wordt opgehaald, 
blijven in de buurlanden daar. Die bieden 
we noodhulp. Van drinkwater voor een paar 
euro tot hygiënekits voor €35 en onderwijs 
voor 2 tientjes meer. Weet je, als je hier in 
de bijstand zit, heb je nog altijd een huis, 
eten, kleding. Velen hebben het hier ook 
niet makkelijk… Dat is zeker waar, maar dit 
is toch wel iets anders. Niemand verlaat voor 
de lol het eigen land.”

Goed opgehaald in de Muziektuin?
“Die middag was een schot in de roos, ook 
dankzij Transito. Vooral ook veel erover kun-
nen praten. Mensen zijn zonder meer van 
goede wil, maar weten vaak niet precies wat 
er speelt. Mede door de opbrengst van het 
benefiet sta ik nu op de 2e plaats van de 1200 
landelijke wervers. Kijk maar eens op www.
nachtvandevluchteling.nl/peterronkesager-
beek. Daar kun je doneren en zien dat we de 
tv-persoonlijkheden voorbij streefden. Daar 

mag Beek en Donk best trots op zijn. Op dit 
dorp ben ik in ieder geval apetrots!”

Kan men nog bijdragen? 
“De site blijft nog tot circa een maand na 
Hemelvaart open. Doen dus! Voor wie nu 
meer dan €10 bijdraagt, deel ik Rijmcoupons 
uit. Hoe groter de bijdrage, hoe omvangrij-
ker het Sinterklaasrijm, een liefdeslied of een 
feestgedicht.”

Volgend jaar weer?
Peter, breeduit lachend: “Absoluut! Dit is 
zo’n hartverwarmend gebeuren!”
Voor vragen kan te allen tijde contact worden 
opgenomen met Peter Ronkes Agerbeek via 
mail info@petertbd.nl of tel. 06-53362942.
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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

VOLOP MOEDERDAG 
CADEAU‛S!

VERWEN MOEDER MET MOOIE 
BLOEMEN EN PLANTEN

MOEDERDAG GEOPEND VAN 10.00 UUR TOT 14.00 UUR

Op een vrijdagmiddag in april ston-
den 24 Mariahoutse jongeren-in-spe 
nabij de Vughtse gevangenis te tur-
ven hoeveel mensen er in en uit de 
stalen celdeuren kwamen. ‘Jongens, 
meiden, nog even geduld de rondle-
iding in Kamp Vught zal zo gaan be-
ginnen.’ We waren deze zonnige mid-
dag te gast op een historische plek in 
de vaderlandse geschiedenis. In de 
klas hadden we ons al voorbereid op 
dit bezoek middels een fi lm, waarin 
het joodse meisje Roosje Mozes de 
hoofdrol vertolkte. Het nagespeelde 
verhaal berustte op een waarheids-
getrouwe gebeurtenis die voor Roosje 
dramatisch eindigde met het kinder-
transport (5 juni 1943) naar vernietig-
ingskamp Sobibor te Polen.
Met deze achtergrondkennis startte de 
rondleiding. Twee rondleiders werden 
ons toegewezen. Eentje in opleiding, 
die ons door de tentoonstellingsrui-
mte loodste, naar buiten toe, langs 
de maquette van Kamp Vught zo de 
nagebouwde barak in. Daar namen 
we plaats op de eenvoudige houten 
banken en beluisterden we de ver-
halen die de beste man vertelde over 
‘Konzentrationslager Herzogenbusch’. 
We bekeken ook de slaapbarak, waar 
we leerden dat de gevangenen het 
liefst boven sliepen: ‘Anders kreeg je 
de urine van je bovenslaper op je!’
Met de verhalen nog vers in het geheu-
gen liepen we de buitenlucht weer in. 
De ervaren gids nam het over. Duideli-
jk te verstaan en ontzettend bevlogen 
liet hij ons weten hoe gevangenbe-
waarders (‘nazi’s’) omgingen met de 
gevangenen. Gruwelijke spelletjes 
werden gespeeld met hen, want: ‘Als 
je hier gevangen zat werd je identiteit 

je afgenomen, zelfs je naam. Je was 
niets meer.’ Onder de indruk liepen 
we naar het monument wat achterop 
het terrein stond. Dit monument bevat 
alle namen van de kinderen die op 
het kindertransport zijn gezet en uit-
eindelijk zijn vermoord. ‘Goh, moet je 
eens kijken, dit meisje was 2 maanden 
oud!’ Verbijstering en ongeloof bij de 
8e groepers. Hoe kan zoiets nou ge-
beuren? 
Nadat we kort bij het crematorium stil 
hadden gestaan (deze was nu in on-
derhoud) liepen we stil terug naar de 
tentoonstellingsruimte. Daar aangeko-
men werd op de herdenkingsmuur 
door een aantal van de kinderen een 
respectvol berichtje achtergelaten: 
‘Dit mag nooit meer gebeuren.’ Nadat 
we afscheid hadden genomen van de 
beide gidsen keken we nog even kort 
zelf rond. Er werden foto’s gemaakt 
om ook thuis te laten zien en te ver-
tellen wat deze middag in een uurtje 
allemaal voorbij was gekomen.
Rond drieën liepen we de buitenlucht 
tegemoet, behoorlijk onder de indruk. 
‘Poeh, wat ben ik blij dat ik in vrijheid 
mag leven, zeg!’

Mees Joost 

Vrijheid

‘Poeh, wat ben ik blij dat ik in vrijheid 
mag leven, zeg!’

Mees Joost 

mag leven, zeg!’

Mees Joost 

COLUMNSporten tijdens inloopmiddag De Boemerang
Beek en Donk - Met ingang van woens-
dag 13 mei kunnen tieners uit groep 6 
en hoger tijdens de inloopmiddagen 
van De Boemerang gebruik maken 
van de gymzaal bij het ontmoetings-
centrum. De inloopmiddagen vinden 
plaats tijdens schoolweken op woens-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. 

Naast de gebruikelijke gezelligheid 
en vrijetijdsbesteding kunnen tieners 

voortaan zo’n anderhalf uur onder be-
geleiding komen sporten. Iedere week 
komt er een andere sport aan bod. 
Welke sport dat is, wordt in overleg 
met de aanwezige tieners bepaald. 
Gedurende de inloopmiddagen van De 
Boemerang zijn tieners vrij om in en uit 
te lopen. Zij kunnen de hele middag 
blijven, maar kunnen dus ook zomaar 
even binnenkomen als het hen uitkomt. 
Er is begeleiding aanwezig, maar deze 

is niet verantwoordelijk voor de tieners 
die gebruik maken van de inloopmid-
dag. Ouders/verzorgers die een kijkje 
willen komen nemen, of een praatje 
willen maken met de begeleiders, zijn 
natuurlijk van harte welkom.

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Douwe Egberts Aroma 
rood of Décafé

alle soorten

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJS

W 19 - Aanbiedingen gelden van maandag 4 mei t/m zaterdag 9 mei 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Bij aankoop van 2 artikelen 25% korting. 
Prijsvoorbeeld: Douwe Egberts Aroma rood koffi e snelfi ltermaling 

à 250 gram van 5.14 voor 3.85

KNALLERKNALLERWEEKEND

Zo worden bij Bavaria de ramen gewassen. 
Enige vereiste: ..een zwemdiploma!

Groet, 
Annegeert Steenbakkers

Mooi Gespot

Friesen&Friesen 3 in ’t Oude Raadhuis
Beek en Donk - Voor de derde 
keer gaan Ingrid Friesen en Wil 
Friesen (nicht en oom van elkaar) 
een kunstzinnige samenwerking 
aan. De derde ‘Friesen&Friesen’ 
vindt plaats In ’t Oude Raadhuis 
te Beek en Donk. 

In deze karakteristieke locatie zul-
len ze  hun in aard en verschijning 
zeer verschillende kunstwerken 
laten zien. Deze verschillen leiden 
tot verrassende combinaties die 
elkaar uitdagen of juist vinden in 
een onverwacht en uniek samen-
spel. Voor beide kunstenaars is het 
uitgangspunt dat de expositie zich 
vormt tot een ‘Gesamtkunstwerk’.  

Ingrid Friesen – werken op pa-
pier, schilderijen
Ingrid Friesen (1972) is na haar 
opleiding aan de Kunstacademie 
in ’s-Hertogenbosch als freelance 
illustrator aan het werk gegaan. 
Ze illustreert vanuit haar atelier in 
Oss onder andere kinderboeken, 
ontwerpt geboorte- en trouw-
kaarten en illustreert voor edu-
catieve uitgeverijen. Haar laatste 

prentenboek ‘Binnenstebuiten’ 
komt dit voorjaar uit en is te zien 
tijdens de expositie. Naast de ori-
ginele illustraties van het boek en 
ander werk in opdracht, toont ze 
ook haar vrije werk.

Wil Friesen – fotowerken, instal-
laties
In de fotowerken van Wil Friesen 
(1947 – autodidact) vormt het 
landschap een belangrijk thema. 
Het gaat bij hem niet om de 
schoonheid van het landschap 
of de grootsheid van de natuur. 
Altijd vertonen zijn beelden im-
perfecties. Ofschoon niet bewust 
gekozen lijkt hij in zijn fotower-
ken te zoeken naar een verbeel-
ding van (aspecten van) het we-
zen van het landschap. Volgens 
Wil Friesen is het wezen van het 
landschap de continuïteit van de 
natuur, feitelijk dus de kringloop 
van het leven. Het landschap kan 
behoorlijk worden mishandeld. 
Maar deze aantasting wordt ont-
stegen, de kringloop herstelt zich 
en het landschap wordt (weer) 
doordrongen van zijn wezen. De 

begroeiing schiet weer op. Het 
landschap hervat zich, het lijkt 
alsof er niets is gebeurd… 
Naast het fotografische werk zijn 
er ook enkele installaties van Wil 
Friesen te zien. Soms is er nog de 
verbinding met fotografie maar 
het is geen vast vertrekpunt bij 
het maken van deze werken. Hij 
ervaart dit loslaten met het foto-
grafisch medium als een plezie-
rige vrijheid om op een andere 
manier met de kunst om te gaan. 
In zijn installaties gaat het meestal 
om herschikking van (gevonden) 
voorwerpen die in de nieuwe or-
dening worden losgemaakt van 
hun oorspronkelijke functie.

De expositie start op zaterdag 9 
mei en is te zien tot en met zon-
dag 31 mei 2015. De tentoonstel-
ling kan op zaterdag en zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur worden 
bezocht. Op zondagmiddag 31 
mei is er van 14.00 tot 17.00 uur 
een feestelijke finissage waaraan 
wordt meegewerkt door akoes-
tisch trio ‘de BuuV’. Toegang is 
gratis en iedereen is welkom.
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MooiLaarbeekkrant

Voor één van de leukste moeders 
van Laarbeek

Toni en Mieke van den Bergh 
Heuvelplein 26, Beek en Donk

Tel: (0492) 46 17 40

Geurenset van 
Naomi Campbell

Papenhoef 21, Lieshout     www.triafi etsen.nl

Voor één van de leukste moeders van Laarbeek

de Basil Blossom dubbele tas 
inclusief bijbehorende bel 

t.w.v. € 69,95t.w.v. € 69,95

Mam, wij vinden jou LIEF!!!!
Mam, wij vinden jou SUPER!!!!
Mam, wij vinden jou TE GEK!!!!
Mam, een SUPER FIJNE Moederdag!!!!

Dikke knuffel van Sophie, Juul en Jans.

