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Laarbeek staat stil bij Nationale Dodenherdenking 2014
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek –  In de Michaëlkerk in Beek 
en Donk zijn op 4 mei de Nederlandse 

slachtoffers herdacht die sinds het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog 
in oorlogssituaties en bij vredesope-
raties zijn omgekomen. De bijeen-
komst werd afgesloten met een stille 

tocht naar het herdenkingsmonument 
bij het gemeentehuis.

Lees verder over dodenherdenking op 
pagina 3 in deze krant.

De oud-strijders van Laarbeek, samen met de burgemeester 
(vierde van links), bij het monument naast het gemeentehuis.

Zes Laarbekenaren introduceren eigen gebrouwen bier: ‘Laarbeeks Blond’

“Over B13 waren we unaniem: die was verrekkes lekker”
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek – Je bent begin twintig. 
Het leven wordt serieuzer en je ziet 
je vrienden minder. Wat doe je dan? 
Juist ja. Samen een bier ontwikkelen 
en brouwen om zo een gezamenlij-
ke hobby te creëren. Na een proces 
van tien jaar is het voor de vrienden 
Remco Driessens, Robin Janssens, 
Roland Donkers, Jochem Wiering, 
Henri Kanters en Robert Sterken 
een feit. Zij introduceerden met 
Koningsdag hun eigen ‘Laarbeeks 
Blond’. En met succes.

Zelf brouwen
De – toch wel uit de hand gelopen – 
hobby begon tien jaar geleden met 
een proefpakketje uit de supermarkt. 
Remco: “Dat was niets. We wilden 
echt brouwen en zijn ons daarom 
gaan verdiepen in de materie.” Robin 
vult aan: “Een brouwproces duurt 
bijna tien weken. Elke keer probeer-
den we weer iets en gingen we het 
brouwsel met zijn allen testen.”

Een proces van jaren
De totstandkoming ging niet altijd 
even gemakkelijk. “Soms zagen we 
het echt niet meer zitten, omdat het 
helemaal niet lukte. We hebben een 
paar keer met tranen in onze ogen 
ruim honderd flesjes weg moe-
ten gieten door de gootsteen. Een 
brouwproces bestaat ongeveer uit 
30 stappen. Eén verkeerde stap is 
al funest”, vertelt Remco. Pas be-
gin 2013 begon het ergens op te lij-
ken. Robin legt uit: “Iedereen kreeg 
een onderdeel uit het brouwproces 
toebedeeld. Zo moest de één zich 
verdiepen in gist en de ander bij-
voorbeeld in hop. Op deze manier 
deden we steeds meer kennis op 
van het bierbrouwen.” De heren 
wisten precies welk bier wanneer 
gebrouwen was en met welk recept, 

omdat ze het bier per productie een 
letter gaven op alfabetische volg-
orde en daarna het jaartalcijfer.

En toen was het raak… 
Begin vorig jaar kwamen de heren 
bij elkaar om B13 (tweede brouw-
productie 2013) te testen. En het 
was raak! Remco: “We waren una-
niem: die was verrekkes lekker! Een 
heerlijk blond biertje, niet te bitter, 
een beetje zoet. Heel lekker.”

Verkoop
Na een jaar lang het brouwsel ‘ge-
finetuned’ te hebben, waren de he-
ren er klaar voor om het speciaalbier 
dit voorjaar op de markt te bren-
gen. “We hadden alleen één pro-
bleem”, vertelt Robin. “We kunnen 
zelf maar 35 liter brouwen en dat is 
natuurlijk veel te weinig. We willen 
het zelf gaan brouwen, maar dat 
gaat gepaard met allemaal regels, 
waardoor het nog een tijdje zou du-
ren voordat we ons bier konden in-
troduceren aan de Laarbekenaren. 
En eerlijk is eerlijk: we wilden niet 
dat iemand ons dadelijk voor zou 
zijn. Daarom hebben we nu even 
gekozen voor een externe brouwe-
rij. Hier kunnen we 650 liter tegelijk 
brouwen.”

Succes
Na twee weken het bier verkocht te 
hebben in twee verschillende hore-
cagelegenheden kunnen de mannen 
maar één conclusie trekken: het slaat 
aan. Remco: “Op het begin waren we 
nogal gul met het bier, maar nu moeten 
we echt zuinig zijn. Het raakt op. We 
komen dadelijk zonder bier te zitten, 
omdat het als warme broodjes over de 
toonbank gaat.” Zo maar even nieuw 
bier erbij bestellen, gaat niet. “Pas in 
juli komt onze tweede levering weer. 
Maar laten we eerlijk zijn: het is na-
tuurlijk geweldig dat iedereen het bier 
zo lekker vindt!” Brouwerij Laarbeek – 
zoals het inmiddels opgerichte bedrijf 
heet – begint daarom eerst met de 
verkoop van het bier in Beek en Donk 
en bouwt dit in de toekomst verder uit 
naar de hele gemeente Laarbeek.

Toekomst 
De bijna ervaren bierbrouwers zijn 
positief ingesteld wat betreft de toe-
komst. “G13 was een ontzettend 
lekker dubbel biertje. Dat willen we 
eigenlijk komende winter al gaan intro-
duceren”, vertellen de heren enthou-
siast. Maar eerst zijn er nog andere 
ideeën te verwezenlijken. “We willen 
echt onze eigen brouwerij. Zo kun-
nen we het niet alleen ontwikkelen, 

maar ook helemaal produceren. De 
ketel hebben we al. Nu is het nog zaak 
om een goede locatie te zoeken en de 
juiste papieren te bemachtigen. Dan 
kunnen we aan de slag. En trouwens, 
de realisatie van cadeauverpakkingen, 
bierviltjes en glazen is daarnaast ook al 
volop in ontwikkeling.”

Nog steeds helemaal als hobby? “Ja”, 
besluit Remco. “En met het geld wat 
we nu verdienen kunnen we weer 
nieuwe materialen aanschaffen, zo-
dat we de Laarbekenaren kunnen 
blijven verrassen met een heerlijk echt 
Laarbeeks ambachtelijk biertje.”

Wil jij graag al een ‘Laarbeeks 
Blond’ proberen? Het bier is nu te 
verkrijgen in alle Beek en Donkse 
cafés. De verkoopprijs ligt rond 
€3.50. Kijk voor meer informatie op: 
www.brouwerijlaarbeek.nl 

“Met tranen in onze 
ogen hebben we een 

paar keer alle flesjes weg 
moeten gieten”

De heren van Brouwerij Laarbeek. Vlnr: Robert 
Sterken, Roland Donkers, Robin Janssens, Remco 
Driessens, Jochem Wiering en Henri Kanters
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Wie een goede schoonzoon heeft, vindt een zoon; 
wie een slechte schoonzoon heeft, verliest een dochter.

Epictetus 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000
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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

Zoveel bloemen, zoveel kaarten,
zoveel handen geschud,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling,
zoveel troost.

Onze speciale dank gaat uit naar dokter Mechelinck, het Catharinaziekenhuis, en 
naar Els en Shirley van De Groof Uitvaartverzorging.

Het heeft ons goed gedaan, en zal ons de kracht geven om verder te gaan.

Carla en Thijs Kanters

Beek en Donk, mei 2014

Hartelijk dank voor uw blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man en mijn super trotse papa

Gert-Jan Kanters

Dankbetuiging

In de zestiger jaren werd het rustige Lieshout drastisch uitgebreid met 
een hele nieuwe wijk ten westen van de Dorpsstraat. Heel toepasselijk 
kreeg deze wijk dan ook de naam Plan West. Voor de straatnaam-
geving ging men terug naar de eerste vermelding van Lieshout in de 
geschriften van rond het jaar 1100. Daarin wordt melding gemaakt van 
het Domein Lieshout. Een zekere ridder Boudewijn, heer van Lieshout, 
schenkt het Domein Lieshout aan de abdij van Floreffe. Deze Boude-
wijn was broeder en in Latijnse geschriften wordt hij ‘Fratre Balduino’ 
genoemd. Naar deze Boudewijn of BalduÏn (spreek uit als Balduwien) 
werd een van de nieuwe straten genoemd. In de volksmond spreken 
we in Lieshout van Balduinstraat. 
Deze Boudewijn woonde in het Hof waar hij een klooster gesticht had. 
Eigenlijk was het een priorij, een kleine kloostergemeenschap.  De in-
komsten bestonden uit de diverse opbrengsten van de herenhoeve van 
het Hof, de watermolen aan de Goorloop en de nog resterende vier 
horigenhoeven.
Toen Boudewijn zijn eigendommen schonk aan de abdij van Floreffe, 
stelde hij tevens de spijnden in. Dat was het uitdelen van voedsel, voor-
al brood, aan de armen. De armen van Lieshout moesten drie keer per 
week een pond brood uitgereikt krijgen en op vrijdag gold dat voor alle 
behoeftigen. Dat gebeurde na de heilige mis en het bijwonen daarvan 
was dan ook verplicht. De uitdeling trok veel armen vanuit de verre 
omgeving van Lieshout. 
De door Boudewijn gestichte priorij heeft nog geen eeuw bestaan, 
maar de spijnden nog eeuwen lang. Deze Boudewijn liet in de onmid-
dellijke nabijheid van de hofstede een stenen kerk bouwen. Ook deze 
kerk heeft nog eeuwen bestaan. In een boerderij in het Hof is nog een 
soort aanbouw, die deel uitgemaakt heeft van de kloosterkerk. Uit het 
vorenstaande kan men afleiden dat Boudewijn een zeer sociaal figuur 
was. Na zijn dood werd hij bijgezet in de crypte van de door hem ge-
stichte kerk. 
Wie de geschiedenis van Boudewijn wat uitvoeriger wil nalezen moet 
het boekje van André Knoop en Mr. Gerard Merkelbach nog maar eens 
ter hand nemen (zie hieronder).

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

Bron: Lieshout door de eeuwen heen. Deel 3. Het Domein Lieshout 
( 7de eeuw - ± 1300) André Knoop en Mr. Gerard Merkelbach. 

BALDUINSTRAAT

In Memoriam Jan Swinkels
In de nacht van 27 april overleed de heer Jan Swinkels in 
zijn woning te Lieshout. Hij werd 84 jaar oud. Mijnheer 
Jan, zo werd hij op de Brouwerij genoemd, was de 
voorzitter van de toenmalige Raad van Bestuur van 
Bavaria. Zijn hart lag op de eerste plaats bij zijn gezin 
en bij zijn brouwerij. Maar zijn belangstelling reikte tot 
ver daarbuiten, in 1994  werd hij daarom benoemd tot 
officier in de orde van Oranje Nassau. 

Wij als muziekvereniging danken Jan voor zijn 
betrokkenheid bij de harmonieën in de regio. Vele jaren 
was Jan commissaris en beschermheer van Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia uit Helmond. Ook Harmonie 
Sint Caecilia kreeg ruim aandacht van hem. Hij zou dit 
jaar zelfs veertig jaar commissaris zijn. We mochten 
profiteren van zijn kritische maar constructieve inbreng op de commissarissen- en 
jaarvergaderingen. Vele concerten heeft hij bezocht en wanneer de harmonie 
terugkeerde van serenades kwam hij vaak even luisteren of buurten. 

Afgelopen zaterdag was de plechtige en indrukwekkende uitvaartmis in de Sint 
Servaaskerk. Het voelt als zeer bijzonder en dankbaar dat we van deze gewaardeerde 
commissaris met harmonie-eer afscheid mochten nemen: zijn Phileutonia en Caecilia. 
Dat deed ons goed.

Jan Swinkels blijft in onze herinnering als een sympathiek, aimabel en inspirerend 
persoon. Wij wensen Leny en de kinderen toe dat ze troost mogen vinden in de vele 
herinnering aan alle mooie momenten die ze samen hebben beleefd.

Bestuur Harmonie Sint Caecilia Lieshout

Als tranen een trap kunnen bouwen
en herinneringen een brug
dan klommen wij hoog naar de hemel
en nemen wij je gewoon mee terug. 
   
 

Met grote bewondering en respect hebben wij  
je afstand zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was. 

We hebben je los moeten laten,  
 mijn lief cato, ons mam en oma
  

Tonnie  
Migchels-van Asten

echtgenote van 
Gerard Migchels

 
 

  Helmond, 6 juli 1936 † Aarle-Rixtel, 6 mei 2014
  

     
 Aarle-Rixtel: Gerard
   
  Kinderen en kleinkinderen
 

Correspondentieadres: 
 Lijsterstraat 15, 5735 ES Aarle-Rixtel 
  
 
Gelieve geen bezoek aan huis maar u bent welkom om afscheid te 
nemen van ons mam in De Groof uitvaartcentrum, Oranjelaan 54 
te Beek en Donk, op vrijdag 9 mei van 18.30 tot 19.00 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 10 mei om  
11.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 
te Helmond.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen gelieve deze als 
zodanig te beschouwen. 



Donderdag 8 mei 2014 3
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Fotograaf: Martin Prick

De kinderen van ‘De Sprankel’ bij de graven 
in Eindhoven, die zij vrijdag verzorgd hebben

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Vrijheid geef je door in wederkerigheid
Om 18.45 uur startte de herdenking 
in de Michaëlkerk. Diverse personen 
kwamen hier aan het woord en spra-
ken over vrijheid en over de slacht-
offers van de Tweede Wereldoorlog. 
Pastoor Verbraeken legde een link 
naar historische gebeurtenissen na de 
Tweede Wereldoorlog die telkens een 
nieuwe generatie inspireerde om de 
vrijheid te ervaren. Met de woorden: 
“Het gevoel van vrijheid is van alle 
tijden en moet doorgegeven worden 
aan de nieuwe generatie”, sprak hij de 
aanwezigen toe. 

Mevrouw H.  Buter sprak namens 
de Protestantse Gemeenten en ci-
teerde tijdens de herdenking dominee 
Christien Flier. “Tolerantie staat onder 
druk. We leven in een klein land, er ko-
men steeds meer anderen bij. Je moet 
de moed hebben om de ruimte met 
een ander te delen. Vrijheid is een of-
fer, het is groepsbelang.  Van anderen 
kun je leren. Vrijheid is een gedeelde 
verantwoordelijkheid.” 

Oorlogsslachtoffers
Jan van den Bogaard van de Vereniging 
de Laarbeekse Veteranen stond stil bij 
dorpsgenoten en geallieerden die voor 
onze vrijheid gestorven zijn. Voor ie-
der werd een kaars gebrand. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde 
soldaten uit het huidige Laarbeek. 
Burgers van hier, gestorven door oor-
logsgeweld. Gedeporteerden naar 
vernietigingskampen, verzetsstrijders. 
Geallieerden soldaten die in Aarle-
Rixtel en Lieshout met hun vliegtuigen 
neerstortten. Twee Engelse soldaten 
die in Mariahout begraven liggen. 
Burgers en soldaten die het leven lie-
ten ver buiten Europa in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog.

Herdenkingsmonument
Na afloop van de bijeenkomst werd 
in stilte naar het herdenkingsmonu-
ment gelopen. Aldaar gaf burgemees-
ter Hans Ubachs de aanwezigen een 
boodschap mee: “Als men elkaar be-
oordeelt vanuit angst kan er geen vrij-
heid zijn. Mensen moeten elkaar over 
en weer zien staan. Vrijheid is leven 
zonder angst, daarom is waakzaam-
heid geboden. We moeten de vrijheid 
in de gaten houden.” 

Ter nagedachtenis aan hun in 1949 
gesneuvelde broer droeg Herman van 
de Boom een gedicht van zijn zus voor. 
“Het leven van een omgekomene 

wordt levend gehouden door de fa-
milie.” Margriet Swinkels sloot af met 
een gedachte. “Vrijheid spreek je af. 
Hoe doe je dat? Vrijheid is iets wat je 

deelt met anderen, je moet eerst de 
vrijheid in jezelf vinden. Met vrijheid in 
jezelf kun je hem doorgeven aan an-
deren.”

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick en 
    Joost Duppen 

Lieshout - Ook in Lieshout wordt 
ieder jaar stilgestaan bij dodenher-
denking. Hierbij worden kinderen 
van De Sprankel intensief betrok-
ken. Een aantal van hen verzorgen 
zelfs op de vrijdag voor doden-
herdenking in Eindhoven een vijf-
tal graven van oorlogsslachtof-
fers, die omkwamen in Lieshout. 

Daarnaast vindt op zondag een 
speciale mis plaats in de kerk voor 
Dodenherdenking. 

‘Lieshout buiten schot’
Eigenlijk is er in Lieshout niet zo veel 
gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. 
Voor Annie Merckelbach is het echter 
wel een herinnering aan haar broer 
die door oorlogsgeweld om het leven 
is gekomen. Verder bleef ‘Lieshout 
buiten schot’, zoals dat prima wordt 
verwoord in het gelijknamige boek 

van Jos Bekx. De schrijver heeft ja-
renlang een vijftal graven van oor-
logsslachtoffers verzorgd op het 
militaire gedeelte van de algemene 
begraafplaats in Woensel (tegen-
woordig opgegaan in de gemeente 
Eindhoven, red.). 

Neergestort vliegtuig 
Op 26 juli 1943 stortte om half één 
’s nachts een Short Stirling III van het 
620 squadron van de RAF (Royal Air 
Force, Engelse luchtmacht) neer in 

een bos achter de ‘Helenahoeve’, het 
ouderlijk huis van Jos Bekx langs het 
Wilhelminakanaal. De vijf inzittenden 
kwamen om en werden na de oor-
log in Woensel begraven. Jos gaf een 
paar jaar geleden te kennen, dat hij te 
oud werd om deze graven te blijven 
bezoeken. Ton van den Baar, onder-
wijzer uit Lieshout, verzorgde sinds 
1985 samen met Mies Bongers de 
herdenkingsbijeenkomst in de kerk in 
Lieshout. Ton heeft een dimensie toe-
gevoegd aan het probleem van Jos. 
Hij neemt samen met een aantal kin-
deren uit groep acht van zijn school 
de verzorging van de graven op zich. 
Niet alleen wordt dit werk nu overge-
nomen, elk jaar opnieuw wordt een 
aantal kinderen met de harde werke-
lijkheid van het leven en sterven in de 
oorlog geconfronteerd. 

Verzorgen van de graven 
Op 3 mei verzamelt zich een groepje 
van 4 kinderen, samen met stagiaire 
Mayca Goossens en meneer Ton, 
voor het nieuwe schoolgebouw van 
‘De Sprankel’. Met auto’s gaat de 
groep eerst naar een tuincentrum 
om enkele plantjes te kopen en dan 
naar Woensel. De grafstenen van 
vier van de vijf leden van de vlieg-
tuigbemanning staan er prima en 
netjes schoongemaakt bij. De vijfde 
steen is tijdelijk vervangen door een 
metalen plaat. “De graven worden 
ontzettend goed onderhouden, 
als er maar een stukje van de graf-
steen af is, wordt die vervangen”, 
weet Ton te vertellen. De kinderen, 
Suze van de Nieuwenhof, Fleur van 

Schaijk, Stan van Aspert en Sofie 
Brentjes, planten eenjarige plantjes 
op het graf. Er ontstaat een discus-
sie of ze toch niet te diep worden 
geplant. Er ligt hier immers iemand 
begraven! Ton vertelt dat de licha-
men ruim anderhalve meter onder 
de grond liggen. Voor ‘te diep plan-
ten’ hoeven de leerlingen dus niet 
bang te zijn. In de klas hebben ze 
het al gehoord, maar nu de kinde-
ren hier staan, dringt het besef toch 
wel goed door. “Hier liggen mensen 
begraven, die maar een jaar of tien 
ouder zijn dan jullie. Ze moesten nog 
met hun leven beginnen”, vertelt 
Ton, terwijl hij de leerlingen wijst op 
de leeftijden op de grafstenen.

Herdenking in de kerk 
De herdenking van de oorlog in 
de kerk begint met een stemmig 
‘Simple Symphony’ door het oplei-
dingsorkest van harmonie Caecilia. 
Het orkest staat onder leiding van 
Marianke Hobé. Ook in deze dienst 
hebben de leerlingen van groep acht 
een taak. Ze begeleiden de pastor 
met kaarsen, leggen bloemen bij 
het graf en Fleur, Sofie en Chantal 
Merkx lezen passende teksten voor. 
De tekst, die dit jaar centraal staat, 
wordt voorgelezen door mevrouw 
Tineke van Hout: ‘Vrijheid geef je 
door in wederkerigheid’ van Prof. 
dr. Ernst Hirsch Ballin. Pastor Wester 
zorgt samen met alle aanwezigen 
voor een waardige herdenking, 
die om 20.00 uur wordt besloten 
door twee minuten stilte en het 
‘Wilhelmus’.
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Aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet

De dodenherdenking zondag bij het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis in Beek en Donk

Kinderen spelen grote rol bij Dodenherdenking in Lieshout 

Dodenherdenking zondag in de kerk in Lieshout

Fotograaf: Joost Duppen
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Nationale Dodenherdenking in Laarbeek



Donderdag 8 mei 20144 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Zaterdag 10 mei

11.30 Lieshout Kapel
Gildemis

13.30 Beek en Donk Michaëlkerk
50 jarig huwelijksviering Jan en Tonnie Gevers-
Manders

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Leo en Mien van 
Acht-Kanters zoon Henkie en kleinkind Susan, 
Frans Leenders (jrgt), Pastoor van Eindhoven.

18.30 uur Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Kerk – Eucharistieviering – samenzang
Piet en Nelly Schepers - Gerse 
Corrie Swinkels - Gijsbers
Overleden ouders Vlamings – Klomp
Mies en Cor van Bakel – de Jong (ver. Cor)
Giel Brouwers en Truus Cuppen – Brouwers
Johanna van de Ven- van der Putten (verj.) 
Tot welzijn van de parochie

Zondag 11 mei

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering  m.m.v. Kerkkoor 
Patroonsfeest Sint Servatius
Intenties in deze viering voor: Nico Schipperheijn 
(mged), Martina van Berlo-Biemans (jrgt), Annie 
van Heeswijk-Bevers (mged), Overleden ouders 
Rooijmans-Theuws (fund), Sjaan Reloe-Coppens 
(mged), Jo Manders-Maas, Willy Kemps, Marietje 
van Kaathoven-van Bakel (mged), Lena Donkers-
van de Laar, Overleden leden K.V.L.,Overleden 
ouders Korsten-van Zutphen en schoondochters 
Anny en Tiny, Theo Thielen en zoon Dréon.

10.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Kerk – Eucharistieviering – Dames- en Herenkoor
Overleden ouders de Korte – Verhaar
Jan van den Bogaard (par.)
Overleden ouders Wouters – van de Vossenberg
Ria en Gerard Wouters - Heesakkers
Tot welzijn van alle vrouwen van onze parochie 

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Hendrik Heesakkers, 
Jan en Riek van den Heuvel-van Dijk, Willem en 
Miet van der Heijden-van Dijk, Stefan Malinak, 
Johannes Swinkels en Allegonda Dirks de echtge-
note, Mien Bosma, Paul en Sisca Sterken-Schriks, 
Frans en Mina van der Horst-Huijbers, Toon van 
den Heuvel, Lies Vesters-van Hout, Harrie van den 
Heuvel Arnolda van de Laar en Mia hun dochter, 
Agnes Verschuren-Colen, Riecky Huijbregts-Jansen, 
Jan en Jack van Leuken, en voor twee bijzondere 
intenties.

Maandag 12 mei

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 13 mei

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering

Woensdag 14 mei

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.00 uur Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Kapel – Rozenkransgebed
 
Donderdag 15 mei

Geen viering

Vrijdag 16 mei

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

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

Parochie Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 4,
Lieshout 
T: 0499 - 421236
E: info@de-emmausgangers.nl
W: www.de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
T: 0492 - 381215
E: olvpres1@onsmail.nl 

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 
T: 0492-461324
W: www.missieklooster.nl

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

In noodgevallen bij ziekenzalving of uitvaart (Lieshout, Mariahout en Beek en Donk) 
kan men bellen naar telefoonnr. 0492-461216

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7   Uitstelling van het Allerheiligste
Eucharistevieringen;  15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
09.30 uur op zondagen  10.00 uur - 12.00 uur woensdag
17.30 uur maandag t/m vrijdag 10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
09.30 uur zaterdag  16.00 uur - 18.00 uur zondag

KERKBERICHTEN
Agenda 
10 t/m 16 mei 2014

Laarbekenaren ontmoeten 
elkaar in Lourdes
Lourdes/Laarbeek - Het gezegde 
‘de wereld is klein’ gaat zeker op 
voor Annie en Arie van Hoof uit 
Mariahout en Annet en Erik van 
Haperen uit Beek en Donk. Deze 
twee echtparen troffen elkaar zon-
der dit vooraf te vermoeden in 
Lourdes voor een grootse bede-
vaart. 

Annie en Arie waren daar als pel-
grims, Annet en Erik als zorgvrijwil-
ligers. Annet: “We doen dit vrijwilli-
gerswerk voor de tweede keer. Vier 
jaar geleden gingen we voor de 
eerste maal mee via de Vereniging 
Nederlandse Bedevaarten (VNB). 
Een landelijke organisatie gespeci-
aliseerd in het organiseren van be-
devaarten voor mensen die enigs-
zins afhankelijk zijn van zorg en/of 
begeleiding. Hiervoor doet de VNB 
een beroep op vele vrijwilligers. We 
vonden het tijd om dit jaar opnieuw 
mee te gaan. Het is fantastisch om 
te ervaren wat je kunt betekenen 
voor de pelgrims. Ook is het bij-
zonder om uit heel de wereld met 
zoveel pelgrims en vrijwilligers bij 
elkaar te zijn. Als vrijwilliger neem 
aan alles deel. Dat voelt ook als pel-
grim zijn. Lourdes is een plek van 
elkaar betekenisvol ontmoeten”.  

Deze keer was de bedevaart in sa-
menwerking met het Bisdom den 
Bosch georganiseerd. Dit maakte 
dat Annet en Erik een ruim twintig-
tal parochianen tegenkwamen die 
via dezelfde bedevaartreis vanuit de 
diverse Laarbeekse dorpen onder 
leiding van Pastor Jos Verbraeken 
in Lourdes ter plekke waren. “We 
hebben elkaar naast alle vieringen 
en bijeenkomsten ook in het Café 

van Lourdes, Jeanne d’Arc, ont-
moet voor een pilsje. Ook die mo-
menten maakten deze Lourdesreis 
bijzonder”, aldus Erik.

Annie en Arie ervoeren de reis ook 
als een prachtige belevenis, voor 
hen was het de eerste keer dat ze 
meegingen op bedevaart. De wel-
komstviering op zondag 27 april 
en het bezoeken van de Mariagrot 
daags erna vonden ze het hoogte-
punt van de week. “De Mariagrot 
hier in Lourdes lijkt precies op die 
van Mariahout. Ze hebben ‘m in 
Lourdes goed nagemaakt, maar 
in Mariahout is ‘ie veel mooier!”, 
grapt Annie met een vette knipoog. 

Annie is nog heel vitaal. Ze zit in het 
bestuur van de Mariahoutse buurt-
vereniging De Kempkes. “Ik denk 
dat we een keer met de hele buurt 
naar Lourdes gaan”, oppert Annie. 
“Om te beginnen neem ik in ieder 
geval alvast alle mooie herinnerin-
gen mee naar Mariahout. Ik deel ze 
graag met iedereen die maar wil. 
Mijn man Arie, die hulpbehoevend 
is, heeft ook heel erg genoten. Ik 
gun iedereen deze mooie erva-
ring”.

V.l.n.r. Annie van Hoof, Erik van 
Haperen, Arie van Hoof en Annet van 
Haperen in Lourdes

Aarle-Rixtel – Een drukke dag voor 
het Onze Lieve Vrouw Gilde op zon-
dag 4 mei. Al vroeg moest men uit de 
veren voor een plechtige viering in 
de kerk, waarna Maria op de sterke 
schouders van 4 gildebroeders naar 
de kapel werd gedragen. Een mooie 
viering met ondersteuning van beide 
gilden, harmonie en gemengd koor de 
klokkengieters. 