Hey moeders...ja dat ben 
jij in de krant! Waarom? 
Omdat ik je op deze manier 
wil laten weten dat ik 
lofjoedetdemoordstikt!
Fijne Moederdag alvast. 
We gaan al bijna moederdag-
shoppen met onze Jezus erbij. 
Dikke kus van Mandy

Mama Mandy Verhagen-
Slaets is de allerliefste en 
gekste mama van de hele 
wereld!!! Daarom een gekke 
foto van “ons mamaatje” voor 
in de krant!! WE LOVE YOU 
MAMA XXX 
Yindi en Jaylee!!

Fijne Moederdag 
mama, love you!  
Melany en Jim X

Sinds 26 jaar dat ik in Frankrijk woon, heb ik geen 
Moederdag meer samen met je kunnen vieren. Ook dit 
jaar is het voor mij weer onmogelijk om erbij te zijn. Op 
deze wijze wil ik je dan toch even zeggen hoeveel ik van 
je hou en je bedanken voor alles wat je voor me gedaan 
hebt toen ik nog thuis woonde, maar ook sinds dat ik ben 
vertrokken.  Je t’aime Maman!  Benita 

Lieve Mama,
Ik wil je graag op deze manier bedanken 
omdat je er altijd voor me bent.
Je staat dag en nacht voor me klaar, 
steunt me en ik kan overal mee bij je terecht.
Ik zeg het eigenlijk nooit, maar ik waardeer 
je enorm om wie je bent.
Je bent de beste en liefste moeder 
die ik me kan wensen.

Ik hou van je.
x Fanny

Hoi lieve mama, ik wil alleen even zeggen dat je heeeel 
lief voor me bent en dat ik heel veel van je hou!!!

Dikke kus en liefs van Nikki vd Linden

Het mooiste briefje om thuis te zien liggen!

Marjolein van Os

Auke Segers

Deze waardebon is voor de moeder van Melany en Jim Deze waardebon is voor Marjolein van Os

*Waardebonnen kunnen opgehaald worden                    
  bij de betreff ende ondernemers
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MooiLaarbeekkrant

Heuvelplein 81, Beek en Donk       0492-462833

Voor de liefste 
moeder van Laarbeek

€20,-WAARDEBON

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

Waardebon t.w.v. € 25,- 
voor een van de liefste 

mama’s van Laarbeek

Lieve mam,
 
Met dit berichtje wil ik je een heel fi jne 
Moederdag toewensen, vanuit Canada. 
Dat heb je echt wel verdiend, want wat ben 
je toch een geweldig lief moederke. 
Je staat altijd klaar voor iedereen, je deur 
staat altijd open en de koffi e is snel gezet. 
Dus lieve mam laat je speciaal  vandaag 
maar eens lekker verwennen!
Fijne Moederdag LIEVE MAM!
 
voor Martina Biemans – Beek en Donk
van Rianne van Zeeland – Teeswater, 
Canada

Mama ik hou van jou,
daarom deze foto voor jou! 
Groetjes Floor

Ons moeder staat altijd voor iedereen 
klaar.
Als er iets is, kan je bij haar terecht, dat 
is zeker.
Daarom zeggen wij: ‘Moeder we 
houden van je en daarom mag je in de 
MooiLaarbeker’!” 

Liefs en kusjes
Marlène, José en Stephan

Een verassing voor mijn 
allerliefste mama! Nu we 
niet samen kunnen zijn op 
Moederdag wil ik je toch laten 
weten hoeveel ik van je hou. 
Fijne Moederdag en tot over 
drie maanden. Heel veel kusjes 
en knuffels vanuit Italië!

Groetjes,
Vivian van den Wildenberg

Alles wat je voor 
ons doet en hebt 
gedaan, nu is het tijd 
voor jou om in het 
zonnetje te staan!
Lieve mam, fi jne 
Moederdag!!

Xx Sabine en 
Judith 

Lieve mama,
Ik zou een hele pagina vol kunnen schrijven maar 
waar het op neerkomt is dat je voor mij de beste 
moeder in de wereld bent en dat ik niet weet wat ik 
zonder je zou moeten!
Bedankt dat je er altijd voor mij bent.
Ik hou van jou!

Dikke kus, Bella

Voor de liefste Mutti, omdat 
je altijd voor ons (en Jill) 
klaar staat! X Linda, Enya 
en Jonah

Ons mam, wat moet ik zonder jou!
Al ben ik al 15 jaar uit huis en heb ik mijn eigen 
gezinnetje, 
zonder jou zou ik het niet kunnen ...
Ons mam, wat moet ik zonder jou!
Je bent er altijd, met een kopje thee en 
luisterend oor.
Ons mam, wat moet ik toch zonder jou ...
Je bent een geweldige oma voor de kids!
Ons mam, wat moet ik toch zonder jou!
Ik kan me geen betere en lievere moeder 
voorstellen.
Ik ben super trots dat ik jouw dochter mag zijn.
Ons mam, ik kan niet zonder jou!
Veel liefs, Suus

Lieve mama (Maria Huibers),
Jij zorgt niet alleen voor je dochters 
maar ook voor anderen.
Vandaag is de dag dat jij eens een 
keer in het zonnetje mag staan en 
mag genieten. Je bent een sterke, 
mooie vrouw en een moeder uit 
duizenden.
Jij bent slechts een moeder 
in de wereld, maar jij bent een 
wereldmoeder voor ons!
Gefeliciteerd met Moederdag!

Deze waardebon is voor de moeder van Sabine en Judith Deze waardebon is voor Martina Biemans
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Boerdonk - De openbare vergade-
ring van Dorpsraad Boerdonk in ge-
meenschapshuis D’n Hazenpot wordt 
gehouden op maandag 11 mei.  Om 
19.30 uur ontvangst met koffie en thee, 
de vergadering begint om 20.00 uur.

Johan Welboren, wijkagent voor 
Boerdonk , komt zich voorstellen.  
Tijdens deze avond geeft de heer 
Welboren een presentatie ‘BIN’. Dit 
Buurt Informatie Netwerk draait al in 
Erp, Keldonk en Veghel. Middels dit 
BIN heeft de politie extra ogen en oren 
en kunnen inwoners verdachte situ-
aties melden.  Wanneer  bellen naar 
112 of 0900-8844? En hoe kan men 
de eigen bezittingen beschermen te-
gen inbraak.  Ook dit komt dan aan de 
orde. Na de pauze staan actuele onder-
werpen op de agenda die spelen in en 
rondom Boerdonk onder andere Area,  

toelichting wegenplan Erp en N279.
Verder geeft Rini Weijers  een evalu-
atie over het gebruik van de dorpsauto 
tot nu toe en dat deze door iedereen 
in Boerdonk gebruikt kan worden. 

Achter de kerk is de donderdagmid-
dagploeg druk bezig met de aanleg van 
een kloostertuin onder leiding van Jan 
Kerkhof die dit komt toelichten.

Boerdonk - Rini Weijers mocht samen 
met zijn gezin het feit vieren, op vrijdag 
1 mei, dat hij 25 jaar in dienst is bij IBN. 
Hiervan ruim 10 jaar in Erp als beheer-
der van Ter Aa en hierna de overige 15 
jaar als beheerder van Den Hazenpot. 
Samen met alle vrijwilligers werd een 
feestelijke bijeenkomst belegd in den 
Hazenpot.  

Vanuit IBN werd Rini geroemd om zijn 
tomeloze inzet voor Den Hazenpot en 
hoe deze door zijn toedoen het sociale 
en culturele centrum van Boerdonk is 
geworden. Een multifunctioneel ge-
bouw met Rini als spin in het web, die 
de zaken regelt, controleert, in control 
heeft en steeds weer nieuwe initiatieven 
ontplooit. Rini , op zijn beurt gaf een 
korte levensschets van zichzelf en be-
dankte de aanwezige vrijwilligers voor 
hun nimmer aflatende inzet. Hierna 
kreeg Rini de gouden speld van de IBN 
opgespeld en mocht hij van IBN en be-
stuur en vrijwilligers enkele cadeaus 
ontvangen. (een fototoestel voor Den 
Hazenpot en een BBQ/schotelbraai). 

Vanuit bestuur en vrijwilligers werd Rini 
bedankt en toegezongen met een toe-
passelijk lied waarin wederom zijn vele 
kwaliteiten als mens en beheerder/gast-
heer werden genoemd.   Hierna was 

het tijd voor een gezellig drankje dat 
gevolgd werd door een heerlijk Italiaans 
buffet. Rini, namens de hele Boerdonkse 
gemeenschap gefeliciteerd met je 25-ja-
rig dienstjubileum.

MooiBoerdonk
Rini Weijers wint Boerdonkse 
biljartkampioenschappen libre

Boerdonk - Rini Weijers is biljart-
kampioen van Boerdonk geworden. 
Rini mag Boerdonk vertegenwoordi-
gen tijdens de Supercup, waarin alle 
kampioenen van de veghelse kerk-
dorpen, de strijd met elkaar aangaan. 
Op zaterdag 29 augustus wordt deze 
supercup gehouden in zaal Kleijngeld 
te Zijtaart. 

Vanaf donderdagavond 16 april tot en 
met vrijdagavond 24 april werd in ‘Den 
Hazenpot’ te Boerdonk de Boerdonkse 
biljartkampioenschappen libre gehou-
den. 28 boerdonkenaren, verdeeld 
over 7 poules, namen deel aan het 
toernooi. De 7 poulewinnaars en de 9 
die percentsgewijs het beste gespeeld 
hadden, mochten door naar de 2e 
ronde. Daar werd gespeeld volgens 
het knock-out systeem. Wie verloor, 
lag uit het toernooi. Deze wedstrijden 
waren daarom ook erg spannend, en 
de uitslagen verrassend.

Voordat ze toe kwamen aan de finale 
tussen Rini Weijers en Mart Timmers, 
was er de trekking van de loterij. Een 
vijftal mooie prijzen werden er ver-
loot. Deze prijzen waren beschik baar 
gesteld door Agrarisch Boerdonk.  
Hiervoor hartelijke dank. 

De finale 
De te maken caramboles, 25 voor Rini 
Weijers en 44 voor Mart Timmers, 
was voor beide spelers in de huidige 
vorm, geen probleem. Het ging er nu 

om, wie het beste met de spanning 
om wist te gaan. Het werd een span-
nende wedstrijd. De partij ging lange 
tijd gelijk op. Rini bleef echter steeds 
caramboles maken, terwijl het bij Mart 
steeds moeizamer ging. Rini liep uit op 
Mart. In de voorlaatste beurt had Mart 
toch een aanzienlijke achterstand. 
Van opgeven was geen sprake, want 
in de laatste beurt maakt Mart nog 
een mooie serie. Het was echter niet 
genoeg. Rini won de finalepartij met 
31(124%) tegen 49 (111,36%) voor 
Mart, en was de terechte winnaar. Rini 
mag dus namens Boerdonk, deelne-
men aan de Supercup. De organisatie 
wenst hem daarbij dan ook heel veel 
succes. De organisatie wil alle deelne-
mers, tellers en schrijvers, vrijwilligers 
van ‘Den Hazenpot’ en natuurlijk het 
publiek bedanken voor de bijdrage 
aan een wederom geslaagd toernooi. 
Ook Theo Donkers willen zij speciaal 
bedanken voor het samenstellen van 
het wedstrijdschema.

Uitslagen van de finalisten:
                Car:  Beurt  Gem Hoogste serie
1 Rini Weijers      212  140   1.54           14
2 Mart Timmers  375  140   2.68            18
3 Marc Smits      176   140   1,26             9
4 Toon Kanters   190   140   1,36           14
       
De hoogste serie van het toernooi 
werd gemaakt door Joan Huijbers, nl 
26 caramboles in 1 beurt.
Het hoogste wedstrijdpercentage be-
haalde Stefan Donkers, nl. 212,5%

De winnaars. Vlnr: Mart Timmers, Rini Weijers en Marc Smits

Rini Weijers 25 jaar bij IBN

Openbare dorpsraadvergadering 
De aanleg van de Kloostertuin

Verenigingsbarbecue bij RKSV Boerdonk
Boerdonk - Als afsluiter van het seizoen 
staat er altijd bij de laatste wedstrijden 
van de senioren, de verenigingsbarbe-
cue op de rol. Men kan dan onder het 
genot van lekker eten en drinken het 
seizoen afsluiten, en alvast weer plan-
nen maken voor het volgende seizoen. 

Of zoals Boerdonk 2, het kampioensfeest 
nog eens dunnetjes over doen. Voor de 
kinderen was er weer een springkussen, 
of ze konden hun kunsten laten zien op 
het pannaveldje. Kortom die hebben 
zich uitstekend vermaakt. Helaas wilde 
het weer niet echt meewerken en moest 
er nog wat zeilen gespannen worden 
links en recht, maar hierdoor is er niet 
minder gebakken volgens Piet van de 
Crommenacker. Het was gewoon weer 
een geslaagde middag.

Dringende oproep biljartverenigingen
Boerdonk - De Boerdonkse bil-
jartverenigingen ‘De Molen’ en 
‘Krijt op Tijd’ zijn op zoek naar 
nieuwe leden. Heb jij zin om te 
leren biljarten en wekelijks te 
spelen, kom dan gerust een keer 
langs, of neem contact op met 
Theo Donkers, tel. 0492-468485 
of mail tcadonkers@kpnmail.nl. 

Vraag ook je vrienden of je 
buurman om mee te gaan. 
Biljartvereniging De Molen speelt 
iedere dinsdag van 20.00 tot 
23.30 uur. Krijt op Tijd iedere dins-
dag en donderdag van 13.00 tot 
17.00 uur. Beide verenigingen zijn 
gehuisvest in Den Hazenpot. 

Hindernisparcours de Buffelrun
Boerdonk - Overgewaaid uit Amerika, 
neergedaald in het kleine plaatsje 
Boerdonk gelegen in ZuidOost-Brabant, 
een spectaculaire variant van de Obstacle 
Run, namelijk de Buffelrun. Op 30 au-
gustus de Buffelrun 2015 in Boerdonk.

Een hindernisparcours bestaande uit 5 of 
10 kilometer, bestemd voor jong en oud 
en volledig ontworpen met behulp van 
ervaringsdeskundigen op de stormbaan. 

Zij weten wat uitdagingen zijn en hoe ze 
te overwinnen! Om de 500 meter een 
nieuwe uitdaging. Of het nu kruipen door 
modder, springen in het water of klimmen 
over een muur is. Dat maakt niet uit. Je 
kunt alles tegen komen.

Let wel: het is geen wedstrijd. Het gaat 
erom dat je samen met je team de finish 
haalt door met vrienden, familie, collega’s 
of gewoon onbekenden indrukwekkende 

hindernissen te overwinnen. Wil je liever 
individueel deelnemen? Geen probleem. 
Ook dat is natuurlijk mogelijk en zeker zo 
leuk.

Vermoeiend? Jazeker. Indrukwekkend? 
Ongetwijfeld! Maar vooral lol, héél veel 
lol met na afloop een ongelooflijk voldaan 
gevoel. Een ervaring die je samen met je 
vrienden vervolgens onder een heerlijk 
glas bier (of sportdrank) kunt beklinken.

Makkelijk, goedkoop 
en snel een auto huren!

Loop dan snel binnen bij  
deze Autohopper vestiging!

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

www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij
Autobedrijf SARO!

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

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO
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Sportend Laarbeek

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel - Na de promotie van het 
1e elftal, en het kampioenschap van de 
vrouwen, werd afgelopen zaterdag ook 
nog eens de B2 kampioen. Ook bij de 
jeugd kunnen de komende week nog drie 
teams het kampioenschap opeisen. Een 
succesvol seizoen voor de rood-witten.  

Maar ook het 2e elftal van ASV’33 speelt 
een voortreffelijk seizoen en konden uit 

bij Leunen 2 kampioen worden. En al-
leen die mogelijkheid is al een prestatie 
op zich, zeker na de promotie via de 
nacompetitie het vorige seizoen, had 
niemand durven denken of hopen dat 
dit seizoen een kampioenschap moge-
lijk zou zijn. Maar ASV’33 speelde een 
meer dan voortreffelijk seizoen, en met 
1 punt voorsprong op Vitesse’08 moest 
winst in Leunen het kampioenschap 
brengen. Vele supporters waren vanuit 
Aarle-Rixtel afgereisd naar Leunen. Ook 
het 1e elftal van ASV’33 met technische 

staf waren erbij om het 2e elftal bij te 
staan. Vanaf het eerste fluitsignaal zette 
ASV’33 , Leunen 2 onder druk, nadat 
Thomas Fritsen al tot twee keer toe de 
paal trof was het Luuk Bankers die half-
weg de eerste helft met een snoeihard 
schot ASV’33 op een 0-1 voorsprong 
wist te zetten. 

Even later was Thomas Fritsen wel suc-
cesvol en met een beheerst schot gaf ook 
hij de doelman geen enkele kans 0-2. 
Leunen 2 kon hier niet zo gek veel tegen 

over zetten, twee kansjes waren er voor 
de thuisploeg, maar doelman Marnic van 
Rosmalen gaf geen krimp. De rust werd 
ingegaan met een 0-2 voorsprong. 

Na de rust eenzelfde spelbeeld, na 15 mi-
nuten in de tweede helft besliste Thomas 
Fritsen de wedstrijd, wederom zorgde hij 
met een bekeken schot dat de 0-3 op het 
scorebord kwam, en kon er al aan een 
klein feestje worden begonnen. ASV’33 
had de score nog uit kunnen breiden, 
maar met de diverse kansen werd wat 

slordig omgegaan. Terug gekomen uit 
Leunen stond in het dorp de platte kar 
klaar om de spelers en begeleiding op 
een feestelijke manier naar het sportpark 
te vervoeren.  De seizoensafsluiting die 
daar gevierd werd samen met de pro-
motie van 1, het kampioenschap van het 
2e en de vrouwen 1  werd er een om 
nooit meer te vergeten. Namens ASV’33 
danken wij alle trainers, spelers en bege-
leiding van de diverse elftallen voor hun 
bijdrage hierin, ook alle supporters heel 
hartelijk bedankt voor jullie steun. 

voetbal Succesvol seizoen voor ASV’33
Zondag werd het tweede van ASV kampioen 

ASV’33 sluit competitie in stijl af
Aarle-Rixtel – Het vaandelteam van 
ASV’33 heeft ook de laatste wedstrijd 
van het seizoen met winst afgesloten. 
De mannen van Han van Rosmalen 
behaalden een verdiende 2-1 over-
winning tegen Mifano uit Mierlo.

Mifano kwam heel sterk uit de start-
blokken en was veel agressiever dan 
ASV’33. Mifano moest minimaal een 
punt halen om de nacompetitie in te 
kunnen. ASV’33 kon vrijuit voetbal-
len want de tweede plek op de rang-
lijst zou niet meer in gevaar komen. 
Al na 9 minuten nam Mifano een 1-0 
voorsprong, net buiten het strafschop-
gebied loste de spits van Mifano een 
schot op het doel waarbij de doelman 

van ASV’33 Bas van Lieshout kansloos 
was. Na 15 minuten kwam ASV’33 
wat beter in het spel en wist het 
Mifano beter onder controle te hou-
den, en waren Ronny Heijmans en 
Nick Hendriks dicht bij de gelijkmaker. 
Ook Mifano was dicht bij een tweede 
treffer maar met een katachtige reac-
tie van de doelman van ASV’33 wist 
hij een grotere achterstand te voorko-
men, Zodoende ging Mifano met een 
0-1 voorsprong de rust in. 

Na de rust wist Mifano geen enkele 
kans meer te scheppen, ASV’33 con-
troleerde de wedstrijd. In de 53e mi-
nuut kwam ASV’33 op gelijke hoogte, 
Thijs van Uden kwam op rechts heel 

goed door en stelde Nick Hendriks 
in de gelegenheid om de gelijkmaker 
te scoren  1-1. De ASV’33 aanhang 
moest  tot in de blessuretijd wach-
ten tot ASV’33 de wedstrijd besliste, 
Robbert Mol werd in het strafschopge-
bied heel goed aangespeeld en joeg de 
bal keihard tegen de touwen. Hiermee 
gaven ze de promotie nog meer glans, 
door ook de laatste wedstrijd in winst 
af te sluiten. Na het laatste fluitsignaal 
werden de spelers en begeleiding in 
de bloemetjes gezet voor de behaal-
de promotie, Pupil van de week Kato 
Swinkels verzorgde de uitreiking van 
de bloemen, wat ze met plezier en vol 
overgave deed.

Betonblokken nodig?

• Formaat 260x70x100cm 
(LxBxH)

• Gewicht 4100kg
• Stapelbaar en voorzien  

van tand en groef

Bouwcenter Swinkels  |  Deensehoek 8, Lieshout 
T 0499-42 58 55  |  www.bouwcenterswinkels.nl

GEZOCHT: OPROEPKRACHT CHAUFFEUR (M/V)  
Voor besturen betonmixer (c-rijbewijs). 

Inmiddels met pensioen? Voor ons geen probleem!

•

•
•

NU SLECHTS

€50
PER STUK!
Prijs bij afhalen en excl. btw

Betonblokken_a5_swinkels.indd   1 10-03-15   11:28Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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ASV’33 B2 Kampioen
Aarle-Rixtel - De jongens van B2 
moesten vandaag winnen om in de 
race te blijven voor het kampioen-
schap. Na een prachtige goal in de 

eerste helft kwam ASV’33-B2 op 
een 1-0 voorsprong. In de tweede 
helft wisten ze ondanks de druk van 
RoodWit ‘62 deze voorsprong te 

behouden.

Namens ASV’33 Proficiat met dit 
mooie resultaat.



Donderdag 7 mei 201534 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml
Fietszadel naar keuze met bon

#
#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen
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Iedere dag testdag
met volop keuze in 

gebruikte elektrische 
fietsen.

(geldig tm 16 mei 2015)

Maak tijdig  
een  afspraak 

voor een onder-
houdsbeurt

Is uw 
fiets 

gereed 
voor de 
zomer?

Maak tijdig 
een  afspraak 

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

voor de 
zomer?

Laat de 
zomer maar 

beginnen. 

25% KORTING
waardebon

Fietszadel naar keuze met bon

25%
waardebon|ml

Fietsslot naar keuze met bon

(geldig tm 16 mei 2015)
25% KORTING
waardebon

Fietsslot naar keuze met bon

25%

    Is jouw moeder de allerliefste?
 

Stuur dan een mail naar info@kontaktfm.nl en 
vertel ons daarbij waarom zij de allerliefste is.

 
Op moederdag tussen 

12.00 en 14.00 uur bieden we in een 
live radio uitzending, de moeders van 

de vier origineelste verhalen een 
bloemetje aan.

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

Slechte ‘generale’ voor ELI
Lieshout - ELI heeft in het laatste com-
petitieduel tegen laagvlieger Grashoek 
zeker niet kunnen overtuigen door in 
een matige wedstrijd met 2-2 gelijk 
te spelen. Het team van trainer Theo 
Donkers moet veel beter voor de dag 
komen wil het aanspraak kunnen ma-
ken op promotie via de nacompetitie. 