De processie bracht hen via 
Kouwenberg en Klokstraat naar de 
kapel aan de Bosscheweg waar door 
de velen toeschouwers werd gebeden 
en gezongen voor Maria. In de kapel 
werd nog een extra gebed gehouden 
voor de overleden leden van de Blauwe 
schut, gadegeslagen door Maria op 
haar troon. Hierna was de afmars naar 
het ‘Jan van Doorenpaviljoen’ nabij 
het Hagelkruis waar diezelfde dag de 

jaarlijkse Vriendendag werd gehou-
den. De Blauwe schut mag zich geluk-
kig prijzen met een grote vriendenclub 
die het gilde financieel en moreel on-
dersteunen. Als dank hiervoor worden 
deze vrienden een keer per jaar speciaal 
uitgenodigd om te vertoeven op het 
‘Jan van Doorenpaviljoen’. Vele vrien-
den hadden de weg naar het gildeter-
rein gevonden en namen deel aan de 
verschieting van de Hagelkruistrofee. 

Na verwelkoming en de koffie ontspon 
zich om 14.30 uur een spannende 
strijd tussen 20 kandidaten. Vanaf het 
begin was het duidelijk dat de vogel 
zich niet snel gewonnen zou geven. 
4 uur en 400 schoten later wilde deze 
nog van wijken weten en uiteindelijk 
is er maar geloot om de winnaar. De 
vorige winnaar, Paul Geene, mocht 
het lot van de winnaar trekken uit de 

hoed, in dit geval een baret van een 
gildebroeder, en toverde daarbij Jan 
Coolen tevoorschijn. Na een verdiende 
vendelgroet en felicitaties nam Jan het 
kleinood, in de vorm van het hagel-
kruis, in ontvangst. Een prachtige dag 
voor de vrienden was ten einde en ze 
kijken samen met hen alweer uit naar 
de volgende vriendendag waarvan er 
vele elkaar weer zullen ontmoeten tij-
dens de kermis op maandag 25 augus-
tus met het Koningschieten. Wie weet 
krijgt men dit jaar een Keizer. De mo-
gelijkheid is tenminste aanwezig. 

Mocht u nu ook vriend willen worden 
bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde, dan 
bent u van harte welkom. Aanmelden 
kan bij dekenschrijver Jos van de Ven, 
tel. 04923-82288 of 06-52462803 
of via email secretariaat@olvgilde.net 
Website: www.olvgilde.net.

‘Jan Coolen winnaar van de Hagelkruistrofee’

Vriendendag en processie gaan goed 
samen bij de Blauwe Schut

Jan Coolen krijgt het Hagelkruis overhandigd
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MooiLaarbeekkrant
Pierre Heesakkers presenteert zijn boek ‘Ons vader bij de harmonie’

Waargebeurde verhalen met ‘een justje’ beschreven
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Het Bavaria 
Brouwerij Café was afgelopen 
zaterdag goed gevuld tijdens de 
presentatie van het boek ‘Ons 
vader bij de harmonie’ van Pierre 
Heesakkers. Een verhalenbundel 
die al de voorgaande stukken van 
Pierre in het clubblad ‘De Kiosk’ 
van Harmonie Sint-Caecilia sa-
menpakt.  Een boek vol ‘ohja-mo-
menten’ en een overdosis humor 
is het resultaat. 

Presentatie
Alleen de aanwezigheid van 
Harmonie Sint-Caecilia in de grote 
zaal van het Bavaria Brouwerij Café 
zorgde er al voor dat de term ‘ge-
zellig druk’ gebruikt mag worden. 
Pierre vertelt deze avond onder 
andere over het tot stand komen 
en de kenmerken van het boek. 
Door middel van foto’s en voor-
gelezen verhalen wordt het gevoel 
van herkenning bij de leden van 
de harmonie alleen maar versterkt. 
Toch heeft Pierre ervoor gekozen 
geen afbeeldingen in zijn boek te 
gebruiken. “Het is een verhalen-
bundel, geen plaatjesboek. Dan 
had ik er voor moeten kiezen een 
stripverhaal te gaan schrijven”, 
vertelt de schrijver. 

Waarom
Het eerste verhaal uit het boek 
is afkomstig uit het jaar 1992. 
Niemand had de schrijver toenter-
tijd gevraagd of hij verhalen voor 
het clubblad wilde schrijven, maar 
Pierre zag een kans en deze heeft 
hij gegrepen: “Ik ben eigenlijk ge-
woon zelf gaan schrijven. Mensen 
werden enthousiast en zo ben 
ik altijd aan de gang gebleven.” 
Door het idee van Jacques Kals, die 
tevens ook het corrigeren op zich 
nam, zijn al deze verhalen uitein-
delijk gebundeld. 

Kenmerken
Pierre noemt zijn verhalen: waar-
gebeurde verhalen met ‘een justje’ 
beschreven. Het boek is gebaseerd 
op gebeurtenissen van de harmo-
nie, waar de schrijver uiteindelijk 
zijn eigen draai aan geeft, een we-
tenschappelijke kant bijvoorbeeld. 
Pierre: “Er zit ook altijd een stukje 
wetenschap in mijn verhalen. Dan 
leg ik uit wat bepaalde termen 
betekenen bijvoorbeeld. Verder 

bevat het altijd een kritische nooit 
en veel humor.” Vrouw Annette 
vult aan: “Pierre kan heel visuali-
serend schrijven, waardoor ik weer 
precies weet hoe dat vroeger is ge-
gaan.”

Familie
De titel van het boek ‘Ons vader 
bij de harmonie’ is afkomstig van 
een eerder geschreven stuk van 
Pierre. Als dirigent heeft zijn vader 

veel orkesten mogen leiden en 
deze muzikaliteit is zowel bij Pierre 
als bij zijn drie kinderen met de 
paplepel ingegoten. Allemaal zijn 
zij, en ook vrouw Annette, op hun 
eigen manier met muziek bezig. 
Tijdens het schrijven van de eer-
ste muzikale thriller ‘Hertz’, kon 
Pierre daarom ook veel steun van 
zijn familie verwachten. Sparrend 
rond de keukentafel vullen vrouw 
en kinderen de verhalen van Pierre 

aan. Deze samenwerking is voor-
lopig nog niet over, want een 
tweede muzikale thriller is in de 
maak. 

Informatie
Het boek van Pierre Heesakkers 
‘Ons vader bij de harmonie’ 
is te bestellen op de website: 
www.boekscout.nl voor de prijs 
van €21,35.

Pierre Heesakkers met zijn boek ‘Ons vader bij de harmonie’

Laarbeek neemt afscheid van wethouders 
Theodoor Biemans en Hans Vereijken  

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – De inwoners van 
Laarbeek hebben dinsdagavond af-
scheid kunnen nemen van wethou-
ders Theodoor Biemans en Hans 
Vereijken. Beide heren zijn de ko-
mende vier jaar geen wethouder van 
Laarbeek, omdat hun partij (PNL) in 
de oppositie terecht is gekomen.

Theodoor Biemans gaat in Laarbeek 
op politiek gebied verder als raads-
lid in de gemeenteraad. Daarnaast 
geeft hij te kennen meer tijd te 
willen investeren in zijn bedrijf en 
het pas opgezette bedrijf van zijn 
vrouw. 

Hans Vereijken maakte vorige week 
bekend als ‘wethouder van bui-
ten’ verder te gaan in de gemeente 

Landerd. Hij is vijftien jaar achter-
eenvolgend wethouder geweest in 
Laarbeek. 

Beide heren lieten weten zware we-
ken achter de rug te hebben door 
het vertrek als wethouder. Dit bleek 
ook uit de emotionele speech van 
Hans Vereijken.

De afscheidnemende wethouders Hans Vereijken (l) en Theodoor Biemans (r) samen met hun echtgenotes

Je moeder 
 écht verwennen?

Aerde heeft mooi verpakte 
cadeaubonnen en heerlijke cadeaus 
met leuke kortingen!

OUDE BAKELSEDIJK 14  

GEMERT  T 0492-365599 

WWW.AERDE.COM

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

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

auto 
onderdelen
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Peter Verschuuren

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Wies Franssen

2. Geri Gijsbers

3. Berny van den Bogaard
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
ACADEMISCH

BLADGROEN

BOERDERIJ

BOS

DEMENSIE 

FAUNA

FLORA

FRUIT

GAZON 

GEWOON

GOUDVISSEN

GROENTE

KIEZELS

MODDER

MOMENT

MONUMENT

NATUUR

PLANEET

PRULLENBAK

STEEN

VIJVER

VOGELS

VRIJWILLIG

ZUURSTOF

Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde vetten zijn zeer ongevoelig voor 
hitte en oxidatie door bijvoorbeeld zonlicht of contact met zuurstof. Daarom is het van nature langer houdbaar en wordt 
het minder snel ranzig of giftig tijdens het bakken. Kokosolie gaat dan ook tot wel 15 keer zo lang mee in de frituurpan 
dan gangbare frituuroliën en heeft doorgaans een natuurlijke houdbaarheid van wel 2 jaar na productie. Veel mensen 
bakken in ‘populaire’ oliën, zoals zonnebloemolie of sojaolie. Deze oliesoorten hebben een hoog gehalte aan meervoudig 
onverzadigde vetzuren (MOV). MOV zijn echter juist zeer gevoelig voor hitte en oxidatie omdat de moleculen meerdere 
zogeheten dubbele bindingen bevatten. Genoeg redenen om uw frietjes of vlees te bakken in kokosolie of......jazeker 
u kunt er ook uw boterham mee besmeren ipv boter! Kokosolie is verkrijgbaar in ‘t Verswarenhuys in flesjes of potten.
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EZOND Waarom is kokosolie zo gezond?

Soep van gemarineerde tomaatjes met asperges (pan)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 2 st sjalotten
• 2 teen knoflook
• 150 gr zongedroogde tomaatjes 

op olie.
• 2 el olie van de tomaatjes
• 2 st stengels bleekselderij
• ½ halve rode peper
• 1 el selderijblad (van bleekselderij)
• 3 el peterselie
• 1½ l gevogelte bouillon ( 3 

blokjes)
• 1 dl room
• peper en zout
• 100 gr groene asperges
• 100 gr witte asperges
• 1 st stokbrood
• Boter

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

Maak de sjalotten en knoflook schoon en snijd ze fijn. Fruit in de 
olie van de tomaatjes aan en voeg de uitgelekte en in grove stukken 
gesneden tomaatjes toe. Maak de bleekselderij schoon en snijd in 
stukken. Verwijder de zaadjes uit het pepertje en snijd heel fijn. Voeg 
bleekselderij, rode peper, selderijblad en peterselieblad toe en fruit 
nog even. Doe de bouillon erbij en laat alles 30 min. trekken. Laat de 
soep hierna iets afkoelen en pureer in keukenmachine. Passeer door 
een zeef, voeg room toe en breng op smaak met peper en zout. Schil 
de witte asperges, snijd in de lengte doormidden en snijd in stukken 
van 1 cm. Snijd de groene asperges op dezelfde wijze (niet schillen). 
Kook beide asperges apart beetgaar in licht gezouten water. Doe in 
een soepkop wat witte en groene asperges en verdeel de soep over de 
koppen. Strooi wat peterselie over de soep en serveer met stokbrood.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

VRIJWILLIG ACADEMISCH GOUDVISSEN
PRULLENBAK BOERDERIJ BLADGROEN
MONUMENT DEMENSIE ZUURSTOF
KIEZELS PLANEET GROENTE
NATUUR MOMENT VIJVER
GEWOON VOGELS MODDER
GAZON STEEN FRUIT
FLORA FAUNA BOS

Zoek de 10 verschillen
ZONDAG: MOEDERDAG!

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl

Raad waar het koffertje deze week in 
Laarbeek staat. U kunt de oplossing op-
sturen naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl 
of inleveren bij kantoor De MooiLaarbeek-
Krant, Heuvelplein 3, Beek en Donk.

Win een reischeque van   €50,-  en deze trolley!
Winnaar week 17: Jowan Dekkers

Antwoord week 17: Wellestraat naar Industrieterrein de Bemmer.
De reischeque wordt persoonlijk bij u thuis overhandigd

“Met de dames op reis”

Waar staat de koffer deze week?
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Mensen worden steeds ouder, dat is 
bekend. Met alle gevolgen van dien. 
Meer zorg, hogere kosten, dementie, 
meer oudedagkwalen. Nu zijn er plenty 
mogelijkheden om aan de veroudering 
iets te doen zoals niet roken, een 
gezonde voeding, goed slapen, matig 
alcoholgebruik en ontstressen. Maar 
hiermee wordt je echt niet jonger. 
Niemand heeft immers het eeuwige 
leven, behalve Sinterklaas.

Zou het niet geweldig zijn als we ons 
leven achterstevoren leefden? Je begint 
dood en als dat eenmaal verholpen is, 
word je wakker als bejaarde en ga je je 
elke dag lekkerder voelen. Met elk jaar 
dat verstrijkt, verdwijnen je kwalen, 
krijg je meer haar, word je knapper en 
virieler, en het mooiste is dat je steeds 
jonger wordt, totdat je leven eindigt als 
een foetus die toch niet weet waar het 
allemaal om draait. Wie de schepper 
ook mag zijn, dit heeft hij niet kunnen 
bedenken. Hoogstwaarschijnlijk ben ik 
niet de eerste die deze theorie bezigt. 
Wanneer je de film over het leven 
van Benjamin Button bekijkt zie je dit 
fenomeen op het witte doek. Maar laten 
we eens enkele voorbeelden bij de mens 
nemen die de theorie voetjes en handjes 
geeft. 

Wanneer je oud bent heb je een 
leven lang hard gewerkt en misschien 
gespaard om een dure sportwagen te 
kunnen kopen, laat zeggen een Porsche 
911 Carrera S. Na de aanschaf blijkt dat 
je het gaspedaal helemaal niet in durft 
te drukken. De handen beven een klein 

beetje en je schrikt je wezenloos van 
onbesuisde weggebruikers. Wanneer je 
jong bent durf je dat uiteraard wel, maar 
heb je het geld niet voor een dergelijk 
duur automobiel. Jammer, kans gemist 
voor de auto-industrie.

Ander voorbeeld. Wanneer je oud bent 
kijk je verlekkert naar alle prachtige 
dames en denkt er het jouwe van. 
Doorgaans neemt ook het lichamelijke 
libido op oudere leeftijd enigszins af, 
niet het geestelijke. Bij de nieuwe 
ontwikkeling is je lichaam na het 
verstrijken van de jaren een stuk 
jonger en energieker en kun je je 
dromen in vervulling laten gaan.

Wanneer je jong bent heb je altijd 
zin om te feesten en te reizen, 
maar dan moet je werken of 
studeren. Waarom niet een 
verplichte ingelaste periode 
tussen bijvoorbeeld de 
zesentwintig en zesendertig 
waarin je vrij gelaten wordt om 
deze dingen te doen. Je bent 
nog erg fit, kunt lering trekken 
uit de reiservaringen om die later 
in praktijk te brengen. Bijkomend 
voordeel is dat voor de oudere 
generatie, die nu niet aan de bak 
kunnen komen, de arbeidsmarkt weer 
helemaal open ligt.

En tot slot komt het leukste van 
bovenstaande. Na een lang leven 
van opbouwende levenskracht, 
eindig je in een fantastisch orgasme.

Stel je dit eens voor… Volgens P. Skauwe
COLUMNEyeOn Nightrun rondom 

kasteel Croy voor ziekte ALS 

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Joost Duppen

Aarle-Rixtel - Op landgoed Croy 
vond vrijdagavond de EyeOn 
Nightrun plaats. Deze Nightrun is 
een gezellige sponsorloop voor een 
goed doel. Het goede doel is, geld 
inzamelen voor onderzoek naar de 
oorzaken van de gevreesde ziekte 
ALS. Rondom het prachtig verlichte 
kasteel, is een parcours uitgezet, met 
een een lengte van 8,4 km. De orga-
nisatie is in handen van het consul-
tancybedrijf EyeOn B.V., waarvan het 
hoofdkantoor is gevestigd in kasteel 
Croy. 

Rennen voor ALS 
 “De EyeOn Nightrun wordt nu voor 

de tweede keer georganiseerd”, 
vertellen Monique Bourgondiën en 
Martine Harmeling. Monique en 
Martine zijn, samen met nog enkele 
andere medewerkers, verantwoor-
delijk voor de organisatie. Er is een 
parcours van 8,4 km uitgezet voor 
de hardlopers en een rondje van 6 
km voor de wandelaars. Aan alles is 
gedacht. Er is een post van het Rode 
Kruis. Het parcours is beveiligd met 
verkeersregelaars en lichtjes. Het 
kasteel is prachtig verlicht en op het 
gezellige voorplein, dat behoorlijk vol 
begint te stromen met deelnemers, 
staat een kraam, waar koffie of een 
heerlijk Croy-biertje genuttigd kan 
worden.

Ongeneeslijke spierziekte 
ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) 
is een, tot nu toe, ongeneeslijke 
spierziekte. Er is veel geld nodig voor 
wetenschappelijk onderzoek om de 
oorzaken van deze ziekte te achter-
halen. Dat geld wordt bijeengebracht 
door diverse acties. Zo organiseert de 
stichting ALS op 30 mei de ‘Tour du 
ALS’. Daarbij beklimmen gesponsor-
de teams van wielrenners en lopers de 
Mont Ventoux. Business School Tias 
Nimbas van de universiteit van Tilburg 
neemt ook met een team deel aan 
deze beklimming. “Wij ondersteunen 
met de opbrengst van onze EyeOn 
Nightrun, het team van Tias Nimbas”, 
zeggen Monique en Martine.

‘Stop ALS-tu-blieft’
Er zijn voor de EyeOn Nightrun on-
geveer negentig inschrijvingen. Een 
blik op de inschrijflijsten leert dat veel 
deelnemers uit de buurt komen, maar 
er zijn ook inschrijvingen uit Poppel, 
Breda en Nijmegen. Sommige deelne-
mers hebben louter een sportief doel. 
Een loopgroepje van zes personen 
uit Waalre hebben hún doel duidelijk 
op hun t-shirt verwoord: ‘Stop ALS-
tu-blieft’. Mientje Spijkerman vertelt 
desgevraagd dat haar broer vijf jaren 
geleden aan ALS is overleden.

De Nightrun
Klokslag half tien geeft Freek Aertsen, 
medewerker van EyeOn, na en-
kele veiligheidstips, het startsein. 
Ongeveer negentig deelnemers wa-
gen de sprong in het duister. Na 
vierendertig minuten meldt zich een 
dansend lichtje aan het begin van de 
oprijlaan van kasteel Croy. Het blijkt 
Paul Husslage te zijn, die als eerste de 
finish passeert, gevolgd door Jos van 
Hees en Sebast Peters. Daarna drup-
pelen de andere deelnemers binnen 
en kan de ‘cooling down’, onder het 
genot van een glas heerlijk Croybier, 
beginnen op het gezellige voorplein 
van kasteel Croy.

De opbrengst
Monique en Martine zijn tevreden. 
“Het organiseren van dit evenement 
was leuk om te doen en goed voor 
de teambuilding binnen EyeOn”, 
vertellen ze. De geldelijke opbrengst, 
bedraagt om en nabij €1000,00 Dit 
bedrag zal volledig worden ingezet 
om ‘Stop ALS-tu-blieft”, ook daad-
werkelijk te kunnen verwezenlijken.

Een aantal deelnemers van de EyeOn Nightrun 

Het startschot is gegeven. De deelnemers gaan van start

Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   
info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling



Donderdag 8 mei 20148 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Jumbo Lieshout is iedere zondag 
open van 15.00 tot 18.00 uur.
Tot ziens bij de goedkoopste supermarkt van Laarbeek.

Speciaal voor Moederdag 
a.s. zondag de eerste 100 
moeders een gratis 
bos tulpen.
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Oudste buurtvereniging van Beek en Donk - ‘Over de Brug’ - viert 50-jarig jubileum

“We zoeken elkaar op, ook buiten de activiteiten om…”
Redacteur: Wouter Mommers 

Beek en Donk – Tijden veranderen en 
dat geldt ook voor de buurtverenigin-
gen in de Laarbeekse gemeenschap. 
Hoe je dan toch kunt blijven bestaan? 
Veel trouwe leden. En dat kenmerkt 
ook buurtvereniging Over De Brug 
uit Beek en Donk, die dit jaar hun 
vijftigjarige jubileum viert. Hiermee 
is het tevens de oudste buurtvereni-
ging van het dorp.

De oprichting in 1964 was niet anders 
dan voor andere buurtverenigingen. 
Bij buurtgenoten ontstond het idee 
om zich met elkaar te verenigingen 
en activiteiten met elkaar te onder-
nemen. Volgens de huidige voorzit-
ter Jos Biemans vormt deze gedachte 
nog steeds de basis voor de vereni-
ging. “We zien graag dat buurtge-
noten nader tot elkaar komen en dat 
proberen we te stimuleren door voor 
alle leeftijdscategorieën activiteiten te 

organiseren”, vertelt hij. De vereni-
ging telt momenteel zo’n 100 leden, 
waaronder de bewoners van woon-
voorziening De Bleek die bij de buurt-
vereniging zijn aangesloten. 

Plezier voorop
Een onderdeel van de buurtvereniging 
zijn de kinderactiviteiten, die geor-
ganiseerd worden door bestuurslid 
Mariëlle van den Heuvel. En de be-
langstelling daarvoor is groot. “We 
kunnen er bijna altijd vanuit gaan 
dat alle kinderen aanwezig zijn. We 
hebben activiteiten door het jaar 
heen, met als traditionele festiviteiten 
Pasen, Sinterklaas en sinds vorig jaar 
ook Halloween”, aldus Mariëlle. Ook 
de volwassen buurtleden komen aan 
hun trekken met jaarlijkse activiteiten, 
waaronder de activiteitenavond, een 
natuurwandeling, de Nieuwjaarsborrel 
en het buurtfeest. Ook de Nationale 
Burendag staat inmiddels op de kalen-
der. 

De Rommelmarkt
Hoogtepunt in het bestaan van de 
buurtvereniging waren de drukbezoch-
te rommelmarkten in de jaren tachtig. 
Deze vonden acht keer per jaar plaats 
op het bedrijventerrein van de Van 
Thiel fabriek. Toenmalig initiatiefnemer 
Jan van de Molengraaf kan het zich 
nog goed herinneren. “We hadden 
geld nodig om de vereniging in leven 
te houden. Met de inkomsten van deze 
regionaal zeer bekende rommelmarkt 
beleefden we gouden tijden”, zo ver-
telt hij. “Hiermee hebben we toen ook 
de speeltuin ‘Het Achterommetje’ kun-
nen financieren, in die tijd zeer populair 
onder de basisscholen. Helaas hebben 
we nu geen terrein meer tot onze be-
schikking.”

Jubileumfeest
Het gouden jubileum wordt op zater-
dag 24 mei gevierd met een receptie 
en een knallend buurtfeest. Voorzitter 
Jos heeft er al veel zin in: “We gaan 

dit natuurlijk groots vieren. Alle buurt-
bewoners zijn uitgenodigd om langs 
te komen.” De buurtvereniging is 
vastberaden om in de komende jaren 
op dezelfde voet door te gaan, maar 

realiseert zich ook dat ze steeds creatie-
ver moeten worden om de activiteiten 
te kunnen blijven financieren. Maar het 
bestuur heeft er vertrouwen in dat ze 
daarin zullen slagen.

Een archieffoto van een van de activiteiten 
van Buurtvereniging Over de Brug 

Centramanagement gaat offi cieel van start 
Beek en Donk – De meerderheid 
van de ondernemers van het Piet 
van Thielplein en de Koppelstraat 
hebben tijdens een draagvlakme-
ting vorige week ‘ja’ gezegd voor 
de start van het centramanage-
ment. Dit houdt in dat het Piet van 
Thielplein vanaf 1 januari 2015 van 
start gaat met dit ondernemers-
fonds. 

Stemming
Alle 34 bedrijven (o.a. winkels, ho-
reca, commerciële bedrijven, kan-
toren) aan het Piet van Thielplein/
Koppelstraat waren uitgenodigd 
om afgelopen maandag hun stem 
uit te brengen. Van de 23 stemmen 
die zijn uitgebracht, waarvan 22 
geldig, hebben 20 bedrijven ‘ja’ ge-
zegd tegen het ondernemersfonds. 
De lokale notaris heeft toegezien 
op het verloop van de avond en 
heeft de stemmen verzameld, ge-
teld en de uitslag bekendgemaakt. 
De ondernemers gaan allemaal 

reclamebelasting betalen voor het 
centramanagement. Dit is nodig om 
zaken te realiseren en omdat iedere 
ondernemer betaalt, heeft ook elke 
onderneming recht op de profijten 
van het ondernemersfonds. 

Fonds 1 januari 2015 van start
Stichting Centramanagement en de 
winkeliers aan het Piet van Thielplein 
gaan een activiteitenplan voor 2015 
opstellen, met een bijbehorende be-
groting. Er worden samen afspraken 
gemaakt die in een convenant wor-
den vastgelegd. De gemeenteraad 
zal eind dit jaar verordeningen vast-
stellen, die nodig zijn om reclame-
belasting te mogen heffen en deze 
gelden weer als subsidie terug te 
kunnen geven aan het gebied. 

Donk is pilotcentrum
Het ondernemersfonds is het resul-
taat van een intensief traject van vier 
jaar. In 2010 brachten de gemeente 
en de Kamer van Koophandel de 

Laarbeekse winkeliersverenigingen 
bij elkaar, om na te denken over het 
versterken van de economische po-
sitie van de dorpskernen. Eind 2011 
is de stichting Centramanagement 
opgericht. Deze stichting wil de cen-
tra zo aantrekkelijk mogelijk maken 
voor consumenten (denk aan: pro-
motie, evenementen, aankleding en 
uitstraling, parkeermogelijkheden 
en aanplant van groen). Het cen-
trumgebied Donk is een ‘pilotcen-
trum’. Hier wordt als eerste gestart 
met centrummanagement; uitein-
delijk is het streven om dit in alle 
kernen te realiseren. 

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Tussen Lieshout en Mariahout, achter Jos Martens en Zn.

Nu speciale Moederdag 
aanbiedingen!

Cultuurhistorische wandelroute Den Erpse Pad 
Mariahout - De Heemkundekring 
’t Hof van Liessent heeft, dank 
zij een subsidie van de provin-
cie en de gemeente Laarbeek, een 
wandelroute gerealiseerd door de 
Mariahoutse bossen. Deze subsidie 
werd verstrekt omdat deze wandel-
route voortvloeit uit de zogenaamde 
‘Erfgoedkaart Gemeente Laarbeek’. 

Ze hebben hierover al eerder ge-
informeerd in deze krant.  Het 
traject loopt grotendeels over de 
zogenaamde Middenbrabantse 
Dekzandrug, die gevormd werd na 
de laatste ijstijd door opwaaiend 
zand. Al in de prehistorie vormde 
deze dekzandrug de enige verbin-
dingsweg tussen het huidige Son en 
het huidige Erp. Vandaar de naam. 
Buiten deze weg was het drassig en 
moerassig, dus gevaarlijk. Dat het 
drassig en nat was, kan men nu nog 

zien aan bijvoorbeeld het Torreven 
en het Mortelven. Na de ontgin-
ningsperiodes in latere eeuwen wer-
den  door deze lager gelegen gron-
den, bijvoorbeeld vanuit Ginderdoor 
(later Mariahout, Tuindersweg) ver-
bindingspaden gemaakt met deze 
dekzandrug. De volksmond noemde 
deze paden ook Erpse pad. Ook rich-
ting Het Gerecht (voormalige galg).

De route begint en eindigt bij res-
taurant De Pelgrim in Mariahout en 
de eigenlijke start is, via het Torreven 
bereikbaar, bij het militair kamp in 
Mariahout. Er kan ook gestart wor-
den bij de Zuid-Willemsvaart op De 
Hei. Bij beide startpunten staan in-
formatieborden. De lengte is onge-
veer 6 kilometer en er zijn langere 
en kortere teruglooproutes aange-
geven. De route zelf is voorzien van 
verwijsbordjes. Op het wandeltraject 

zijn bankjes geplaatst. Deze bank-
jes zijn er geplaatst in het kader van 
een project  van de Vereniging Zorg 
Om Het Dorp Mariahout en ze zijn 
gemaakt en geplaatst door de en-
thousiaste Werkgroep Natuur en 
Landschap Lieshout/Mariahout.