ELI kende wel een voortvarende start. 
De voor het eerst als spits geposteerde 
Sten van Bragt kopte in de 6e minuut 
bekeken de 0-1 binnen. Even later was 
de van een blessure herstelde Frank van 
Berlo dichtbij de 0-2, maar de goede 
Grashoek-goalie redde knap. Na 20 
minuten ontsnapte ELI aan een tegen-
doelpunt, toen eerst Bas Hollanders een 
treffer voorkwam door de bal tegen de 
paal te werken, waarna doelman Robin 
Evers zich in de rebound met ware 
doodsverachting voor de bal wierp. ELI 
had wel een veldoverwicht, maar de 
enkele mogelijkheden waren niet be-
steed aan de ELI-voorwaartsen. Voor 
rust werden wegens lichte blessures uit 
voorzorg nog Frank van Berlo en Aaron 

Hurkx vervangen door Nick Steeghs en 
Joop Engels.    

Ook na rust had ELI een overwicht, 
maar Sten van Bragt en Bram Donkers 
konden de kansen niet benutten. Na 
een uur spelen kwam dan toch de 0-2 
op het scorebord en leek de wedstrijd 
gespeeld toen een Grashoek-verdediger 
door Stijn Donkers in het nauw werd 
gebracht en de bal in eigen doel werkte. 
Even later moest de scheidsrechter met 
een blessure opgeven. ELI-grensrechter 
Wim Donkers nam met instemming van 
beide teams en besturen deze taak over. 
Met verve kweet hij zich van deze taak. 
Toen een kwartier voor tijd de fysiek 
sterke Grashoek-spits onverwacht de 
1-2 binnenschoot kwam bij de thuisclub 
het geloof in een gelijkspel terug en lie-
ten de ELI-spelers zich soms te gemak-
kelijk van de bal zetten. 5 minuten voor 
tijd leverde dat de 2-2 op. ELI trachtte 
in de slotminuten toch nog de overwin-
ning binnen te halen, maar zonder suc-
ces. Doelman Robin Evers had met zijn 
verre uittrap bijna succes, maar de bal 

ging wel over de doelman, maar rake-
lings langs de, voor ELI, verkeerde kant 
van de paal. In de slotseconde had Sten 
van Bragt moeten scoren, maar zijn niet 
te missen kans ging tegen de paal. 
Nacompetitie voor ELI
Zondag start de nacompetitie met de 
wedstrijd MVC – Mifano. ELI speelt zijn 2 
wedstrijden op Hemelvaartsdag 14 mei 
en zondag 17 mei. ELI ontvangt MVC 
thuis en moet op bezoek bij Mifano. 
Afhankelijk van de uitslag van MVC-
Mifano speelt ELI op Hemelvaartsdag 
14 mei eerst thuis of eerst uit. De win-
naar van dit drieluik promoveert naar 
de 4e klasse. De nummer 2 speelt op 
zondag 31 mei op neutraal terrein nog 
een beslissingswedstrijd tegen America, 
kampioen van de 6e klasse. De winnaar 
hiervan promoveert eveneens.

ELI 2 speelt eveneens nacompetitie voor 
promotie. Zondag 10 mei speelt ELI 2 
op het eigen sportpark tegen Avanti 
3, aanvang 11.30 uur. Zondag 17 mei 
staat de return in Schijndel op het pro-
gramma. 

Strijd op het middenveld: vlnr Stijn Donkers (11), Aaron 
Hurkx (8), Frank van Berlo (6) en Bas Hollanders (3)

Lieshout – Nu moest het gaan gebeuren. 
De A1 van de ELI-jeugd stond voor de 
belangrijke opgave zich te revancheren 
van de pijnlijke nederlaag, eind april, bij 
Schijndel/De Wit. Het kampioenschap 
stond op het spel.

Tegenstander Ollandia was niet naar 
Lieshout gekomen om te verliezen. Na 
een 1-0 voorsprong gaf ELI het initi-
atief uit handen. Ollandia benutte de 
kansen en zette ELI  met twee goals op 
achterstand. De ELI-spelers, onder lei-
ding van de vertrekkende coaches Wim 
Donkers en Mark van der Groef, voch-
ten zich terug. Met goals van Joris van 
Ganzewinkel en Erik Swinkels (2x) kwam 

ELI op een 4-3 voorsprong. De spanning 
steeg ten top. Tien minuten voor tijd 
was het opnieuw Joris van Ganzewinkel 
die met zijn derde goal de verlossende 
5-3 binnen wist te tikken. Na het eind-
signaal bleven spelers, trainers en het 
toegestroomde publiek met spanning 
op het veld wachten. Zou naaste con-
current VOW uit Zijtaart punten laten 
liggen? Na een aantal bloedstollende 
minuten kwam het verlossende bericht: 
VOW had met 5-2 verloren van Avanti 
’31. Gehuld in de kampioensshirts en 
omringd door ELI-blauwe rook, werd de   
champagne al juichend ontkurkt en kon 
het feest beginnen. 

Vuurwerk bij 
kampioenschap ELI A1

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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HEUVEL 6  -  LIESHOUT  -  0499-421231  -  PROFILEDECONCURRENT.NL

Hemelvaartsdag zijn wij geopend van 
11.00 tot 16.00 uur

Moederdag tip!

op alle tassen, 
manden en kratten!

20% KORTING

Jeugdteams Sparta’25 knokken voor handhaving

Dj’s sluiten competitie af bij Sparta’25

Sparta’25 nog steeds niet veilig

Beek en Donk - Omdat zowel de A1 
en B1 van Sparta’25 afgelopen zater-
dag niet wisten te winnen, zijn beide 
teams aangewezen op de nacompeti-
tie om handhaving in de hoofdklasse 
te bewerkstelligen. 

Dat dit een pittige klus moge zijn is dui-
delijk. Om handhaving af te dwingen 

moeten er nog liefst 5 wedstrijden 
gespeeld worden in een nacompetitie-
poule van 8 teams. Sparta’25 A1 be-
gint zaterdag met een uitwedstrijd in 
Vinkel tegen EVVC A1. Sparta’25 B1 
begint zaterdag met een uitwedstrijd 
in Volkel tegen Volkel A1. Ook speelt 
Sparta’25 D1 zaterdag 9 mei een cru-
ciale wedstrijd tegen Blauw Geel D2. 

De D1 heeft aan een punt genoeg om 
zich te handhaven in de hoofdklasse. 
Er mag in ieder geval niet verloren 
worden. Aanvang in Beek en Donk 
11.30 uur. kortom spannende weken 
voor de diverse standaardteams van 
Sparta’25.

Beek en Donk - De dames van Sparta 
en het 7e seniorenteam zijn zondag 
10 mei team van de week. Zij hebben 
er voor gezorgd dat een aantal goede 
dj’s de competitie op een passende 

wijze komen afsluiten. 

Funkmaster B, Bon Jaski en audio ad-
dicts laten hun kunsten aan de draaita-
fel zien en horen. Na de wedstrijd van 

het vaandelteam van Sparta’25 vullen 
de beats de kantine langzaam. Kom 
dus naar het clubgebouw voor een 
mooie afsluiting van het seizoen. 

Mariahout - In een wedstrijd waarin 
er alleen voor Stiphout Vooruit belan-
gen waren, verscheen Mariahout met 
een verjongd team. De afscheidne-
mende spelers Wim van den Heuvel, 
Joost de Beer en Han Leenders speel-
den hun laatste wedstrijd. Wim, Joost 
en Han, bedankt voor jullie geweldi-
ge inzet bij Mariahout.

Stiphout Vooruit begon aanvallend en 
kwam al snel op 1-0 door een kopbal 

uit een corner. Mariahout geloofde 
nog steeds in een goede afloop en 
ging voor de gelijkmaker. In een te-
genaanval kreeg Stiphout Vooruit 
een vrije trap op 18 meter, deze werd 
perfect in de kruising geschoten, maar 
nog mooier door Rick van den Heuvel 
uit de bovenhoek geranseld. 

Na de pauze een aanvallend 
Mariahout met enkele goede mo-
gelijkheden. Een mooie voorzet van 

Joost de Beer werd ternauwernood 
door een speler van Stiphout van rich-
ting veranderd, waardoor de 16-jarige 
Tim Barten niet tot scoren kon komen. 
De stand bleef tot en met het einde op 
1-0 staan, waardoor Stiphout Vooruit 
de periodetitel pakte. Namens het 
bestuur van vv Mariahout, alle sup-
porters bedankt voor de goede onder-
steuning voor het afgelopen seizoen 
en ze hopen jullie weer te ontmoeten 
in de 5e  klasse.

Beek en Donk - Sparta’25 slaagde er 
nog niet in om zich naar een veilige 
plek te spelen in de tweede klasse. 
Tegenstander RKDVC uit Drunen speel-
de zich wel veilig. Zoals de trainer van 
RKDVC zei “We hebben als leeuwen ge-
vochten om ons definitief veilig te spe-
len. Een compliment aan de groep dat 
dit is gelukt”. 

Sparta heeft door het 1-0 verlies een 
veilige plaats op de ranglijst nog niet 
kunnen bereiken. In de eerste helft han-
teerden beide ploegen veelvuldig de 
lange bal en ging het spel op en neer. 

RKDVC speelde op het randje en kreeg 
daardoor een flink aantal gele kaarten. 
De thuisploeg kwam na zo’n twintig 
minuten spelen op voorsprong. De spits 
van RKDVC rondde een goed opgezette 
aanval trefzeker af, 1-0.

Sparta’25 kwam in de tweede helft goed 
uit de startblokken. Aanvaller Elco van 
Schijndel raakte de paal. Daarna kreeg 
de ploeg geen uitspeelde kansen meer. 
Aanvoerder Rolan van Melis kreeg in 
de slotfase nog een rode kaart voor het 
neerhalen van een doorgebroken speler.

Komende zondag is de laatste wedstrijd 
thuis op sportpark ’t Heereind. Kampioen 
WSC komt dan op bezoek. Na het beha-
len van het kampioenschap heeft WSC 
geen punt meer gehaald, hopelijk zet 
deze reeks zich zondag voort. Bij gelijk-
spel of winst is Sparta veilig. Bij winst van 
Sparta is het ook nog mogelijk dat de pe-
riode wordt binnengehaald. 

Alle reden dus om er nog één keer met 
zijn allen er flink op te klappen en de 
winst binnen te slepen. Een goed gevul-
de tribune is daarbij zeer gewenst, dus 
allen welkom op ’t Heereind. 

Keeper Tom Verhoeven namens Sparta’25 in actie

Fotograaf: Ricardo Neijts

Het talent van deze week, Arjan vd Heuvel  , kan zijn bon tot 
donderdag 14 mei ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Arjan vd Heuvel

Na volhardend trainen, is het Arjan nu gelukt. 
Hij is Koning van handboogvereniging 
Krijgsman Soranus uit Lieshout. “Het is hem 
gegund”, aldus zijn trotse ouders en broers.

Krijgsman Soranus 
Arjan vd Heuvel
Krijgsman Soranus 

Verjongd Mariahout verliest van 
Stiphout Vooruit

Op deze archieffoto van een wedstrijd tussen Mariahout 1 en ASV 1 staan de drie afscheidnemende 
spelers. Han Leenders (uiterst links), Wim van den Heuvel (derde van rechts) en Joost de Beer 
(uiterst rechts)’. Mariahout dankt het drietal voor hun tomeloze inzet voor Mariahout 1

vissen Sponsorwedstrijd 
prooi voor Henk 
van Lierop

Lieshout – De tweede wedstrijd van 
HSV ’t Sluisje werd op zaterdag 2 mei 
gevist. Deze sponsorwedstrijd werd 
gevist op het kanaal nabij de zeil-
schepen in Helmond.