Folders, met een uitvoerige toelich-
ting over het traject, zijn o.a. ver-
krijgbaar bij restaurant de Pelgrim, 
Zorg Om Het Dorp Mariahout, het 
Buurthuis aldaar, de Heemkamer in 
het Dorpshuis in Lieshout en ook bij 
het VVV-punt in Beek en Donk. De 
officiële opening zal plaatsvinden op 
17 mei om 10.30 uur bij het infor-
matiebord bij het hekwerk van het 
militair kamp, voorbij het Torreven. 
Iedereen is van harte welkom. Ter 
plekke is geen parkeermogelijkheid, 
dus men wordt verzocht te voet of 
met de fiets te komen.

Massages
Gezondheidscoach

www.dorinevanhorrik.nl

Dorine van Horrik

volgens de Chinese filosofie

Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   
www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet
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Niet vergeten Moederdag!

Voor een mooi, betaalbaar en 
handgemaakt sieraad kunt u 

terecht bij Gallery Berkendijkje

Extra openingstijden
Woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Berkendijkje 8, Beek en Donk     www.galleryberkendijkje.nl

Kanters Special Products te Lieshout 
Kanters Special Products ontwikkelt, produceert 
en verkoopt o.a. voedingssupplementen, 
reinigings- en desinfectiemiddelen voor (water)
leidingen en kuikenpapier vanuit onze vestiging 
in Lieshout. De producten worden ingezet 

binnen de intensieve veehouderij en rundveehouderij met als doel het verbeteren van het 
bedrijfsresultaat door ondersteuning van de diergezondheid en het voorkomen van het gebruik van 
antibiotica. Wegens het vertrek van een collega zoeken we een nieuwe kracht voor de functie van 
Financieel Administratief Medewerker.

Financieel Administratief Medewerker
In deze functie heb je een duizendpoot-mentaliteit, want jij bent als eenmansteam verantwoordelijk 
voor onze administratie. Jij verzorgt alle voorkomende administratieve werkzaamheden, maar ook 
diverse bureau- en HR taken. Je taken zien er in grote lijnen als volgt uit:

• Debiteuren- en crediteurenbeheer
• Boeken van bankstukken, inkoop en verkoop facturen, memoriaal boekingen en afschrijvingen
• BTW- en IC aangiftes
• Beheer van kostprijzen
• Beheer van verlofregistratie en overige personeelsgegevens.

Persoonlijke eigenschappen:
Je bent uitstekend in staat het overzicht te behouden en besluitvaardig en doortastend op te 
treden. Je gaat vertrouwelijk met informatie om, maakt zaken af, schakelt moeiteloos tussen je rol 
als organisator, planner en uitvoerder, met een hands-on mentaliteit en praktisch inzicht. Met jouw 

het managementteam.

Functie vereisten:

ing
tware (Exact Globe is een pré) 

• Goede beheersing van de Nederlandse én Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré
• Kennis van voorraadbeheer en een productieomgeving is een pré
• Woonachtig in omgeving Lieshout (max. 25 km)
• Het betreft een parttime functie (24 uur).

Wat bieden wij:
Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid. Kanters besteedt veel aandacht aan het 
creëren van een gezonde en motiverende werkomgeving met uiteraard passend loon en uitstekende 
arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenregeling. 

Locatie:      
Lieshout (Noord-Brabant).

Solliciteren/Reageren: 
Stuur voor 30 mei 2014 een sollicitatiebrief met CV naar:
Dhr. R. van Sambeek  E-mail: info@kanters.nl Tel. 0499-425 600.

Voor nadere informatie omtrent deze functie kun je kijken op onze website www.kanters.nl.

Fietstocht oMase
Mariahout – De leden van oMase 
gaan op woensdag 21 mei en don-
derdag 5 juni gezamenlijk fietsen. De 
tocht gaat via St. Oedenrode, Eerde, 
Veghel, Keldonk weer naar Mariahout. 

Onderweg zijn er verschillende stop-
plaatsen en voor een lunchpakket 
wordt gezorgd. De organisatie hoopt 
op mooi weer, bij slecht weer wordt de 
tocht afgelast. Dames die zich hiervoor 
opgegeven hebben krijgen nog bericht. 

oMase naar GrubbenvorstOntspanningsmiddag bij Zonnebloem 
afdeling Beek en Donk

Ouderenavond Dorpsfeesten 2014

Gilde St. Leonardus ondersteunt Stichting Leergeld

Mariahout – De leden van oMase 
brengen op dinsdag 13 mei een 
bezoek aan de Paddestoelerij in 
Grubbenvorst. Er is een ontvangtst 
met koffie en een champignonbon-
bon. 

Hierna volgt er een rondleiding en is 
een proeverij van enkele champignon-
hapjes. Na de lunch volgt een asper-
gewandeling op verharde en onver-
harde wegen rondom Grubbenvorst. 
Leden die zich hiervoor hebben aan-
gemeld krijgen nog bericht. 

Beek en Donk - De Zonnebloem afde-
ling Beek en Donk houdt op 27 mei 
een ontspanningsmiddag in Herberg 
‘t Huukske. Deze middag duurt van 
13.30 uur tot 16.30 uur en is bedoeld 
voor alle thuiswonende zieken, men-
sen met een fysieke beperking en alle 
personen die behoefte hebben aan 
wat gezelligheid en in Beek en Donk 
wonen.

Hoort u tot deze doelgroep, dan bent 
u van harte welkom, ongeacht of u wel 
of geen ondersteunend lid bent van de 
Nationale Vereniging de Zonnebloem 
te Breda. De zaal gaat open om 13.00 
uur. Om 13.30 uur wordt er begon-
nen met een kopje koffie en iets lek-
kers. Daarna zal Gerard van Kol op-
treden met zelfgeschreven liedjes in 
het Brabants (Leissels) dialect. Tevens 

vertelt hij bij zijn optreden leuke ver-
halen en anekdotes over vroeger en 
het heden. Tijdens de pauze worden er 
lotjes verkocht voor de loterij. Kosten 
voor deze middag bedragen €4,00.

Wie deze middag wil bijwonen, kan 
zich tot 23 mei opgeven bij Mw. Olga 
van Bree, tel. 0492-462798 of bij Mw. 
Toos van der Linden tel. 0492-462974.

Aarle-Rixtel - De jaarlijkse ou-
derenavond van de Dorpsfeesten 
staat gepland op woensdag 15 mei. 
Iedereen van 55 jaar en ouder is van 
harte uitgenodigd om deze avond 
bij te wonen. Deze avond, georga-
niseerd door Stichting Dorpsfeesten 

Aarle-Rixtel en KBO, wordt opge-
luisterd door de Klokkendorper!

De entree is gratis en de eerste koffie met 
cake zijn ook gratis. Daarnaast wordt er 
in samenwerking met de MCD een gra-
tis loterij georganiseerd. De organisatie 

van deze avond is in samenwerking met 
de KBO. Dus mocht u zin hebben in een 
gezellige avond vermaak, kom dan op 
woensdag 15 mei naar de Dreef. De zaal 
is open vanaf 19.00, om 20.00 uur start 
het programma en om 22.30 uur is de 
avond afgelopen.

Beek en Donk - De Stichting Leergeld, 
met als werkgebied Gemert-Bakel, 
Laarbeek en Boekel is in 2007 opge-
richt. Het zal zeker bekend zijn dat 
momenteel vele kinderen in de leef-
tijd van 4 t/m 18 jaar in een situatie 
verkeren waarin dagelijks spanning is 
over het al of niet kunnen voorzien in 
de eerste levensbehoeften. Dit geldt 
zeer zeker ook voor onze regio. 

Voor deze kinderen bestaat een reëel 
risico op sociale uitsluiting, omdat zij 
om financiële redenen niet of onvol-
doende kunnen deelnemen aan ac-
tiviteiten op school en in het sociaal 
maatschappelijk leven. Ze staan vaak 
letterlijk aan de zijlijn. De huidige be-
staande voorzieningen van gemeen-
ten en particuliere organisaties zijn 
niet toereikend om al deze kinderen te 
helpen. Stichting Leergeld wil hierop 
inspringen door op een duurzame 

manier te investeren in de participa-
tie (deelname) van deze kinderen. De 
stichting Leergeld helpt kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen 
met geldproblemen mee te doen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Bijvoorbeeld door hun schoolkamp of 
de contributie van een sportclub of 
het lesgeld van de muziekschool te 
betalen. In Nederland zijn momen-
teel 70 stichtingen leergeld actief.  In 
2010 heeft leergeld  via haar stich-
tingen ruim 35.000 kinderen kunnen 
helpen. Voor de regio Gemert, Bakel, 
Laarbeek en Boekel heeft de stichting 
in het voorgaande jaar totaal 330 kin-
deren financieel hulp geboden. Deze 
zijn als volgt over de regio verdeeld: 
202 in Gemert, 99 in Laarbeek en 29 
in Boekel. 

De stichting, die draait op subsidies en 
giften, geeft gezinnen nooit geld, maar 

betaalt rechtstreeks aan de school, of 
vereniging. Zo wordt voorkomen dat 
geld aan andere dingen wordt uitge-
geven.  Het gilde St. Leonardus ziet 
het belang hiervan in en wil elk jaar 
de stichting ondersteunen met een fi-
nanciële bijdrage.  Daarvoor worden 
door het gilde regelmatig activiteiten 
ondernomen, waarvan een gedeelte 
van de opbrengst doorgesluisd wordt 
naar deze stichting. Op deze manier 
hopen zij als gilde een steentje te kun-
nen bijdragen om te voorkomen dat 
deze kinderen om financiële redenen 
niet of onvoldoende kunnen deelne-
men aan activiteiten op school en in 
het sociaal-maatschappelijke leven.  
Alle kinderen moeten kunnen mee-
doen, want nu meedoen, is straks 
meetellen.

Voor meer informatie 
www.gildesintleonardus.nl.

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

SUPERTRASH
JOSH V

ESQUALO
RINASCIMENTO

MET-JEANS
VILA

ANTONY MORATO 
ZUMO

RADICAL
KULTIVATE

ZATERDAG 10 MEI 
LENTE-KOOPAVOND 
TOT 21.00 UUR

Bij aankoop vanaf € 50,- 
originele Supertrash sleutelhanger cadeau (OP=OP) 
Ko� eren 21 a 5492 BL Sint-Oedenrode | 0413-470561 | www.switchfashion.nl

Jaarvergadering 
CV de Heikneuters
Mariahout - Na een overvol program-
ma en een geweldig carnavalsseizoen 
2013 – 2014 is het tijd om weer al-
les op een rijtje te gaan zetten. Dit wil 
carnavalsvereniging De Heikneuters 
samen met belangstellenden doen op 
maandag 19 mei om 20.30 uur in het 
buurthuis van Mariahout. 

Dan houden zij namelijk als CV de 
Heikneuters hun jaarvergadering. Heb 

je suggesties voor aankomend jaar of 
wil je gewoon naar de vergadering ko-
men om te luisteren wat er weer alle-
maal staat te gebeuren en mee terug-
blikken over afgelopen jaar? Kom dan 
gezellig naar het buurthuis, want car-
naval maak je tenslotte met zijn allen. 
Zonder steun van Mariahoutenaren 
kan CV de Heikneuters ook niet veel 
en samen sta je sterk.
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LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Dorpsstraat 19, 
Aarle-Rixtel

0492-385957
www.bakkerijvanbrug.nl

€8,9
5

voor m
aar

Moederdagactie

Schnitt 

met verse aardbeien 

en veel slagroom

Geldig op 9 en 10 mei

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 

Jorn Janssen

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103

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

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u 
een gratis speelgoedtrein met de naam van uw kind 

bij Intertoys Beek en Donk.

Meld uw kind aan via info@mooilaarbeek.nl 
of kom langs op Heuvelplein 3 in Beek en Donk

De Jalónvallei - waarin ik woon 
- is door bergen omsloten. Op de 
hoogste bergtop staat een klein 
brandwachthutje, wat vierentwin-
tig uur per dag wordt bemand of 
bevrouwd. Vanaf dat punt is een 
groot gedeelte van de Spaanse 
Costa Blanca te overzien en als er 
ook maar één rookpluimpje zicht-
baar is, wordt er een helikopter op 
afgestuurd. Dit is dé manier om 
bergbranden zsm in de kiem te 
smoren. Soms lukt dat… soms ook 
niet. Iedere Spanjaard - zélfs een 
blonde expat zoals ik - weet don-
dersgoed hoe snel een bergbrand 
tot stand gebracht kan worden of 
hoe letterlijk en figuurlijk de wind 
ermee aan de haal gaat. Ik heb het 
regelmatig meegemaakt in Lliber en 
omgeving. Het is angstaanjagend. 
Daarom heb ik enorm veel respect 
voor de brandwacht.
Het was op een zonnige winter-
dag - buiten de droge zomermaan-
den - toen ik met een stel vrien-
den naar het nabijgelegen Jalón/
Xaló wandelde voor een picknick. 
Rugzakken gevuld met wijn, stok-
brood, vlees en lucifers werden de 
bergkam opgesjouwd. We wisten 

daar een immens grote grot, waarin 
je tot erg diep kunt afzakken. Dat 
laatste deden we niet. Net in de 
grot vonden we het welletjes en 
maakten met rotsstenen een vuur-
plek voor het onderweg gevonden 
sprokkelhout en dennenappels. Het 
meegesjouwde BBQ-rooster paste 
precies, fakkels zorgden voor de 
sfeer en de MP3-speler voor pas-
sende Latin-muziek. Zonder enig 
probleem dachten we hier de dag 
gezellig met elkaar door te kunnen 
brengen. Maar het eerste glas wijn 
was nog niet ingeschonken toen 
de MP3-speler een raar geluid ver-
toonde: Zwiek-zwiek-zwiek. Het 
duurde even voordat ik door had 
dat er een helikopter boven de rot-
singang hing. Holi-shit, ik had alles 
verwacht… behalve dit! Toen ik 
mijn hoofd naar buiten stak zag ik 
pas hoeveel rookpluimpjes de grot 
uitkringelen. De helikopterpiloot 
gebaarde dat ik naar buiten moest 
komen. Ik gebaarde terug met mijn 
armen gekruist in de lucht, in de 
hoop dat hij begreep dat er niets 
aan de hand was. De piloot nam 
daar geen genoegen mee. Ieder-
een moest uit de grot komen. En 
daar stonden we dan… als een stel 
puberale kwajongens op een rijtje, 
met naast ons drie honden die deel 
uitmaakten van onze picknickclub! 
Hij gebaarde met een Toi-toi-toi-
duim dat we weer naar binnen 
mochten. We waren tenslotte geen 
kleine kinderen die met vuur aan 
het spelen waren. De helikopterpi-

loot vloog terug naar zijn basis en 
wij als uitgehongerde varkens op 
de trog. We maakten er een enorm 
feest van en doofden daarna het 
kampvuur met meegebracht fles-
senwater. Toen ik bij schemering 
vanaf mijn terras de Jalónvallei in 
tuurde zag ik de helikopterpiloot 
nog een laatste rondje boven de 
grot vliegen: Zwiek-zwiek-zwiek. 
Een laatste zekerheidscontrole en 
zijn werkdag zat erop net als onze 
avontuurlijke BBQ. Daarom heb ik 
enorm veel respect voor de brand-
wacht. Muchas gracias!

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

Luchtpost

Spanje

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Huishoudelijke hulp en/of be-
geleiding nodig ? Krijgt u een p.g.b.? 
Bel 06-23338723, dan kan ik samen 
met T.U.D. iets voor u betekenen. 

BEL DE SPECIALIST
Glazenwasserij Maarten Beerens, niet alleen 
voor het wassen van uw ramen, maar ook 
voor het reinigen van overkappingen, kunst-
stof en houten onderdelen. Tel. 06-20385916

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

GEVONDEN
Mobiele telefoon gevonden op het molenveldje 
op zaterdag 3 mei. Voor info bel: 06-15388222

Twee tuinstoelen gevonden die bij ons in 
de voortuin zijn gezet. Wie mist ze? Tel: 
0492-461130

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

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Bakel/
Veghel haalt nog altijd uw gebruikte meu-
bels bij u op. Ook uw witgoed wordt door 
ons opgehaald. Winkel: Leije 6, Gemert 
Tel. 0492-368747

Wie heeft nog emté-zegels liggen voor het 
bestek en wil mij hiermee heel blij maken? 
tel. 06-45236731

Garagebox te koop of te huur gevraagd om 
een auto in te stallen in Beek (en Donk). Con-
tact: Bert, 06-51790501

Gezocht: boeken, moderne romans. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 0492-773120 

Blikjes, oud ijzer, tv’s of andere elek-
tronische apparaten kunt u inleveren 
op het voor u bekende adres. Tel: 
06-10055422 of h6.sjaak@gmail.com 

Gezocht: spaarkaarten, foto’s van bloemen en 
vlinders. Alles is welkom. Tel. 06-12857025

OVERIG
Gratis, verzameling reclame-balpennen, 
periode 1980 tot heden. Inlichtingen 
06-33922345

Garageverkoop op zaterdag 17 mei van 
11.00 - 15.00 uur, Dorpsstraat 91 te 
Lieshout met kleding, woonaccessoires, etc.

TE HUUR

Luxe prive camper te huur 4 vaste slaap-
plaatsen. Beschikbaar vanaf 10 mei. Info 
via robbescheuten@hotmail.com

Feest? En op zoek naar geluidsapparatuur? 
Voor €50,00 huurt u een complete set. Geïn-
teresseerd? 06-41538601 dj.imm@live.nl

TE KOOP
Fietsendrager voor twee fi etsen. Past op 
elke trekhaak. Tel. 06-10368733

Te Koop Jonge bruine legkippen, volledig 
ingeënt. Tel. 0499-471755 
Mob. 06-13894215

Beuken dressoir met deurtjes waarachter 
drie planken. 4 lades. B122 x H106 x D39 
cm. Prijs €30,00. Voor info/foto mail: 
lieneke_meisje@yahoo.com

Te koop nette garagebox in Lieshout. Komt 
in Juni beschikbaar. Tel. 06-20505029

Bijzettafel beukenkleur met matte glasplaat. 
H60,5 x B63 x D56 cm. Op te halen in Beek 
en Donk voor een leuke prijs/bod. 
Tel. 06-10309221

Berg skelter met duo-zit. Prijs: €175,00. Con-
tact via: h.v.d.heuvel29@kpnplanet.nl

Oude Hollandse, Hotel-Smitse kachel, mooi gi-
etijzer. Landrover Freelander 2008, automaat 
enz. Miniset=3 tafeltjes lichtbruin eiken-
hout tel. 06-29052115 / prijzen in overleg.

Zonnehemel met 12 lampen, in goede staat. 
Prijs €20,00. Tel. 0492-461130

Zwarte G-Star herenzomerjas maat L €40.00. 
Div andere G-Star kleding va €7,50. 
Tel: 0499-423337

Vaatwasser merk Bosch 2 jaar oud. Prijs € 200,00. 
Voor info/foto mail ferry_21_@hotmail.com.

VACATURES

Gevraagd: Hulp bij tuin- en andere onderhouds-
werkzaamheden. Bel 06-10978985

VERLOREN

Hoorapparaat verloren op woensdag 23 april 
in Beek en Donk, van het merk Phonak. Reac-
ties via 0492-461581 of 06-10798724

Donkerblauwe kinderjas (merk R95th) met 
(geruite binnen voering) capuchon verloren in 
Aarle-Rixtel. Graag terugbezorgen bij Ralph 
Verleisdonk, tel. 06-20185621

Zwarte Mexx bril in de nacht van zater-
dag op zondag in Lieshout verloren. Zou 
de vinder contact willen opnemen via: 
Tel. 06-42528531

Het is mogelijk om een gratis zoekertje te 
plaatsen in De MooiLaarbeekKrant en op 
de nieuwswebsite van Laarbeek: www.
mooilaarbeek.nl. Als particulier zijnde kunt 
u een zoekertje eenvoudig aanmelden door 
een mail te sturen naar: info@mooilaarbeek.
nl. Voorwaarden: het zoekertje bestaat uit 
maximaal 20 woorden en er staan maximaal 
2 zoekertjes per e-mailadres/telefoonnr. in 
de krant. Een zoekertje blijft max. 2 weken 
staan in de krant en op internet.

www.FincaErbalunga.com 
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Joost gaat ons verlaten, 
we gaan je missen!!

Aphroditi  Grieks Restaurant

Brandwacht

bergkam opgesjouwd. We wisten 
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Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Paul Smulders
B.V…..Weg ermee?
In het verleden heeft menige 
ondernemer met oplopende winsten 
de door hem of haar in de vorm van 
een eenmanszaak of vennootschap 
onder firma (vof) uitgeoefende 
onderneming ingebracht in een 
besloten vennootschap (B.V.). Door 
inbreng in een B.V. wordt niet meer de 
gehele winst met inkomstenbelasting 
belast (met toptarief 52%), 
maar wordt uit de winst aan de 
directeur/aandeelhouder (dga) een 
salaris uitbetaald en het restant 
wordt belast met vennootschaps
belasting (20%-25%). Voorbeeld: 
bij een winst van €100.000 en een 
uitgekeerd salaris van €44.000 (het 
minimum voor een dga) bedraagt 
het jaarlijks voordeel van een B.V. 
ten opzichte van een een-manszaak 
al gauw zo’n €5.000.
Echter, bij lagere winsten kan het 
voordeel van een B.V. ook weer 
omslaan in een nadeel. Voorbeeld: 
bij een winst van €50.000 en een 
aan de dga uit te betalen salaris van 
€44.000 is een eenmanszaak ineens 
circa €5.000 per jaar voordeliger 
dan de B.V. En als de totale winst 
nihil is loopt dat voordeel van een 
eenmanszaak op richting €15.000 
per jaar, omdat er dan wel gewoon 
salaris uitbetaald moet worden 
waarover inkomstenbelasting 
verschuldigd is, terwijl er dus 
helemaal geen winst is! 
Het verdient voor ondernemers in 
een B.V. derhalve aanbeveling eens 
te (laten) bekijken of de B.V. voor 
hen nog wel de meest geschikte 
ondernemingsvorm is en of er 
mogelijkheden zijn deze weer om 
te zetten in een eenmanszaak of 
vennootschap onder firma.

Paul Smulders

T: 0499-373746
M: 06-53500557

info@vogelsmaatwerk.nl
www.vogelsmaatwerk.nl

Vogels Maatwerk - Lieshout
Ribbiusstraat 12 Lieshout 

Vogels Maatwerk - Best
Koningin Julianaweg 53 Best

Geldig van 9 t/m 15 mei

Nieuwe oogst Vivaldi aardappels grof of fi jn 3 kilo 3.00
Lekker om te koken of te bakken ook geschikt voor frites 

Mooie bospeen per bos 0.99
Krop sla + komkommer+500gr.trostomaten samen 2.00

Heerlijke Bio sinaasappels of citroenen per kilo 1.99 
Nieuwe oogst Satsuma mandarijnen 2 kilo 3.98

Dorpsstraat 3, Lieshout      tel. 0499-325867

MOEDERDAGTIP
50% KORTING
OP ELK 2E PRODUCT

VAN JANZEN
Niet in combinatie met andere aanbiedingen. De korting 
is van toepassing op het voordeligste product.

Stress?  Burn-out?
Chronische pijn?

www.flowlaarbeek.nl
0644051822

Voor een vrijblijvende afspraak

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

2E PAASDAG OPEN DAG 

VAN  11.00 TOT 18.00 UUR

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

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

Zonne-energie voor iedereen

Informatieve bijeenkomst: 
‘Autisme is van alle leeftijden’

Laarbeek - Ruim een jaar geleden 
was Wim Hijnen zonnepanelen 
op zijn dak aan het leggen. Niet 
raar want Wim heeft al 30 jaar 
enkele zonnecollectoren op zijn 
dak, en een windmolen heeft 
ook een tijd  zijn tuin gesierd. 
Technische kennis en aandacht 
voor duurzaam leven hebben 
altijd al zijn aandacht. Wim zit 
daarom met enkele andere vrij-
willigers al enkele jaren in de 
werkgroep Duurzaam Wonen 
Laarbeek, zij geven graag advies 
met betrekking tot allerlei za-
ken over verstandig omgaan met 
energie.

Al snel bleek dat meerdere  be-
woners op de Korte Zwaard wel 
op de een of andere manier met 
deze materie bezig waren. De 
eerste bijeenkomst volgde wel-
dra , na informatie en opvragen 
van offertes werden panelen be-
steld voor een achttal woningen. 
Zonnepanelen zijn er in de kleu-
ren blauw en zwart en in verschil-
lende afmetingen. Aantal panelen 
kan worden afgestemd op ver-
bruik en plaatsingsmogelijkheid 
(dakoppervlak).

Men kan de levering en montage 
uitbesteden, maar plaatsen van 
de panelen is voor elke eenvoudi-
ge  klusser (zonder hoogtevrees, 
denk aan veiligheidsmaatregelen) 
te doen, Alleen het aansluiten op 
het elektriciteitsnet dient door 

een vakkundig persoon uitge-
voerd te worden.

Simpel gezegd;  zonnepanelen 
zetten het opgevangen  zonlicht 
om in gelijkstroom die via een 
omvormer weer omgezet wordt 
in wisselstroom en direct gebruikt 
kan worden of via de meterkast 
terug geleverd wordt aan het 
openbare net. Wat is mooier om 
de deur van de meterkast te ope-
nen en te zien dat je  producent 
van elektriciteit bent. Terug gele-
verde stroom aan het net wordt 
door uw stroomleverancier gesal-
deerd met uw verbruik. Wanneer 
de zon schijnt loopt de meter 
terug en als hij niet schijnt loopt 
hij weer vooruit. Wat er overblijft 
rekent u af. 

Naast de zorg voor duurzame en 
schone energie, denk hierbij aan 
steenkolencentrales, kernenergie 
en de huidige problemen met 
onze gasleveringen door Rusland 
in verband met de crisis in de 
Oekraine , is het zondermeer een 
investering die veel financieel 
voordeel oplevert. De bank geeft 
voor uw spaargeld 1,5% rente, 
uw dak met zonnepanelen geeft 
wel  10 tot 15% rente. Zelfs met 
een lening bij de bank verdient u 
er nog aan.

Uitgebreide informatie is via 
Duurzaam Wonen Laarbeek of 
vele leveranciers te verkrijgen.

Beek en Donk - Het Centrum Jeugd 
& Gezin (LEV groep), Platform 
Gehandicaptenbeleid Laarbeek, 
de NVA,  het Autisme Informatie 
Centrum en Welzijnsorganisatie 
ViERBINDEN organiseren op dins-
dag 27 mei in samenspraak met 
de gemeente Laarbeek een avond 
over Autisme. 

Deze avond start om 19.30 uur 
en duurt uiterlijk tot 22.00 uur. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg in Beek en Donk. De 
avond bestaat uit twee delen, 
voor de pauze een informatief 

deel waar spelenderwijs wordt 
uitgelegd wat autisme is, hoe au-
tisme ervaren wordt door naasten 
en wat het is om met autisme te 
moeten leven. Na de pauze wordt 
ingegaan op autisme in Laarbeek, 
mogelijke  kengetallen en de werk-
wijze in Laarbeek. Verder zal een 
deskundig forum antwoorden ge-
ven op vragen. In dit forum zullen 
er naast deskundigen van Autisme 
totaal en ORO ook een huisarts, 
iemand vanuit het onderwijs en er-
varingsdeskundigen aanwezig zijn.

De avond is vrij toegankelijk.

Dit jaar geen SplasH!!
Beek en Donk - Het zomerse juni 
Watermaand evenement ‘SplasH!!’ 
gaat dit jaar niet door. De organise-
rende Teugelders van Ganzendonck 
hebben dat moeten besluiten om-
dat er werkzaamheden plaats gaan 
vinden aan het kanaal bij de Beekse 
brug. 

Door de werkzaamheden kan geen 
gebruik worden gemaakt van het ka-
naal en het terrein eromheen. Er is ge-
keken naar alternatieve locaties, maar 
deze zijn vanwege bereikbaarheid en 
veiligheid niet geschikt.

Het evenement, dat dit jaar voor de 
tiende keer zou worden gehouden, 
komt volgend jaar weer terug. Hoe het 
precies terugkomt is nog niet bekend, 
maar zeker is wel dat er nieuwe onder-
delen aan het evenement zullen worden 
toegevoegd. De kartonnen botenrace, 
die afgelopen jaar voor het eerst suc-
cesvol werd georganiseerd, zal in ieder 
geval weer onderdeel zijn van SplasH!!

Wie weet wie deze twee mannen zijn, en 
waar deze foto genomen is?
   
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan 
de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan per 
mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl of 
telefonisch via 06-51978426. Wie weet 
is jouw antwoord hier volgende week te 
lezen!

Op de foto van vorige week kwamen diverse reacties binnen:

De foto in De MooiLaarbeek van 1 mei is de Helmondseweg in Aarle-Rixtel.  Het 
pand is gesloopt om plaats te maken voor een fietspad. Het eerste huis van de rij 
van 3 werd bewoond door Van Uden, in het middelste huisje woonde fam Ver-
heyen, in het laatste woonde Raaymakers. De kastanjeboom die achter het huis 
stond, staat er nu nog steeds maar nu voor het huis van Alex Raaymakers. De rij 
Italiaanse populieren op de achtergrond staan bij de Vloet.
Ben van Noordwijk

De historische foto uit De MooiLaarbeekKrant van 2 mei zijn de 3 woningen 
langs de Helmondseweg in Aarle-Rixtel met de naam de Uithoorn met de Fam. 
Raaymakers, de Fam. Verheyen en de Fam. van Uden als bewoners.
Riet van den Hoogenhoff - van der Burgt

De foto van de 3 huisjes is Helmondseweg 14-16-18!
De huisjes moesten weg omdat er een fietspad moest komen.
Gr Tessa Raymakers
 
Dit huizenblok stond vroeger aan de Helmondseweg te Aarle-Rixtel.
Groetjes, Anja Sloots

Wij hebben in het linkse huis gewoond, heel veel 
weet ik er niet meer van, ik was zes jaar toen we 
gingen verhuizen. In het midden woonde Fam. 
Verheijen en aan de rechterkant Raymakers. Het 
heette de Uithoorn.
Marion Swaanen

Historische beelden

*Voorwaarden in de winkel

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

MEI GRATIS 
DIEFSTALVERZEKERING ACTIE!

GRATIS 3 JAAR ENRA DIEFSTAL VER-
ZEKERING BIJ AANKOOP VAN EEN 

NIEUWE FIETS!* 
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0.49
v   van 1.09

0.79
v   van 1.65

119.00

27.99

49.99

4.99

3.79
v   van 3.89

2.48
v   van 2.54
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v   van 5.59
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v   van 4.29

3.19
v   van 3.39

3.40
v   van 3.52

52%
goedkope

r

55%
goedkope

r

2 TB GEHEUGEN

PARAPLU-SYSTEEM

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 07-05-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 07-05-2014 t/m donderdag 15-05-2014

Mini smaak- 
trostomaten
500 g

Witte 
druiven
500 g

Vanaf woensdag 07-05-2014

VERLAGINGEN
PRIJS

Ca. 400 g

Varkens-
fi letlapjes

350-375 g

Speklapjes 
of fi letlapjes

1 kg

Kipfi lets

700 g

Schouder-
karbonade

600 g

Hamlappen

Ca. 400 g

Magere 
speklapjes

Netwerkschijf 
MD 86979

Quick-Up 
iglotent

In diverse kleuren.

Fuchsia’s of
hangplanten

Taupe of zwart.

Aluminium 
hangparasol

‘Pak de Biezen’: opening 
van een nieuw natuurpad

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Aarle-Rixtel- Tijdens een zonnige ochtend af-
gelopen zondag werd bij ‘De Brabantse Kluis’ 
de wandelroute ‘Pak de Biezen’ geopend door 
wethouder Joan Briels. De beheerstaak van na-
tuurgebieden komt in verband met bezuinigin-
gen weer bij de gemeente te liggen. Tot voor 
kort was dit een taak in een groter verband.

Initiatiefnemers Christa en Geert Michels, eige-
naren van herberg ‘De Brabantse Kluis’ hebben 
samen met Ad Verhoeven, ondersteuner van-
uit de peelgemeenten, ervoor gezorgd dat de 
wandelroute er kwam. Na de onthulling van het 
naambord en een inleidend woordje van de wet-
houder was het tijd om de wandelroute te gaan 
lopen. Vrijwilligers van het IVN wezen iedereen 
onderweg op belangwekkende zaken.

Ymel en landweer
Op een smal pad staat iedereen plotseling stil bij 

de grens tussen Aarle-Rixtel en Bakel, die al eeu-
wen wordt gevormd door het beekje de Ymel. In 
dit moerassige stuk land ligt ook een landweer. 
Oorspronkelijk is dit een greppel gevolgd door 
een grenswal met daarop een doornen haag. In 
de huidige Biezen is het nog steeds een stuk opge-
hoogd land tussen de greppels, waaruit de aarde 
voor de ophoging werd gehaald. Het diende hier 
echter meer om in natte tijden droge voeten te 
blijven houden in het voor de rest erg moerassige 
gebied. 

Geschiedenis
Midden in het gebied hebben Geert en Christa al 
gezorgd voor een (alcoholvrij) hapje en drankje, 
dat als welkome onderbreking van de wandeling 
wordt ervaren. Hier wordt door gastheer Ad nog 
eens gewezen op de geweldige samenwerking van 
Staatbosbeheer, het IVN en herberg ‘De Brabantse 
kluis’. Henk van Beek uit Aarle-Rixtel, historicus 
en kenner van het gebied neemt de aanwezigen 
mee terug in de tijd. Aan het einde van de 18e 
en begin 19e eeuw was het wilgenhout uit deze 
streken erg hard nodig voor het aanleggen van de 
beschoeiing van de nieuwe Zuid-Willemsvaart. In 
de jaren 1970-1980 van de vorige eeuw werden 
de natuurlijke materialen vervangen door metalen 
alternatieven. “En als grond minder rendabel is, 
dan mag het natuur worden”, volgens Henk. 

Een kleinigheidje
Er is ontzettend veel werk verzet door de men-
sen van Staatsbosbeheer, het IVN en de mensen 
van ‘De Kluis’. Bij de herberg kan de auto worden 
geparkeerd en is een kaartje te verkrijgen met de 
route. Na afloop kan men terecht voor een kopje 
koffie. Jammer is het dan wel dat er nu al enkele 
bewegwijzeringspaaltjes inclusief een aangegoten 
blok beton uit de grond zijn gehaald en wegge-
gooid of meegenomen. Het is een klap voor de 
initiatiefnemers, maar zoals in deze streken vaak 
wordt gezegd: “Een kleinigheidje blijf je houden!”

Eigenaresse van De Brabantse Kluis, Christa Migchels (l), onthult samen 
met wethouder Joan Briels (r) het bord van wandelroute ‘Pak de Biezen’

Wij leveren containers  voor: 
puin-, tuin-, en sloopafval
Van 2m3 - 6m3 - 8m3.

Beek en Donk   06 - 53 14 99 03
VERMEULENGRONDWERKEN@HETNET.NL
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MooiBoerdonk
Boerdonk krijgt te weinig bij VIOS’38

Krijgt jouw team een 
eerste aanwijzing?

Boerdonk - In een zeer leuke en aan-
trekkelijke wedstrijd tussen kampi-
oenskandidaat VIOS‘38 en Boerdonk, 
waren het de Boerdonkenaren die 
recht hadden op de drie punten. Maar 
helaas keerden ze toch zonder succes 
huiswaarts.

VIOS’38 uit Beugen kon niet laten zien 
dat er een kampioensploeg op het veld 
stond. Vorige week verloren ze nog, 
waardoor ze in een klein dipje zaten. 
Maar minder goed voetballen en toch 
winnen is ook een verdienste. Het was 
Sietse Penninx  die na 7 minuten een 
niet te missen kans kreeg na een voor-
zet van Daan Dortmans, maar helaas 
werd deze wel gemist. Wie vorige 
week Boerdonk had zien voetballen, 

kon nu zijn ogen niet geloven. Er wer-
den kansen gecreëerd, goed verde-
digd en geconcentreerd gevoetbald. 
Het was tekenend dat VIOS’38 slechts 
twee halve kansen kreeg in de eerste 
helft.
 
In de tweede helft voetbalde VIOS’38 
richting de kantine, waar hun grote 
groep supporters stonden. En die kon-
den meteen juichen voor de 1-0. Een 
vrije trap werd voor de goal geslin-
gerd waar de spits hem kon inkoppen. 
VIOS’38 had nu wel het betere van 
het spel, maar Boerdonk was degene 
die de kansen kreeg. Een schot van 
Maik van der Zanden werd van rich-
ting veranderd en als een duiveltje uit 
een doosje was daar Erik van den Berg 

die vrij voor de keeper 
kon inschieten 1-1. Het 
was nu wachten op de 
1-2, want die kon niet 
uitblijven. Erik van den Bosch had twee 
grote mogelijkheden. VIOS ‘38 moest 
nu ook de handrem meer dan eens ge-
bruiken. Maar voor hen staat er ook 
een kampioenschap op het spel. Uit 
twee counters, die ook nog eens met 
het nodige geluk en veel kunst- en 
vliegwerk werden gepromoveerd tot 
doelpunten wist VIOS’38 alsnog aan 
het langste eind te trekken en dat viel 
de jongens uit Boerdonk koud op hun 
dak. Zo stond er na 90 minuten 3-1 
op het scorebord. Zij te veel, Boerdonk 
wederom te weinig, maar ook dat is 
sport.

Boerdonk - Heb je je team nog niet 
ingeschreven? Doe dat dan direct. De 
teams die voor 21 mei aanmelden, ont-
vangen een concrete aanwijzing voor 
het beantwoorden van een van de vra-
gen. En dat kan straks op 28 juni zo-
maar eens het verschil zijn.

Het gaat overigens voortvarend met de 
inschrijvingen. Inmiddels hebben zo’n 
35 teams uit Erp, Keldonk en Boerdonk 
zich aangemeld. Er is zelfs interesse van 
buiten deze dorpen en ook dat mag na-
tuurlijk. Iedereen is van harte welkom. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Je hebt voordeel als je uit Erp, Keldonk 
of Boerdonk komt, want een flink aan-
tal vragen heeft een lokaal karakter. Een 
aantal antwoorden zijn te vinden op 
straat en dan is het wel zo handig als je 
enigszins bekend bent met de geschie-
denis van de dorpen en de omgeving.

Meld je snel aan
De organisatie van Witte Gij Ut?! heeft 
altijd gesteld dat het mogelijk zou kun-
nen zijn dat er op 28 juni 75 teams mee-
doen. Die hoop koesteren zij nog steeds, 
gevoed ook door het grote aantal teams 
dat zich al heeft aangemeld. Die ‘early 
birds’ willen zij belonen: alle teams die 
zich voor 21 mei hebben opgegeven, 

ontvangen na die datum per mail een 
concrete aanwijzing, waarmee een van 
de vragen is te beantwoorden of een 
van de opdrachten iets gemakkelijker is 
uit te voeren.

Sowieso ontvangt de contactpersoon 
van ieder team dat zich heeft aangemeld 
de nieuwsbrief, met daarin het laatste 
nieuws en tips voor hoe je als team een 
dorpsquiz aan moet pakken. Nog een 
reden dus om snel aan te melden.

De eerste categorie
De Witte Gij Ut Kwis bestaat uit tien ca-
tegorieën. Tot aan 28 juni gaat de orga-
nisatie die een voor een onthullen. Deze 
week de eerste en meest voor de hand 
liggende categorie: ‘Dit was het nieuws’. 
Deze categorie bevat vragen over de ac-
tualiteit; vragen over markante gebeur-
tenissen die zich het afgelopen jaar we-
reldwijd hebben voorgedaan. Hoe goed 
heb jij het nieuws bijgehouden?

Aanmelden kan via www.wittegijutkwis.
nl. Voor meer info kan men ook bel-
len met de contactpersonen: Antoon 
Donkers (06 - 22540698), Guus Jansen 
(06 - 51515537) of Jeroen Vissers (06 
– 10803249). Volg hen bovendien op 
Facebook of Twitter. Dan weet je zeker 
dat je niets mist.

Vlooienmarkt bij RKSV Boerdonk

Neem deel aan een expositie in Den Hazenpot

Boerdonk - Op 2e pinksterdag, 9 juni, 
houdt RKSV Boerdonk een vlooienmarkt 
op het sportpark ‘De Kerveheester’. Een 
leuke vlooienmarkt, waar u ook een 
kraampje kunt huren om uw ouwe spul-
len te verkopen. 

Een goede reden om de garage of zolder 
weer op te ruimen om vervolgens een leuk 
zakcentje te verdienen aan de overbodige 
spullen. Twee vliegen in een klap en een 
leuke dag. Heeft u interesse? Stuur dan 
een mailtje naar info@rksvboerdonk.nl.

Boerdonk – Veel mensen in Boerdonk zijn 
creatief. Hierbij kun je denken aan het 
maken van foto’s, tekeningen, bloem-
stukken, handenarbeid (van knippen en 
plakken, tot zagen en boren), sieraden, 
verzamelingen, beeldhouwen, glas-
kunst, keramiek, bakken/kookkunst, etc.  

Deze Hobbyisten en creatievelingen 
denken misschien wel ‘Wat moet ik er 
toch allemaal mee?’ Vanaf nu kunt u 
dit allemaal tentoonstellen op een ex-
positie in Den Hazenpot. De commis-
sie Opzet Expositie Boerdonk wil in ge-
meenschapshuis Den Hazenpot graag 

een ruimte voor een expositie van 
kunstenaars/hobbyisten/verzamelaars 
uit eigen dorp inrichten. 

Men wil deze expositie houden op 
zondag 12 oktober. Wilt u ook expose-
ren, dan kunt u zich aanmelden voor 1 
juli bij een van de commissieleden: Lea 
v.d. Wijst, tel. 0492-461101 of mail 
dewijstjes@home.nl, Coot Smits, tel. 
06-22373136 of mail gewooncoot@
hotmail.com. Aanmelden kan ook via 
Gemeenschapshuis Den Hazenpot, tel. 
0492-465530 of mail denhazenpot@
home.nl. 

Voor vragen en ideeën mail/bel of loop 
vrijblijvend binnen bij Den Hazenpot. 
Boerdonkenaren zijn dus van harte uit-
genodigd om deel te nemen aan deze 
expositie.
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BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

699,-
899,-

699,-
Tuinmeubelshow

• Keuze uit ruim 100 sets en uit voorraad leverbaar
• Bezorgservice (informeer naar de mogelijkheden)

Pacific
Comfortabele en mooi afgewerkte loungeset

met aluminium frame en wicker bekleding.
Geleverd inclusief hocker (77 x 77 cm)

Cadac
Meridian
Luxe gas buitenkeuken
met drie RVS branders,
een zijbrander
en grillroosters

99,99

9,99

64,99

111,-

29,95

129,95

62,99
VANAF

89,95109,95

Jamaica ligbed
   Lichtgewicht en stapelbaar ligbed.
     Onderhoudsvriendelijk, incl. hoofdkussen
        en verkrijgbaar in zwart en grijs.

Lichtgewicht hardloopschoen
     voor heren. Ook diverse andere
              modellen met fl inke kortingen

Mobicool T35
Thermo-elektrische (Peltier) 
koelboxop 12 en 230 volt. Koelt 
tot maximaal 20°C onder de 
omgevingstemperatuur

BBQ-set

89,9589,9589,
Moederdagtip!

BBQ-setBBQ-set
Op=Op!

Pizzasteen

Gel Cumulus 13

NL Elftal
shirt

Verkrijgbaar voor
kinderen, dames

en heren.
Orginele bedrukking 10,-

14,95
599,-599,-

Barbecueshow
• Meer dan 150 modellen barbecues
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Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Deze week is het de beurt aan Ger 
en José van Pelt uit Lieshout. Het is 
zaterdag precies 38 jaar geleden dat 
zij startten met hun bakkerij aan de 
Dorpsstraat in Lieshout. Het pand waar 
nu bakkerij Thoonen zit was van hen. 
Op die eerste werkdag in 1976 was het 
bloedheet in de bakkerij…

Gruwelijk stil 
Ger van Pelt komt uit een echte bak-
kersfamilie. Zijn vader werkte als leer-
ling-bakker bij bakker Rooijmans aan 
de Burgemeester van den Heuvelstraat 
in Lieshout. Zelfstandig begint hij als 
19-jarige te werken in de bakkerij in 
Eindhoven. In 1976 neemt hij bakkerij 
Rooijmans over samen met zijn vrouw 
José. De Eindhovense Ger kent Lieshout 
op dat moment nauwelijks. “Ik keek in 
Eindhoven uit op een verkeersplein en 
het winkelgebied was binnen handbe-
reik. En toen startten wij met onze bak-
kerij in Lieshout. Dat was wennen. Het 
was zó gruwelijk stil. Je had bij Staa-
degaard – waar nu Bloemend zit - een 
brandalarm zitten én als die ging, dan 
was er lawaai.” Zijn ‘Bergeijkse’ vrouw 
hoefde minder te wennen aan het dorp-

se leven. “Ik ging van het 
ene dorp naar het ande-
re”, licht José toe. 

Bakkerij van Pelt
José neemt afscheid van 
haar werk als kapster en 
gaat aan de slag als eer-
ste knecht van bakker 
Ger. “Onze romance 
die onder de droog-
kap begon, had dit tot 
gevolg”, lacht ze. “Dat bete-
kende om 5 uur mee de bakkerij in om 
het eerste deeg mee af te steken.” Ger 
vult aan: “Ik wilde dat we onze toko 
samen gingen runnen. We bakten al-
les zelf, van brood tot banket. Daarbij 
konden we voor 100% rekenen op de 
steun van Mieke, onze hulp.”

Gezondheid 
Tijdens de Kerst van 1988 beseft Ger dat 
dit zijn laatste jaar als bakker wordt. “In 
het begin van de week ging het nog, 
maar aan het eind van de week was ik 
uitgeblust.” In november 1989 droegen 
ze de bakkerij over aan Thoonen. Pas in 
1991 wordt duidelijk dat Ger lijdt aan 
het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Actief leven
Voor José was het duidelijk dat ze wilde 
blijven werken. “Dat zit in mijn genen. 
Toen onze zoon Willem elf jaar was, 
startte ik bij Versland.” Later volgde 
een leidinggevende baan bij bakkerij 
Schoonderwoerd – later Schellens – in 
Son. Toen José merkte dat het min-
der druk werd, ging ze op zoek naar 
iets anders. In augustus werkt ze 12 
½ jaar in de huishoudelijke dienst bij 
Wesselman accountants en belasting-
adviseurs in Helmond. Ook voor Ger 
nam zijn arbeidsleven nog een ver-
rassende wending. Eerst kreeg hij een 
baan als vertegenwoordiger in bak-
kerijmachines en later ging hij werken 
in de uitvaartverzorging. “Dat heb ik 
altijd graag gedaan. Het onverwachte 
bijsturen, steun en toeverlaat zijn van 
de familie van de overledene.” 

En nu? 
Na een hersenbloeding doet Ger het 
rustig aan. “Ik ben eigenlijk met pensi-
oen”, zegt hij. “Ik geniet van het gilde 
en ben daar stiekem heel trots op.” 
José werkt gestaag door en houdt van 
Nordic walken en fietsen. En door alle 
jaren heen zijn ze echte Lieshoutena-
ren geworden.

gevolg”, lacht ze. “Dat bete-
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Lid van:

Maak nu gebruik van 
het verlaagde b.t.w. 
tarief van 6% en geniet 
snel van uw nieuwe 
badkamer.

Badkamer 
renoveren of 
vernieuwen?

Laarbeekse wandelvierdaagse 
van 13 tot en met 16 mei 

Laarbeek – In 2010 werd er in 
Laarbeek voor het eerst een wan-
delvierdaagse gehouden. Deze werd 
georganiseerd door de 4 gezond-
heidsteams die meededen aan de 
gezondheidsrace. Er werd in geen 
enkele kern van Laarbeek een wan-
delvierdaagse gehouden en de be-
slissing om dit te gaan doen was snel 
gemaakt.  

Deze vierdaagse moest wel aan een 
aantal criteria voldoen. Zo moest er 
een korte route (3 km) zijn voor de 
kleintjes en gezinnen met kinderen. 
Deze route moest net als de 5 km 
geschikt zijn voor rolstoelers en wan-
delwagens. Zo konden mensen die 
niet of weinig wandelen of mensen 
met een beperking, ook deelnemen. 
De 10 km was de langste afstand en 
meer voor ervaren wandelaars. Het 
doel was om iedereen uit Laarbeek te 
laten wandelen en te laten genieten 
van mooi Laarbeek. 

Aarle-Rixtel 
De vierdaagse start in Aarle-Rixtel op 
13 mei vanaf het Conferentiecentrum 
de Couwenberg aan de Dorpsstraat 
1. Gertjan Beniers zet de routes uit en 
heeft de organisatie in handen.  Deze 
vijfde editie wil de organisatie niet zo-
maar voorbij laten gaan en zolang de 
voorraad strekt krijgt elke wandelaar 
een mooi en praktisch cadeautje. 

Beek en Donk 
Vanuit het Parkpaviljoen aan de 
Parklaan (Muziektuin) start op 14 mei 
de tweede dag van de vierdaagse. 

De organisatie is in handen van team 
2 van de gezondheidsrace: ‘The 
Shooters’. De muziekband ‘Just Jazz’ 
zorgt voor de muzikale omlijsting in 
de Muziektuin. Om het voor kinderen 
aantrekkelijk te maken is er voor de 
5 km route een fotopuzzeltocht uit-
gezet. Kinderen krijgen bij aanvang 
van de route een aantal foto’s mee 
en moeten dan de plek waar de fo-
to’s zijn gemaakt proberen te vinden.  
Voor de bewoners van zorgcentrum 
De Regt is een route uitgezet die start 
vanuit De Regt en aanhaakt bij de 3 
km route. Deze deelnemers worden 
bij terugkomst in De Regt muzikaal 
onthaalt door de Ekkermuzikanten. 

Lieshout
De derde dag (15 mei) van de vier-
daagse start in Lieshout. Er wordt ge-
start vanaf café De Koekoek aan de 
Dorpsstraat 49.Henk Berkers heeft de 
organisatie in handen.

Mariahout
Vanaf het Buurthuis aan de 
Bernadettestraat start de laatste dag 
van de vierdaagse. Hier wordt het 
geheel georganiseerd door Leo en 
Wilhelmien Biemans. 

Elke dag kan er gestart worden tus-
sen 17.30 en 19.00 uur. Het inschrijf-
geld bedraagt €2,00 voor vier dagen. 
Wil je maar één keer meewandelen, 
dan betaal je €1,00. Elke deelne-
mer die tenminste 3 van de 4 dagen 
meewandelt ontvangt een aanden-
ken. De organisatie hoopt dat veel 
Laarbekenaren hier aan deelnemen. 

De Wandelvierdaagse gaan weer van start

Van Schijndel 
Dé woonwinkel

Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00  www.anteak.nl

WiSH Outdoor genomineerd voor Peeltrofee 2014
Laarbeek – WiSH Outdoor is een van 
de genomineerden voor de Peeltrofee 
2014. Deze prijs is voor personen, pro-
jecten of organisaties die een bijzon-
dere bijdrage hebben geleverd aan ge-
biedsontwikkeling in de Peel.

In het ‘project’ WiSH Outdoor hebben 
jongeren die ontevreden waren met 
het aanbod van activiteiten de handen 

ineen geslagen. Met oog voor de om-
geving hebben zij een eigen festival van 
de grond getild. In acht jaar tijd heeft 
de organisatie een festival gecreëerd 
van (inter)nationale allure en daarmee 
Laarbeek op de kaart gezet.

Naast het WiSH Outdoor Festival zijn 
Groen4Life en Bioraffinage (beide 
uit Helmond) kanshebbers voor de 

prestigieuze prijs. De nieuwe Peeltrofee 
is een beeld van de hand van kunstenaar 
Dirk Verberne uit Helenaveen.

De winnaar wordt bekendgemaakt op 
de Netwerkdag De Peel op woensdag 21 
mei tijdens de Dutch Technology Week 
op de Groene Campus in Helmond.

Archieffoto WiSH Outdoor 2013
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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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Koningsdagontvangst 2014
• Vergaderingen raadscommissies
• Coalitieakkoord 2014-2018
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan 
het beslissing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet 
tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als u 
een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening 
vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector be-
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van 
het bezwaarschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffie-
recht verschuldigd.

De burgemeester heeft besloten ontheffing te verlenen op grond van artikel 35 van de Drank- 
en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank voor de heer P.J.M. Husslage uit 
Breda tijdens de EyeOn Night Run gehouden op vrijdag 2 mei 2014 van 20.00 tot 0.00 uur op 
het terrein van kasteel Croy in Aarle-Rixtel (verzonden 24 april 2014).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit binnen zes weken 
na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders 
op de gemeentenieuwspagina’s.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• gilde Sint Leonardus voor het organiseren van de Donckse Wijing op zondag 25 mei 

2014 van 8.00 tot 14.00 uur bij de Leonarduskapel op de hoek van de Kapelstraat en 
Lage Heesweg in Beek en Donk (verzonden 23 april 2014).

• buurtvereniging Bernadettebuurt voor het organiseren van de jaarlijkse vlooienmarkt 
op het buitenterrein van het Openluchttheater in Mariahout op zondag 8 juni 2014 
van 9.30 tot 13.30 uur (verzonden 23 april 2014).

• buurtvereniging De Vijver voor het houden van een WK-feest van 19.00 tot 1.00 uur 
waarbij een WK-voetbalwedstrijd wordt vertoond aan de buurtleden op een groot 
scherm op 13 juni 2014 op het Sijsjesplein in Beek en Donk (verzonden 23 april 
2014).

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

• In verband met de teerdag en het gebruiken van de bierpomp is het weggedeelte 
voor de Rabobank op de Heuvel in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve 
voetgang-ers. Deze maatregel geldt op zaterdag 10 mei 2014 van 13.00 tot 15.00 
uur.

• In verband met ‘Culinair Lieshout’ is de Dorpsstraat in Lieshout tussen huisnummers 
46 en 54 afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op 
zondag 1 juni 2014 van 7.00 tot 20.00 uur. 

• In verband met de Bavariaronde van Lieshout is de Dorpsstraat, Schutsstraat, Lanke-
laar, Vogelenzang, Hertog Janstraat, Floreffestraat, Grotenhof, Martien Coppensstraat 
en de Heuvel in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze 
maatregel geldt op zondag 18 mei 2014 van 11.00 tot 18.30 uur.

• In verband met het 20-jarig bestaan van Yammas is de Bernadettestraat in Mariahout 
tussen de huisnummers 18 en 40 afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. 
Deze maatregel geldt op vrijdag 16 mei 2014 van 15.00 tot 1.00 uur.