Een 10-tal vissers gingen met elkaar 
de strijd aan. Er werden enkele leuke 
vissen gevangen en toen het eindsig-
naal klonk en de gevangen vis werd 
gemeten, bleek dat het Henk van 
Lierop was die de winnaar werd van 
deze wedstrijd.

Uitslag sponsorwedstrijd:
1. Henk van Lierop 213 cm.
2. Paul van de Pas 168 cm.
3. Jos de Beer 33 cm.
4. Peter van de Nieuwenhuizen 10 cm.

De andere vissers konden geen vis ge-
vangen krijgen.

Henk van Lierop werd winnaar
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keukens, badkamers en interieur

www.iesra.nl

GRATIS huisbezoek en advies - inclusief 3D ontwerp 

IESRA

MAANDACTIE: 25% KORTING op onze tegels en houten vloeren van hoogwaardige kwaliteit

Openingstijden
Di t/m za: 10.00 - 17.00u
En op afspraak

Wij maken tijd voor u
op een moment dat het 
u uitkomt.

IESRA keukens, 
badkamers en interieur

Vincent van Goghstraat 46
5671GZ  Nuenen
T  040 - 218 40 00
M 06 - 51 87 83 03
www.iesra.nl
mieke@iesra.nl

Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag geopend 11.00 - 17.00 uur

geopend 11.00 - 17.00 uur

Uw complete project van A-Z door ons verzorgd

H.S.V. Het Geduld naar kwartfi nale Federatie cup

Beek en Donk - Waar het kampioen-
schap om de koningstitel 2015 nog 
even op zich laat wachten bij de Beek 
en Donkse vissers, zijn de wedstrijden 
voor federatie clubkampioenschap 
zuidwest Nederland weer in volle 
gang.

Half mei was de eerste loting verricht 
en wel tegen E.H.V Eindhoven, met 
een teleurstellende uitwedstrijd, waar 
maar liefst een vis werd gevangen en 
dat door een visser uit Eindhoven. De 
Beek en Donkse vissers werden op 
een  flinke achterstand gezet, er moest 
bij de thuiswedstrijd alles gegeven 
worden om het verschil om te zetten 
in pluspunten, de opkomst was over-
weldigend, alle stekken op de vijver de 
Koppelen waren bezet en de strijd kon 

geleverd worden. Na vier uur wedstrijd 
kon het wegen van de gevangen vis 
beginnen, gespannen keken de deel-
nemers toe hoe de telling verliep, en 
toen kwam de einduitslag. H.S.V. het 
Geduld had met één puntje verschil de 
twee kamp gewonnen. 31 punten voor 
de Beek en Donkenaren tegenover 30 
punten voor de vissers uit Eindhoven. 
Gelukkig pakten de tegenstanders het 
goed op en de handen werden ge-
schud.

Ook de loting voor de kwartfinale is 
inmiddels  bekend, de vissers van het 
Geduld komen nu uit tegen HSV De 
gender uit Duizel. Deze wedstrijd zal 
plaatsvinden op 31 mei in Eersel en 
7 juni in Beek en Donk op de vijver. 
Verzamelen voor de uitwedstrijd 31 

mei om 6.15 uur op Heuvelplein. De 
loting is om 7.00 uur, de wedstrijd start 
om 8.00 uur en duurt tot 12.00 uur. 
Het Geduld hoopt weer op een grote 
opkomst om zo te proberen door te 
stoten naar de halve finale. Bij deze 
federatiewedstrijden moet je je eigen 
eerst opgeven om mee te kunnen 
doen, ook als je maar een van de twee 
kunt mee vissen en dat graag vóór 
dinsdag 12 mei bij Ad van de Zanden 
via mail: ajcmvanderzanden@onsbra-
bantnet.nl.

Het clubkampioenschap 2015 met als 
inzet de koningstitel start op zaterdag 
30 mei vanaf 13.30 uur met de loting. 
Op www.hetgeduld.nl staan alle wed-
strijden en aanvangstijden beschreven. 
Tot  dan!

1e prijs voor 
Bram van 
Lieshout en 
Sem de Rooij

Mariahout - Negen judoka’s van 
Judoclub Mariahout hebben deelgeno-
men aan het Lage Bandentoernooi geor-
ganiseerd door Judoclub Beek en Donk. 
Dit toernooi werd op 26 april gehouden 
in  sporthal ‘D’n Ekker’ te Beek en Donk. 

Sem de Rooij zat meteen goed in de 
wedstrijd. Hij wist onder andere met en-
kele mooie worpen al zijn partijen met 
ippon winnend af te sluiten. Hij behaalde 
een mooie en verdiende eerste prijs. Een 
eerste prijs was er ook voor Bram van 
Lieshout.  Hij wist eveneens al de wed-
strijden in zijn poule winnend af te slui-
ten waaronder één met een sterke kese 
gatame houdgreep. Een tweede prijs in 
deze poule was er voor Liz Barten. Ze 
won twee spannende partijen door veel 
aan te vallen op beslissing en moest al-
leen in Bram haar meerdere erkennen. 
Een tweede plaats was er ook voor 
Ruben Maas. Hij moest er hard voor 
werken en wist drie partijen onder an-
dere met sterke houdgrepen winnend af 
te sluiten. Één partij moest hij helaas net 
op beslissing aan de ander laten. Hij was 
dus heel dicht bij een eerste plaats. 

Amy Barten wist na een eerste verliespar-
tij in de winning mood te komen. Ze won 
drie partijen op rij en moest alleen nog 

in de laatste partij in een andere judoka 
haar meerdere erkennen. Ze behaalde 
met aanvullend judo een zeer verdiende 
derde plaats. Sanne de Rooij zat in een 
pittige poule waarin ze zich goed wist te 
weren. Eigenlijk was de winst iedere par-
tij in beeld en in twee partijen kon deze 
ook binnen gehaald worden met een 
mooie derde prijs tot gevolg. 

Jorn Boers zat samen met Krijn van 
Lieshout in een poule. Ze hadden ster-
ke tegenstand, maar wisten zich goed 
te weren. De onderlinge partij leverde 
uiteindelijk een winstpartij op beslissing 
voor Jorn op. Jorn behaalde daarmee 
een vierde plaats en Krijn werd vijfde. 
Sander Leenders tenslotte zat in een 
zware poule. De eerste twee partijen 
kon hij tegenstand bieden, maar kwam 
de winst niet in zicht. De derde partij 
ging het nog een stuk beter. Met uit-
eindelijk een yuko tegen moest Sander 
weliswaar de winst aan de tegenstander 
laten maar duidelijk was dat er kansjes 
voor hem in zaten. Sander behaalde een 
vierde plaats.

Sem de Rooij in actie bij het maken van een winnende worp

judo

De delegatie van  H.S.V. Het Geduld
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Bremerhaven/Beek en Donk – In het 
Noord-Duitse Bremerhaven werd op 
vrijdag 30 april en zaterdag 1 mei het 
Europees Kampioenschap Show en 
Formatie op rolschaatsen gereden. 
Het was een zinderend Europees tref-
fen,  waarbij het EK-team van RC De 
Oude Molen veel inspiratie op deed 
en een mooie ervaring rijker werd.

Het EK-team, dat bestond uit 17 
rijdsters en 9 begeleiders, vertrok 
op woensdagochtend richting de 
Duitse Noordzee-stad, om zich in 
rust voor te bereiden op de wedstrijd. 
Met deelnemers uit Denemarken, 
Estland, Israël, Nederland, Duitsland, 
Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië 
zou het niveau weer enorm hoog lig-
gen. Vooral de laatste 4 landen van 
dit lijstje behoren tot de wereldtop, 
dus dat er geen podiumplaats in zou 
zitten voor RC De Oude Molen, of 
een ander Nederlands team, was op 
voorhand al duidelijk. Toch is het van 
belang om mee te strijden en ervaring 

op te doen, contacten te leggen en 
hopen op goede prestaties, zo dicht 
mogelijk achter de top. 

RC De Oude Molen wierp zich ovp 
vier onderdelen in de Europese strijd. 
Het Jeugdteam opende de wedstrijd 
met 9 rijdsters die allen hooguit 16 
jaar zijn. Ze reden het nummer ‘Birds 
of Paradise’. De prachtige paradijsvo-
gels werden geplaagd door 2 valpar-
tijen. Dit resulteerde in extra punten 
aftrek, maar toch pakten ze een 14e 
plaats op de ranglijst. Hierna was het 
de beurt aan het Jeugdkwartet die 
met Yellow Cab de New Yorkse taxi-
chauffeurs prachtig uitbeeldden. Ook 
hier weer een val, die door de jury 
wel heel zwaar werd bestraft. Het ge-
volg was plek 17. Na de opening, die 
bij zulke evenementen, net als bij de 
Olympische Spelen, plaatsvindt, als 
de eerste wedstrijden zijn afgelopen, 
mocht de Kleine Groep het strijdarena 
betreden. De 11 rijdsters brachten als 
artistieke schilders het prachtige ‘Art 

of painting’ tot leven. Er werd prima 
gereden en dat werd beloond met 
een 15e plaats.

Op zaterdag was het tenslotte de 
beurt aan het kwartet.  Zij brachten 
een ode aan Christina Aguilera door 
een medley van haar liedjes in de 
‘Essence of Baby Jane’. Ook hier werd 
netjes gereden en een 16e plaats be-
haald.

Voor de equipe was het een prachtige 
ervaring om aan dit EK deel te mogen 
nemen. Samen met alle rolschaatslief-
hebbers uit heel Europa genieten van 
al het moois dat de sport te bieden 
heft. De top van Europa aan het werk 
te zien, geeft veel inspiratie en moti-
vatie om keihard door te trainen op 
weg naar een volgend treffen.

Meer informatie over de rolschaats-
sport, filmpjes van de acties en een 
uitgebreid verslag van dit EK is te vin-
den op www.rcdeoudemolen.nl.

Bremerhaven/Mierlo/Laarbeek – 
Het team van Rolschaatsvereniging 
Olympia uit Mierlo, onder leiding van 
de Laarbeekse hoofdtrainster Jeanne 
Janssens reisde afgelopen donderdag 
af naar Bremerhaven voor deelname 
aan de Europese Kampioenschappen 
Showrijden op kunstrolschaatsen. 

Naast de Nederlandse vereni-
gingen RV Olympia (Mierlo), De 
Oude Molen (Beek en Donk), KRC 
Rolling (Nieuwegein en Rolling ’90 
(Moerkapelle), namen er ook teams uit 
Italië, Spanje, Portugal, Israel, Estland, 
Frankrijk, Denemarken en thuisland 
Duitsland deel aan deze showkampi-
oenschappen.  Het EK werd gereden 
in verschillende categorieën, Olympia 
kwam uit in 3 categorieën; Jeugdgroep, 
Jeugd kwartet en de Grote Groep.

Laarbeekse invloeden
Naast de Laarbeekse trainster Jeanne 
Janssens, bestond het team van 
Olympia, met o.a. de Laarbeekse 
rijdsters Stephie Wiering en Colet 
Claessens uit nog meer Laarbeekse in-
woonsters. De Laarbeekse Marianne 
Verbakel en Hannie Verbakel, onder-
steunt door collega Ipty waren verant-
woordelijk voor de visagie. Naast het 
rolschaatsten zijn ook de kostuums, 
haren en visagie zeer belangrijk om het 
plaatje compleet te maken. 

In de discipline Showrijden zijn in bijna 
alle categorieën de teams uit Italië en 
Spanje heer en meester. Deze teams 
staan al jarenlang aan de top en het is 
voor de andere deelnemende landen 

moeilijk om deze teams te verslaan. 
Ieder jaar wordt de lat nog hoger ge-
legd door deze landen, waardoor de 
uitdaging voor de andere teams nog 
groter wordt om nog origineler en cre-
atiever een shownummer te presente-
ren.