MARIAHOUT - N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij gaat vanaf maandag 5 mei werk-
zaamheden uitvoeren aan hun transportleiding. Op vier plaatsen op het Mortelven in Maria-
hout zullen daarom bouwputten worden gegraven. Deze bouwputten worden gedurende de 
werkzaamheden, die ongeveer drie weken duren, afgesloten met bouwhekken.
Het betreft de volgende vier plaatsen:
1. Mortelven tussen Veghelsedijk en Rooijseweg nabij trimbaan.
2. Mortelven nabij aansluiting met Veghelsedijk aan de kant van Mortelven 1 (tuindersbe-

drijf Lommerse).
3. Mortelven nabij Mortelven 1.
4. Mortelven tussen Mortelven 1 en Rietven

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 9 mei komt wethouder Briels aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Werkzaamheden Mortelven Mariahout

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

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern               Ingediend d.d. Werkomschrijving
Peeldijk 10 Beek en Donk       22-04-2014 vervangen dak 
Past. v. Eijndhovenstraat 9 Mariahout                22-04-2014 vervangen dak
Oude Bemmerstraat 11 t/m 33
De Plataan 2 t/m 24 Beek en Donk       25-04-2014 verwijderen asbest
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern              Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Triangelstraat 14 Beek en Donk      raam in gevel bouwen 22-04-2014
Nachtegaallaan 37 Beek en Donk      veranderen kozijn bouwen 22-04-2014
Heuvel 5 Lieshout             plaatsen berging bouwen 22-04-2014
Rijakkerweg 4 Beek en Donk      bouw loods  bouwen 23-04-2014
Polbeemd 7 Beek en Donk     gewijzigd bouwen  bouwen 23-04-2014
             bedrijfsgebouw 
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie                  Kern                Werkomschrijving       Activiteit  Verzonden
Den Hoek 4         Beek en Donk       tijdelijke woonunit tijd. wonen 23-04-2014
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen geen bezwaarschrift 
indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, 
een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de 
Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. 
Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gron-
den van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)

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

Intrekkingsbeschikking omgevingsvergunning Heidedreef 6 Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht dat zij de vigerende omgevings-
vergunning voor de veehouderij gelegen aan de Heidedreef 6 te Mariahout geheel intrekt. 
De beschikking en bijbehorende stukken liggen van dinsdag 6 mei 2014 tot en met dinsdag 
17 juni ter inzage op de afdeling Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. Indien 
gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen in beroep gaan. U kunt binnen 
zes weken na de dag van verzending van dit besluit een beroepsschrift indienen bij de recht-
bank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
• uw naam en adres;
• de datum waarop de brief is ondertekend (dagtekening);
• een kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht;
• de reden(en) waarom u in beroep gaat.
Voor het instellen van beroep bij de rechtbank is griffierecht verschuldigd.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u daarnaast een voorlopige voorziening aan-
vragen. Een voorlopige voorziening is een speciale regeling voor de periode dat het beroep-
schrift nog in behandeling is. Een genomen besluit dat in werking treedt kan dan voorlopig 
ongedaan worden gemaakt door een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter. Het besluit 
van de voorzieningenrechter is echter niet definitief en eindigt over het algemeen zodra er 
uitspraak is gedaan in de lopende beroepsprocedure. Een voorlopige voorziening vraagt u bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het beroepschrift te over-
leggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen bij de recht-
bank ‘s-Hertogenbosch via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

De rechtbank vraagt de gemeente in het kader van een beroepsprocedure altijd om een kopie 
van alle relevante stukken. Om die reden is het niet nodig dat u alle stukken ook bij het be-
roepschrift voegt. Het beroepschrift met het besluit waartegen u beroep instelt is in principe 
voldoende.

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Wabo

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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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 en C.Martin
Broekelingstraat 8, 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 

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 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 (De pastorie, Heindertweg 1 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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Locatie Kern            Werkomschrijving Activiteit
Akker 8 Lieshout           verwijderen asbest slopen
Peeldijk 10 Beek en Donk    vervangen dak  slopen
Past. v. Eijndhovenstraat 9 Mariahout           vervangen dak slopen
Opstal 8 Aarle-Rixtel        sloop loods  slopen 
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket via 
gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale telefoon-
nummer 0492 469 700.

Afgehandelde sloopmeldingen

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Grotel

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

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

Je ziet ze weer vliegen!

Tot nu toe hebben we een prachtig 
zacht voorjaar en ook de vlinders zie 
je steeds vaker rondfl adderen. Afgelo-
pen weken waren onder andere de 
oranjetipjes weer te zien op de pink-
sterbloemen. Ook de dagpauwoog 
die ik gefotografeerd heb op Grotel is 
een van de soorten die in mei alweer 
te zien zijn. Doordat de waardplant 
van de dagpauwoog de brandnetel 
is die zeer algemeen voorkomt is er 
voor de rupsen van de dagpauwoog 
voldoende voedsel te vinden. Je kunt 
er voor zorgen veel vlinders in de tuin 
te krijgen door gevarieerd de juiste 
planten te zetten die vlinders aantrek-
ken. Ook de kruidenrijke akkerranden 
die de laatste jaren aangelegd worden 
in ons Mooie Laarbeek dragen bij aan 
een rijke vlinderpopulatie. Het is al-
tijd weer een genot om de prachtig 
gekleurde vlinders rond te zien fl ad-
deren. Afgelopen zondag heb ik weer 
diverse lezers van De MooiLaarbeek-
Krant mogen begroeten op mijn ex-
positie. Het doet me dan goed om te 
horen dat ze mijn wekelijkse bijdrage 
waarderen! Komende zondag is de 
expositie weer geopend, ik ben dan 
zelf niet aanwezig omdat ik met drie 
vrienden een weekje in Oost-Duits-
land ga foto graferen. De rest van het 
jaar fotografeer ik bij voorkeur in ons 
Mooie Laarbeek!

TENTOONSTELLING 

KUNSTHUIS   LIESHOUT
• Tekeningen
• Gouaches
• Acrylwerken

• Portretten
• Collage
• Abstract 3D-werken 

•   Werken van kinderen met verschillende materialen. 

Opening tentoonstelling zaterdag 10 mei, 15.00 uur
Ook te bezichtigen van 11 mei t/m 17 mei 

van 14.00 uur - 17.30 uur

Schutsstraat 23, Lieshout       info: 06-44634768

Compleet, goed, betaalbaar 
onderhoud & reparatie alle merken 

personenauto’s, bedrijfsauto’s, 
kampeerauto’s tot 3500kg.

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL

De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   
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Muzikanten Muziek=COOL verzorgen optreden lentemarkt 

Kienen met de Katholieke 
Vrouwenvereniging

Maandelijkse Repair Café Laarbeek

Aarle-Rixtel - Alle Muziek=COOL-
muzikanten treden zondag 11 mei op 
tijdens de Lentemarkt in en rond de 
kiosk op de Kouwenberg. Alle kin-
deren uit de groepen 6 en 7 van de 
drie Aarle-Rixtelse basisscholen (en 
ook groep 8 van De Heindert) be-
spelen sinds november vorig jaar een 
muziekinstrument. Elke klas op zich 
vormt zo een compleet orkest.

Maar wat speciaal is aan dit optreden, 
is dat alle orkestklassen worden sa-
mengevoegd tot één groot orkest van 
meer dan 100 kinderen. Meester Dirk, 
die elke week in de klassen komt voor 
een orkest les, zal dit megakinderor-
kest dirigeren.

Het concert begint om 14.30 uur en 
wordt, vanwege Moederdag, speciaal 
opgedragen aan alle mama’s en oma’s. 
Behalve het optreden van het mega-
kinderorkest spelen er ook nog enkele 
kleinere ensembles. De kinderen wil-
len graag laten horen wat ze het af-
gelopen half jaar al allemaal geleerd 
hebben, dus zij hopen op een groot 
publiek. Alle belangstellenden zijn van 
harte welkom op 
het Kouwen-bergplein. De Lentemarkt 
is gratis toegankelijk.

Muziek=COOL is een project van 
Harmonie De Goede Hoop Aarle-
Rixtel en wordt mogelijk gemaakt door 
het Oranje Fonds en het Fonds voor 
Cultuurparticipatie.

Lieshout – De Katholieke Vrouwen-
vereniging houdt op vrijdag 9 mei 
een kienavond. 

De kieavond wordt gehouden in 
het Dorpshuis. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is open vanaf 
19.00 uur. Iedereen is van harte wel-
kom om mee te kienen. 

Lieshout - De Dorpsraad van Lieshout 
houdt op woensdag 14 mei het maan-
delijks Repair Café. In het Dorpshuis aan 
de Grotenhof 2 in Lieshout draait het 
dan allemaal om repareren en ontmoe-
ten. Tussen 13.30 en 16.00 uur staan 
diverse vaklieden klaar.

Kleding, kleine houten meubelstukken, 
fietsen en klein huishoudelijk elektrische 
apparatuur kunnen daar allemaal een 
tweede kans krijgen. Gereedschap en 
materialen zijn aanwezig. Mensen die 
het Repair Café bezoeken, nemen van 
thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, 
lampjes, föhns, kleding, fietsen, speel-
goed, servies, etc. Alles wat niet meer 
werkt is welkom en maakt kans op een 
geslaagde reparatie. De vaklui in het 
Repair Café weten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. In 

Nederland gooit men ontzettend veel 
weg. Helaas zit repareren bij veel mensen 
niet meer in het systeem. Met het Repair 
Café wil de Dorpsraad daar verandering 
in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwoners van 
Laarbeek en omgeving. Het dient ook 

om bewoners op een andere manier met 
elkaar in contact te brengen en te ont-
dekken dat er veel kennis en praktische 
vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. 
Samen repareren kan leiden tot leuke 
contacten in de buurt, maar bovenal wil-
len ze met het Repair Café laten zien dat 
repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. 

Vrijwilligers zijn druk in de 
weer tijdens het Repair Café.

Mooi UIT in Laarbeek
GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Kof etafels
Personeelsfeesten - Jubilea - Evenementen

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete Tuinfeesten

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

Overheerlijke pannenkoek 
Met verse aardbeien, room en slagroom.

Kom genieten op ons zonnig terras met prachtig uitzicht!

Iedere moeder krijgt van 
ons een leuke verrassing

Café Thuis  |  Heuvelplein 6  |  Beek en Donk  |  Tel.: 0492 464884
www.cafethuisinlaarbeek.nl

VoorjaarsprogrammaVoorjaarsprogrammaVoorjaarsprogramma

VRIJDAG 9 MEI
Echte Mannenavond
AANVANG: 21:00 UUR
Pullen vullen voor €20,- kun je 
de gehele avond meedoen!

ZATERDAG 10 MEI
Live band: Funtain!
AANVANG: 22:30 UUR
Sixties! Vier muzikanten brengen diverse
hits uit voornamelijk de jaren ’60 ten gehore.

ZONDAG 11 MEI
Lunch - Try out
VAN: 12:00 - 16:00 UUR
30% Try out korting! 
Reserveren niet nodig.

Thema Brabantse Dialectenfestival, 
‘De kiendjes van de keinder’
Lieshout – Traditioneel op de 2e 
zondag van juni in de even jaren, 
vindt in Lieshout het Brabantse di-
alectenfestival plaats. Dit jaar 
is dat op zondag 8 juni, 1e 
Pinksterdag. Dit is al weer 
de 11e editie van het dialec-
tenfestival. 

Het eerste festival in 1994 
ontstond uit een idee van Sjef van 
Schalen, destijds werkzaam op het 
Provinciehuis en zeer betrokken bij 
Brabants dialect. Piet van Hout, bur-
gemeester van Lieshout, was ook 
enthousiast over het idee van zo’n 
festival en haalde het festival naar 

Lieshout. Het eerste festival had geen 
thema, daarna werd steeds voor een 
thema gekozen wat terug kwam in 

de onderdelen van het festival. 
Dit jaar dus: ‘de kiendjes van 
de keinder’ ofwel: ‘kleinkin-
deren’. 

Met het festival wil de Stichting 
het gebruik van het Brabants di-

alect stimuleren en tijdens het festival 
aan individuen, groepen, instellingen 
de mogelijkheid bieden het Brabants 
Dialect te laten horen in liedjes, ver-
halen en gedichten. Het biedt ‘oude’ 
en ‘nieuwe’ artiesten de mogelijkheid 
zich te laten horen.

Fotograaf: Leo van den Heuvel 
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Geslaagde opening expositie Eric van de Ven 
en Jan van den Biggelaar

Blaasband Smesh draait doorrr

Grote Stunt- en Monster-Truck-Show komt naar Beek en Donk

Beek en Donk - ‘t Oude Raadhuis in 
Beek en Donk liep op zondagmiddag 
27 april vol. Reden was de opening 
van de expositie van twee schilders-
vrienden: Jan van den Biggelaar en 
Eric van de Ven. 

De aanwezigen hebben genoten 
van de schilderijen van Jan en de 
schilderijen en fotowerken van Eric. 
Bovendien werd de opening verle-
vendigd door muziek van Marianne 
van der Heijden en Willem Buiter. 

Het werk van Eric van de Ven ken-
merkt zich door het gebruik van vor-
men die de fantasie aan het werk 
zetten. Hij gebruikt hier vaak groei-
vormen voor, zowel menselijke vor-
men als vormen uit de natuur. Door 
middel van experimenten met pig-
menten ontstaan er geabstraheerde 
vormen in een soort van nieuwe, ei-
gen wereld. Deze eigen wereld wordt 
ook gecreëerd in de fotowerken van 
Eric van de Ven. Hierbij combineert 
hij verschillende foto’s door middel 

van collage tot een nieuwe werkelijk-
heid. 

Het voornaamste thema in het werk 
van Jan van den Biggelaar is de 
‘mens’. De mens met zijn relaties, 
emoties, gebruiken en toevallige ont-
moetingen. Hoewel figuratief van 
opzet zijn de mensfiguren geabstra-
heerd, maar nog wel herkenbaar. 

Door deze werkwijze ontstaat er vaak 
een geheimzinnige wereld of situatie 
die niet goed te duiden is. Dat moet 
ook zo blijven. Anders zou hij de ver-
wondering verliezen. 

De expositie is nog te bekijken op 10, 
11, 17 en 18 mei van 14.00 tot 17.00 
uur in ‘t Oude Raadhuis, Heuvelplein 
8 te Beek en Donk.

Lieshout - In samenwerking met 
het Bavaria Brouwerij Café houdt 
blaasband Smesh op zondag 18 
mei een terrasconcert. Onder het 
genot van een hapje en een drank-
je, kunnen mensen op het terras 
luisteren naar een breed repertoire 
van popmuziek, tussen 14.30 en 
17.30 uur.

Bijzonder aan dit optreden is on-
der andere het feit dat het publiek 
mede kan bepalen welke nummers 
er worden gespeeld. Met een draai 
aan een groot rad, kan zomaar 
een van uw favorieten Nederpop-
klassiekers worden gespeeld, of to-
vert het gezelschap een recente hit 
uit de muzikale hoge hoed.

Smesh
Smesh is een blaasband uit Lieshout 

die inmiddels ruim 15 jaar enthou-
siast muziek maakt; muzikaliteit 
en gezelligheid gaan daarbij hand 
in hand. Vorige maand speelde de 
band nog in de Efteling en ook het 
buitenland wist Smesh de afgelopen 
jaren regelmatig te vinden.Stabiele 
basis binnen het gezelschap is de 
ritmesectie met grote trom, rijdend 
drumstel en de unieke percussie-
rollator. De ervaren blazerssectie 
bestaat uit trompetten, schuiftrom-
bones, saxofoons, bariton en sousa-
foon. 

Uitbreiding
Smesh zoekt overigens nog uit-
breiding van haar bezetting in de 
vorm van een trompettist(e) en een 
sousafonist(e), dus ook geïnteres-
seerden op dat vlak zijn van harte 
welkom.

Beek en Donk – Het Stunt Movie 
Production-team presenteert op dins-
dag 13 mei tussen 19.00 en 21.00 uur 
een heuse stunt- en monstertruckshow 
op het voormalig Thibo-terrein aan de 
Trentstraat in Beek en Donk. 

Het tienkoppige stuntteam van Gino 
Winter belooft er een spektakel van 
te maken. Vele spectaculaire stunts 
zijn een lust voor het oog. Een bele-
ving waar men bij geweest moet zijn! 
Motoren, quads, auto’s en de beroem-
de Monster-Trucks met hun enorme 

vanden zijn de rekwisieten die Gino en 
zijn stuntteam meebrengen. Hiermee 
maken ze met hun motoren lange en 
hoge sprongen, tonen spectaculaire 
stunts met auto’s, zoals de muliple rol-
lover en frontale crashes. 

Tegen inlevering van dit artikel ont-
vangt men €2.00 korting op een en-
treebewijs. Niet geldig in combinatie 
met andere kortingen of acties.
Voor meer informatie kijkt men op 
www.stuntmovieproduction.com

Blaasband ‘Smesh’

Mooi UIT in Laarbeek

LIVE STUNTSHOW EN
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STUNT MOVIE PRODUCTION

DI 13 MEI
19.00 UUR

VOORMALIG THIBO TERREIN (TRENTSTRAAT, BEEK EN DONK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

We zijn geopend voor de lunch op maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag  van 09:00 -16:00 uur. 

Gasterij Buitengewoon Smakelijk; gevestigd in Lifestyle center Laarbeek
A.   Parklaan 6, Beek en Donk | T. 0492-462521
W.  www.buitengewoonsmakelijk.nl 
E.    info@buitengewoonsmakelijk.nl

Gasterij Buitengewoon Smakelijk 
is een lunchroom waar mensen 
werken die wat extra aandacht 
en begeleiding nodig hebben. 
De Gasterij is gevestigd in het 

mooie Lifestyle center Laarbeek 
waar je op werkdagen (muv 
woensdag) terecht kunt voor 

heerlijke streekgerechten.

Vacature begeleider 
dagbesteding bij Gasterij 
Buitengewoon Smakelijk.

Ben jij een voorstander voor 
kleinschalige dagbesteding, staat bij jou 
de persoon centraal en ben jij iemand 
die graag meedenkt en ontwikkelt? 

Stuur dan je CV met motivatiebrief naar 
info@buitengewoonsmakelijk.nl  ter 
attentie van Ellen Tappel. We zijn op 

zoek naar jou!

Vergaderen in combinatie 
met een lunchbuffet?

Informeer naar de mogelijkheden bij Gasterij 
Buitengewoon Smakelijk bij Lifestyle center Laarbeek.
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Beek en Donk/Riva del Garda, Italië – Na 
maanden van organiseren en voorberei-
ding, was het moment dan eindelijk daar. 
Op donderdagavond 24 april stond er voor 
Muziekcentrum het Anker een touringcar 
klaar om met het harmonieorkest inclusief 
een aantal supporters af te reizen naar Riva 
Del Garda in Italië. Het was de start van 
wat achteraf een fantastisch weekend bleek 
te worden; zowel muzikaal als sociaal. 

Het harmonieorkest van O&U reisde af naar 
het zuiden om het podium te bestijgen van 
‘Flicorno d’Oro’, een jaarlijks terugkerend 
muziekconcours waar voornamelijk orkes-
ten uit Italië en Oostenrijk aan deelnemen. 
Om hier te komen moest eerst een vijftien 
uur durende busreis worden uitgezeten. 
Eenmaal gearriveerd in het hotel in Riva Del 
Garda, was het tijd voor wat verkenning en 
ontspanning. Die avond werd er een goed 
‘try-out’ concert gegeven in het nabijgele-
gen Rovereto met het plaatselijke en zeer 
gastvrije harmonieorkest. 

Het moment suprême 
Na het gezellige samenzijn op die avond, 
begon de zaterdag vrij ontspannen. Voor de 
één een duik in het zwembad, voor de ander 
een cappuccino op het terras. Na de lunch 
werd er voor de laatste maal gerepeteerd, 
waarnaar het orkest zich kon opmaken voor 
het concoursoptreden later die avond.  De 
spanning steeg, net zoals de temperatuur 
in de zaal van het congrescentrum waar de 
optredens plaatsvonden. Iedereen zette zijn 

schouders eronder en dat heeft uiteindelijk 
ook geleidt tot een mooi resultaat. De jury 
waardeerde het optreden van O&U met een 
gemiddelde van 88.08 punten! Hiermee 
behaalde het orkest de tweede plaats in 
de categorie Excellent. Een mooi resultaat 
waar dirigent en orkest verder op kunnen 
bouwen richting het muziekconcours in no-
vember. Als prijs ontving O&U een bokaal 
en een gloednieuwe altsaxofoon.  

Teambuilding
Voor de zondag stond een bezoek gepland 
aan de mooie stad Verona, bekend van zijn 
Arena en het balkon van Romeo en Julia. 
Net als de voorgaande dagen, heeft deze 
dag ook weer veel betekend voor het ver-
enigingsgevoel. Jong en oud trokken met 
elkaar op en iedereen had zichtbaar plezier 
met elkaar. Voor een vereniging is dit van 
even grote waarde als de muzikale prestatie. 

Die avond volgde nog een afsluitend feest-
je. De volgende ochtend was het vroeg op-
staan en de bus inladen voor de terugreis. 
Met een aantal uurtjes vertraging wegens 
autopech, arriveerde het gehele gezelschap 
in de nacht weer veilig in Beek en Donk. 
Moe, maar meer dan voldaan. Het was 
een fantastisch weekend. O&U wil bij deze 
nogmaals alle supporters bedanken die zijn 
meegereisd.

Irmy van de Loo  (24 jaar, 9 maanden bij Jansen Kappers)
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Korenmijt 19 B
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0492 - 36 80 39

Jeugd Dorpsfeesten Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel – Bij de Dorpsfeesten  in Aarle-
Rixtel heeft de jeugd er dit jaar weer een nieuw 
team bij, namelijk de 3-hoekjes.

Deze groep is ontstaan uit groep 0 van basis-
school de Driehoek.  Hiermee is het totaal 
aantal deelnemende kinderen aan de jeugd 
Dorpsfeesten bijna 100. De organisatie zegt al-
tijd: ‘De jeugd heeft de toekomst!’

O&U beleeft fantastisch weekend in zonnig Italië
Harmonieorkest O&U in Italië

Ondernemers opgelet!
 

Nergens adverteert U zo goedkoop!
 

Uw spot op radio zo vaak per dag als u wenst.
Uw spot op tekst tv komt ruim 70 keer per dag voorbij.

 
Afhankelijk van het aantal spots of dagen tekst 

tv bepalen wij de prijs.
 

Omroep Kontakt heeft een kijk- en luisterdichtheid van ca 50% 
en een potentieel bereik van maar liefst 220.000 mensen.

 
Bel of mail ons en wij komen graag bij u langs.

reclame@kontaktfm.nl      0492-463624

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624
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Schilderworkshop: Waterwegen 
op landgoed Eyckenlust

Fotopuzzeltocht 
Tafeltennisvereniging ‘Een en Twintig’

Voorjaarswandeling door IVN

Beek en Donk – Emilie Lindenbergh 
verzorgt op zondag 1 juni een kunst-
workshop op Landgoed Eyckenlust te 
Beek en Donk. De workshop duurt van 
10.00 tot 12.30 uur. 

De kosten hiervan bedragen €20,00 
welke ten goede komen aan de in-
standhouding van het landschap. Er 
is plaats voor maximaal 12 deelne-
mers en men moet zelf voor een vel-
dezel/schildersplank, kruk, verf, wa-
ter en penselen zorgen. Emilie’s eigen 
kunsten zullen vertoond worden in 
’t Oude Raadhuis, Heuvelplein 8 te 
Beek en Donk van 24 mei t/m 15 juni. 

‘t Oude Raadhuis is ook geopend op 
Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag. 

Voor contact of aanmelden kunt u mai-
len naar info@emilielindenbergh.com. 
Kijk ook op www.emilielinderbergh.com. 

Beek en Donk - Tafeltennisvereniging 
‘Een en Twintig’ heeft voor de 23e keer 
een mooie fotopuzzeltocht uitgezet. De 
start voor deze tocht kan zowel in Beek en 
Donk (TTV Een en twintig) als in Lieshout  
(Eethuis ‘De Kiosk’) plaatsvinden. 

Je bepaalt zelf wanneer de route 
wordt gereden, maar uiterlijk voor 
30 september 2014. Je kunt alleen, 
met tweeën of met het hele gezin deelne-
men. De route heeft een lengte van 50 ki-
lometer en mag meerdere keren gereden 
of onderbroken worden. 

Dit jaar loopt de tocht via Aarle-Rixtel, 
Stiphout, Mierlo, Geldrop, Nuenen en 
Lieshout. Langs de route zijn enkele 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. Daarnaast zijn er fietscomputers 
en waardebonnen van €25,00 en €12,50. 

De routebeschrijving en het wedstrijd-
formulier zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 
10 mei voor €4,00 bij Bloematelier ‘De 
4 Seizoenen’, Snackbar ‘De Beemd’ en 
Drogisterij Jo Ceelen in Beek en Donk. In 
Mariahout is dit bij A. Van Uden, Nieuwe 
Erven 12 en in Lieshout bij Cafetaria/
Eethuis ‘De Kiosk’ aan de Heuvel 12.

Voor meer informatie kan er contact 
worden opgenomen met Harrie van den 
Eijnde, Model van der Donckstraat 6, 
Beek en Donk, tel. 0492-464209.

Laarbeek - Verschillende IVN-
wandelingen staan weer op het pro-
gramma in dit voorjaar. Het IVN vestigt 
hier op de eerste plaats de aandacht op 
de voorjaarswandeling die op 11 mei 
naar het landschap van de Esperloop 
en de Grotelse Heide zal voeren. 

Esperloop en Grotelse Heide
De slingerende Esperloop met zijn steile 
Grand Canyon-achtige hellingen is 
een schitterend natuurfenomeen. Hier 
bloeit de dotterbloem en waant men 
zich in een andere wereld. De slechtval-
ken op de Mortelse televisietoren zijn 
wijd en zijd bekend. Nu is er de kans 
een glimp van ze op te vangen in de 
werkelijkheid. De werkelijkheid is nog 
altijd veel echter als het digitale scherm. 
Wat is er mooier als de geluiden van 
de boomleeuwerik op de achtergrond 
te horen, terwijl men de Esperloop in 
de Snelle Loop ziet stromen om het 

middeleeuwse tracé te volgen, dat nog 
steeds de grens vormt tussen twee we-
relden, te weten Gemert en Laarbeek. 
Kalfjes zijn geboren en volgen op deze 
Moederdag de moeder, zoals het hoort. 
Onverwachts kan men hier ook de vijf-
de van Beethoven beluisteren, die de 
geelgors hier zingt. Beethoven moet er 
door geïnspireerd zijn geweest, want 
het liedje van de geelgors is ouder dan 
de vijfde. De start van deze bijzondere 
wandeling zal zijn op de parkeerplaats 
langs Grotels Hof te Bakel. De wan-
deling zal van 10.00 uur tot ongeveer 
12.00 uur duren.

Nationale Vogelweek
Op maandagavond 19 mei is er tijd 
voor een heel ander natuurgebeuren. 
In die week is het Nationale Vogelweek. 
De wandelroute in Laarbeek in het 

kader van de Nationale Vogelweek ligt 
in het natuurgebied de Groene Long 
van Beek en Donk. Vogelwerkgroep de 
Ortolaan van IVN Laarbeek heeft dit 
gebied geïnventariseerd en er ongeveer 
50 vogelsoorten waargenomen. Vogels 
kijken en luisteren in een heel gevari-
eerd natuurpark waarin veel waterpar-
tijen met veel boomsoorten, bloemen-
weides en prachtige doorkijkjes. Enkele 
soorten die we hier wellicht te zien of te 
horen krijgen zijn boomklever, bosuil, 
groene specht, ijsvogel, kleine karekiet 
, bosrietzanger, tuinfluiter. Startpunt is 
bij de hoofdingang van het gemeen-
tehuis van Laarbeek in Beek en Donk. 
De wandeling vindt plaats op maandag 
19 mei vanaf 19.00 uur tot ongeveer 
21.00 uur. Opgeven kan via de site 
www.vogelweek.nl.

‘Mam, was bij jou ook in groepjes 
werken?’ Has (10 jaar) bevraagt zijn 
moeder Marscha over haar basis-
schooltijd op Brukelum. Marscha haalt 
de herinneringen terug. Ze vertelt over 
het klassikale onderwijs dat zij ruim 30 
jaar geleden op Brukelum genoot. Het 
maken van een schoolkeuze voor haar 
drie kinderen was niet moeilijk. ’Ik vind 
sfeer heel belangrijk, de drempel is hier 
laag en ik houd van korte lijntjes.’ 

Ook Naomi (8 jaar) heeft een gesprek 
met haar vader Edward die destijds als 
kind op Brukelum zat. Edward vertelt 
dat hij altijd graag naar school ging en 
nog steeds vrienden heeft uit die tijd.
Beide oud-leerlingen geven aan dat de 
schoolkeuze voor hun eigen kinderen 
niet moeilijk was. De goede herinne-
ringen en sfeer waren doorslaggevend. 
Natuurlijk zien zij verschillen tussen 
toen en nu. Marscha vertelt dat er in 
haar tijd nog maar één computer was 
in de hele school en dat kinderen daar 
echt niet aan mochten komen. Has 
sluit hierop aan en vraagt, bijna vol 
verbazing, ‘ook geen laptops?’

Edward herinnert zich dat de leer-
krachten vroeger strenger waren en 
ze alleen met de achternamen wer-
den aangesproken. Dat is nu echt niet 
meer. Naomi vertelt dat ze juist met de 
juffen goed kan praten, dat ze haar zo 
goed helpen en meedenken over een 
oplossing als ze een probleem heeft.