Jeugdgroepen
Het kampioenschap werd geopend 
met de categorie Jeugdgroepen. In to-
taal  kwamen 15 teams aan de start. 
Het team van Olympia, bestaande uit 
11 rijdsters had als doel om, net als in 
februari., de beste van Nederland te 
worden. Die doelstelling is meer dan 
overtroffen; RV Olympia eindigde op 
een zeer verdiende 10e plaats. 

Jeugdkwartet 7e van Europa
Meteen na het rijden van de 
Jeugdgroep, moesten 4 rijdsters zich 
snel omkleden, van visagie wisselen 
en zich voorbereiden voor hun vol-
gende shownummer in de categorie 
Jeugdkwartet. In totaal kwamen 17 
Jeugdkwartetten aan de start. Het 
Jeugdkwartet van Olympia reed een 
foutloos shownummer en reed zich 
hiermee op voortreffelijke wijze naar 
een 7e plaats. Wat bij de NK-show 
net niet lukte, heeft Olympia tijdens 
deze wedstrijd wederom bewezen 
om in deze klasse de beste van de 3 
Nederlandse teams te zijn. 

Grote groepen
In deze categorie is het minimaal aan-
tal deelnemers 16, maar bij deze cate-
gorie is het vaak des te meer deelne-
mers des te mooier het verhaal in het 

shownummer uitgevoerd kan worden. 
Kosten noch moeite worden gespaard 
om bij dit shownummer goed uit te 
pakken. Deze categorie bestond uit 12 
teams, waarvan de Nederlandse teams 
resp. 9e, 10e, en 11e werd. Olympia 

werd keurig 2e van Nederland, net zo-
als bij de NK-show.

De trainsters en rijdsters kijken met een 
zeer tevreden gevoel terug op dit EK 
en kunnen zich vanaf nu weer gaan 

richten op de nieuwe shownummers 
voor de aankomende Kerstshow, NK-
show en hopelijk de EK-show. Meer 
informatie over deze EK-show (verslag, 
foto’s en filmpjes) staan op 
www.rvolympia.nl.

rolschaatsen RV Olympia 7e van Europa Showrijden op Kunstrolschaatsen 

Inspiratie en ervaring voor RC De Oude Molen Oproep 
(oud-)leden 
Turnvereniging 
De Ringen

turnen

Beek en Donk - In 1963 is een 
groep enthousiaste sporters ge-
start met het geven van gymlessen 
voor de Beek en Donkse kinderen. 
Dit werd onder andere gedaan 
door de Nederlands Kampioen 
Ringen zwaaien Henk Hendriks. 

Het was dan ook niet toevallig dat 
toen de vereniging in 1965 offici-
eel werd ingeschreven, de naam 
‘De Ringen’ kreeg. Nu, 50 jaar 
later, gaan ze dit heugelijke feit 
vieren door op 30 mei leuke acti-
viteiten te houden voor de huidige 
leden, trainers en bestuursleden. 

Om deze dag compleet te maken, 
zijn zij echter nog op zoek naar 
oud-trainers en oud-bestuursle-
den. Heeft u in het verleden iets 
gedaan binnen de vereniging en u 
wilt op 30 mei met hen stil staan 
bij dit 50-jarig bestaan, meld u dan 
aan bij marja@deringen.nl, u krijgt 
dan zo spoedig mogelijk de uitno-
diging met het programma.

Dijkentocht Aan 
de Wielen

Aarle-Rixtel - De Dijkentocht is 
de derde officiële fietstocht van 
T.S.C. Aan de Wielen uit Aarle-
Rixtel en wordt gehouden op zon-
dag 17 mei.  Er is bij deze rit keuze 
uit de afstanden 125 en 100 km. 

De langste route gaat in Maren-
Kessel de dijk langs de Maas op en 
volgt deze tot Grave toe. De 100 
km. variant volgt een iets ander 
parkoers maar beiden hebben als 
pauzepunt Ravenstein.

Deelnemers kunnen inschrijven en 
vertrekken tussen 7.45 en 08.30 
uur bij Grandcafé Stout aan de 
Dorpsstraat 86 in Aarle-Rixtel. 

Als je in groepsverband en onder 
ADW-begeleiding mee wil fietsen 
dan is er volop keuze. Om 8.00 
uur start de 35km. groep, om 
08.05 uur de 32 km. groep en om 
08.10 uur de groep die 28 km. per 
uur als richtsnelheid aanhoudt. 

De 25 km. groep vertrekt om 
08.30 uur en rijden de kortste af-
stand.

Meer is te vinden op de website 
van Aan de Wielen, maar je kan 
ook informatie inwinnen bij Theo 
Sterken, tel.0492-381680.

wielersport

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

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

&
‘t Eigen Stekje
Home decoratie
Flowers

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

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

Passie voor perfectie
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handboogschieten Sterk optreden HBV Recht door Zee

Aarle-Rixtel – Tijdens de 4e wedstrijd 
van het 52e van Ganzenwinkeltoernooi 
in Aarle-Rixtel was er een sterk optre-
den van schutters Handboogvereniging 
Recht door Zee uit Helmond. Op don-
derdag 30 april waren zij te gast bij HBS 
de Eendracht. 

Tijdens deze vlot en gezellig verlopen 
wedstrijd wisten 5 van de 9 schutters 
van Recht door Zee door de 230 pun-
tengrens te schieten. Mede hierdoor be-
haalden zij een positief resultaat van + 
5. Zij hadden aangegeven 1949 punten 

te gaan schieten. Het werden er 1954. 
Hoogste schutter van deze avond werd 
Mark Freijtas van Recht door Zee met 
239 punten. Hoogste schutter van de 
Eendracht was Toon van Hoof met 228 
punten. 

Resultaten schutters de Eendracht:
1. Toon van Hoof   228
2. Erwin Wijnhoven 224
3. Frank Schepers   221 
4. Jan van Rooij   215 
5. Henk Verachtert  208 
6. Jo Maas   205 

7. Geert v. Ganzenwinkel 182 
8. Paul van Bakel   180 
9. Gerrie v. Hoof (TR)  161

De eerstvolgende wedstrijd staat ge-
pland op zaterdag 9 mei. Dan vindt op 
de doel aan de Lijsterstraat de jaarlijkse 
verschieting plaats voor de Koningstitel 
bij de jeugd en bij de senioren. Gezien 
de onderling behaalde resultaten van de 
laatste wedstrijden, belooft dit een span-
nende strijd te gaan worden met vele 
kanshebbers voor deze titel. Aanvang 
18.00 uur.

Arjan van de Heuvel Koning bij Krijgsman Soranus

Lieshout – Op de banen van 
Krijgsman Soranus vond zaterdag-
middag de jaarlijkse wedstrijd om het 
Koningschap plaats. 7 seniorenleden 
en vijf jeugdschutters moesten over 
een wedstrijd van 32 pijlen uitmaken 
wie voor een jaar deze titel voor zich 
op kon eisen.

Om te voorkomen dat men van el-
kaar wist hoe de stand was, werden 
de geschoten punten genoteerd door 
een tweetal niet actieve schutters. 
Iedereen verkeerde dus tot het einde 
toe in het ongewisse hoe de wedstrijd 
zich ontwikkelde. Zowel bij de jeugd 
als senioren ging de strijd met de eer-
ste 16 pijlen gelijk op, met minimale 
verschillen. Alles kwam dus aan op 

de laatste 16 pijlen met als resultaat 
dat bij de jeugd Ziggy Daniëls zich tot 
koning mocht bekronen met een sco-
re van 253 punten. Prins werd Dion 
Thielen met een score van 234. 

Bij de senioren mocht Arjan van de 
Heuvel zich tot koning bekronen met 
een score van 291 punten. Prins werd 
Ad Endevoets met 287 punten. Na 
afloop werden beide koningen en 
prinsen gehuldigd en in de bloemetjes 
gezet. 

Uitslag jeugd
Ziggy Daniëls 253; Dion Thielen 234; 
Alex vd Ven 202; Jeffrey vd Post 157 
en James Stam 151

Uitslag Senioren
Arjan vd Heuvel 291; Ad Endevoets 
287; Willem Bekx 286; Paul vd Broek 
284; Rik vd Westerlo 274; Theo vd 
Laar 230 en Nelly vd Laar 145

 

Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 9 mei 
09.15 Spartaantjes  - Training
15.00 EVVC A1 - Sparta’25 A1
13.00 Volkel B1 - Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B2 - Oranje Zwart B1
14.30 Sparta’25 B3 - Blauw Geel B4
11.30 Blauw Geel D2 - Sparta’25 D1
10.30 Rood Wit’62 E1 - Sparta’25 E1
09.15 Sparta’25 E4 - Boekel Sport E3
09.15 Sparta’25 F Mini - wedstrijdjes
16.15 Sparta’25 Vet - Mariahout Vet

Zondag 10 mei 
14.30 Sparta’25 1 - WSC 1
10.00 Sparta’25 6 - UDI 10
10.30 Boekel Sport 9 - Sparta’25 9

Uitslagen 2–3 mei
Senioren
RKDVC 1 - Sparta’25 1  1 - 0
Sparta’25 2 - ZSV 2  3 - 2
Gemert 4 - Sparta’25 3  1 - 6
Sparta’25 4 - Mierlo Hout 4  2 - 4
Stiphout Vooruit 3 - Sparta’25 5  3 - 2
Rhode 5 - Sparta’25 6  1 - 2
Sparta’25 7 - DVG 5  7 - 1
Sparta’25 8 - SC Helmondia 4  0 - 3
ASV’33 5 - Sparta’25 9  3 - 3
Heeswijk VR1 - Sparta’25 VR1  2 - 2
Junioren
Avesteyn A1 - Sparta’25 A1  1 - 1
Erp A2 - Sparta’25 A2  7 - 2
Sparta’25 B1 - Volharding B1G  0 - 1
Gemert B3 - Sparta’25 B2  1 - 1
Deurne B3 - Sparta’25 B4  6 - 1
Ysselsteyn C1 - Sparta ‘25 C2G  4 - 1
Sparta’25 E2 - Blauw Geel E3  2 - 1
Sparta’25 E4 - Avanti’31 E4G  8 - 0
Mierlo Hout E7 - Sparta’25 E6G  0 - 4
Sparta ‘25 E7G - Blauw Geel E10  1 - 1
NWC F1G - Sparta’25 F1  8 - 0
Sparta’25 F3 - Schijndel F4  3 - 1
SC Helmondia F4 - Sparta’25 F5G  1 - 0
Sparta’25 JG1 - Heythuysen JG1G  14 - 6
SES MB1 - Sparta’25 MB1  5 - 0

ASV’33
Jeugd zaterdag 9 mei
12.30 Rood Wit’62 MB1 – ASV’33 MB1
13.00 NWC C3 – ASV’33 C2
Bekerfinale op Sportpark de Braak bij 
MULO
11.15 ASV’33 E1 – DVG E1
Dinsdag 12 mei
18.30 S.V. Brandevoort E12 – ASV’33 E3G

Woensdag 13 mei
18.45 ASV’33 D2G – S.V. Brandevoort  D4G
18.30 Rhode E4 – ASV’33 E2
18.30 Liessel F2G – ASV’33 F2
18.30 ASV’33 F3G – Nijnsel F2
18.30 ASV’33 F4 – S.V. Brandevoort F9G