Zowel ouders als kinderen hebben 
goede herinneringen aan de verjaar-

dag van school: de schoolfeestdag! 
Ook de crea’s vinden ze uniek voor 
Brukelum, waarbij een onderbouw-
groep samen met een bovenbouw-
groep een optreden verzorgt voor de 
rest van de school, ouders en andere 
belangstellenden. 

Kinderen worden op Brukelum voor-
bereid op de snel veranderende maat-
schappij. Has vertelt over zijn weektaak 
en het zelfstandig werken. Hij herkent 
ook meteen het denkbeeld “hoepels”, 
als we moeder en zoon vragen om het 
verschil tussen vroeger en nu in beeld 
te brengen.

Edward en Marscha geven aan altijd 
met veel plezier naar school te zijn 
gegaan en hun kinderen voelen zich 
ook echt thuis op Brukelum. Een ander 
logo, een nieuw rapport, voetballen op 
het veldje, maar in de kern nog steeds 
een warm nest, waar kwalitatief goed 
onderwijs wordt gegeven!

Na dit interview is er vast flink nage-
praat door ouder en kind …

De Zeepkist
Was bij jou ook …

De Heggemus ofwel in dialect 
‘Blauwke’ of ‘Blauwleggerke’, een van 
de broedvogels van de groene long

Fotograaf: Leo van den Heuvel

VERTAAL- EN TEKSTBUREAU
Voor al uw vertalingen en 

Nederlandstalige producties…

PHAFFSTRAAT 23

AARLE-RIXTEL
06-38 91 44 77
WWW.MMTAALTEKST.COM

Koppelstraat 7,  Beek en Donk
06-40098040

www.boschmantaxaties.nl

Eind jaren negentig ben ik als taxateur 
actief in Noord-Limburg: Ottersum, 
Milsbeek, dat soort dorpen vlakbij de 
grens met Duitsland. Ik werk voor een 
groot taxatiebureau, KAFI genaamd, 
en we hebben te horen gekregen dat 
deze streek nu maar eens goed op 
de kaart gezet dient te worden, want 
er zijn nog-al wat lege plekken in de 
bestanden. “We”, dat zijn collega-
taxateur Theo en ik. Regelmatig heb-
ben we overleg over de objecten die 
we moeten beoordelen en daar heb-
ben we beiden veel aan, want twee 
weten meer dan één, toch?
Eigen aan een grensgebied is dat daar 
dingen gebeuren die naar de rafelran-
den worden weggemoffeld: Vuilnis-
belten, kerncentrales, benzinepomp-
stations en hoerenkasten, allemaal 
daar, not in my backyard te vinden. 
Vuilnisbelten en kerncentrales zitten 
niet in ons werkpakket, de andere 
twee wel. “Hoe vind je dat nou”? in-
formeert Theo wat aarzelend. “Hoezo 
Theo”? “Nou, van Club Privé Daisy, 
en die andere twee” zegt hij, “ik vind 
het nogal wat”. “Och”, zeg ik, “het 
zal vast meevallen. Beschouw het 
maar als een soort tand-artspraktijk 
met wachtruimte en een praktijkrui-
mte: gewoon een huurwaarde aan 
toekennen.” “Ik vind het maar niks”, 
houdt Theo vol. “Maar ze bijten 
toch niet”, probeer ik nog, maar hij 
is vastbesloten: Theo zal deze huizen 
van plezier niet gaan bezoeken en 
stelt een ruil voor. Ik drie oorden des 
verderfs, hij een Végé, een PlusKlus en 
een pompstation. What’s in a  name? 
Zo kwam het dat ik binnen één dag 
drie hoerenkasten bezocht en daar 
thuis rond voor uitkwam. Wel één tip: 
beter niet te bezoeken om half twaalf 
in de ochtend als de TL-verlichting 
aanspringt en de dames aan het op-
staan zijn... 

Ruilen

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

Qi Gong workshop door 
Team PuurGroen
Mariahout – Het team PuurGroen 
van de gezondheidsrace Laarbeek 
2014 houdt een workshop Qi Gong. 
Dit zijn Chinese gezondheidsoe-
feningen. Deze worden gehouden 
op 18 en/of 25 mei op de Hei in 
Mariahout. Qi Gong is goed voor je 
gezondheid, persoonlijke ontwikke-
ling, zelfvertrouwen, ontspanning 
en rust. De oefeningen zijn geschikt 
voor mensen van alle leeftijden en 
elke lichamelijke conditie.

Voel en ervaar wat Qi 
Gong met je doet. Tijdens 
deze workshop  (2 dagen) 
kunt u kennismaken met 
eigen innerlijke kracht en 
rust. Hoe fijn zou het zijn 
om de dag op zo’n gezonde manier 
te beginnen. De workshop Qi Gong 
begint met een workout. Spierkracht, 
soepelheid en conditie worden ge-
traind. Daarna volgen de Qi Gong 
oefeningen, waarbij ademhaling, 
beweging en ontspanning je weer 
terugbrengen bij de bron. Hierin ligt 

de innerlijke kracht en rust. Door het 
uitvoeren van een Qi Gong bewe-
gingen en ademhalingsoefeningen 
wordt een disharmonie tussen yin en 
yang hersteld.

Janmiekeshoeve
Daarnaast willen zij u kennis laten 
maken met deze unieke locatie in 
Laarbeek. De Janmiekeshoeve is een 
biologische  rundveehouderij, die de 

cultuurhistorische aspec-
ten van het oude bedrijf 
aan het herstellen is. 

Qi Gong kan ook beoe-
fend worden door men-
sen met een beperking. 
Afstemming vooraf is 

wenselijk. De dagen starten tussen 
08.00 en 08.30 uur. Er wordt aange-
raden om makkelijke, niet knellende 
kleding aan te doen en buitenschoe-
nen. Bij slecht weer is er een binnen-
ruimte beschikbaar. Meer informatie?
Email teampuurgroen@gmail.com.

06 40 80 64 93
www.cateringdekannelust.nl
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

30mei

W20 - Aanbiedingen gelden van maandag 12 mei t/m zaterdag 17 mei 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Slagers achterham
van onze versafdeling

100 gram
2.09

1.79

Kabeljauwfi lets
verpakt per ca. 250 gram

2.59
liter 0.58

2 stuks

Crystal Clear
alle soorten

3 pakken/fl essen 
à 1500 ml.

2.73-3.36

Campina Optimel 
yoghurt of kwark

alle smaken
2 literpakken of 

bekers à 500 gram
3.02-3.58

Senseo koffi epads
alle soorten
zak 36 pads

3.79-3.94

Johma maaltijdsalades
Amerikaanse coleslaw, 

rundvleessalade, zalmsalade of
aardappelsalade met 

grof gemalen peper
bak 450/500 gram

Boonacker brood
dubbeldonker, maïs, korrel, 

wit, tarwe of granen
vers uit eigen oven

heel, gesneden

Bon Appetit jonge 
Goudse 48+kaas

kilostuk
6.89

5.89

Honig maaltijdmixen
alle soorten

2 pakjes à 36-135 gram
1.88-2.68

Kruimige aardappelen
zak ±10 kilo

3.99

4.99
kilo 9.98

Bavaria bier
2 blikken à 500 ml.

1.32

1.50

Botermalse
varkenshaas

500 gram
7.99

2.99

1.00
2 blikken

2.49
kilo 0.25

2 pakken à 250 gram van 
11.44 voor 5.72

rundvleessalade, zalmsalade of
aardappelsalade met 

bak 450/500 gram

Bijv: Johma rundvleessalade, 
bak 500 gram 
van 1.99 voor 1.49

25%
KORTING

2.89
2 stuks

2 pakjes

Bij aankoop van 2 broden 50% korting.
Bijv: 2 Boonacker maïsbroden van 4.30 voor 2.15

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

*
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Er was geen ontkomen aan, je moest 
eraan geloven, of je nu wilde of niet. 
Herinner je je het nog? Het mo-
ment dat je met je gammele fi ets het 
schoolterrein opdraaide, je boekentas 
vervaarlijk heen en weer slingerend 
op je bagagedrager. En daar zag je 
ze al staan, zwarte wallen onder de 
slaperige ogen, maar een venijnige 
kijk die je het liefst wilde ontwijken. 
In hun handen zag je een geel object 
wat even daarvoor in een ton met 
water was gesopt en wat nu klaar 
was voor lancering en jij bleek de 
pineut te zijn. Je kon geen kant uit. 
Het enige wat je kon doen was jezelf 
zo klein mogelijk maken en hopen 
dat het richtingsgevoel van diegene 
die de goedgevulde spons vasthad 
uit balans was geraakt door het 
wilde eindexamenfeest. Helaas, een 
moment later bleek dat ook van de 
andere kant diezelfde vochtige voor-
werpen geworpen werden en jij was 
het lijdende voorwerp, heerlijk tussen 
de sponsschutters in. 
Nadat je deze sponsbaan redelijk ge-
havend was doorgekomen bleek je 
een andere onaangename verrass-
ing te wachten: eitjes. Lekker voor 
op de boterham, minder wanneer dit 
materiaal in je gelrijke kapsel werd 
gesmeerd. Een aantal VWO 6-ers 
had zich goed bedeeld met behoorlijk 
wat van dit kleverig goedje en gier-
de het uit zodra jij voorbijkwam. Ze 
hadden er overduidelijk lol in, in te-
genstelling tot jijzelf. Gelukkig bleek 
dit onderdeel korter van aard te zijn 
en moest met name je fi etsgezel het 
ontgelden. Je kwam er goed vanaf 
en parkeerde vluchtig je rijwiel om 
maar zo snel mogelijk te ontkomen 
aan al die eindexamenkandidaten 
die daar op de ontmoetingsplek voor 
het schoolgebouw alle leerlingen de-
gradeerden tot slachtoffer.   
Eenmaal in het gebouw was het leed 
geschied. De crime scene buiten was 
niet te overzien en eiwitrijke koppies 
vulde langzaam maar zeker de garde-
robe om vervolgens snel de zuiver-
heid van de toiletten op te zoeken. 
Een en al ellende en de docenten 

hielden hun hart vast. Ook zij kwa-
men nog aan de beurt en dat wisten 
ze maar al te goed. Jaarlijks moesten 
zij toezien hoe de terreur van de eind-
examenkandidaten hun uitwerking 
kreeg op de meneren en mevrouwen 
die hen jaren hadden vermoeid met 
sinussen, phrases-cles,  naamvallen 
en de menselijke anatomie om maar 
een greep uit de oefenstof te nemen. 
Docenten die zich in sumoworstel-
pakken hesen of die via een angst-
vallig dun metalen pijpje over een 
bak met water moesten wandelen, 
tegelijkertijd een dienblad met plas-
tic glaasjes vasthoudend. Natuurlijk 
een garantie voor een nat pak en 
een ovationeel uitlachmoment. Zo-
als ook het eindexamenmoment was 
waarop drie vakdocenten eensgezind 
bij elkaar stonden; de één verkleed 
in een kuikenpak, de ander met een 
gezicht vol slagroom en een derde 
matig beschilderd als de Hulk. Zij 
hieven tezamen het ‘Lang zullen ze 
leven’ uit volle borst aan om vervol-
gens een complete derriedouche over 
zich heen te krijgen. De examenstunt, 
lachen, gieren en brullen, maar je zal 
maar onschuldig moeten werken of 
leren die dag!

Mees Joost

Examenstunt

gesmeerd. Een aantal VWO 6-ers 
had zich goed bedeeld met behoorlijk 

de het uit zodra jij voorbijkwam. Ze 

genstelling tot jijzelf. Gelukkig bleek 
dit onderdeel korter van aard te zijn 
en moest met name je fi etsgezel het 
ontgelden. Je kwam er goed vanaf 
en parkeerde vluchtig je rijwiel om 
maar zo snel mogelijk te ontkomen 
aan al die eindexamenkandidaten 
die daar op de ontmoetingsplek voor 

Mees JoostMees Joost

COLUMN

Monique van de Kerkhof uit Beek en 
Donk verzorgt uw tuinontwerp. Dit 
doet ze in nauw overleg met u. Ook 
het beplantingsplan, levering van 
planten en de tuinaanleg kan ze voor 
u verzorgen. 

Monique heeft haar hobby gecom-
bineerd met haar werk. Tuinen, wer-
ken en creativiteit in de tuin zijn altijd 
haar hobby’s geweest. Ze besloot een 
opleiding te volgen en zich verder te 
professionaliseren. Ze is nu bijna 10 
jaar gediplomeerd tuinontwerpster.

Monique zag dat veel mensen het 
moeilijk vonden om een goede basis 
voor de tuin te bepalen. Daarnaast 
ziet men op tegen de hoge bedragen 
die vaak gevraagd worden voor een 
complete tuinaanleg. Het aanbod van 
Monique geeft hiervoor een oplos-
sing. Monique gaat eerst met u als 
opdrachtgever rond de tafel om een 
gedegen ontwerp te maken. Nadat 
u dit schetsontwerp heeft goedge-
keurd, wordt een beplantingsplan 
gemaakt. Hierin staat precies welke 
planten op welke plek geadviseerd 
worden. De aanleg wordt samen met 

u gedaan. Omdat Monique recht-
streeks bij de kwekerij in kan kopen, 
levert ze kwalitatief goede planten 
voor een redelijke prijs. Nadat de tuin 
aangelegd is levert Monique u ook 
nog een ‘handleiding’ voor de tuin. 
Hierin staat precies hoe het beste 
gesnoeid en bemest kan worden. Dit 
wordt per plant omschreven. 

Op deze manier realiseert Monique 
uw droomtuin voor een redelijke prijs 
en helemaal naar uw wens!

Een droomtuin door Monique
Advertorial

“Een goed doordacht 
plan naar uw wens!”

Bosscheweg 4, Beek en Donk   0492-463544   
monique.tuinontwerp@xs4all.nl 

Tienerwerk Yammas bestaat 20 jaar

Mariahout - Dit jaar in mei is het al-
weer 20 jaar geleden dat in Mariahout 
het Tienerwerk van Yammas is ge-
start. Al 20 jaar zijn bijna alle jonge-
ren tussen de 10 en 15 jaar lid van 
Yammas en doen met kleinere of 
grote activiteiten mee. 

Door de jaren heen hebben zich ook 
erg veel ouders van leden, maar ook 
andere mensen uit Mariahout in-
gezet voor Yammas. Om het 20-ja-
rig bestaan wat luister bij te zetten, 
heeft de organisatie een mooie opzet 
voor de leden gemaakt, maar ook 
om de Mariahoutse gemeenschap, 

die Yammas altijd een erg warm 
hart hebben gebracht, te bedan-
ken. Hieronder volgt het programma 
voor het 20-jarig bestaan op vrijdag 
16 mei, van 18.00 - 22.00 uur in en 
rond het Buurthuis van Mariahout. Er 
worden ca. 250 tot 300 (oud) leden, 
vrijwilligers, sponsoren, andere tiener-
organisaties en mensen uit Mariahout 
die Yammas een warm hart toedragen 
verwacht.

Programma
18.00-18.30 uur 
Binnenlopen Yammas leden, vrijwilli-
gers en gasten

18.30 uur     
Officiële opening en toespraken bur-
gemeester/wethouders
19.00 uur 
• Start van een fotocollage/video-

collage 20 jaar Yammas
• Workshops in het Buurthuis 

(Tattoeshop, kapper, games etc)
• Karten rond het Buurthuis (met 

afgesloten veilig circuit)
• Rodeostier   

Wedstrijden kratstapelen
• Snelheidsmeter penaltyschieten
• Frietje brabant!

Tienerwerk Yammas al 20 jaar een begrip in Mariahout

Mark VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Binderseind 45    |   Helmond    |    Mobiel (06) 511 329 68  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

Rolluiken-Zonwering
Als het om kwaliteit gaat!

Vogelenzang 23, Lieshout
azglasrolluikenzonwering.nl
06 22370807 - 06 57549116

AZ Glas

LEZERSPODIUM
Hondendrollen
Bezichtiging;  muziektuin in Beek en 
Donk. Een prachtig stuk cultuur/na-
tuur was het al en zijn ze nog aan 
het uitbreiden. Trots zei ik tegen mijn 
dochter die met haar kinderen van 
drie en zes jaar bij mij op visite was, 
vanmiddag moet je mee. Ik wil jou 
een mooi stukje natuur/cultuur laten 
zien. Het is nog niet helemaal klaar, 
maar al schitterend om te bezichtigen.

Nou dat hebben we gedaan, maar 
veel plezier hebben wij er niet aan be-
leefd, doch overwegend ergernis.

Omdat de kleinste van drie jaar niet 
zover kan lopen, werd de opvouwba-
re bolderkar mee genomen. De start 
was het grindpad langs de vijver rich-
ting theehuis. Na een paar honderd 

meter lopen wilde de kleinste al in de 
bolderkar. Zo gezegd zo gedaan en ze 
was wat aan het ronddraaien en rond-
kijken. Opeens een gil; mama de hele 
kar zit onder de hondenpoep en mijn 
jas en kleren ook. Geweldig na alleen 
maar een paar honderd meter op het 
grindpad te lopen stap je in de hon-
dendrollen. Ik zal niet verder in detail 
treden, maar na ongeveer een 500  
meter verder trapte de oudste dochter 
die bezig was met plantjes te bekijken 
en een cm of 20 uit het pad liep in 
een grote hondendrol. Toen was het 
plezier inmiddels al lang over en zijn 
we naar huis gegaan. Mijn dochter is 
toen een dik half uur bezig geweest 
met het verwijderen van de stront.

Ondanks dat het de verantwoordelijk-
heid van de hondenbezitters is, vraag 
ik me af of hier ook  aandacht aan 
wordt besteedt  door onze wijkagent 
en milieupolitie. Dat die hondendrol-
len een behoorlijk probleem is hier 
in Beek en Donk, is genoegzaam be-
kend. Nog beter is het natuurlijk als 
alle hondenbezitters eindelijk eens 
gaan beseffen dat het niet meer dan 
sociaal en vanzelfsprekend is de drol-
len van hun honden zelf op te ruimen.

Gewoon doen een kwestie van fat-
soen.

Riny Looijmans - Laveaux

 
grieks restaurant 

aphroditi 
 

Kapelstraat 3  Beek en Donk
Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

Al 10 jaar uw vakman in camera 
en alarmbeveiliging voor een 
betrouwbaar en eerlijk advies

Laag Strijp 20, Aarle Rixtel   06-47061082
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Cadeaubon t.w.v. €25,00www.depelgrim-mariahout.nl   Mariastraat 21-23   0499-421448

Cadeaubon t.w.v. €25,00
Voor een van de liefste moeders!
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De liefste moeders van Laarbeek

Lieve mam, 
Altijd sta je voor ons klaar, met 

name voor je kleinzoon Tijs. Ik 

wil je bedanken voor alle goede 

zorgen en voor alle dagen dat 
je als oppas-oma klaarstaat. 
Wij hopen dat we nog lang 
van deze mooie onvergetelijke 
waardevolle momenten kunnen 
meemaken! Fijne Moederdag! 
Veel liefs je dochter! Anke

“Mijn moeder is de allerliefste moeder van de heeeeeele wereld.Dit omdat ik altijd mag komen mee-eten, mijn zoon Nick (en de andere kleinkinderen) altijd bij haar terecht kan en ze zelfs oppas is voor mijn hond.
Dikke knuffel en kus voor jou mam van je dochter..”

Lieve mama,
Ik wil je even bedanken voor 

alles wat je voor mij doet! Altijd 

sta jij voor mij klaar, voor 

mij zelf en mijn salon! Zonder 

jou had ik het nooit zo ver 

geschopt! Bedankt voor 

alles! Ik hou van jou.

Kus Simone 

‘Mijn mama is de liefste’ roept iedereen altijd hard!
Maar die van mij is dat ECHT en dat is juist zo apart!
Ze zorgt, heeft lief maar laat ook haar kwetsbare kanten zien.Heerlijk om te knuffelen en ruikt het lekkers bovendien.Samen lachen, samen huilen en onzinnig klagen over kleine ergernis. Ik ben zoooo blij dat ze mijn mama is!! 
Ik hou van je! X

Moeders! 
Jij staat altijd voor ons 
klaar, nu staan wij ook voor 
jou klaar! Je bent echt de 
allerbeste best van allemaal! 
Niet alleen van laarbeek 
maar van de hele wereld!
Groetjes Martijn en Roel

Lieve mama,
Wij zijn heel trots op 

je, hoe 

je zo je best hebt ge
daan en 

natuurlijk op het eindresultaat! 

Dat is een berichtje 
in de krant 

waard. Knap van/ben je! B
edankt 

voor alles, we houden van je! 

Liefs, Evy en ManonLiefs, Evy en Manon

Wij hebben de liefste en leukste 
mama.
Mama staat altijd voor ons klaar 
en blijft altijd lief ook al doen 
wij soms een beetje stout.
Mama wij houden van je. Stef, 
Daan en Tijn Leenders.

Lieve mam, 
Wat fi jn dat je altijd voor ons 

klaar staat. Dikke kus en een 

fi jne moederdag gewenst!
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Cadeaubon t.w.v. €25,00
Lekker lunchen op Moederdag bij Stout 
met een kleine attentie voor moeders

Dorpsstraat 86, Aarle-Rixtel       www.grandcafestout.nl       
info@grandcafestout.nl    0492-778388
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De liefste moeders van Laarbeek
Mam, wij vinden jou de liefste,
Sssst... niet tegen papa zeggen!

xxx Evy, Aniek & Nynke.

Lieve mama,

Omdat jij altijd voor mij 
klaar staat en daar nooit 
over zeurt zet ik jou 
vandaag in het zonnetje. 
Geniet ervan.

Liefs,
Mandy Verbeek

Lieve Mama,
Ook jij mag in het zonnetje gezet worden!! 
Mama vond toen wij nog op de basisschool zaten onze 
knutselwerkjes leuk,
nu vindt mama Moederdag niet meer zo nodig.
Dus lieve mama hier toch een lief klein gebaar!!
Dikke Kus,
Femke van Dinteren.

Lieve mam, je was al de liefste moeder maar nu ben je ook nog een geweldige oma! 
Wilco, Bart en Maartje.

Winnaars van onderstaande cadeaubonnen:
    Cadeaubon t.w.v. €25,00 bij Grand Café Stout:      Cadeaubon t.w.v. €25,00 bij Grand Café Stout:  
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*in te wisselen of op te halen bij de desbetreffende adverteerder*in te wisselen of op te halen bij de desbetreffende adverteerder*in te wisselen of op te halen bij de desbetreffende adverteerder

Lieve Mama,
Jij bent voor ons de liefste mama, omdat je altijd voor ons klaar staat, en ontzettend veel voor ons doet.
we hebben het altijd heel gezellig thuis met z’n viertjes, en daarom willen we jou op moederdag in het zonnetje zetten!Omdat jij een top mama bent!Dikke knuffel
Fleur en Camiel 

MAM,  
Je bent een lieve, zorgzame 
moeder, die altijd voor ons en 
ons gezin klaarstaat. We 
waarderen dat enorm ! We 
wensen jou op 9 mei een mooie 
verjaardag en een hele 
fi jne Moederdag, want je 
verdient het! Hopelijk kunnen we 
nog veel genieten samen.
Dikke kus van je vijf dochters 

De liefste moeders van LaarbeekDe liefste moeders van Laarbeek
Onze mama is de liefste van de 

hele wereldbol. Wij vinden het 

leuk om met mama naar de stad 

of de fi lm te gaan. Wij kunnen 

ook erg met mama lachen. Ook 

komt ze altijd naar ons kijken 

als wij moeten voetballen. 

Mama zorgt goed voor ons. Met 

Moederdag gaan wij voor jou 

zorgen mama! 
Dikke kus van Puk, Tijl en Saar. X

Papenhoef 21 | Lieshout |  0499-425360 | www.triafietsen.nl

CADEAUBON T.W.V. €25,00
Voor de fietsende moeder
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Laarbeek - Komend weekend, 10 en 11 
mei, is het weekend van de ‘Nationale 
Molendagen’. Normaal zouden beide 
Lieshoutse molens op deze dagen 
open zijn om u te laten zien hoe een 
molen werkt. Jammer genoeg is dat 
niet mogelijk voor molen ‘De Leest’. 

Op dit ogenblik wordt de molen ge-
schilderd en bij dat werk is ontdekt dat 
er groter onderhoud nodig is aan de 
wieken. Dat betekent dat de borden 
aan de zijkant van de wieken eraf zijn 
gehaald en nu onderin de molen lig-
gen, waardoor deze nauwelijks toe-
gankelijk is. Bovendien staat er het 
gereedschap van de molenmakers.

Gelukkig heeft de gemeente Laarbeek 
twee molens en kunt u op de molen-
dagen wel molen ‘De Vogelenzang’ 
bezoeken. De Vogelenzang is de oud-
ste van de twee molens in Lieshout en 
dateert van 1819. Deze molen is nu 
een korenmolen, maar in het verle-
den is De Vogelenzang ook in gebruik 
geweest als oliemolen en als pelmo-
len. In de oliemolen werd veelal voor 
lokaal gebruik olie gewonnen uit ter 
plaatse geteelde gewassen voor het 
bakken en braden van voedsel en 
als brandstof voor olielampjes. In de 
pelmolen werd vroeger gerst tot gort 
gepeld.

De Vogelenzang is zaterdag van 
12.00 tot 16.00 uur en zondag van 
10.00 tot 16.00 uur te bezoeken. Wie 
weet vindt u het zo boeiend dat u zelf 
molenaar wilt worden!

Lentemarkt en meifeest in Aarle-Rixtel

Gezellige muziek- en dansavond 
in Zonnetij

Aarle-Rixtel - Zondag 11 mei  
wordt er op de Kouwenberg in 
Aarle-Rixtel een groot meifeest 
gehouden met muziek en dans. 
Gelijktijdig is er een Lentemarkt 
waar talloze Aarle-Rixtelse stand-
houders aan deelnemen. 

De aangeboden artikelen en pro-
ducten hebben allen een relatie 
met de lente. Naast kunstnijver-
heid worden ook andere leuke 
en fleurige artikelen aangeboden. 
Ook zijn er activiteiten voor de 
kinderen. Ondertussen vinden  er 
op de kiosk  allerlei muziekoptre-
dens plaats. Zo is er een optreden 
van de bekende volksmuziekgroep 
Binderin en De Morrisdansgroep 
uit Helmond met traditionele dan-
sen, begeleid door viool en accor-
deon. Daarnaast is er een groots 
optreden van  leerlingen van de 
jeugdige deelnemers aan het pro-
ject Muziek is Cool, opgezet door 
de harmonie en de basisscholen 
van de harmonie. Onderwijl wordt 
door folkloregroep Dikkemik de 
meiboom opgericht, een oude 
meitraditie. Het meifeest begint 
om 14.00 uur en is gratis toegan-
kelijk

Aarle-Rixtel - In samenwerking met 
ViERBINDEN vindt op donderdagavond 
15 mei een gezellige muziek- en dans-
avond plaats in Zonnetij, gelegen aan de 
Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel.
 
De avond vindt plaats in de ontmoetings-
ruimte. Het uit 6 personen bestaande or-

kest ‘Handvèger en Blèk’ zal voor mu-
ziek, zang en gezelligheid zorgen. Het re-
pertoire dat zij ten gehore  brengen, zijn 
bekende nummers uit de jaren ‘60 en ‘70, 
zowel Nederlandstalig als Internationaal.

De avond begint om 19.30 uur en iedereen 
is van harte welkom. De toegang is gratis.

Spreekuur voor 
orthopedische orthese hulpmiddelen 

zoals braces en bandages.

 

Iedere even week op maandag 
van 08.30 tot 10.30 uur op afspraak.

Bel voor een afspraak:

088 - 245 2000
klantenservice@livit.nl
www.livit.nl

Adres: Fysiotherapie en training Kemps en Rijf
Molenstraat 9A, 5735 BJ Aarle-Rixtel

Annet van
Gils-Kuys

MijnTestamentadvies.nl

U vraagt mij steeds vaker om ook 
uw kinderen uit te leggen wat u re-
gelt in uw nieuwe testamenten en 
waarom u dat doet. Ik ben daar een 
groot voorstander van. Het is niet 
alleen heel mooi en goed dat u hier-
over praat met uw kinderen, maar 
u kunt er bovendien een heleboel 
gedoe en erger nog – ruzie - mee 
voorkomen wanneer uw nalaten-
schap wordt afgewikkeld. 