Veteranen zaterdag 9 mei
17.00 ELI – ASV’33

Senioren zondag 10 mei
11.00 ASV’33 4 – SPV 2 
10.00 ASV’33 5 – Stiphout Vooruit 4 
11.00 SJVV VR2 – ASV’33 VR1

Uitslagen Jeugd dinsdag 28 april
19.00 Gemert MB1 – ASV’33 MB1

Zaterdag 2 mei
ASV’33 A1 – Stiphout Vooruit A1  2-0
S.V. Brandevoort A1 – ASV’33 A2  0-8
ASV’33 B2 – Rood Wit’62 B5  1-0
ASV’33 MB1 – Constantia MB1  2-0
ASV’33 C1 – Berghem Sport C1  0-5
ASV’33 D2G – S.V. Brandevoort D4G  0-5
ASV’33 E5G – Mifano E8G  2-6
Boekel Sport F6G – ASV’33 F3G  3-8

Veteranen zaterdag 2 mei
RKSV Boerdonk – ASV’33  1-3

Senioren zondag 3 mei
ASV’33 1 – Mifano 1  2-1
Leunen 2 – ASV’33 2  0-3
Gemert 6 – ASV’33 3  1-1
Mierlo Hout 6 – ASV’33 4  3-4
ASV’33 5 – Sparta’25 9  3-3
ASV’33 VR1  - NWC VR1  9-2

Eli
Zaterdag 9 mei 2015
14.30 ELI B1 – Handel B1
11.30 ELI C1 – Schijndel/de Wit C2
13.00 ELI C2 – SJVV C2
10.30 ELI E2 – Blauw Geel ’38  E8
Zondag 10 mei 2015
11.30 ELI 2 – Avanti 31  3
12.00 Erp 5 – ELI 4  
11.15 ELI 5 – RK PVV 5
10.00 ELI Vr 2 – Udi ‘19/Beter Bed Vr 3 
Maandag 11 mei 2015
18.30 ELI E3 – Blauw Geel ’38 E11
Dinsdag 12 mei 2015
19.00 ELI F2 – Boekel Sport F4
Woensdag 13 mei 2015
19.00 HVV Helmond E1 – ELI E1
Zaterdag 16 mei 2015
11.30 ELI B1 – Schijndel/de Wit B3

11.30 ELI C2 – Deurne C4
Zondag 10 mei 2015
12.00 Avanti 31  3 – ELI 2
Maandag 18 mei 2015
20.00 ELI A1 – Blauw Geel ’38 A3

Mariahout
Donderdag 7 mei  
19.00 Nijnsel/TVE Reclame VR3 - 
Mariahout VR1 

Zaterdag 9 mei 
09.00 Stiphout Vooruit F10G - Mariahout F5 
10.00 Mariahout F3 - Rhode F6 
12.00 Mariahout C1 - Bavos C1 
12.00 Mariahout D1 - Blauw Geel’38/  
 JUMBO D9 
14.30 Mariahout B2 - Bavos B2 
14.30 Mariahout A1 - Stiphout Vooruit A1 
16.15 Sparta ‘25 Veteranen - Mariahout   
 Veteranen
Dinsdag 12 mei 
19.00 Sparta’25 B2 - Mariahout B1 

Woensdag 13 mei 
18.30 Mariahout F1 - MVC F1 
19.00 SCMH A1 - Mariahout A1 
19.00 Mariahout D1 - Blauw Geel’38/  
 JUMBO D5

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 29 april 
Kv Rooi MW1 – MW1  5 – 8 
MW2 – Kv Rooi MW2 9 – 9 
Flash R1 – R1  3 – 4 

Zaterdag 9 mei  
Sportpark Mariahout
9.30 PupE2 – De Korfrakkers
10.15 PupD1 – Prinses Irene
Sportpark Erp 
9.30 De Korfrakkers – PupE1
Sportpark Handel
9.00 Blauw Wit (Ha) – W1 
Sportpark Berlicum 
10.00 BMC – PupF1 
Sportpark Loosbroek
12.00 Korloo – AspC1
Sportpark Nistelrode
12.00 Prinses Irene – AspB1
Sportpark Schijndel
13.30 Celeritas (S) – JunA1 

Zondag 10 mei
Sportpark Wilbertoord 
10.30 Ajola/De Wilma’s 2 – Sen 2

12.30 Ajola/De Wilma’s 1 – Sen 1 

Dinsdag 12 mei 
Sportpark Mariahout
19.00 PupD2 – Prinses Irene 

Woensdag 13 mei
Sportpark Mariahout
18.30 PupF1 – BMC 
19.45 R1 – De Korfrakkers R1 
20.00 MW1 – Geko MW1 
Sportpark Nijnsel 
20.00 Nijnsel MW2 – MW2 

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen bandstoten maandag 4 mei 
A Klasse: 
Harrie Bouwmans 111.8 % - Wim Swinkels 
82.4 % 
Henk Mastbroek 52.2 % - Leo v Griensven 
82.6 % 
Jan v Neerven 110.0 % - Herman vd Boom 
105.0 % 
Hans vd Ligt 183.3 % - Guus vd Elsen 89.3 % 
Henk Jansen 65.0 % - Antoon Smits 113.6 % 
Antoon Maas 94.4 % - Jan Hesselmans 
116.7 % 
Tonny d Louw 78.3 % - Lambert v Bree 
156.5 % 
Hans vd Ligt 66.7 % - Harrie v KLeef 112.0 % 
B Klasse: 
Evert Baring 162.5 % - Hans d Jager 62.5 % 
Antoon v Osch 45.5 % - Henk Meerwijk 
36.4 % 
Bennie Beerens 69.2 % - Frits Poulisse 90.9 % 
Jaspert Swinkels 62.5 % - Rinie vd Elsen 
83.3 % 
Leo Migchels 120.0 % - Antoon 
Rooijakkers 143.8 % 
Joop Kerkhof 69.2 % - Piet Goossens 
115.4 % 
Bert vd Vorst 100.0 % - Antoon Wagemans 
140.0 % 
Jaspert Swinkels 137.5 % - Frits Tak 100.0 % 
Bennie Beerens 46.2 % - Jan v Hout 125.0 %

Programma maandag 11 mei, 
aanvang 13.00 uur
Hans van der Ligt  - Henk van den Bergh
Piet van Zeeland  - Antoon van Osch
Jan van Hout - Willie Vorstenbosch
Jan Verbakel - Ad de Koning
Lambert van Bree - Martien Swinkels
Rinie van de Elsen - Hans de Jager
Theo van Rossum - Marinus Steegs
Leo van Griensven - Huub Biemans

Antoon Smits - Jan Hesselmans
Lou Muller - Leo Migchels
Piet Goossens - Pieter Rooijackers
Antoon Maas - Jan van Neerven
Aantoon Wagemans - Frits Poulisse
Evert Baring   Jaspert Swinkels

bridgen
Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 29 april 
A lijn 
1.Mari en Erik  65,50 %
2.Kori en Annie  57,00 % 
3.Riky en Jan  53,00 %
4.Nettie en Arno  51,50 %   
5.Tonnie en Jurgen  50,50 %

Uitslag dinsdag 5 mei
1.Mari en Arno 55,56%
2.Mieke en Leo 55,21%
   Marianne en Leny  55,21%
4.Josephine en Emmy 54,86%
5. Annie en Dinie 52,08%
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in 
het Bavaria Brouwerij Café Lieshout. 
Kijk voor meer Informatie op www.
poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 29 april 
Lijn A
1. Jan en Mari      60,42%.
2. Heidi en Angela       56,25%.
3. Annie en Thera       55,42%.
4. Diana en Kitty 54,58%.
5. José en Jan 54,17%.

Lijn B
1. Jo en Riet 66,15%.
2. Maria en Tiny 65,94%.
3. Greet en Truus 61,46%.
4. Fia en Huub 56,15%.
5. Jo en Lien 54,38%.
De volgende zitting is op woensdag 11 mei 
in Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 30 april
1.Marianne en Leni           59,50%        
2.Hans en Tonnie               56,00%
3.Toon en Roos                  55,00%
4.Emmie en Nellie             54,50%       
5.Theo en Nellie                52,50%
De volgende zitting is op donderdag 7 mei, 
19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout.
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TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
BUSVERHUUR

PERSONEN,- ZIEKEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN GROEPSVERVOER

www.taxivanheijst.nl
WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

Lieshout - Een Paarden dressuurwed-
strijd was er op vrijdagavond 1 mei bij 
Manege d’n Perdenbak in Lieshout. Er 
kwamen 16 ruiters uit de regio en zij 
waren tevreden over de kwaliteit en 
uitstraling van de wedstrijd. Het schil-
derwerk aan de buitenbak was net op 
tijd klaar voor de wedstrijd. Al met al 
een mooie avond om buiten te zijn en 
te genieten van de paardensport.

Uit Laarbeek reden de volgende ama-
zones mee: 
In de klasse B, kwamen Marinja van 
de Hurk met Avanti van de Bosrand in 
de ring en zij reden 2 nette proeven. 
Zij werden 3de met 188 punten in de 
1ste proef en 2de met 190 punten in 
de 2de proef. Ook kwam Jessica van 

de Laar met haar Milly in de ring, en 
zij werden 4de met 181 punten in de 
1ste proef en 5de met 177 punten in 
de 2de proef.

In de klasse L1 startte Claudia 
Raijmakers met haar fries Geeske en 
zij reden 2 nette proeven en werden 
2x 5de met 182 en 185 punten. In de 
klasse L2 kwam Wendy Gijsbers in de 
ring met Da Vinci en zij werden in de 
1ste proef 2de met 190 punten en in 
de 2de proef 3de met 194 punten.
De volgende wedstrijd is op vrijdag 
15 mei voor de pony’s, inschrijven is 
nog mogelijk, ga hiervoor naar www.
stichtingderaam.nl. Hier staat ook de 
volledige uitslag en foto’s.

Laarbeek - Op het schietterrein ‘De 
Roovere’ in Lierop is zondag 3 mei 
een wedstrijd Brabants wipschieten 
gehouden met de opbrengsten ten 
behoeven van Kans Plus. Ondanks het 
regenachtige weer was er een goede 
opkomst van de schutters.

De leden van het Onze Lieve Vrouwe 
gilde uit Aarle-Rixtel waren verhin-
dert i.v.m. de Maria processie en de 
vriendendag op zondagmiddag. Annie 
Rovers van het Sint Leonardus gilde 

uit Beek en  Donk wist de 2e prijs bij 
de bejaarde te bemachtigen. Verder 
slaagde Gerard van Ganzenwinkel van 
het Sint Margaretha gilde uit Aarle-
Rixtel de 3e prijs bij het onderdeel per-
soneel en de 5e prijs bij het onderdeel 
vrije hand te bemachtigen. Ook Ruud 
Mijnsbergen van het Sint Servatius 
Gilde uit Lieshout werd 3e op het on-
derdeel Kampioen. De volgende wed-
strijd Brabants Wipschieten vindt plaats 
op 17 Mei bij het Onze Lieve Vrouwe 
Gilde uit Aarle-Rixtel op het ‘Jan van 

Doorenpaviljoen’ gelegen nabij het 
Hagelkruis aanvang 13.00 uur. U bent 
van harte welkom.