Het is namelijk erg belangrijk om 
voor duidelijkheid bij uw naasten te 
zorgen. Laat ze niet achter in een si-
tuatie waarin zij moeten raden naar 
wat u bedoeld zou kunnen hebben. 
Want onwetendheid kan zo maar 
tot onbegrip leiden en dat kan weer 
uitmonden in ruzie bij de afwikke-
ling van uw nalatenschap. Maak uw 
testament daarom duidelijk, per-
soonlijk en uniek.

Wanneer ik voor u een Testa-
mentadvies uitwerk, houd ik altijd 
rekening met de familie dynamiek. 
Want wist u dat uw kinderen aan 
de verdelingstafel weer automatisch 
en onbewust dezelfde positie inne-
men die zij vroeger hadden in het 
gezin? Wanneer er nog oud zeer is 
dan komt dit altijd weer boven tafel. 
U begrijpt dat wanneer er gedeeld 
moet worden en deze emoties spe-
len, dit kan uitmonden in een strijd.
Wij hebben ons verdiept in die fa-
milie dynamiek die ontstaat na een 
overlijden in een heel emotionele 
periode, waarin ook nog eens een 
nalatenschap, vaak onder tijdsdruk, 
verdeeld moet worden. Zowel uit 
persoonlijke- als uit werkervaring 
met het begeleiden van families bij 
zo’n verdeling, weten wij dat goede 
begeleiding, begrip en uitleg al heel 
veel goeds kunnen doen en het ver-
schil kan maken tussen het goed 
kunnen afsluiten of elkaar nooit 
meer zien.

Handleiding bij uw testament
Een testament is en moet juridisch 
gezien duidelijk zijn, maar dat wil 
niet zeggen dat uw nabestaanden 
dan ook begrijpen wat er in staat; 
een testament is nu niet echt mak-
kelijke leesstof. Met MijnTesta-
mentadvies ontvangt u een hand-
leiding bij uw testament, helemaal 
toegespitst op uw situatie, zodat uw 
nabestaanden precies weten hoe de 
vererving van uw vermogen prak-
tisch en financieel uitwerkt. 

Leidraad na overlijden
Daarnaast schrijf ik ook een leidraad 
voor na het overlijden, zodat uw 
nabestaanden precies weten hoe zij 
uw nalatenschap moeten afwikke-
len en de aangifte erfbelasting kun-
nen (laten) invullen. De besparing 
op de erfbelasting die is voorgere-
kend, wordt dan ook daadwerkelijk 
gerealiseerd! 

Verandert er iets in de wetgeving 
met betrekking tot uw testament, 
dan attendeer ik u daarop. Zo blijft 
uw testament up-to-date! 

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...

Maarten is als vondeling in ons asiel 
terechtgekomen. Zijn baasjes waren 
verhuisd, maar zijn Maarten vergeten! Hoe 
je zo’n lieverd kunt vergeten is ons een groot 
raadsel, maar gelukkig heeft een bezorgde 
buurman zich over Maarten ontfermd en 
hem naar ons toe gebracht. Maarten is een 
heel aanhankelijke en vrolijke knuffelkater. 

Hij zoekt graag je gezelschap op om lekker gekroeld te worden. Maarten kijkt er 
dan ook naar uit om gezellig bij zijn nieuwe baas in huis te komen wonen. Wordt 
u Maarten zijn nieuwe maatje?

Wanneer u geïnteresseerd bent in Maarten of andere dieren uit dierenopvang 
“vd Voorste Grootel” bent u altijd welkom tijdens openingsuren of kunt u onze 
site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Naam:     Maarten
Leeftijd:    2 jaar (ongeveer)

Nationale molendagen 10 en 11 mei

Speelmiddag 
door di-eAt team

Beek en Donk – Di-eAt team, deelne-
mer gezondheidsrace Laarbeek, no-
digt alle kinderen van 0 t/m 12 jaar 
uit voor een gezellige speelmiddag op 
zaterdag 17 mei. Dit samen met papa, 
mama, opa, oma, broertjes of zusjes.

Deze middag wordt gehouden in 
speeltuin ‘de Octopus’in Beek en Donk 
van 14.00 tot 17.00 uur. Er wordt ge-
zorgd voor ranja, een traktatie en een 
gezond hapje. Voor de ouders/groot-
ouders is er koffie of thee. Het team 
wil ook de spelletjes die zij nog kennen 
uit hun jeugd met de kinderen spelen 
zoals, bokspringen, elastieken, bliklo-
pen, etc. Verder zijn er nog enkele ver-
rassingen voor de kinderen maar deze 
gaan zij nog niet verklappen. 

Dus…kom je met hen buiten spelen? 
Graag zien zij jullie op zaterdag 17 mei 
van 14.00 tot 17.00 uur in speeltuin 
‘de Octopus’.



Donderdag 8 mei 2014 27
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Het gaat slecht met 
het eerste van Sparta’25. De kans op 
degradatie is aanzienlijk en de stem-
ming in de selectie kan volgens de 
voetbalvereniging ook wel als ‘graf-
stemming’ worden betiteld. Om de 
spelers op te peppen, sloeg Sparta’25 
met een paar mensen de handen bij 
elkaar. Zij regelden in mum van tijd 
tonprater Andy Marcelissen voor een 
heuse peptalk. 

De heren van de selectie waren ver-
rast toen zij donderdag na de training 
plaatsnamen in de kantine. Bij hen 

was bekend dat er een bespreking zou 
zijn, maar niemand verwachtte een 
tonprater. “Ik ben hier niet om zoveel 
veren in jullie reet te steken, zodat je 
niet meer kunt schijten”, begint de 
duidelijke boodschap van Andy. “Ik 
ben hier om jullie in de spiegel te laten 
kijken. Om realistisch te zijn. En met 
die spiegel bedoel ik niet speler Joost 
Ankersmit, die continue in de spiegel 
kijkt of zijn haar goed zit.”

Na de eerste grappen verschijnt een 
glimlach op de gezichten van de 
heren van de selectie en wordt er 
hardop gelachen als teamgenoten of 
bestuursleden/vrijwilligers door Andy 
in de zeik worden gezet. “Joan van 

de Gender stuurde mij een mail of ik 
alsje-alsje-alsjeblieft een peptalk aan 
jullie wilde geven, want hij – en ook 
de rest van Sparta’25 – was het spoor 
bijster. Het is onwaarschijnlijk dat jul-
lie trainer een peptalk gaat geven, 
want die is er niet! En ik vertrek mor-
gen op vakantie, dus ik kon het geld 
wel goed gebruiken.”

Na de openingswoorden van Andy 
volgt een relaas van twintig minuten 
waarin bijna alle spelers eraan moe-
ten geloven. Zo is de onderbroek van 
Sparta’s oudste speler Micha Werdens 
nog ouder dan de jongste speler Stan 
van Dinther, die zich overigens altijd 
goed opstelt, ook als ie niet opgesteld 

staat.  Jaccy van den Enden is naast 
spits ook zwemleraar, wat de moe-
ders van de kinderen érg leuk vinden 
en (reserve)keeper Remy Gramser 
heeft al zo vaak op de bank gezeten 
afgelopen seizoen dat ie het letterlijk 
niet meer ziet zitten. Daarnaast is spe-
ler Robertino van Lieshout vaak be-
ter bruikbaar in de kantine. Wanneer 
kantinebeheerder Willy Barten het 
welletjes vindt, laat hij de speler van 
het eerste zingen en is de kantine in 
no-time leeg. Speler Elco van Schijndel 
overschrijdt zo vaak de grenzen, dat 
zijn vader maar grensrechter is ge-
worden en Micha Werdens moet 
met zijn 42 jaar oud als nestor van de 
groep voor de wedstrijd niet alleen 

zijn portemonnee inleveren, maar ook 
zijn kunstgebit. 

Nadat alle spelers aan de beurt zijn 
gekomen, komt Andy dan ein-
delijk bij ‘zijn peptalk’ aan. “Hup 
Sparta’25!!!”, roept hij door de kan-
tine. En daar moeten de spelers het 
mee doen.

Voor even lijkt Andy’s peptalk in ieder 
geval gewerkt te hebben. Sparta’25 
pakte zondag een broodnodig punt 
in de degradatiestrijd tegen notabe-
ne kampioenskandidaat DESO. Het 
team wist de stand op 0-0 te houden, 
waardoor er tot nu toe nog niets aan 
de hand is.

Tonprater Andy Marcelissen tussen de spelersgroep van Sparta’25. “Hup Sparta!!!”

Tonprater Andy Marcelissen pept selectie Sparta’25 op 

“Jullie creëren genoeg kansen, alleen voor eigen doel”

Heuvelplein 81, Beek en Donk       0492-462833

Moederdag

Zondag 11 mei geopend

Boeket Lief €11,95

Boeket Liever €14,95

Boeket Liefst €17,95

wielersport Dorp aan de Riviertochten T.S.C. 
Aan de Wielen

Provinciale fi nale NK Schoolhandbal 
met Laarbeekse scholen

Aarle-Rixtel - Zondag 18 mei 
staat de prachtige Dorp aan de 
Riviertochten weer op het pro-
gramma van T.S.C. aan de Wielen 
uit Aarle-Rixtel. Er is keuze uit maar 
liefst vijf afstanden, welke allen ge-
heel zijn uitgepijld. 

Voor de 100, 125 en 150 km. kan er 
ingeschreven en vertrokken worden 
tussen 7.30 en 9.30 uur vanaf Grand 

Café Stout aan de Dorpsstraat 86 in 
Aarle-Rixtel. Het is ook mogelijk om 
bij deze tochten onderweg op de 
route in te stappen en dan in Aarle-
Rixtel of Ravenstein inschrijven. 

Als je de 150 km in groepsverband 
en onder begeleiding van ADW-ers 
wil rijden, kan je meefietsen vanaf 
7.35 uur. Voor de 40 en de 60 km. 
kan er gestart worden tussen 7.30 

en 11.00 uur. Natuurlijk kan bij in-
schrijving ook gebruik gemaakt 
worden van het Scan en Go systeem 
van de NTFU.

Uitgebreide informatie is terug te 
vinden op www.aandewielen.nl, 
daar staan de routes ook op kaart 
uitgetekend. Voor meer informatie 
kun je ook bellen met Theo Sterken, 
tel. 0492-381680.

Laarbeek - In Dongen worden op za-
terdag 10 mei de Noord-Brabante 
finalerondes gehouden omtrent het 
NK Schoolhandbal. Laarbeek is hierin 
goed vertegenwoordigd. De fanatieke 
jongens van kindcentrum De Raagten 
uit Beek en Donk zullen hieraan deel-
nemen. Zij wonnen in de kerstvakan-
tie het Laarbeekse schoolhandbaltoer-
nooi en mogen nu de eer hoog gaan 
houden in Dongen.

Bij de meiden zullen de enthousiaste-
lingen van basisschool Bernadette uit 
Mariahout en de dappere strijders van 
basisschool De Muldershof de strijd 
aan mogen gaan in de meidencom-
petitie.  Mochten de deelnemende 
teams of een der teams als overwin-
naars uit de bus komen, dan betekent 
dit een trip naar Emmen, waar het 
NK schoolhandbal uitgevochten gaat 
worden. Maar voor het zover is wacht 

een sportieve en prestigieuze strijd te-
gen andere scholen uit deze provincie. 
De dames, heren, hun begeleiding en 

hondstrouwe aanhang worden na-
tuurlijk alle succes van de wereld toe-
gewenst.

handbal
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 10 mei
17.00 Erp Vet - Sparta’25 Vet
09.15 Spartaantjes - Training
13.00 Helenaveen A1 - Sparta’25 A2
14.30 ELI B1 - Sparta’25 B2
14.30 Sparta’25 B3 - Gemert B4
13.00 Sparta’25 C2 - Mifano C2
13.15 Schijndel C4 - Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 C4G - Rood Wit’62 C6G
11.30 Rhode D4 - Sparta’25 D2G
11.30 Sparta’25 D3 - Mierlo Hout D3
10.15 Sparta’25 E1 - ZSV E1G
09.15 Sparta’25 E2 - Brandevoort E6
09.00 MULO E8 - Sparta’25 E3G
09.15 Sparta’25 E4 - S.V. Brandevoort E4
10.30 Ollandia E2G - Sparta’25 E6
09.15 Sparta’25 E7G - Blauw Geel E14
10.30 VOW F1 - Sparta’25 F2
09.00 Schijndel F4 - Sparta’25 F3G
10.30 Sparta’25 F4G - Irene F2
10.30 Gemert F3 - Sparta’25 F5
10.30 Sparta’25 F6G - Erp F5
10.30 Keldonk F2 - Sparta’25 F8G
13.00 Sparta’25 G1 - Gemert G2
15.00 NWC MA1 - Sparta’25 MA1
11.30 Sparta’25 MC1 - Avesteyn MC1.

Zondag 11 mei 
14.30 SV Meerssen 1 - Sparta’25 1
10.00 Sparta’25 5 - Mierlo Hout 6
10.00 Sparta’25 6 - DVG 4
12.00 Sparta’25 7 - SCMH 3
 
Maandag 12 mei 
19.00 Boekel Sport D3G - Sparta’25 D2G
18.30 Sparta’25 D4 - Boekel Sport D5
19.00 RKVV Keldonk E1G - Sparta’25 E5G
19.00 Boekel Sport MC2 - Sparta’25 MC1

Woensdag 14 mei 
19.00 ZSV C5G - Sparta’25 C4G
18.30 Milheezer B E2G - Sparta’25 E7G
18.30 Brandevoort F9G - Sparta’25 F4G
18.30 Rhode F4 - Sparta’25 F5
19.00 MULO G1 - Sparta’25 G1
 
ASV’33
Jeugd dinsdag 6 mei
18.30 ZSV E2 – ASV’33 E2G

Woensdag 7 mei
18.30 Mifano E3 – ASV’33 E1G
19.00 Someren B3 – ASV’33 B2

Zaterdag 10 mei
14.30 ASV’33 A1 – MULO A1
15.00 Blauw Geel’38 B2 – ASV’33 B1
14.45 Rood Wit’62 B2 – ASV’33 B2
14.30 ASV’33 MB1 – VOW MB1

13.00 Ollandia C1G – ASV’33 C3
12.30 ASV’33 D1 – ELI D1
10.30 ASV’33 E1G – Bruheze E3
10.30 ASV’33 E2G – Someren E4G
09.15 Rhode E8 – ASV’33 E3G
09.15 Erp E4 – ASV’33 E4
10.00 Milheezer Boys F2G – ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F4 – Nijnsel/TVE  F2
09.15 ASV’33 F5G – Boekel Sport F7

Maandag 12 mei
19.00 ASV’33 D1 – Boekel Sport D2G

Dinsdag 13 mei
18.30 S.V. Brandevoort E3 – ASV’33 E1G

Woensdag 14 mei
19.00 ASV’33 B1 – Deurne B2
18.45 ASV’33 C2 – Blauw Geel’38 C6
18.30 SJVV F1 – ASV’33 F2

Veteranen zaterdag 10 mei
16.30 ASV’33 – ELI

Senioren donderdag 8 mei
19.00 ASV’33 5 – Bavos 7

Zondag 11 mei
10.00 Avesteyn 5 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Bavos 7

Uitslagen Jeugd dinsdag 29 april
ASV’33 VR1 – ONDO VR1 1-4

Uitslagen Donderdag 1 mei
Avesteyn 5 – ASV’33 4 3-2
ASV’33 3 – MULO 4 6-2

Uitslagen Zaterdag 3 mei
Handel B1 – ASV’33 B2 2-2
ASV’33 MB1 – SJVV MB1 5-0
Volharding C1G – ASV’33 C1 2-2
Bavos C2 – ASV’33 C2 1-0
ASV’33 C3 – Boskant C2 3-5
Bavos D2 – ASV’33 D2G 1-9
ASV’33 E3G – Blauw Geel’38 E12 1-2
Gemert F10 – ASV’33 F4 10-0
ELI F3G – ASV’33 F5G 0-1

Veteranen zaterdag 3 mei
ASV’33 – MULO  Afgelast

Senioren Zondag 4 mei
ASV’33 1 – Stiphout Vooruit 1 6-1
ASV’33 2 – MVC 2 6-1
RKPVV 3 – ASV’33 3 1-2
ASV’33 5 – Sparta’25 9 6-2
Deurne VR1 – ASV’33 VR1 1-4

Eli
Zaterdag 10 mei 
14.30 ELI A1 – RKPVV A1

14.30 ELI B1 – Sparta ’25 B2
12.30 ELI C1 – Bruheze C2
12.30 ELI C2 – Blauw Geel/Jumbo C8
10.30 ELI F1 –Stiphout Vooruit F3
14.45 Boekel Sport B2 – ELI B2
12.30 ASV ’33 D1 – ELI D1
11.45 Gemert D5 – ELI D2
09.00 JVC Cuijk E1 – ELI E1
09.30 Mierlo Hout F2 – ELI F2
10.30 Gemert  F12 – ELI F3

Veteranen
16.30 ASV ’33 Vet – ELI Vet

Maandag 12 mei
19.00 ELI D1 – Venhorst D1

Dinsdag 13 mei
18.30 Boekel Sport E6 – ELI E2

Woensdag 14 mei 
19.00 Ondo C1 – ELI C1

Mariahout
Zaterdag 10 mei
10:00 Mariahout F4 - Gemert F10
10:00 Mariahout F2 - Boskant F1 
10:30 Rhode F2 - Mariahout F1 
10:30 Irene F3 - Mariahout F5 
10:30 Avanti’31 F5 - Mariahout F3 
11:15 Mariahout E1 - Avanti’31 E4 
13:00 Rhode C3 - Mariahout C1 
13:00 Mariahout C2 - S.V. Brandevoort C3 
13:00 Mariahout D2 - Schijndel/DE WIT D4 
14:30 Mariahout A1 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO A4 
14:45 SSE B1 - Mariahout B1 
15:00 Mariahout B2 - Stiphout Vooruit B3 

Zondag 11 mei
10:00 Schijndel/DE WIT 9 - Mariahout 5 
11:00 NWC 3 - Mariahout 2 

Maandag 12 mei 
18:30 RKPVV E2 - Mariahout E1 
18:30 Mariahout D2 - S.V. Brandevoort D5 
19:00 Mariahout B2 - Schijndel/DE WIT B4 
19:00 RKPVV D1 - Mariahout D1 

Woensdag 14 mei
18:30 Mariahout F2 - S.V. Brandevoort F4 
18:30 Mariahout F1 - Schijndel/DE WIT F1 
18:30 Mariahout F3 - Rhode F8
 

korfbal
Flamingo’s
Zaterdag 10 mei
Sportpark Mariahout
09.45 PupE2 – Quick Up
10.15 PupE1 – De Korfrakkers
11.00 W1 – De Korfrakkers

Sportpark Lierop
11.30 KSV/SVSH – AspC1
Sportpark Schijndel 
11.30 Avanti – JunA1 
Sportpark Schijndel
12.15 Celeritas – PupD2
Sportpark Nuland 
13.30 Be Quick – AspB1 

Zondag 11 mei
Sportpark Mariahout
11.30 Sen 2 – De Peelkorf 2 
13.00 Sen 1 – SVSH/KSV 1  

Woensdag 14 mei  
Sportpark Mariahout
20.00 MW2 – Altior MW1
Sportpark Sint-Oedenrode 
20.00 Kv Rooi MW3 – MW1

handbal
HV Bedo
Zaterdag 10 mei
10:30 Lido – Gemengde D-jeugd 
          De Kleine Speel, Leende
13:40 EHV – Meisjes B-jeug
          Sportpark Strijp, Eindhoven

Zondag 11 mei
11:00 Dames 1 – EHV
          D’n Ekker, Beek en Donk
12:40 Habo ‘95 – Jongens B-jeugd
          Sportpark De Donk, Boekel

bridgen
Poort van Binderen
Uitslag 30 april
Lijn A
1) Wij en Eric      66,30%
2) Will en trees  65,00%
3) Cash en ding  50,63%
4) Koriander en Martin  50,21%
5) Ricky en Jan  45,22%

Lijn B
1) Jan en Collie  60,42%
2) Marine en Corry  60,00%
3) Marie woensdag en Mike  56,67%
4) Marine en  Arno 4 7,08%
5) Jeannette en Nettie  40,00%

Uitslag 6 mei
1e Dorie en Cellie              67,08 %
2e Lies en Lodewijk          59,58 %
3e Iet en Trees                  52,08 %
4e Josephine en Emmy   51,67 %
5e Leo en Kees                52,25 %
Volgende zitting vindt plaats op dinsdag-
middag 13mei in het Bavaria Brouwerij Café 
Lieshout. Er wordt gestart om 13.15 uur. 

Bridgeclub ’t Koppeltje
 
Uitslagen 30 april 
Lijn A
1.Mari en Jan  67,71%                                      
2.José en Jan  61,46%
3.Toos en Jannie  60,76%
4.Diana en Kitty  58,68% 
5.Annie en Thera  56,60%
Lijn B
1.Mari en Jan  62,96%
2.Helma en Gerrit  62,01%
3.Mien en Maria  59,86%
4.Nellie en Rie  59,75%
5.Wilma en Erik  58,66%
De volgende zitting is op woensdag 13 mei, 
aanvang 19.30 uur in Café/Zaal de Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 

Uitslagen 6 mei
1.Helma Goyen/Annie van der Aa 63,75%
2.Marianne de Vries/Jan Duijmelinck 
 62,00%
3.Ine van Duijnhoven/Rie Rooijackers  56,88%
4.Diny Biemans/Jos Wouters  54,00%
5.Koos Vogels/Cor van de Berg  52,50%
De volgende zitting is op dinsdag 
13 mei, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 

KBO Bridgeclub Lieshout

Uitslagen 1 Mei 
1. Jopie en Hans 61,25%                                                                                                                                  
2. Jo en Mien  58,75%                                                                                                              
3. Marie en Mia 57,50%  
4.Dora en Corry 56,88%                                                                                                                                
5. Emmie en Josephin 55,63%     
De volgende zitting is op donderdag 8 mei, 
aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis van 
Lieshout.

schaken

Schaakvereniging DOT

Uitslagen 6 mei
1-0 Zjon v.d. Laar - Aloys Wijffelaars  
0-1 Albert v. Empel  -  Hein v. Bree 
1-0 Dirk-Jan Gloudemans -  Herman Konter

Programma 13 mei
Kruisfinalepartijen bekercompetitie:
Aloys Wijffelaars - Zjon v.d. Laar
Albert v. Empel - Dirk-Jan Gloudemans
Geloot wordt wie wit heeft

Plus competitiepartijen:
Frans v. Hoof  - Johnny v.d. Laarschot  
Herman Konter - Willy Constant 

rolschaatsen

Beek en Donk/Almere -  Het Europees 
Kampioenschap Show en Formatie 
in Almere werd gereden op 25 en 
26 april. Voor Maud van Neerven en 
Marlou van de Walle was dit een bij-
zonder EK. Ze gingen als rijdster de 
baan op en kwamen er als trainster 
vanaf.

Beide dames hebben een indrukwek-
kende carrière binnen de rolschaats-
sport gemaakt, en diverse titels op 
hun naam geschreven. Zowel met de 
individuele technische tak als met de 
team-tak Show hebben ze vele gou-
den, zilveren en bronzen plakken ver-
overd. Maud en Marlou zijn ook al 
jaren actief als trainster van de jonge 
generatie. Zowel op technisch vlak als 
in de show stomen ze de jeugd klaar 
om hun prestaties te evenaren. 

Maud richt zich momenteel helemaal 
op de jonge kinderen die hun eer-
ste ervaring opdoen met wedstrijden 
Showrijden. Zij weet als geen ander 
deze jonge kinderen te motiveren en 
te trainen in creatieve nummers waar-
bij ze al vier jaar op rij met haar jongste 
team de beste van Nederland worden 
in de categorie jeugdteams NL. 

Marlou richt zich op de wat oudere 
jeugd en traint met hen nummers met 
een zo technisch hoog mogelijk ge-
halte. Vorig jaar pakte haar jeugdteam 
de Nationale titel, en dit jaar behaalde 
haar team de zilveren plak.
Dit jaar zetten ze een punt achter hun 
actieve rolschaatscarrière en deelname 
aan het Europees Kampioenschap was 
voor beiden een perfecte afsluiting. 
Maud van Neerven reed haar eerste 
EK show in Nederland in 2000, en ook 
haar laatste EK show werd toevallig 
georganiseerd in Nederland. In Almere 
reed Maud dit jaar met de Kleine 
Groep het creatieve ‘News Flash’. Dit 
nummer over alle facetten van het 
nieuws behaalde een mooie 12e plek 
en ze lieten diverse Europeanen achter 
zich.

Marlou van de Walle reed een mooi 
duet bij de opening van het toer-
nooi, en daarna stortte ze zich met 
het Kwartet in de Europese strijd. Met 
dit viertal reed ze het ontroerende 
‘Toghether United’. Ze lieten Europese 
en alle Nederlandse Kwartetten achter 
zich, dus was Marlou met haar col-
lega’s en trainers zeer tevreden met de 
veroverde 15de plaats.
Beide dames gaan zich, naast studie 
en werk, vooral richten op het verder 

trainen van de jeugd. RC De Oude 
Molen hoopt nog lang van hun kwali-
teiten en ervaring te kunnen genieten. 

Meer informatie over de rolschaats-
sport en dit EK is te vinden op de web-
site: www.rcdeoudemolen.nl

Maud van Neerven en Marlou van de Walle nemen afscheid van de rolschaatssport 

Marlou van de Walle

Maud van Neerven
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De Nederlandse voetbalscheidsrechter Bjorn Kuipers 
is aangesteld voor de Champions League fi nale op 
24 mei. Welke 2 spelers scoorden in de reguliere 
speeltijd toen er voor het laatst een Nederlandse 

scheidsrechter de fi nale van de CL fl oot?

Stuur uw antwoord voor dinsdag (13 mei) 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Anthony Rooyakkers 

Antwoord vorige editie: 
Uitslag Everton - Manchester City 2-3

Cadeaubon kan tot 15 mei worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

Mariahout A1 roept supporters 
op voor kampioenschap

ASV’33 neemt waardig afscheid van diverse mensen

Mariahout – In de derde klasse A-Junioren 
kan Mariahout A1 zaterdag beslag leg-
gen op de titel in de voorjaarscompetitie. 

Om 14.30 uur zal het jeugdelftal op het 
eigen Sportpark De Heibunders aantre-
den tegen Blauw Geel’38 A4 uit Veghel. 
De ploeg van coach Robert van Bosbeek 
en zijn assistenten Roy van Zutphen, 
Twan Corsten en Freek Habraken lieten 

tot op heden nog geen punten liggen in 
de competitie. Na 8 duels staan zij glans-
rijk bovenaan, met een indrukwekkend 
doelsaldo van 41 goals voor en slechts 8 
tegen. Bij een gelijkspel of overwinning 
kan de champagne worden ontkurkt. 

V.V. Mariahout A1 roept iedereen op om 
te komen supporteren en hopelijk mee 
te delen in de feestvreugde.

voetbal Sparta’25 knap gelijk tegen 
titelkandidaat DESO

Beek en Donk - Sparta speelde zeer 
defensief en loerde de hele wed-
strijd vooral op de counter. Een 
paar keer leek de muur van Sparta 
geslecht te worden, maar doel-
man Tom Verhoeven speelde een 
uitmuntende wedstrijd. Pas in de 
slotfase van het duel kreeg Sparta 
een paar kansjes, doordat tegen-
stander en titelkandidaat DESO uit 
Oss achterin meer ruimte liet ont-
staan. 

Tegen de Ossenaren stelde de ploeg 
van vertrekkend trainer Ronnie 
Couwenberg in ieder geval een 
punt veilig door met 0-0 gelijk te 
spelen. Een compliment voor het 
jeugdige Sparta dat nog steeds veel 
basisspelers door blessures en an-
dere omstandigheden moet missen.
  
Volgende week speelt het vaan-
delelftal de laatste wedstrijd tegen 
SV Meerssen. Op dit moment staan 
ze drie punten boven de rode streep 
als het gaat om rechtstreekse de-
gradatie. Een verlies van Sparta en 
winst van Chevremont houdt in dat 
er een beslissingswedstrijd komt. 

Ondanks een kleine nederlaag bij 
Boskant, blijft het tweede team 
van Sparta in de huidige klasse. Een 
knap resultaat gelet op het verloop 
van het gehele seizoen. 

Afscheid Bram Kluijtmans 
De wedstrijd tegen DESO stond ook 

in het teken van het afscheid. Op 
gepaste wijze is Bram Kluijtmans in 
het zonnetje gezet. Op de site van 
Sparta’25 staan een aantal mooie 
verhalen van (ex)-Spartanen over 
Bram als voetballer en als persoon. 
Kijk hiervoor op www.sparta25.nl. 

Uitwisseling Sandiacre Town 
weer groot succes
De spelers en begeleiders zijn dood 

vermoeid, maar zeer tevreden te-
ruggekeerd uit Engeland. Een zes-
kamp, mixtoernooi, interlands, 
spellenavond, een casino en een 
bezoek aan het prachtige pretpark 
Alton Towers zitten er weer op. 
Uiteraard is de uitwisseling weer 
afgesloten met een geweldig slot-
feest. Verhalen en foto’s van deze 
trip zijn ook te vinden op de website 
van Sparta’25.  

Bram Kluijtmans (midden) neemt afscheid van de selectie.

ASV’33 Stratenvoetbaltoernooi
Aarle-Rixtel - Het stratenvoetbaltoer-
nooi, georganiseerd door ASV’33, 
vindt dit jaar plaats op donderdag 15 
en vrijdag 16 mei. Donderdag 15 mei 
worden vanaf 19.00 uur de poule-
wedstrijden gespeeld, vrijdag 16 mei 
vanaf 19.00 uur de kruisfinales en de 
finale. 

De wedstrijden worden gespeeld op 
een kleiner veld, met zes spelers en een 

keeper. Er dient continu minimaal één 
vrouw in het veld te staan (door een 
vrouw gescoord doelpunt telt dubbel!)

Geef je zo snel mogelijk, maar uiterlijk 
10 mei op bij de contactpersoon van 
jouw wijk. De namen van de wijken 
en de bijbehorende contactpersonen 
staan op de website van ASV’33, 
www.asv33.nl (rechts onder ‘agenda’ 
en ‘stratenvoetbal’).

Aarle-Rixtel - Een week na de 
degradatie heeft ASV’33 op een 
waardige manier afscheid geno-
men van de 4e klasse door thuis 
met 6-1 te winnen van Stiphout 
Vooruit. Alhoewel er voor Stiphout 
nog een kleine kans op een perio-
detitel was, liet ASV’33 geen spaan 
heel van de tricolores. 

Al voor de rust had ASV’33 twee 
keer het net gevonden. 1-0 was 
voor Rene de Vries en de 2-0 voor 
Thomas Fritsen, die vanaf elf me-
ter doel trof nadat Floris Boon in 
het 16-meter gebied ten val was 
gebracht. Na de thee ging het erg 
snel en binnen 15 minuten stond 
ASV’33 op 5-0, de 3-0 had Thomas 
Fritsen op het scorebord gebracht, 
Dennis Verbakel was verantwoor-
delijk voor de 4-0 en wederom 
Thomas Fritsen met zijn derde tref-
fer van de middag voor de 5-0. 
Nadat Max Teeuwen de eer had ge-
red voor Stiphout Vooruit, was het 
Rene de Vries die met een schitte-
rend genomen vrije schop de eind-
stand bepaalde op 6-1.

Laatste speeldag in teken van af-
scheid en nieuwe start
Nadat ASV’33 dus al afscheid had 
genomen van de 4e klasse was er 
ook een soort van nieuw begin. 
Voor de wedstrijd hebben ASV’33 
en Han van Rosmalen, de nieuwe 
hoofdtrainer van ASV’33, officieel 
de handtekeningen gezet onder 
een driejarig contract wat eerder al 
mondeling was overeengekomen. 
ASV’33 is samen met Han al druk 
doende voor het nieuwe seizoen. 

Na de wedstrijd heeft ASV’33 ook 
nog afscheid genomen van hoofd-
trainer Twan Wijnen die wegens 
omstandigheden zijn trainerscarri-
ère helaas moet beëindigen. Twan 
heeft bij ASV’33 een prima sei-
zoen neergezet, waar ASV’33 hem 
zeer dankbaar voor is. Ook Nick 
Roijackers en Adrie vd Vleuten 
werden hartelijk bedankt voor hun 
inbreng bij de selectie als respec-
tievelijk grensrechter en leider. Bart 

Driessen werd nog in het zonnetje 
gezet voor 250 wedstrijden in de 
selectie van ASV’33 en bedankt 
voor zijn prima inzet.

Het 2e elftal van ASV’33 heeft de 
derde periode in de wacht gesleept. 

Dit houdt in dat aanstaande zon-
dag de nacompetitie  gestart wordt 
met een thuiswedstrijd tegen waar-
schijnlijk Boekel Sport. ASV’33 
wenst de jongens alvast heel veel 
succes.

Hoofdtrainer Twan Wijnen was een van de 
personen waar ASV’33 zondag afscheid van nam. 

Administratie, Belastingen, 
Bedrijfsadvies, Loonadministratie

www.kubuslaarbeek.nl        laarbeek@kubus.nl        t 0499 423933        m 06 12424582

KUBUS Laarbeek.   maakt ondernemen leuk.

Uw administratiekantoor
dichtbij.

Het administratiekantoor 
met een vaste pakket-
prijs per jaar!

Johan 
Duijmelinck

R43

Van: €742.00 (incl. BTW)
Voor: €599.00 (incl. BTW)

Van: €1229.00 (incl. BTW)
Voor: €949.00 (incl. BTW)

Van: €5002.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €5053.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €3456.00 (incl. BTW)
Voor: €2999.00 (incl. BTW)

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer. Bezoek www.JohnDeere.nl/dealerlocator
 voor uw dichtstbijzijnde 

*  Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30 

R43
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handboogschieten Ad Endevoets Koning bij 

Krijgsman Soranus

Lieshout - Op de banen van 
Krijgsman Soranus vond zaterdag-
middag de jaarlijkse wedstrijd om 
het koningschap plaats. Elf seni-
orenleden 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 de schutters 
van elkaar wisten hoe de stand was, 
werden de geschoten punten geno-
teerd door een drietal niet actieve 
schutters. Iedereen verkeerde dus 
tot het einde toe in het ongewisse 
hoe de wedstrijd zich ontwikkelde. 
Bij de jeugd was halverwege al dui-
delijk tussen welke twee schutters 
het zou gaan, in tegenstelling tot 

bij de senioren, waar tot het einde 
toe nog vier kanshebbers over wa-
ren. Winnaar en koning bij de jeugd 
werd Ziggy Daniëls met 189 punten. 
Op de tweede plaats eindigde Dion 
Thielen, die prins werd met 158 
punten.  Bij de senioren ging de titel 
naar Ad Endevoets met 294 punten 
en werd Willem Bekx met 284 pun-
ten prins.

Na afloop werden beide koningen 
en prinsen gehuldigd en in de bloe-
metjes gezet. Naast de jeugd-koning 
en prins kregen ook de andere drie 
jeugdschutters een medaille, wat 
door hen erg op prijs werd gesteld.

De uitslag:
Jeugd: 
Ziggy Daniëls  (koning) 189 
Dion Thielen   158 
Alex van de Ven  (prins) 133
Igor van de Loosdrecht  117
Noa Relou   56
Senioren: 
Ad Endevoets  (koning)  294 
Willem Bekx  (prins)  284
Arjan v/d Heuvel   281
Rik v.d.Westerlo   280
Paul v.d.Broek   261
Maarten v/d Elsen   257
Theo v/d Laar  237 
Stephan Wijffelaars  208 
Toos v/d Graef   206
Rita Endevoets   196
Nelly v/d Laar   126

Ad Endevoets, Willem Bekx, Ziggy Daniëls en Dion Thielen

De Eendracht op bezoek bij 
Haagse Rozenknop in Helmond

Sint Anthonius nieuwe deelnemer 
van Ganzenwinkeltoernooi

Aarle-Rixtel - Handboogschutterij de 
Eendracht was zaterdagavond te gast 
op de doel van Handboogvereniging 
de Haagse Rozenknop in Helmond. 
Van de Eendracht waren 9 schutters 
aanwezig voor het verschieten van 
deze wedstrijd. 

Met de Haagse Rozenknop heeft de 
Eendracht een soort vriendschaps-
band, waardoor hun onderlinge wed-
strijden altijd een zeer prettig en ge-
zellig verloop hebben en de resultaten 
niet als het belangrijkste worden ge-
zien. Tellend bij deze wedstrijd zijn de 
6 hoogste schutters per vereniging en 

hiervoor gaf de Eendracht op dat zij 
1150 punten zouden gaan schieten. 
Het werden er 1133. Een resultaat van 
–17 punten. Aansluitend volgde nog 
een kleine loterij, waar de resultaten 
voor de Eendracht een stuk beter wa-
ren. Hoogste schutter van de avond 
werd Erwin van Wijnhoven van de 
Eendracht met 218 punten. Willem 
van Veghel werd met 205 punten de 
beste van de avond voor de Haagse 
Rozenknop

Resultaten schutters de Eendracht
 1. Erwin van Wijnhoven 218
 2. Frank Schepers  216

 3. Martien v/d Graef 179
 4. Geert v. Ganzenwinkel 178
 5. Justin van Dijk  176
 6. Wim van Mol  166 
 7. Frans Soontiens 154
 8. Gerrie van Hoof 132 (hs)
 9. Harrie Moors    80 (hs)

Op zaterdag 10 mei vindt het jaarlijkse 
Koningschieten plaats op de doel aan 
de Lijsterstraat. Vanaf 18.00 uur wordt 
zowel door de jeugd als de senioren 
gestreden voor deze begeerde titel. 
Toeschouwers zijn van harte welkom.

Aarle-Rixtel - Voor de 3e wedstrijd van 
het 51e van Ganzenwinkeltoernooi 
bij Handboogschutterij de Eendracht, 
was Handboogvereniging St. 
Anthonius uit Nijnsel naar de doel in 
Aarle-Rixtel gekomen. Het was voor 
hen de 1e keer dat zij deelnamen aan 
dit toernooi.

Zij waren donderdagavond 1 mei met 
7 ervaren en 2 nieuwe schutters aan-
wezig voor het verschieten van deze 
wedstrijd. Ook hier bleek weer eens 
dat eerder gehaalde resultaten geen 

garantie zijn voor volgende wedstrij-
den. St. Anthonius gaf vooraf aan 
1583 punten te gaan schieten. Het 
werden er uiteindelijk 1479. Dit was 
dus een resultaat van –104 punten. 
Hiermee doet St. Anthonius niet mee 
voor de prijzen. Het voor de 1e keer 
meedoen aan deze wedstrijd was wel 
goed bevallen en er zal zeker een ver-
volg plaatsvinden. Hoogste schutter 
van deze avond werd Johan Schepers 
van St. Anthonius met 239 punten. 
Hoogste schutter van de Eendracht 
werd Toon van Hoof met 227 punten.

Resultaten van de Eendracht
 1. Toon van Hoof              227
 2. Erwin Wijnhoven          219
 3. Frank Schepers             219
 4. Walter Jansen                217
 5. Justin v. Dijk                 198
 6. Marien v/d Graef           191
 7. Paul v. Bakel                 191
 8. Arno Donkers                161
 9. Gerrie v. Hoof               160 (hs)
10. Frans Soontiens            122
11. Harrie Moors                  98 (hs)
12. Wim v. Mol                    80 (hs)

wandelen Mari Vereijken 
loopt Mergel-
landroute uit

Oranjetoernooi 2014 Jeu de 
Boulesclub Beek en Donk

Beek en Donk - Afgelopen weekend 
werd de eerste van vier grote tochten 
gewandeld. Beek en Donkenaar Mari 
Vereijken vertrok zaterdagochtend 
vroeg met de bus van huis en keerde 
zondag om 17.00 uur weer thuis. Daar 
tussenin wandelde hij een 135 kilome-
ter lange route, waarbij hij genoot van 
het Limburgse landschap.

Mari nam deel aan een 135 kilome-
ter lange route, samen met 84 andere 
wandelaars en begeleiding. De grote 
4 staat voor De Mergellandroute (135 
km), Amsterdam – Tilburg (125 km), 
Amsterdam – Leeuwarden (150 km) en 
Nijmegen – Rotterdam (160 km).

De Mergellandroute, velen hebben hem 
waarschijnlijk wel eens met de auto of 
per (toer)fiets in een groep gereden. 
De wandeling werd voor de 48e keer 
gehouden, en voortreffelijk. In het be-
gin werd de autoversie gewandeld, 
maar vanaf 2006 is er overgestapt op 
de ANWB fietsroute. Het grootste ge-
deelte gaat dan ook via verkeersluwe 
wegen en paden, zodat er optimaal kan 
worden genoten van de prachtige om-
geving. In het Limbugse worden grote 
tochten vaak gewandeld met voorlo-
pers. Er lopen dan enkele geroutineerde 
lopers voorop die absoluut niet gepas-
seerd mogen worden. Ook geven zij op 
de drink- en rustplaatsen het moment 
van vertrekken aan. Als looptempo 
werd een wandelsnelheid aangehouden 

van 6,5 km per uur. Dat is voor niemand 
een probleem, vooral omdat er diverse 
drink- en rustmomenten worden inge-
last. Mari: “De zwaarte van de tocht zit 
hem hier vooral in de vele beklimmin-
gen en de daarop volgende afdalingen. 
Als je als fietser boven bent, zet je de 
benen stil en zoef je naar beneden. Als 
wandelaar moet je ook de afdalingen 
niet te licht opnemen. Als de nagels op 
de grote tenen te lang zijn, hoef je ze 
een heel jaar niet meer te knippen. Al 
wandelend weet je pas echt hoe stijl de 
Keuterberg is. Ook de Vijlerberg is niet 
mis, weliswaar niet erg stijl, maar wel 10 
km steeds klimmen. Al wandelend in dat 
gebied krijg je natuurlijk wel een pracht 
van vergezichten voorgeschoteld.”

Er werd op zaterdag 11.00 uur vertrok-
ken met 84 personen, 26 uur later finish-
ten alle 84 deelnemers. 9 Wandelaars 
namen voor de 10e keer deel, 20 voor 
de 1e keer en eentje zelfs voor de 35e 
keer. Zelf liep Mari hem voor de 2e keer. 
De laatste week van mei start hij voor 
de 11e keer aan de Friese Elfsteden 
wandeltocht. Dat is dan een heel an-
der landschap waar men doorwandeld.  
Maar ook dat is net als zoveel stukken 
van ons mooie landje, de moeite waard 
om te bewandelen. Mari: “Doe ook 
eens een stapje meer, wandel eens een 
tochtje mee, hartstikke gezellig!”

Beek en Donk - Omdat de 1e 
Koningsdag dit jaar op zaterdag viel, 
heeft de Jeu de Boulesclub haar tra-
ditionele Oranjetoernooi dit jaar ge-
speeld op zaterdag 3 mei. Zij speel-
den een onderling toernooi om de 
zogeheten ‘Jan v/d Heuvel’-trofee. 
Hij was medeoprichter in 1984 van 
de club, samen met o.a. Nico Wolf en 
Dilia v.d. Leemputten. Dit jaar zullen 
zij op 19 juli, met een barbecue, hun 
30-jarig bestaan gaan vieren.

Wim v/d Kolk winnaar
Wim v/d Kolk was ook ditmaal de 
winnaar, hij wist zijn 3 gespeelde ron-
des te winnen en 20 pluspunten te be-
halen. De trofee werd hem na afloop 
uitgereikt, tegelijk met de nog niet uit-
gereikte beker van het afgelopen win-
tertoernooi (toen ex aequo 1e plaats).

Overige uitslagen
2e plaats Frits Tak, 3 gewonnen en 
15 pluspunten, 3e plaats (ex aequo) 
Nelly v. Veghel en Cor Vermeulen, 
3 gewonnen en 13 pluspunten, 5e 
plaats Els v.Hoogstraten, 2 gewonnen 
en 13 pluspunten en op de 6e plaats 
Jan v.d. Heijden 2 gewonnen en 12 
pluspunten.

Op zaterdagmiddag 10 mei (13.00 
uur) is de 2e uitwisseling met Aarle-
Rixtel in Beek en Donk en op dins-
dagmiddag 20 mei (13.00 uur) de 1e 
uitwisseling met Stiphout. Het ter-
rein van Stiphout is gelegen aan de 
Gasthuisstraat 1 aldaar (achterom). Zij 
hopen natuurlijk op een zo hoog mo-
gelijke opkomst.

jeu de boules

Els van Hoogstraten (l) reikt de 
beker uit aan Wim v.d. Kolk (r)

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Hollandse 
Bloemkool 

1,00 euro

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk

Ook voor  uw: 
-Ontruiming
-Transporten 
-Ophalen van 2ehands goederen

Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11
www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 
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MooiLaarbeekkrant
Angelo Wilkes boekt overwinning 
in Azerbeidzjan

Sponsorwedstrijd 2014 voor 
Marinus Swinkels

Bedovo Beachtoernooi 2014

boksen

Beek en Donk - Na de nederlaag in 
Roemenië tegen Amancio Parracif, was 
er nu een groot toernooi in Azerbeidzjan, 
de voormalige Sovjet republiek. Een ver-
re reis, maar niet voor niets. Na een lan-
ge voorbereiding en flink afzien om toch 
op gewicht te komen, boekte Angelo 
Wilkes een verdiende overwinning. 

Voor Angelo was dit een wedstrijd 
op wereldniveau, waarbij de win-
naar stijgt op de ranking. De trainer 
uit de Laarbeekse boksstal van Riny 
Heesakkers kwam geen enkele ronde 
in gevaar en bracht zijn tegenstander 
met een goed gerichte trap voor acht 
tellen naar het canvas. De bel redde 

tegenstander Saïd Belici voor een 
KO.

Boksschool Laarbeek wenst al haar 
vechters en boksers veel succes de 
komende tijd in het buitenland.

Lieshout - De tweede wedstrijd van 
HSV ’t Sluisje uit Lieshout werd op 
zaterdag 3 mei gevist. Deze sponsor-
wedstrijd werd gevist op het kanaal 
nabij de zeilschepen in Helmond.

Een tiental vissers gingen met elkaar 
de strijd aan. Toen het eindsignaal 
klonk en de gevangen vis werd geme-
ten was het Marinus Swinkels die de 
winnaar werd van deze wedstrijd.

Uitslag sponsor-wedstrijd
1. Marinus Swinkels 116 cm, 2. Willy 
Verhoeven 109 cm, 3. Jos de Beer 
100 cm, 4. John Ramakers 95 cm, 5. 
Henk van Lierop 69 cm, 6. Peter van 
de Nieuwenhuizen 33 cm, 7. Gerry 
Dekkers 10 cm.

Beek en Donk - Het zand is geregeld, 
de zon besteld en het bier staat al 
koud, dit betekent weer tijd voor het 
jaarlijkse Bedovo beachtoernooi. Dit 
tweedaagse toernooi zal op 28 en 29 
juni gehouden worden. 

Met behulp van de gemeente, win-
keliersvereniging Beekvlied en 
hoofdsponsoren Café Thuis & Van 
Kaathoven wordt het Heuvelplein om-
getoverd tot een gelegenheidsstrand.

Op zaterdag zullen de Nevobo spelers 
het tegen elkaar opnemen in zowel 
jeugd- als seniorenpoules. Op zon-
dag kunnen de recreatieve volleybal-
lers de strijd met elkaar aangaan. Het 
toernooi begint vooral op de zondag 
al aardig vol te lopen, dus wil men 
dit niet missen schrijf dan snel in. 
Kan of wil men niet volleyballen, dan 
kan men ook een kijkje komen ne-
men bij de strijd die wordt geleverd 
op het zand. Daarbij wordt er op het 
Heuvelplein ook een terras ingericht 

waar de nodige drankjes en hapjes ge-
nuttigd kunnen worden.

Lijkt het je leuk om samen met an-
dere teams de strijd op het zand aan 
te gaan? Schrijf dan snel in, want 
vol=vol. De inschrijfkosten voor za-
terdag bedragen €30,00 per senioren-
team en €15,00 voor een jeugdteam. 
Voor zondag kun je al deelnemen 
voor slechts €40,00 per team. Kijk op 
www.bedovo.nl/beach om in te schrij-
ven of voor meer informatie. 

Fotograaf: Jos Erkens @ Mixfight.nlAngelo Wilkes

vissen

Lieshout - De jeugd van Badminton 
Club Lieshout speelt maandelijks een 
interne competitie om de “Leo Bosch 
Trofee”. In deze onderlinge compe-
titie spelen de badmintonners wed-
strijden tegen hun leeftijdsgenoten, 
waardoor zij kunnen stijgen en dalen 
op de ranglijst.  De eindrangschikking 
op deze ranglijst geeft uiteindelijk aan 
wie de ‘Leo Bosch Trofee’ persoonlijk 
uit handen van ex-voorzitter en erelid 
Leo Bosch mag ontvangen.

Leo Bosch Trofee
Het speelschema van de interne com-
petitie om de ‘Leo Bosch Trofee’ ligt 
eigenlijk niet vast. Het is immers af-
hankelijk van de plaats waar een speler 
staat, tegen wie de speler aan mag tre-
den op de speeldag. Wel vast liggen de 
speeldagen, die liggen gespreid over 
het hele seizoen, zodat aan het einde 
van het seizoen de eindrangschikking 
opgemaakt kan worden. 

De competitie om de ‘Leo Bosch 
Trofee’ is al een behoorlijke traditie 
binnen de jeugd van Badminton Club 
Lieshout. Al vele jaren spelen de jeugd-
leden om deze trofee en al even zo 
vele jaren komt naamgever Leo Bosch 
de trofee aan het einde van het seizoen 
uitreiken. Door deze interne competitie 

kunnen de jeugdleden zich met elkaar 
meten en wennen aan het competitie-
element.

Op dit moment, met nog enkele speel-
ronden te gaan, is de stand als volgt:
Mathijs Janssen 110, Roel de Laat 103, 
Nard van Loon 92, Pepijn Kerkhof 
88, Sabine Verbakel 87, Janne van de 
Laarschot 85, Tijn van den Baar 85, Jop 
van den Baar 83, Margeé Hildernaar 
81, Sofie van de Laarschot 79, Sanneke 
Vogels 79, Fleur Hendriks 76, Gwenn 
Somers 70, Rick van Aspert 70 en Tygo 
Hendriks 68.

badminton

Jeugd Badminton Club Lieshout 
strijdt om ‘Leo Bosch Trofee’

Mathijs Janssen staat nu (nog) bovenaan 
in de competitie om de Leo Bosch Trofee.

Archieffoto Bedovo Beachtoernooi 2013
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tafeltennis

TTV Een en Twintig start 
met zomercompetitie
Beek en Donk - Verdeeld over drie 
poules nemen dit jaar vijftien ta-
feltennisteams uit de regio deel 
aan de zomercompetitie, waar-
van de organisatie in handen is 
van Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk.

Deze reeks van wedstrijden kent 
dit jaar de zesde editie en is be-
doeld om de periode tussen de 
voor- en najaarscompetitie extra 
invulling te geven naast de trainin-
gen. Vanavond starten de eerste 
wedstrijden, die onder meer wor-
den gespeeld in de tafeltennishal 
aan de Otterweg in Beek en Donk. 

Nieuwe website
Niet alleen sportief, maar ook on-
line is de vereniging in beweging. 

Donderdag 1 mei was de offici-
ele opening van de nieuwe web-
site. Ondanks de vakantiepe-
riode zagen ruim dertig leden 
dat erelid Ad van den Heuvel en 
jeugdlid Jair Verhoeven de site 
(www.ttveenentwintig.nl) officieel 
opende. De PR-commissie heeft de 
afgelopen maanden hard gewerkt 
aan de inhoud en het ontwerp en 
benadrukt dat de site voor alle le-
den is. Ook niet-leden zijn welkom 
op de site en kunnen daar infor-
matie vinden over bijvoorbeeld de 
trainingstijden.  Aan de opening 
was een loterij gekoppeld, waarbij 
Henk van der Bruggen in de prij-
zen viel. Hij won de unieke sport-
tas met logo van de vereniging, die 
dankzij Sportshop Laarbeek inmid-
dels voor alle leden is te bestellen.

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”

volleybal

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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MooiLaarbeekkrant

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

E V E N E M E N T E N
Donderdag 8 mei 
Expositie kunstenares Cornelia 
Nouwens t/m 31 mei
Van Schijndel Anteak, Wilhelminaweg 
5a, Beek en Donk

Vrijdag 9 mei 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Echte Mannenavond
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 10 mei 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Kampioenswedstrijd v.v. Mariahout A1
14.30 uur, Sportpark De Heibunders, 
Mariahout

Live band: Funtain!
22.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 11 mei 
Moederdag
Laarbeek

WTC Beek en Donk, Lageheide tocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

IVN Wandeling Esperloop en Grotelse 
Heide
10.00 uur, Parkeerplaats restaurant 
Grotels Hof, Bakel

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum, 
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel

Lentemarkt met meiboomviering
14.00 uur, Kouwenberg, Aarle-Rixtel

Concert voor alle moeders
14.30 uur, Kouwenberg, Aarle-Rixtel

Maandag 12 mei
11e Driebandenkampioenschappen 
Laarbeek t/m 24 mei
Dorpshuis Lieshout

Kienen
13.45 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

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

Dinsdag 13 mei
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek 
t/m 16 mei
17.30 uur, Laarbeek

Stunt- en Monster-Truck-Show!
19.00 uur, Thibo terrein, Beek en Donk

Woensdag 14 mei 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 16 mei 
‘Summer Beats’ Disco
19.30 uur, De Boemerang, Beek en Donk

Pubquiz
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 17 mei 
Opening Cultuurhistorische 
wandelroute Erpse pad
10.30 uur, Informatiebord bij hekwerk 
militair kamp, Mariahout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Zondag 18 mei 
Dorp aan de Riviertochten
7.30 uur, Grand Café Stout, Aarle-Rixtel

Qi Gong workshop bij unieke 
biologische rundveehouderij
8.00 uur, De Hei 15, Mariahout

WTC Beek en Donk, Nekkermenneke
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

59e Bavaria-Ronde van Lieshout
12.30 uur, Dorpsstraat, Lieshout

Optreden MuziektuinPodium
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Informarkt Platform Wereldhulp Laarbeek
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum, 
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel

IVN Laarzenwandeling voor kinderen 
en ouders
14.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Donderdag 22 mei 
Tentoonstelling foto’s grote gezinnen 
Lieshout t/m 31 mei
Dorpshuis Lieshout

Paranormale Avond
19.30 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Vrijdag 23 mei 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 24 mei 
Nederlandse Brouwerijdagen
10.00 uur, Bavaria Brouwerij Café, 
Lieshout
 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Zondag 25 mei 
Telekids discoshow & Laarbeekse 
Playbackwinnaars
13.00 uur, Openluchttheater Mariahout

WTC Beek en Donk, Kevelaer
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Qi Gong workshop bij unieke 
biologische rundveehouderij
8.00 uur, De Hei 15, Mariahout

Vlooienmarkt kofferbakverkoop
9.00 uur, MFC de Dreef, Aarle-Rixtel

Motortoertocht
9.00 uur, Mariahout

Nederlandse Brouwerijdagen
10.00 uur, Bavaria Brouwerij Café, 
Lieshout

De Donckse Wijing.
10.00 uur, Leonarduskapel hoek 
Kapelstraat - Lage Heesweg, Beek en Donk

‘Van alles wat markt’
10.00 tot 16.00 uur, Molenveld, 
Beek en Donk

Grote Boekenmarkt
11.00 uur, Kouwenbergs Kerkje, 
Aarle-Rixtel

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum, 
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel

Dinsdag 27 mei 
Ontspanningsmiddag Zonnebloem
13.30 uur, ‘t Huukske, Beek en Donk

Donderdag 29 mei 
Grote Boekenmarkt
11.00 uur, Kouwenbergs Kerkje, 
Aarle-Rixtel

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