Uitslag Laarbeekse schutters:
Kampioen: 3e Ruud Mijnsbergen Lieshout.
Personeel: 3e Gerard van Ganzenwinkel  
    Aarle-Rixtel.  
Vrije Hand: 5e Gerard van Ganzenwinkel
    Aarle-Rixtel
Bejaarden: 2e Annie Rovers Beek en Donk
Puist eind: 6e Kyara v/d Linden Kans Plus

paardensport Paarden dressuurwedstrijd in d’n 
Perdenbak

Brabants wipschieten voor Kans-Plus 

Marinja v.d. Hurk met ‘Avanti vd Bosrand’

Lieshout - Na het kampioenschap heeft 
BCL-1/BouwCenter Swinkels zijn zin-
nen gezet op het bereiken van een 
toppositie in het Zuid-Nederlandse be-
kertoernooi van Badminton Nederland. 
Na twee wedstrijden gaat het team dan 
ook fier aan kop in ‘Groep 1-nylon’ bij 
de ‘Bekerwedstrijden Zuid-Nederland 
2015’.

Na afloop van de reguliere districts-
competitie organiseert Badminton 
Nederland een bekercompetitie. Voor 
Zuid-Nederland is dat een samenwer-
king van de districten Noord-Brabant 
en Limburg. In deze bekercompetitie, 
die onderverdeeld is in een afdeling 
met nylon shuttles (2de klasse en lager) 
en een afdeling met veren shuttles (1ste 
klasse en hoger) spelen de teams eerst 
een halve competitie in een groepsfase. 
Daarna volgen (op 27 juni, in sporthal 
Boshoven in het Limburgse Weert) nog 
eventuele finale wedstrijden. Voor deze 
finalewedstrijden plaatsen de eerste en 
tweede van iedere poule zich. De uit-
eindelijke winnaar van deze finale wed-
strijden mag zich ‘Bekerwinnaar Zuid-
Nederland 2015’ noemen.

BC Smash-2 – BCL-1/BouwCenter 
Swinkels: 0-5
De eerste wedstrijd van deze bekercom-
petitie heeft voor de Lieshoutse bad-
mintonners meteen de volle winst op-
geleverd. De gemend-dubbelpartij van 
Boukje van der Werf en Luc Musters 
was een ‘eenrichtingspartij’ waar met 
6-21 en 11-21 heel duidelijk was wie 
het beste gemengd-dubbel had staan. 
Ook in de andere partijen was dat wel 
duidelijk. Mark van Melick won de 
heren-singlepartij met speels gemak: 

2-21, 15-21. Ook Nienke Houët deed 
het goed. Zij won met 7-21 en 6-21 
van Merel van Geene. In de heren-
dubbelpartij was het iets spannender. 
Mark van Melick en Luc Musters won-
nen echter wel en omdat Boukje van 
der Werf en Nienke Houët de dames-
dubbelpartij ook wonnen konden de 
eerste vijf punten in deze groepsfase 
worden bijgeschreven.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – BV 
Groene Ster: 5-0
Net als tegen het Vughtse Smash was 
BCL-1/BouwCenter Swinkels tegen 
het Zevenbergse Groene Ster véél be-
ter dan de tegenstander. Boukje van 
der Werf en Luc Musters wonnen ook 

nu hun gemend-dubbelpartij in twee 
sets. Ook Mark van melick was deze 
keer véél te sterk voor tegenstander 
Huub Dubbelman: Mark won met 
alleszeggende cijfers 21-6 en 21-3. 
Ook Nienke Houët won haar dames-
singlepartij met duidelijke cijfers Romy 
van Gool. Omdat de afsluitende da-
mes- en heren-dubbelpartijen ook 
beide werden gewonnen gaat BCL-1/
BouwCenter Swinkels fier aan kop in 
deze ‘groep-1 nylon’ en lijkt een eer-
ste of tweede plaats in deze poule wel 
verzekerd. Hierdoor zijn de Lieshoutse 
badmintonners dan ook meteen ver-
zekerd van de deelname aan de fina-
lewedstrijden.

badminton Badminton Club Lieshout op jacht 
naar bekersucces

Lange afstands-
wandelingen 
door Mari 
Vereijken

Bridge drive bij 
KBO Lieshout

Boksende 
huismoeders

Teamoverleg van BCL-1/BouwCenter Swinkels met trainer Theo de Jong over de te 
volgen aanpak, die inmiddels in een koppositie in de bekercompetitie heeft geresulteerd

wandelen

Beek en Donk – De Beek en Donkse 
Mari Vereijken legt jaarlijks vele kilome-
ters af. Als je met zo maar iemand een 
gesprekje begint over het wandelen van 
grotere afstanden, dan ervaar je dat ve-
len dan uitsluitend denken aan het wan-
delen van een Kennedymars. Als je het 
woord Kennedymars gebruikt, denken 
velen dat die alleen maar in Someren 
wordt georganiseerd, enkelen herin-
neren zich misschien ook de marsen in 
Sittard en Waalwijk.

Dit zijn dan ook de drie meest massale 
Kennedymarsen van Nederland. In wer-
kelijkheid worden er dit jaar in Nederland 
34 georganiseerd, waarvan de eerste al 
begin januari. Sittard is de oudste, de 
snelste en de grootste, wat het aantal 
wandelaars betreft. Na Sittard Someren 
en Waalwijk met een deelnemersaan-
tal van tussen de 2500 en de 3000. 
Someren is de enige met een geheel 
verkeersvrij en afgezet parkoers met veel 
publiek. Waalwijk is beperkt afgezet met 
ook veel publieke belangstelling. Sittard 
is bijna niet afgezet met weinig publieke 
belangstelling onderweg. 

Mari Vereijken begon vrijdag 24 april in 
Dordrecht met 145 wandelaars aan de 

Kennedymars. Een wandeling die zich 
voor een groot gedeelte voltrekt in de 
Biesbos. Zo bij het ochtendschemer in 
kleine groepjes daar wandelen, dat is 
puur genieten terwijl je gratis luistert 
naar een prachtig vogelconcert. Lang 
gerust werd er niet door diverse deelne-
mers want zaterdag 2 mei stonden ze al-
weer aan de start bij de 49e Mergelland 
route, een wandeling over 135 km. 
Uiteraard een geheel ander soort tocht, 
maar ook hier weer een prachtig gebied 
om te wandelen. Wat te denken van de 
Keuterberg met een klim van 22%. Maar 
ook de Vijlerberg beklimming is niet mis 
met ‘maar’ 11%, maar dat wel 8 km 
aan een stuk. Maar de lopers hadden 
26 uur aan een stuk prima weer, zelfs in 
de nacht koelde het niet veel af, boven-
dien was het volle maan en dan in die 
omgeving, wat kan een wandelaar zich 
nog meer wensen. Volgende week een 
heel ander soort wandeling, want ook de 
meerdaagse wandelingen zijn ondertus-
sen begonnen. Maar daarover volgende 
keer meer.

Lieshout – In het kader van het jubi-
leum van de KBO werd er op dinsdag-
middag 28 april een jubileum bridge 
drive gehouden in de grote zaal van het 
Dorpshuis. Deze drive kwam tot stand 
in samenwerking met Bridgeclub De 
Poort van Binderen en KBO Bridgeclub, 
waarvoor hartelijke dank.

Er waren maar liefst 60 deelnemers die 
‘streden’ om de beste plaatsen in 3 lij-
nen. Er was natuurlijk het gratis kopje 
koffie met een door de Bridgeclub De 
Poort van Binderen gesponsord stukje 
cake. Ook waren enkele prijzen door hen 
gesponsord. Het enige jammere was dat 
de techniek hen in de steek liet en alleen 
de lijnen B en C konden worden uitgere-
kend via een speciaal rekenprogramma. 
Het paar dat met de hoogste scoorde 
kreeg een prijs aangeboden. 

Dit waren Corrie Swinkels en Frans van 
de Berkmortel met maar liefst 62,86 %. 

Het bridgepaar dat een score het dichts 
bij de 60 had (vanwege het 60 jarig ju-
bileum) kreeg ook een prijs toegewezen. 
Dit waren: Arno van Straten en Mari van 
Berlo. Annie van de Laar en Dinie van 
Oorschodt krijgen beiden een aanmoe-
digingsprijs omdat zij als laagste geëin-
digd waren.

Omdat de A-lijn geen uitslag via de tech-
niek gaf, werden 2 extra prijzen verloot 
onder de spelers uit de A-lijn. Deze prij-
zen waren gesponsord door Bridgeclub 
De Poort van Binderen. De winnaars: 
Gerard Goos en Corrie van Thiel en  Lies 
en Lodewijk Witteveen. Later op de dag 
kwam alsnog via de ouderwetse reken-
methode een winnaar uit de A-lijn naar 
voren in de personen: Trees van Rooi en 
Iet Kersemakers. Beiden hebben alsnog 
een prijs ontvangen. Al met al een ge-
slaagde, gezellige bridge drive, waarvan 
een groot aantal spelers opperden om elk 
jaar een Drive te organiseren. Wie weet.

wipschieten

bridgen

Vermogensopbouw
Hypotheken
Verzekeringen

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

www.larocfinancieeladvies.nl

boksen

Beek en Donk - Nieuw in Laarbeek, 
Boksende huismoeders. Niet gebonden 
aan leeftijd of fysiek wel, conditie en 
actief.

Iedere woensdag een uurtje sporten, fa-
natiek bewegen als een vlinder en steken 

als een bij. Elke keer de maatstaf een 
beetje verhogen. Trots, zelfverzekerd, ge-
motiveerd en voldaan is de mijlpaal waar  
Boksclub Laarbeek naar streeft. Voor 
meer interesse bel Riny Heesakkers van 
Boksclub Laarbeek op tel. 06-50495414.
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/RotaryGBL

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

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

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

Zaterdag 9 mei 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

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

Color Fun! De run
15.00 uur, Evenemententerrein, 
Beek en Donk

Color Fun! Feest avond
19.00 uur, Evenemententerrein, 
Beek en Donk

Zondag 10 mei  Moederdag
IVN wandeling in de Biezen
10.00 uur, Biezen 5, Aarle-Rixtel

Boekenmarkt
11.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

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

Moederdag High Tea
13.00 uur, Conferentiecentrum de 
Couwenbergh, Aarle-Rixtel

Open Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

Maandag 11 mei 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt,
Beek en Donk

Lezing vogels en landschappen van 
Laarbeek
20.00 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

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

Donderdag 14 mei  Hemelvaart
16e familietoernooi ELI
11.00 uur, Sportpark ‘t Luijtelaar, 
Lieshout

Boekenmarkt
12.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Oude Toren open voor publiek
12.00 uur, Dr. Timmerslaan, 
Beek en Donk

Live-muziek Leeways
21.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 15 mei 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 16 mei 
Jubileum 25 jaar Jeu de Boules Ons 
Genoegen
11.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Zondag 17 mei 
Motortoertocht de Pelgrimsrit
9.00 uur, de Pelgrim Mariahout

IVN Wandeling in de Groene Long
10.00 uur, Parkpaviljoen, Parklaan 3, 
Beek en Donk

Gezellige Rommelmarkt
10.00 uur, Molenveld, Beek en Donk

60e Grote Bavaria-Ronde Lieshout
12.30 uur, Dorpsstraat, Lieshout

Muziektuin concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

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

Opening theaterseizoen 
13.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Open Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

Maandag 18 mei 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Dinsdag 19 mei 
Uitstapje Zonnebloem Beek en Donk
13.00 uur, Hoeve Strobol, Nijnsel

Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Restaurant De Pelgrim, 
Mariahout

Woensdag 20 mei 
KBO Jubileum Fiets Dagtocht
10.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Conf. Couwenbergh, 
Dorpsstraat 1, Aarle-Rixtel

Donderdag 21 mei 
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Parkpaviljoen, Muziektuin 
Beek en Donk

16e familietoernooi ELI
11.00 uur, Sportpark ‘t Luijtelaar, 
Lieshout

19.00 uur, Evenemententerrein, 

Zondag 10 mei  Moederdag
IVN wandeling in de Biezen

16e familietoernooi ELI16e familietoernooi ELI

14.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel


