
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDeMooiLaarbeekMooiLaarbeekMooiLaarbeekMooiLaarbeek
Jaargang 1 • Week 19 • 10 mei 2013

Leefbaarheid Leliestraat                                                                 

Adje Patatje

NVS voetbaldagen

Moederdag 2013

Pag. 3 

Pag. 8

Pag. 5

Pag. 14

V�r Laarb�kenaren
D�r Laarb�kenaren

Oplage: 10.500

Koninklijke onderscheiding voor 
Henk van de Ven

Kunstroute Laarbeek van start

Dit weekend Dorpsfeesten Aarle-Rixtel 

Laarbeek herdenkt oorlogsslachtoffers

Aarle – Rixtel – Hoewel de 
traditionele lintjesregen net achter 
de rug is, reikte burgemeester Hans 
Ubachs bij Bijzondere Gelegenheid 
zondag nog een Koninklijke 
onderscheiding uit aan Henk van 
de Ven uit Lieshout. Dit gebeurde 
tijdens de eucharistieviering 
in de kerk Onze Lieve Vrouwe 
Presentatie in Aarle-Rixtel. 

Deze viering stond in het teken 
van het vijftigjarig jubileum van 
Henk van de Ven bij het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde. Totaal verrast 
was hij, toen hij van burgemeester 
Hans Ubachs een Koninklijke 
onderscheiding kreeg. 

Henk van de Ven maakt zich vanaf 
1962 tot heden op bijzondere 

wijze verdienstelijk voor het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde. Daarnaast is 
hij al ruim veertig jaar lid van het 
Gemengd Koor De Klokkengieters 
uit Aarle-Rixtel, waarvan hij tien 
jaar bestuurslid was. Ook is Van 
de Ven al ruim tien jaar lid van 
Vogelvereniging Laarbeek. 

Dit is pas een kleine greep uit de vele 
werkzaamheden. Zo is Henk van de 
Ven ook al zo’n veertig jaar jurylid 
bij gildefeesten/wedstrijden in de 
regio en was hij lang beheerder van 
het gildepaviljoen. 

Uit waardering voor zijn 
vele verdiensten benoemde 
burgemeester Ubachs Henk van de 
Ven  tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau.

Aarle – Rixtel –Komend weekend 
is het zo ver: ‘Het dorp draait 
door’ in Aarle-Rixtel tijdens de 
jaarlijkse Dorpsfeesten. Gisteren 
werd afgetrapt met de traditionele, 
zeer drukbezochte jaarmarkt. Vanaf 
vandaag starten de Dorpsfeesten. 
Het programma is als volgt:

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

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

Zondag 12 mei
12.30 uur : Verzamelen voor de 
ploegen op het kerkplein.
12.35 uur : Vertrek naar 
zeskampterrein bij MFC De Dreef 
onder begeleiding van Harmonie 
De Goede Hoop.
12.45 uur : Opening door 
burgemeester.
13.00 uur : Aanvang 
zeskampspelen.
19.45 uur : Aanvang 
avondprogramma met de 
winnende jeugdploeg, aansluitend 

de prijsuitreiking van de 
dorpsfeesten en optredens van 
de beste acht ploegen bij de 
volwassenen.
23.00 uur: Swingende afsluiting 
van de avond verzorgd door DJ 
Erik Kerkhof.
01.00 uur : EINDE DORPSFEESTEN 
2013.

De dorpsfeesten vinden op en 
rond het terrein van Multicultureel 
Centrum De Dreef plaats. Iedereen 
is van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen.

www.dorpsfeesten.info

De vijfde editie van Kunstroute Laarbeek 
ging afgelopen weekend van start. Zowel 
op zaterdag als op zondag konden de 
deelnemende ateliers bezocht worden. 
Komend weekend is de kunstroute ook 
weer geopend. Bezoekers kunnen op 
beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur 

terecht bij de kunstenaars. Kijk op www.
kunstroutelaarbeek.nl voor de route en 
deelnemers. 

Lees het complete verslag over het 
eerste weekend  van Kunstroute 
Laarbeek op pagina 3.

Net zoals de rest van Nederland 
stond Laarbeek zaterdag stil bij 
dodenherdenking. Ongeveer 
200 mensen verzamelden zich 
voor het herdenkingsmonument 
naast het gemeentehuis om de 
oorlogsslachtoffers te herdenken. 

De dodenherdenking begon met een 
dienst in de Michaëlkerk in Beek en 
Donk. Naast diverse toespraken, 
zang, fluitensembles en gedichten 
werden de namen van de 44 
Laarbeekse slachtoffers opgenoemd. 

Het gaat hierbij om slachtoffers die 
ten gevolge van oorlogshandelingen 
het leven hebben gelaten  - voor 
zover dit bekend is. Leden van de 
jeugdgemeenteraad staken voor elk 
slachtoffer een kaars aan.

Na de mis liepen de aanwezigen 
in een stille tocht naar het 
herdenkingsmonument bij het 
gemeentehuis. Vele Laarbekenaren 
stroomden toe om de 
dodenherdenking bij te wonen. Bijna 
tien Laarbeekse veteranen waren 

aanwezig om hun oud-strijders te 
herdenken. 
Burgemeester Ubachs hield een 
toespraak en er werden diverse 
gedichten voorgelezen. De gildes Sint 
Antonius en Sint Leonardus neigden 
het vaandel en de scouting Lieshout/
Mariahout hees de vlaggen. Dit 
gebeurde op het moment dat Nick 
Heesakkers, van Harmonie Oefening 
en Uitspanning, om  19.58 ‘the last 
post’ speelde. Hierna vond er twee 
minuten stilte plaats. 
Het Wilhelmus werd na de 

indrukwekkende, stille twee minuten 
ingezet door Harmonie Oefening 
en Uitspanning, waarop vervolgens 
de kransleggingen plaatsvonden. 
Burgemeester Ubachs en zijn 
vrouw hingen een krans op bij het 
monument en ook twee van de 
Laarbeekse Veteranen deden dat. 
Vervolgens konden de aanwezigen 
bloemen leggen bij het monument, 
waarna dodenherdenking 2013 in 
Laarbeek ten einde kwam. 

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

U kunt ook uw folder
laten bijsteken 

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

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

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

Duurzaam ondernemen

De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

KERKBERICHTEN

DANKBETUIGING

OVERLĲDENSBERICHTEN

Parochie Beek en Donk, Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel

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

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

Mariahout: Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Adres  Mariastraat 27, 5738 AH Mariahout  

Telefoon             0499 - 421676
Open  maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Aarle-Rixtel: Onze Lieve Vrouw Presentatie (Mariakerk)
Adres  Dorpsstraat 7, 5735EA, Aarle-Rixtel
tel  0492 - 381215
E-mail  Olvpres1@onsmail.nl 

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

Afscheid Martien van den Eijnde

“Martien BEDANKT, dat zeiden wij 
vorig jaar tijdens de intocht van de 
Sint in Beek en Donk.  Na meer 
dan 60 jaren actief te zijn geweest 
in de Werkgroep Sint Nicolaas van 
Beek en Donk, had hij besloten 
dat het mooi was geweest. Hij 
had de gezegende leeftijd van 86 
jaar al overschreden en vond dat 
binnen de werkgroep alles goed 
was geregeld en hij er dus met een 
gerust hart uit kon stappen.

Hij kreeg, als dank, de dik verdiende 
vrijwilligerspenning van de 
gemeente Laarbeek. Op 17 januari 
hebben wij als bestuur officieel 
afscheid van hem genomen en hem 
nogmaals bedankt voor zijn inzet. 
Hij was immers de man geweest 
die al in het bestuur zat toen alle 
huidige bestuursleden nog achter 
de platte kar aan liepen en aan de 
Pieten snoep vroegen! 

Hij heeft veel gedaan voor de 
kinderen, vaders en ook opa’s van 
heden, toen die nog klein waren. 
Alles moest goed en strak geregeld 
zijn, contacten met de gemeente, 
collecteren om alles mogelijk te 
maken, penningmeester, disjockey 
enz. enz. Als er iets moest 

gebeuren, dan nam Martien dat 
voor zijn rekening. Behalve invaller 
bij de intocht, dat wilde hij niet! 
“Zoek daar maar een ander voor”, 
was zijn opmerking.

Maar vorige week kregen we 
plotseling te horen dat Martien 
was overleden. Na een kort 
ziekbed is hij in alle rust gestorven. 
Onbegrijpelijk van iemand die 
drie maanden daarvoor nog 
kerngezond was en een geweldige 
laatste afscheidsavond met ons 
heeft gehad! Ondanks dat hij niet 
meer in het bestuur zat, zullen we 
hem toch missen tijdens de intocht 
aan het kanaal, zijn rustgevende 
inbreng en opmerkingen. 
Afgelopen zaterdag hebben wij in 
een sfeervolle dienst afscheid van 
hem genomen.

Martien, nogmaals bedankt voor 
al het werk en de energie die jij 
in de werkgroep hebt gestopt. 
Wij wensen zijn kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe in dit 
voor hun zware verlies.”

Bestuur Werkgroep Sint Nicolaas 
(Beek en Donk) 

Wij willen u van harte bedanken voor uw medeleven, in welke vorm 
dan ook, tijdens het ziek zijn, na het overlijden en bij de uitvaart van 

mijn lieve vrouw, moeder en oma,

RIEK HEESAKKERS – VAN DUIJNHOVEN

Het heeft ons enorm gesterkt en getroost dat u zich allen zo 
betrokken voelde bij dit voor ons zo grote verlies.

Jan Heesakkers
kinderen en kleinkinderen

3 mei 2013

Hij overleed in de leeftijd van 26 jaar.

Sjoerd

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 13 mei om 09.30 
uur in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te 

Helmond Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Je was een rots in de branding 
en koerste recht door zee. 

Je trotseerde storm en golven 
alleen... je had de wind niet mee.

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn 
leven, hebben wij zonder woorden afscheid moeten 

nemen van onze

Zoon van:
 Broer van:

  
Vriend van:  
Baasje van: 

Erica en Jan
Froukje en Monica 
Bregje en Harm 
Yvonne 
Diablo

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl of
bel naar 0492 - 832182
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Grote boekenmarkt Kouwenbergs kerkjeOpeningsweekend Kunstroute Laarbeek goed uit de verf

Lezing ‘Kerken in de Peel’ 
heemkundekring

Bewoners klagen over leefbaarheid Leliestraat

Beek en Donk - Afgelopen zaterdag 
trapte om klokslag elf uur de 
Kunstroute Laarbeek af.  Tijdens 
deze cultureel kunstzinnige tocht 
door de vier gemeentedorpen 
exposeren maar liefst eenentwintig 
kunstenaars hun oeuvre. De diverse 
exposities hebben voor ieder wat 
wils. Van schilderijen tot fotografie, 
van keramiek tot beeldhouwwerken. 
Iedere kunstliefhebber kan deze 
twee weken zijn weg in Laarbeek 
vinden. 

Tijdens deze vijfde editie staat het 
thema ‘Fier en vrij’ centraal. Dit 
thema sluit naadloos aan bij de 
werking van het initiatief zelf. De 
kunstenaars maken hun dierbare 
werken gezamenlijk openbaar voor 
geïnteresseerde gasten. Dit verlaagt 
tegelijkertijd de drempel voor veel 
Laarbekenaren. Kunstschilder 
Helmie Segboer uit Mariahout kan 
daar over meepraten: “Mensen 
stappen vandaag de dag niet 
zomaar je atelier binnen. Kunstroute 
Laarbeek maakt het mogelijk om 
zonder al te zware motieven een 

expositiebezoek te brengen.” 

Kunst brengt mensen nader tot 
elkaar. En dat geldt des te meer 
voor het project dat Helmie samen 
met haar dochter heeft ontwikkeld. 
Afstuderend illustratrice en dochter 
van kan dit feit louter bevestigen: 
“De afgelopen maanden heb ik 
enkel meer en meer bewondering 
voor de achterliggende gedachte 
en werkwijze van mijn moeder 
gekregen. Dit project heeft onze 
band absoluut versterkt.” Het 
project ‘Ons’ is een weerspiegeling 
van ieders optimistische visie op het 
samenzijn. 

Het bijzondere aan deze 
jubileumeditie is de toevoeging van 
een verrassend element aan de ruim 
twintig verschillende adressen. Zo is 
de Helmondse Hans de Mare met 
zijn creatieve etsen bijvoorbeeld 
een genodigd gast bij de exposities 
in de Beekse muziektuin, daar waar 
kunstenaars Karin Leenders en Jan 
Smits hun werken op olieverf hebben 
gesetteld. En zo maakt Misrie 

van Rixtel gebruik van livemuziek 
om een extra dimensie aan haar 
schilderijen en beeldhouwwerken 
toe te voegen. Maar de route 
heeft meer in petto. Van bijzondere 
locaties en aanbiedingen tot aan 
demonstraties en een kunstuitleen. 
Het zonovergoten Parkpaviljoen 
in Beek en Donk vormt een van de 
prachtige decorstukken van deze 
route waar menig kunsttoerist zijn 
hart kan luchten. 

De combinatie van het scala aan stijlen 
en structuren en de goedgezinde 
zon maakte dit openingsweekend 
tot een ultieme activiteit voor de 
Laarbeekse kunstliefhebber. De 
tweejaarlijkse route is aankomende 
zaterdag en zondag tussen 11:00 en 
17:00 uur nog te bewonderen. De 
overzichtstentoonstelling, zichtbaar 
in ’t Oude Raadhuis te Beek en 
Donk, is het weekend erop eveneens 
nog te aanschouwen. Voor meer 
informatie en de routekaart kijk op 
www.kunstroutelaarbeek.nl.

Beek en Donk – De Leliestraat 
is voor veel mensen het lelijke 
eendje van Beek en Donk. Voor de 
bewoners van deze straat is dat niet 
veel anders. Sommigen noemen de 
straat zelfs het ghetto van Beek en 
Donk. Vanwege de problemen die er 
zijn geweest in het verleden, maar 
ook vanwege de problemen die in 
het heden nog spelen. 

Al jarenlang zijn een aantal bewoners 
in gesprek met de gemeente om te 
bekijken hoe de straat verbeterd kan 
worden. In plaats van dat het beter 
wordt voor hen, vinden zij dat het 

alleen maar slechter wordt en dat de 
gemeente niet naar hen luistert. 

Een aantal bewoners deden 
anoniem hun beklag en vertellen 
onder andere dat het parkeren een 
groot probleem is. “Kom ’s avonds 
hier in de straat met een ambulance 
of een brandweerwagen en je kunt 
er niet door. Auto’s staan dicht op 
elkaar geparkeerd. Het is normaal 
dat mensen in deze tijd 2 auto’s 
hebben. Daarnaast wonen er veel 
mensen in de straat die een grote 
bus hebben voor het werk. Zo’n 
bus neemt direct 2 of 3 plaatsen in 

beslag. Je wilt gewoon voor je eigen 
deur parkeren en dat kan hier niet. 
Er ligt wel een grotere parkeerplaats 
op de hoek, maar er is niemand die 
meer dan 100 meter wil lopen van 
de auto naar huis.”

In het verleden zijn er al verschillende 
gesprekken geweest met de 
gemeente Laarbeek, maar die 
hebben helaas niet tot oplossingen 
geleid. Een van de bewoners vertelt: 
“Vorig jaar kwam er zelfs nog iemand 
van de gemeente hier aan de deuren 
met de vraag of dat we bereid waren 
mooie parkeerhavens te maken van 

de verwaarloosde groenstroken die 
tussen de drive-inwoningen liggen. 
Natuurlijk! Was ons antwoord, daar 
waren we juist op aan het wachten. 
Er werd verteld dat de gemeente 
zou zorgen voor stenen en zand. 
We hebben 24 huishoudens weten 
op te trommelen die graag wilden 
helpen om deze groenstroken om te 
toveren tot een mooie parkeerplaats. 
Helaas hebben we er nooit meer iets 
van gehoord. Tot maart, toen kregen 
we een brief in de bus waarin stond 
dat er twee nieuwe groenstroken 
gemaakt zouden worden tussen de 
drive-inwoningen.”

Daar zijn ze in de Leliestraat niet 
blij mee. De werkzaamheden zijn 
inmiddels al gestart en de oude 
groenstroken en alle struiken en 
boomstronken zijn verwijderd: “Er is 
niet naar ons geluisterd. We krijgen 
nu twee nieuwe groenstroken waar 
helemaal niemand op zit te wachten. 
Daar worden dadelijk gewoon weer 
honden uitgelaten in plaats van op de 
hondenuitlaatstrook op de hoek van 
de straat.” De nieuwe groenstroken 
bieden echter wel ruimte aan vier 
auto’s, maar volgens een bewoner 
is dit niet logisch gemaakt: “De 

parkeervakken zijn zo gemaakt dat 
het twee auto’s breed is. Nu zet dus 
iemand zijn bus of auto erop en de 
plaats is vol, met nog vier meter 
lege ruimte achter het voertuig. Ze 
hebben nu de lengte gebruikt voor 
deze plaatsen, maar de breedte was 
veel beter geweest. Ook staan er 
onhandige paaltjes bij de nieuw aan 
te leggen plantsoenen. Hier heeft al 
iemand tegen aangezeten met zijn 
bus.”

Naast het parkeerprobleem zijn 
er volgens de bewoners nog 
meer doornen die in het oog 
steken. Bijvoorbeeld het vervuilde 
struikgewas achter de drive-
inwoningen (zichtbaar vanaf de 
Lieshoutseweg). Een bewoner 
vertelt: “Het ligt hier helemaal vol 
met rotzooi. De gemeente heeft het 
voor en achter de Leliestraat wel 
netjes gemaakt, maar hier achter 
de drive-inwoningen is het nog 
steeds een rotzooi.” De bewoners 
betreuren het dat er wel gesprekken 
plaats hebben gevonden in de loop 
der jaren, maar dat er nog steeds 
niets is veranderd naar hun wens.

De gemeente laat weten dat er 
enkele jaren geleden onderzoek is 
uitgevoerd voor het parkeren en 
dat bleek toen niet nodig te zijn, 
omdat er in de Leliestraat voldoende 
parkeerruimte is binnen een straal 
van 100 meter. Op basis van dit 
onderzoek, dat breed plaatsvond in 
Laarbeek, wordt er in de Leliestraat 
geen extra geld voor uitgetrokken. 
Ook aan de strook achter de drive-
inwoningen wordt voorlopig niets 
gedaan, omdat daar volgens de 
gemeente geen noodzaak voor is.

Aarle - Rixtel - In het Kouwenbergs kerkje in Aarle-Rixtel vond op zondag 
5 mei en op Hemelvaartsdag (9 mei) een grote tweedehandsboekenmarkt 
plaats. Het was gezellig druk. Vele mensen kwamen een kijkje nemen. Er 
was dan ook een groot, divers aanbod aan boeken. 

De opbrengst van de boekenmarkt komt ten goede aan het restauratiefonds 
van het kerkje. Zo moet de voorgevel onderhanden genomen worden, 
maar ook het plafond, het stucwerk in de consistorie, de preekstoel en de 
kerkbanken hebben een opknapbeurt nodig. 

Aarle-Rixtel – Voor de leden van 
de Laarbeekse heemkundekringen 
vindt op maandag 13 mei een 
lezing/presentatie plaats in zaal 
van Bracht. Jan Timmers, van 
de Sas (Regionaal archeologisch 
samenwerkingsverband), verzorgt 
de lezing, met als thema ‘Kerken in 
de Peel’. 

Veel kerken van middeleeuwse 
oorsprong zijn inmiddels verdwenen. 
Enkele kerken en kerktorens in 
Zuidoost-Brabant hebben de 
roerige eeuwen doorstaan en staan 

nog altijd als een baken in het 
landschap. Deze relicten zijn uniek 
voor Noord-Brabant, ze vertellen 
veel historisch waardevolle verhalen. 
Die verhalen worden zichtbaar op de 
Middeleeuwse Kerktoren Route. Op 
deze avond laat Jan onder andere 
zien hoe de torens alleen kwamen 
te staan, geïsoleerd in het landschap 
en hoe ze zijn overgeleverd aan 
deze tijd. Ook gaat Jan in op de 
verdwenen kerken, zoals in Aarle-
Rixtel. 

De lezing begint om 20.00 uur.

de verwaarloosde groenstroken die 

parkeervakken zijn zo gemaakt dat 
het twee auto’s breed is. Nu zet dus 
iemand zijn bus of auto erop en de 
plaats is vol, met nog vier meter 
lege ruimte achter het voertuig. Ze 
hebben nu de lengte gebruikt voor 
deze plaatsen, maar de breedte was 
veel beter geweest. Ook staan er 
onhandige paaltjes bij de nieuw aan 
te leggen plantsoenen. Hier heeft al 
iemand tegen aangezeten met zijn 
bus.”

Naast het parkeerprobleem zijn 
er volgens de bewoners nog 

De achterkant van de Leliestraat (aan de kant van de Lieshoutseweg)
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Spinningmarathon Lifestyle 
center Laarbeek 

Concertreis Beek en Donks Gemengd Koor naar 
Rome geslaagd

Beek en Donk – Voor de 13e 
keer vindt op zaterdag 25 mei de 
spinningmarathon van Lifestyle 
center Laarbeek plaats. Het is de 
eerste keer dat dit in het nieuwe 
pand van Lifestyle center Laarbeek 
gehouden wordt. Het thema is dit 
jaar ‘ENERGY’. 

Energy staat voor het goede doel 
‘RIDE4KIDS’, wat het sportcentrum 
met deze dag steunt. Veel 
kinderen worden geboren met 
een energiestofwisselingsziekte. 
Gezien er nog geen medicijn is om 
deze kinderen te behandelen, wil 
Lifestyle center Laarbeek graag 
haar steentje hier aan bijdragen. 

De marathondag
Voor de sportieve en energieke 
jeugd van Laarbeek start de dag om 
11.00 uur  met een Panna toernooi 
(Panna is voetbal op een klein veld 
wat je individueel of met tweeën 
speelt).  Naast de voetbalwedstrijden 
kunnen de kinderen ook deelnemen 
aan een activiteit die door de 
buren, Outdoor Laarbeek, wordt 
georganiseerd. 

In de middag, rond de klok 
van 14:00 uur, staat er een 
groepslesmarathon van maar 
liefst 3 uur op het programma. 
Verschillende groepslesvormen, 
zoals Buik-Billen-Benen training, 
Tae Bo, XCO, Combattraining en 
Zumba passeren de revue. Iedereen 
kan daar op eigen niveau aan 
deelnemen. Het maakt niet uit of 
je jong of wat ouder, getraind of 
wat minder getraind bent.  Als je 
van opzwepende muziek houdt en 
graag je ‘ENERGY’ wilt delen, zorg 
dan dat je erbij bent. 

En dan, aan het begin van de avond, 
start de 13e Spinningmarathon. 
Voor het eerste jaar op een mooi 
verhard parkeerterrein, wederom 
heerlijk in de buitenlucht!  
Aaneengesloten worden vier 
workouts gefietst, verzorgd door 
ons team van instructors.  De hele 
rit mag uitgefietst worden, maar 
de fiets mag ook gedeeld worden 
met een fietsmaatje. Iedereen is van 
harte welkom om deel te zijn van 
dit ‘ENERGY’ evenement, ook als 
je geen lid bent van Lifestyle center 
Laarbeek. 

Het letterlijk hoger doel
Om zoveel mogelijk geld voor 
het goede doel RIDE4KIDS in te 
zamelen, heeft Lifestyle center 
Laarbeek  de handen ineen 
geslagen met een groep Laarbeekse 
ondernemers. De fietsgroep AIVgD 
zet zich al vijf jaar lang in voor 
diverse goede doelen. Frank, Gerjan,  
Roland, Robert, Leo, Edwin, Frits en 
Dave fietsen in september de drie 
daagse Pyreneeën-challenge voor 
RIDE4KIDS. Maar om tot een nog 
hoger doel te komen, is ook de hulp 
van de Laarbeekse gemeenschap 
hard nodig.  

Wil je dit initiatief steunen? Meld je 
dan aan voor één van de marathons:

Pannatoernooi (voor kids van 8-16 
jaar)              
€  5,00 per deelnemer

Groepslesmarathon   
€ 20,00 per deelnemer

Spinningmarathon   
€ 25,00 per deelnemer

• Een deel van het inschrijfgeld 
gaat rechtstreeks naar 
Ride4Kids 

• Iedere deelnemer ontvangt een 
goodiebag met een drankje. 
Energybar en leuke attenties.

• Voor alle deelnemers aan de 
groepsles- of spinningmarathon 
wordt na de inspanning voor 
soep en broodjes gezorgd.

Ben je niet in de gelegenheid 
om actief mee te doen, dan is 
elke financiële bijdrage van harte 
welkom op nummer 105018422 
met vermelding van ENERGY.

Aanmelden kan tot en met 
zondag  12 mei via de mail info@
lifestylecenterlaarbeek.nl . Meer 
informatie staat op de website 
www. l i festy lecenter laarbeek.
nl . Ook kan telefonisch contact 
opgenomen worden via 0492-
462521 of men kan binnenlopen bij 
het sportcentrum aan de Parklaan 
in Beek en Donk.

Beek en Donk - Het Beek en Donks 
Gemengd Koor maakte van 27 april 
tot en met 1 mei een geslaagde 
concertreis naar Rome. 

Op zondag 28 april werd een 
Eucharistieviering in de prachtige 
kerk van Sant’ Andrea della Valle 
opgeluisterd. Hoewel het koor op 
deze reis niet voltallig was, was 
de klank vol en prachtig in deze 
rijke versierde barokke kerk. Het 
koor werd begeleid door Gabriele 
Terrone, organist van de Sancta 
Maria Maggiore. Dit kwam omdat 
de vaste begeleider van het koor, 
pianiste Jeannette Seijkens, niet aan 
deze reis kon deelnemen. Na de 
dienst werd het koor ontvangen in 
het daarbij gelegen klooster van de 
paters Theatijnen met een drankje 
en een klein hapje. 

Op maandagavond 29 april gaf het 
koor een concert van ruim een uur 
in de Friezenkerk, de Nederlandse 
kerk in Rome. Ook hier was 
Gabriele Terrone van de partij. 
Ondanks het feit dat de Friezenkerk 
op maandagavond normaliter 
gesloten is, was er toch het nodige 
publiek aanwezig. Ook hier was er 
alom lof voor de wijze waarop het 
koor zong. Koorleden gaven aan 

dat het prettig zingen was in deze 
kerk, die niet zo heel groot is, maar 
wel een goede akoestiek heeft. 
Bovenstaande concerten kunnen 
de indruk geven dat het Beek en 
Donks Gemengd Koor een kerkkoor 
is. Niets is echter minder waar. Het 
is een profaan koor.

Buiten deze concerten was er 
voldoende tijd om te genieten van 
het vele moois. Zondagmiddag 
werd onder leiding van een 
deskundige Nederlandse gids een 
rondwandeling gemaakt langs 
een aantal mooie plekken in het 
stadscentrum, zoals Piazza Navone, 
de Trevifontein en het Pantheon. 
Als de gelegenheid zich voordeed, 
liet het gezelschap zich als koor 
horen. Zo ook in het Pantheon, een 
van oorsprong Romeinse tempel, 
die later omgebouwd is tot kerk. 
De akoestiek is daar geweldig. Het 
stampvolle Pantheon genoot van 
een prachtig gezongen ‘Steal away’.

Op maandag stond een bezoek 
aan het Vaticaans museum en de 
Sixtijnse kapel met haar beroemde 
beschilderingen op het programma. 
Toen het gezelschap daar aan 
kwam, sloeg menigeen de schrik om 
het hart, toen men de honderden 

meters lange rij mensen zag 
wachten om het museum binnen 
te gaan. Maar dankzij de gids werd 
het wachten danig bekort en kon 
men genieten van de kunstschatten 
in het Vaticaan en daarna de Sint 
Pieter. 

De Kroningsdag van koning 
Willem-Alexander heeft het 
gezelschap op geheel eigen wijze 
en goed zichtbaar door het vele 
oranje gevierd. Tijdens het bezoek 
aan het dorp Castel Gandolfo, 
waar oud-paus Benedictus die dag 
voor het laatst was, heeft het koor 
duidelijk laten horen dat Nederland 
een koning heeft gekregen. Zo 
ook in de prachtig tuin van Villa 
d’Este in het plaatsje Tivoli met 
de vele geweldige watervallen. In 
beide plaatsen klonk naast andere 
nummers verschillende malen 
het Wilhelmus. Het feest werd ’s 
avonds in de lounge van het hotel 
voorgezet.

Op woensdag 1 mei, ook in Rome 
de dag van de arbeid, was er in de 
ochtend nog gelegenheid om van 
het oude Rome met het Forum 
Romanum en het Colosseum te 
genieten al vorens in de middag 
huiswaarts te keren.

advertorial

info@coverhoeven.nlinfo@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media 

Grafisch ontwerp

Websites

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

Vrijdag koopavond 
tot 20.00uur

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

a.s. zondag 12 mei open dag
elke klant een gratis plant

 Geranium`s hang & staande Vaste lage prijs 
€ 0,89 p.st.

 Sceavola grote potten € 2,25 p.st. 3 voor    € 5,95 

Hedera  100/120cm hoog bijvoorbeeld
voor gaasbeplanting  van € 4.95 p.st

nu € 3,50 p.st.  
op=op

Voedingsadvies & Coaching

Tel: 06-20997823
www.gewichtsconsulente-janneke.nl
info@gewichtsconsulente-janneke.nl

Daar word 
je blij van!

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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Café DeJaVu één week dicht 

De Oude Toren in de steigers

NVS voetbaldagen brengt jeugd 
iets extra’s

Aarle - Rixtel - Café DeJaVu moet 
van zaterdag 11 mei tot en met 
vrijdag 17 mei de deuren sluiten 
wegens het overtreden van de 
regels. In eerste instantie moest 
het café twee weken dicht, maar dit 
heeft burgemeester Hans Ubachs 
teruggedraaid. 

Het café heeft twee keer niet 
meegewerkt aan de controle van de 
Voedsel en Warenautoriteit en zich 
diverse keren niet gehouden aan 
de sluitingstijd. Burgemeester Hans 
Ubachs is er duidelijk over: “De 
uitbater gedraagt zich niet zoals 
een goede ondernemer zich hoort 
te gedragen. Je moet niet alleen 
laten zien dat je regels hebt, maar 
ook laten zien dat je ze uitvoert.” 
De burgemeester wil hiermee het 
café niet straffen. “Ik wil juist de 

ondernemers die zich wél aan de 
regels houden belonen. Daarnaast 
hebben wij regels gesteld. Die zijn 
er niet voor niets.”
Tijdens Hemelvaart vinden in Aarle-
Rixtel de traditionele jaarmarkt en 
de Dorpsfeesten plaats. Dit is voor 
de horeca in het dorp (waarschijnlijk) 
het drukste weekend van het jaar. 
De uitbater van het café liet weten 
dat hij het besluit om twee weken 
dicht te moeten accepteert, maar 
dat hij door het besluit onevenredig 
benadeeld wordt door juist tijdens 
de jaarmarkt gesloten te moeten 
zijn. De burgemeester gaf aan 
dat hij nog steeds achter zijn 
oorspronkelijke besluit staat, maar 
dat hij er niet op uit is om de 
horecaondernemer te treffen op 
een moment waarop de horeca in 
Aarle-Rixtel goede inkomsten kan 

binnenhalen. Vandaar dat hij heeft 
besloten om de sluiting van het café 
een week later, voor een week, te 
laten ingaan.

Naast dat het café twee weken dicht 
moet, wordt ook de ontheffing voor 
verruiming van de sluitingstijden 
ingetrokken. 
Dit gebeurde vorige week ook 
bij OJA (Open Jongerencentrum 
Aarle-Rixtel). De ontheffing houdt 
in dat uitbaters maximaal 12 keer 
per jaar niet tot 02.00 uur, maar tot 
03.00 uur open mogen. 

Burgemeester Ubachs: “Wij 
willen dat horecaondernemers 
goede uitbaters zijn, die zich 
verantwoordelijk voelen. Dat 
vinden wij belangrijk.” 

Beek en Donk - De Oude Toren is deze week in de steigers gezet. De komende maanden vindt er 
restauratie plaats van dit Rijksmonument. Tijdens Hemelvaart vond de Middeleeuwse Torendag 
plaats. De Oude Toren nam ‘gewoon’ deel aan dit evenement. Leden van Heemkundekring De 
Lange Vonder leidden het publiek rond.

Mariahout – Tientallen 
enthousiaste kinderen in de 
leeftijdscategorie  8 tot en met 13 
jaar namen vorige week deel aan de 
NVS Voetbaldagen. Deze vonden 
voor het zesde achtereenvolgende 
jaar plaats bij Voetbalvereniging 
Mariahout.
 
Organisator Jan Noten (Noten 
Voetbalschool) vindt de 
samenwerking met VV Mariahout 
prettig: “We hebben een goede 
samenwerking. Verder zijn de 
faciliteiten en de velden hier goed.” 
Noten ziet vaak dezelfde kinderen 
terugkomen: “Sommige kinderen 
komen hier wel 4 of 5 jaar achter 
elkaar meedoen. Dan weet je dat je 
het goed doet.”

In de ochtenden wordt er veel 
aandacht besteed aan de individuele 
techniektraining volgens de visie 
van de succesvolle voetbaltrainers 
Wiel Coerver en René Meulensteen. 
In de middagen is er vooral tijd voor 
positie- en partijspel. 

Maar niet alles draait om voetbal. 
Noten vind het belangrijk om 
ook normen en waarden bij te 

brengen. Dit verwacht hij ook 
van zijn trainers:  “Er lopen hier 
een paar trainers rond die van de 
ALO (Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding) afkomen. Zij weten 
hoe ze ermee om moeten gaan, ze 
hebben een positieve coaching.”

Jaccy van den Enden uit Beek 
en Donk is één van de trainers: 
“De laatste 9 jaar ben ik actief als 
trainer bij de KNVB voetbaldagen. 
Daarnaast train ik al 13 jaar de 
jeugd. Toen ik vorig jaar werd 
benaderd door Jan hoefde ik er 
niet echt over na te denken. Tijdens 
deze dagen heb ik twee functies. 
Ik begeleid zowel het team als 
mijn assistent-trainer, die hier een 
maatschappelijke stage loopt.”

Paul Cortenbach uit Mariahout is de 
stagiaire waarover Jaccy supervisie 
heeft: “Ik zit op het Sleutelbosch 
in Gemert en moet een week lang 
een maatschappelijke stage lopen. 
Sommige van mijn klasgenoten 
zitten nu in het bejaardenhuis, ik sta 
hier. Het bevalt me goed. Ik kan hier 
zowel kinderen vermaken als lekker 
meevoetballen.”

De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

Perssinaasappels Belegen Kaas
van Zuivelhoeve

€ 1,99

Perssinaasappels

€ 1,99
ALTIJD
2 kilo

ALTIJD
kilo

ALTIJD
kilo

€ 8,98
Uit onze grill

grote kipbouten

€ 5,00
ALTIJD
4 stuks

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

grote kipbouten

€ 5,00
ALTIJD
4 stuks

Bananen

€ 1,39

Belegen Kaas
van Zuivelhoeve

ALTIJD
kilo

€ 8,98

Bananen

ALTIJD
kilo

Bananen

€ 1,39

Moederdagtaart 
Mama verwennen met een heerlijke

met zalige zwitserse room en verse 
aardbeien. Voor 6 personen

€ 12,50

Moederdagtaart 

Verras je moeder met jouw zelfgemaakte 
tekening op een megalekkere slagroomtaart!

Jouw eigen 
Tekeningtaart

€ 15,95

Voor alle 
informatie & 
fotos van de 
evenementen 

binnen 
Laarbeek
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

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

Kantoor Lieshout
Heuvel 10
Dagelijks van 09.00 tot 12.30 uur

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Medium

5 6 4

1 7 8

7 2 3 5

1 7 5 4

3

8 4 5 7

2 7 6 4

3 6 9

9 5 1

Puzzle #192001

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

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

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

De Ruit: d’rin of d’ruit?                              

De Bitterbal

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Schil de asperges ( AA ) en controleer goed. Snijd de asperges in stukjes van 
1,5 cm en zet apart weg. Schil de soepasperges en snijd de asperges in dunne 
plakjes. Kook de aspergeschillen in de kippenbouillon ca 30 minuten. Zeef 
de bouillon en kook de soep aspergestukjes goed gaar in de overgebleven 
bouillon. Haal de stukjes eruit en cutter ze fijn in een keukenmachine tot 
mousse en voeg bij de bouillon. Rasp de sinaasappels en pers ze uit. Voeg 
een beetje rasp en 0,5 dl sinaasappelsap aan de soep toe. Kneed bloem en 
boter tot een gladde massa voor de binding en voeg beetje voor beetje aan 
de soep tot je de gewenste dikte hebt. Kook de soep 20 min zachtjes door 
en breng op smaak met peper en zout. Maak de overige aspergestukjes 
warm in de soep met een zeefje. Maak de soep goed warm en klopt room en 
eigeel goed samen in een kom, voeg er langzaam een soeplepel bouillon bij 
zodat de soep niet gaat schiften. Herhaal dit tot alles is samengevoegd. Roer 
goed door en breng op smaak de soep mag niet meer koken nu. Verdeel de 
warme aspergestukjes in hete soepkommen en giet er de bouillon over een 
garneer met fijngesneden peterselie.

- 500 gr asperges (AA)
- 750 gr soepasperges
- 1,5 ltr kippenbouillon
- 2 st sinaasappels
- 50 gr boter

- 50 gr bloem
- 1 dl room
- 1 st eieren
- Peterselie

Recept van de week

Asperge crèmesoep met een vleugje sinaasappel ( 4-6 personen )

Oplossing 
vorige week:

Winnaars:

Marlon Kicken uit 
Aarle-Rixtel                                        

Prijswinnaars kunnen hun 
prijs vanaf vrijdag ophalen

Tosca van Erp

Maarten de Louw

Judith Kersten

Tosca van Erp

Maarten de Louw

Judith Kersten

Puzzelpagina

WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Waarom zitten er lepels op een vorkheftruck? 

www.kookcentrumbrabant.nl

Oplossing vorige week:
Het Klavier

Carla van Bragt uit Lieshout  kan tot 16 mei haar prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Weerbericht komend weekend

Vrijdag
Min. temperatuur          6°
Max. temperatuur       16°
Neerslag               0,2 mm

Zaterdag
Min. temperatuur          6°
Max. temperatuur       15°
Neerslag               0,1 mm

Zondag
Min. temperatuur          5°
Max. temperatuur       15°
Neerslag               0,3 mm

Across

2. Hoe heet de nieuwe rubriek met de voorzitters?

3. Wat is er gespot in Mariahout?

5. Welk dier staat er in Natuurlijk Mooi Laarbeek?

8. Hoe heette het radiostation van Adje Patatje?

10. Wat is er in de aanbieding bij Faunaland Hendriks?

Down

1. Wat voor service heeft Risero?

4. Wie is er jarig op 12 mei?

6. Wat geeft Kapper Jansen weg?

7. Wat zijn de meiden/dames van BC Lieshout en
ASV'33?

9. Met welke sport stopt Peter Wilms?

Zoek in de krant naar de oplossingen

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Kruiswoordpuzzel

Horizontaal Verticaal
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De Ruit
Gedurende de jaren 70/80 van 
de vorige eeuw was ik als raadslid 
van de voormalige gemeente 
Aarle-Rixtel nauw betrokken bij 
de discussie over een weg langs 
het Wilhelminakanaal. Deze weg 
zou een westelijke afbuiging 
moeten worden van de toen nog 
geheten S24 ( het zuidelijke deel 
van de nu geheten N279)  Dankzij 
overtuigende argumenten werd 
van deze westelijke afbuiging 
afgezien en werd er besloten tot 
een noordelijk doortrekking van 
de S24 (de huidige Wolfsputter/
Broekdalerbaan) . Vooralsnog 
bleef deze weg 2 baans, echter 
er werd gelijktijdig besloten dat in 
de toekomst een verbreding naar 
een 4-baansweg mogelijk moest 
zijn. Alle partijen – politiek en 
milieubeweging -waren het hier 
samen over eens.

Niet lang daarna kwamen plannen 
voor een Oost-Westverbinding 
langs het Wilhelminakanaal weer 
bovendrijven: de zogenaamde 
F-variant van Rijkswaterstaat. 
Uiteindelijk werd deze variant 
afgewezen vanwege onvoldoende 
nut- en noodzaak en vanwege 
de desastreuze gevolgen voor 
leefbaarheid, natuur en landschap. 
Rijkswaterstaat opteerde voor het 
opgraderen van de bestaande 
infrastructuur rondom Eindhoven 
. Ondertussen ging het SRE en 
de Provincie zich weer roeren en 
kwamen er  in het kader van het 
zgn BOSE -project  weer plannen 
voor een Kleine of  Grote Ruit. 
Uiteindelijk werd besloten tot 
de Kleine Ruit. De inkt van dit 
besluit was echter nog niet droog 
of het verdween linéa recta in de 
prullenbak. Onder leiding van  
de toenmalige SRE-man Erik van 
Merriënboer  werd er- vervolgens -  
samen  met de regio-partners- een 
bereikbaarheidsakkoord gesloten 
dat alsnog de aanleg van een 
weg langs het Wilhelminakanaal 
mogelijk moest maken. Laarbeek 
werd het mes op de keel gezet en 
moest er noodgedwongen mee 
instemmen, echter wel onder 
de voorwaarde dat de weg op 
Laarbeeks grondgebied  onder 
maaiveldniveau zou worden 

aangelegd met ondertunneling 
van de Reijbroeken, de Beemd 
en beide kanalen. We zijn nu 
een paar jaar verder. Als het aan 
gedeputeerde Van Heugten ligt 
komen er geen tunnels. Ze zouden 
te duur zijn. Echter ondertunneling 
maakt onlosmakelijk deel uit van 
het bereikbaarheidsakkoord. Geld 
mag hierbij geen rol spelen. Dat is 
een korte termijn probleem, dat 
op langere termijn kan worden 
opgelost.. Dit deel van onze regio 
heeft  verre weg de hoogste 
natuur- en landschapswaarden. 
De onherstelbare schade die 
deze weg aanricht kun je niet 
compenseren met een aantal 
cosmetische maatregelen. 
Bovendien verliest “Brainport” 
hiermee een groot deel van zijn 
stedelijk uitloopgebied  wat 
deze regio zo aantrekkelijk moet 
maken. 

Voorstanders van deze weg 
zou ik nog het volgende onder 
de aandacht willen brengen: 
Ondertunneling op plaatsen waar 
dat is afgesproken( Dommeldal en 
Reijbroeken/Beem/Kanalen) is een 
absolute randvoorwaarde, zoals 
in het bereikbaarheidsakkoord is 
vastgelegd. Boortunnels brengen 
natuur- en landschap relatief 
weinig schade toe. Ze liggen  
namelijk minimaal 16 meter 
onder het maaiveld. Hierdoor is 
natuurcompensatie niet nodig en 
onteigening evenmin. (Open ) 
baktunnels richten aan natuur en 
landschap nog meer schade aan 
dan een weg op maaiveldniveau 
en zijn daarom onacceptabel.

Echter, voor alle duidelijkheid: 
ondergetekende is en blijft 
faliekant tegen deze  weg vanwege 
aantoonbaar nut en noodzaak 
tot behoud van dit waardevolle 
deel van het middengebied. In 
tegenstelling tot andere berichten 
is de strijd nog lang niet gestreden. 
De echte strijd moet nog komen: 
Desnoods tot aan de Raad van 
State en het Europese hof!

Henk van Beek, Stichting 
Klankbord Aarle-Rixtel

Lezerspodium

Beeld B    ldin ee

Beeld B    ldin eeBeeld B    ldin eeBeeld B    ldin eeBeeld B    ldin ee

Nog steeds wordt de N279 de 
nieuwe weg genoemd. Nieuw 
is deze na 10 jaar niet meer. 
Bekend is hij wel, mede door de 
paardenbeelden die langs deze 
Provinciale weg staan. Toentertijd 
ontstond veel commotie rondom 
de paardenbeelden omdat dit 
hoge kosten met zich mee bracht. 

Dwars door het landschap 
kwam een nieuwe weg tussen 
Helmond en Beek en Donk. De 
provincie wilde de komst van 
deze weg verzachten en schreef 
een prijsvraag uit: ‘Wie bedenkt 
‘een eigentijds en oorspronkelijk 
groenontwerp met geïntegreerde 
omgevingskunst’? Deze werd 
gewonnen door Handle with Care 
(HWC)  kunstprojecten. 

Paarden speelden een belangrijke 
rol in dit deel van Brabant. Er 
waren veel boerderijen waar ook 
paarden te zien waren. De boeren 
gebruikten de paarden vroeger 
voor het werk, tegenwoordig 
worden er prijswinnende dieren 
op de maneges grootgebracht. 
Het paard was de inspiratie voor 
Alice Helenklaken van HWC om 
de nieuwe weg met het oude land 
samen te voegen. 

Twaalf paarden werden gemaakt 
uit twee centimeter dik staalplaat, 
variërend in de kleuren van 
zachtgeel tot helderrood. De 
beelden zijn zo geplaatst dat het 
lijkt of dat ze in het gras lopen. 
Als symbool van onschuld moest, 
volgens Helenklaken, een veulen 
komen op de plek bij het Klooster 
Heilig Bloed, omdat de weg een 
meditatiepad doorsneed vanuit 
het klooster naar het kruisbeeld. 

Een drinkend paar bij de brug over 
de Aa. Langs de Zuid Willemsvaart 
staat een trekpaard verwijzend 
naar het jaagpad en het trekken 
(teugelen)  van de boten. Bij de 
rotonde met fietstunnel graast een 
merrie met veulen. 
Sinds het moment dat de paarden 
op de nieuwe weg staan, weet 
iedereen over welke weg het 
gaat als het over ‘de nieuwe, 
paardenweg’ gaat. 

Mariahout viert 80-jarig bestaan

Een nachtje slapen in de 
Amsterdam Arena

Mariahout - Eind mei bestaat 
Mariahout tachtig jaar en dat viert 
het dorp met diverse activiteiten, 
die plaatsvinden van 24 tot en 
met 26 mei. Dit feestweekend is 
een initiatief van de gezamenlijke 
Mariahoutse buurtverenigingen. 

Het weekend opent op vrijdag 
24 mei in het buurthuis met een 
dialectenavond. ‘Taalduizendpoot’ 
Wim Daniëls treedt op, even als 
cabaretgroep Dè Vèlt Op. De 
dag erna staat in het teken van 
twee dorpszeskampen op het 
Oranjeplein. De dag begint met 
een jeugdzeskamp. Deze is voor de 
Mariahoutse jeugd van groep 8 tot en 
met 15 jaar. ‘s Middags gaan de tien 
buurtverenigingen van Mariahout de 
strijd met elkaar aan. De deelnemers 
worden getest op hun sportieve 

kunnen, door deelname aan diverse 
behendigheidsspellen. ‘s Avonds 
gaat de strijd door in het buurthuis. 
Dit gebeurt in de vorm van enkele 
quizrondes met gezellige muziek 
erbij. Tot slot wordt de winnende 
buurtvereniging bekendgemaakt. 

Zondag 26 mei begint met een 
Heilige Mis in het Openlucht 
Theater. Bij slecht weer vindt de mis 
in de Mariahoutse kerk plaats. Na 
de mis is er koffie of thee voor alle 
aanwezigen. Vanaf het middaguur is 
er van alles te doen en te zien in en 
rond het Openlucht Theater. Vooraan 
op het Oranjeplein kunnen kinderen 
spulletjes kopen en verkopen tijdens 
een kindervlooienmarkt. Verderop 
op het Oranjeplein staan oude 
tractoren en landbouwwerktuigen 
en tonen Mariahoutse 

vrachtwagenchauffeurs hun truck. 

In het Openlucht Theater is er 
een Open Podium waar groepen 
of individuelen optredens en 
demonstraties kunnen geven. Rond 
het paviljoen zijn kinderspelen 
opgesteld. In de Mariastraat is een 
braderie en hobbymarkt. 
Deze braderie biedt verenigingen, 
hobbyisten, verzamelaars en 
bedrijven de mogelijkheid om een 
kraam te huren (€17,50 per kraam). 
Gegadigden kunnen hiervoor tot 
uiterlijk 16 mei contact opnemen via 
e-mailadres mariahout80@hotmail.
com. Geef ook aan wat u aanbiedt 
in de kraam.

Al met al wordt het weer een 
gevarieerd weekend met activiteiten 
voor jong en oud!     

Voor de 10-jarige Joep van Hoof uit Mariahout werd een droom 
werkelijkheid. Na een gewonnen prijsvraag mocht hij samen met zijn 
vader een nachtje slapen in de Amsterdam Arena. Na wat spellen, een 
disco en een kampvuur in het stadion mocht Joep, net zoals de 100 andere 
kinderen, zijn tentje opzetten voor deze unieke logeerpartij. ‘S morgens 
kwamen Jochem van Gelder, de Ajax dames en Jong Ajax de kinderen 
nog met een bezoekje verrassen. Als slot mochten de kinderen ook de 
kampioenswedstrijd meebeleven. Kortom: Een ervaring om nooit meer te 
vergeten!

voor het meest actuele nieuws

Laarbeek.nl
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De foto van deze week is ongeveer 20 jaar geleden gemaakt. Wie 
herkent de personen op deze foto?
Laat het ons weten via redactie@demooilaarbeekkrant.nl. In de 
volgende editie vindt u het antwoord.

Het pand van vorige week was niet de textielwinkel van Max van de 
Ven, en ook niet van Van Leuken. Het was de kruidenierswinkel van 
Van der Heijden. Deze was op de Mgr. Verhagenstraat 40 in Beek en 
Donk.
De foto is in tegenstelling tot wat er vermeld staat in de krant, genomen 
ergens tussen 2009 en 2011.

De huidige bewoners van het pand (Piet, Hanneke en Pim, reageerden 
op deze foto):
“Deze winkel is in 1940 gebouwd en was toen volgens ons een 
kruidenierswinkel. Het pand wat er daarvoor stond is bij het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog verwoest, tijdens het opblazen van de 
naastgelegen brug. In de
jaren ‘60 is het pand echter omgebouwd tot woonhuis en is de winkel 
daarmee verdwenen.
Sinds 2011 is in dit pand gastouder Hanneke gevestigd.”gevestigd.”n
aastgelegen brug. In de
jaren ‘60 is het pand echter omgebouwd tot woonhuis en is de winkel 
daarmee verdwenen.
Sinds 2011 is in dit pand gastouder Hanneke gevestigd.”

Mevrouw Van de Heijden  
van Osch reageert 
namens haar moeder:
“Dit huis staat in de 
Mgr. Verhagenstraat en 
hier was vroeger een 
kruidenierswinkel.
Het eerste wat mijn 
moeder zei bij het zien 
van deze foto was: “Die 
ramen heb ik vroeger
wel honderden keren 
gewassen!”

Historische beelden

Aarle - Rixtel - Tijdens de feestdag van Gemengd koor Euphonia in Aarle-Rixtel zijn op 21 april drie jubilarissen gehuldigd. 
Het gaat om de heer Sil van de Waarsenburg. Hij is veertig jaar lid. Mevrouw Hermien van den Elzen is 12,5 jaar lid en 
de heer Arie Ketelaars is 12,5 jaar dirigent bij het koor. 

Mevrouw Lucie Poulisse kon er niet bij zijn, maar is ook 12,5 jaar lid van het koor. Zij werd hiervoor op 1 mei gehuldigd.

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....

Deze week is het de beurt aan 
Ad Kuijpers (59) uit Aarle-Rixtel. 
Tot een paar jaar geleden was hij 
radiopiraat.

Aarle-Rixtel – Ad Kuijpers is zijn 
naam, maar liever hoort hij ‘Adje 
Patatje’. Vraag in Aarle-Rixtel 
wie Adje Patatje is en iedereen 
weet het. En niet alleen in Aarle-
Rixtel, ook in de andere dorpen 
van Laarbeek kennen ze hem 
ongetwijfeld. Vier decennia lang 
draaide Adje Patatje op zijn 
radiostation ‘Pandaroza’ 101.1fm. 

Rond 1970 begon hij met het 
maken van radio. De eerste 15 
jaren heeft de radiocontroledienst 
het station Pandaroza een aantal 
keren uit de lucht gehaald, maar 
dat weerhield Adje er niet van 
om te stoppen. Ook in een latere 
periode, toen het vanwege ziektes 
minder ging met Adje,  was hij niet 
weg te slaan bij de radio: “Ik ging 
op handen en knieën naar boven, 
maar de radio ging niet uit. Ik 
draaide gewoon door, ook als het 
me tegenzat.” Tim van Dijk (31), 
aangeschoven bij Adje aan tafel en 
trouwe luisteraar van Adje Patatje 
van kinds af aan, knikt bevestigend 
op en neer met zijn hoofd.

In de huiskamer van de radiopiraat 
staan wel 4 verschillende radio’s. 
Eén daarvan staat er aan met 
Radio Oranje Nationaal. Adje: 
“Sinds 2006 staat hier altijd een 

radio aan, dag en nacht. Niemand 
zet mijn radio hier af, ook al 
vragen ze erom, die radio gaat 
niet meer af en later neem ik dat 
ding mee mijn kist in.” Adje is een 
echt gevoelsmens en probeerde 
mensen te raken met de nummers 
die hij draaide op de radio: “Ze 
moesten pakkend zijn.”

Maar hij maakte er ook een 
feestje van achter de radio. “Ik 
draaide muziek die mensen graag 
wilden horen. Er was wel eens 
een barbecue en dan kwamen er 
mensen hier aan mijn deur om me 
vlees te geven en om te vragen of 
ik bepaalde nummers kon draaien, 
zodat ze deze konden beluisteren 
tijdens de barbecue!”

Ook de zusters van Mariëngaarde 
behoorden tot de fanclub van radio 
Pandaroza. Adje laat trots een oud-
artikel zien uit een piratenblad. 
Adje: “Ik draaide vaak nummers 
voor de zusters. Eens heb ik voor 
de gein een seksnummer gedraaid 
voor de zusters. De volgende 
dag vroegen ze of dat voor hen 
bedoeld was. Toen heb ik gezegd 
dat het een vergissing was!”

Als piraat stond Adje close 
bij de mensen. “Veel mensen 
waardeerden wat ik deed en 
lieten dat ook blijken. Ik kreeg wel 
eens giften, maar ook belangrijke 
mensen en zelfs politieagenten 

vonden het mooi wat ik deed op 
de radio.”

Adje Patatje en Pandaroza zijn nog 
maar enkele jaren uit de lucht en 
dat mist de radiopiraat: “Maar 
ik kan het niet meer riskeren, de 
boete die ik krijg als ik nu nog een 
keer de lucht in ga met Pandaroza 
is onbetaalbaar. Vroeger was het 
voor mij lang leve de lol, maar 
na mijn ziekte (2007) rook en 
drink ik helemaal niet meer. Mijn 
zoon Manuel (26) woont nog bij 
mij. Hij heeft ook een tijdje mee 
radiogemaakt, maar hij werd 
ouder en ging graag ook andere 
dingen doen als je snapt wat ik 
bedoel.” 

Tot slot zet Adje nog een van zijn 
vele favoriete nummers op. En 
toepasselijk als het kan zijn klinkt 
het luid uit zijn radio: “Als piraat 
ben ik geboren, ik draai de plaatjes 
met plezier. Hilversum je mag dit 
horen want dit geeft de mensen 
vertier..”

MooiLaarbeekkkkraantt

vonden het mooi wat ik deed op vonden het mooi wat ik deed op 

Vier jubilarissen Gemengd koor Euphonia

vlnr Sil v.d.Waarsenburg, Hermien v.d. Elzen, 
Arie Ketelaars.

rechts Lucie Poulisse met naast haar de 
voorzitter van Euphonia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

          Koppelstraat 66    Beek en Donk 

VIJVERVOER (sticks) 
nu per liter..... 

€ 0,50
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Inmiddels woon ik tien jaar in 
Lliber en leef mijn leven zoals het 
mij past. Het gastenverblijf/B&B 
geeft mij veel vreugde. Ik verwen 
mijn gasten met alle liefde in 
mij, stuur ze naar de leukste 
berghutten, de gezelligste 
chirinquito´s op het strand, 
speel een potje  jeu-de-boule, 
laat ze een vakantiesouvenir 
schilderen of neem ze mee voor 
een wandeling in de bergen. 
Blijkbaar komt dat over. Ze 
komen állemaal terug! Nee, het 
zou te gék zijn om te denken 
dat ze dat om mij doen. Het is 
de plek. Het is de puurheid van 
Lliber en de positieve energie 
van Finca-Erbalunga waarom ze 
terugkomen. 

De eerder beschreven klimwand 
is het leukste van deze plek. Het 
brengt mensen over de hele 
wereld naar hier. Omdat de 
klimwand aan mijn achterpoort 
ligt, hoor ik de bergklimmers 

dagelijks plezier hebben, lachen 
of vrolijk gillen. De meesten 
blijven logeren in een tentje of 
omgebouwde bus. Dan worden 
er kampvuurtjes gemaakt, een 
fles wijn soldaat gemaakt of 
liederen gezongen. Kortom: 
het is áltijd feest bij mijn 
achterpoort. Het zou mooi zijn 
als héél Laarbeek eens komt 
kijken. Pas als ze deze sacrale 
plek ervaren hebben zullen ze 
begrijpen dat mijn vertrek uit 
Nederland het beste is wat mij 
ooit is overkomen. Ik had mezelf 
geen beter cadeau kunnen 
geven. Soms, héél soms… denk 
ik terug aan Aarle-Rixtel, het 
pleintje, de pomp, de brug en de 
herinneringen die mijn jeugd zo 
lieflijk maakten. Ik bewaar het in 
mijn hart en groet Laarbeek met 
Spaanse zonnestralen vanuit de 
Costa-Blanca. 

U leest mijn volgende verhaal 
weer binnenkort in De 
MooiLaarbeekKrant. 

Anne Wittebol-Aarts.
www.FincaErbalunga.com

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen krant 
ontvangen (op 

vrijdag)?

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

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

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

Alle soorten oud ijzer en metalen, 
zoals koper, aluminium, kabels, 
enz.. We halen het graag bij u op. 
Alleen in Beek en Donk. Tel: 06-
81049083

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

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

GEVRAAGD

TE KOOP

AANGEBODEN

Bram
Bram

26 april 2013

Zoon van
Bas & Sabrina
van Schijndel  

Wij zijn erg blij en gelukkig met 
de geboorte van onze zoon

Broertje van
Loek, Suze en Wout

Revershof 7, Lieshout

Tegeltje, tegeltje aan de wand….
Wie zet de mooiste tegeltjes van het 
land? Dat is Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken uit Mariahout. Maar 
dat wist u waarschijnlijk al, want 
deze spreuk staat regelmatig al in 
een aantal MooiLaarbeekKranten. De 
tegelzetter uit Laarbeek levert zowel 
bij particulieren als bij winkels en 
bedrijven vakwerk af. 

Glenn Robbescheuten Tegelwerken 
is ontstaan uit een geslacht van 
tegelzetters. De kwaliteit die het bedrijf 
kan leveren boogt op een jarenlange 
ervaring die Glenn al met de paplepel 
is ingegeven. Die expertise is van zeer 
groot belang, want hoe vaak moeten 
we niet vaststellen dat mooie en dure 
tegels in keuken of badkamer totaal 
waardeloos worden als gevolg van een 
onvakkundige plaatsing? Kwaliteit kost 
geld, maar u zult zien dat het allemaal 
reuze meevalt. Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken biedt u service en 
garantie waardoor uw zorgvuldig 
uitgekozen tegels werkelijk tot hun 
recht komen. Daarnaast combineert 
het bedrijf advies met vakmanschap. 

Een perfecte combinatie om de klant 
extra tevreden te maken. Laat daarom 
niets aan het toeval over en kies voor de 
vakmensen van Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken.

Voor alle voorkomende tegelwerken 
kunt u bij Robbescheuten terecht, 
zoals onder andere natuursteen 
en mozaïek. Nieuwbouw of 
utiliteitsbouw, het maakt niet uit. 
Bel Glenn Robbescheuten en hij 
regelt het. Als het moet zelfs van 
sloop tot oplevering. Dus inclusief 
aanschaf sanitair, vloerverwarming, 
loodgieter, elektricien of stukadoor.  
Het vakmanschap van zijn bedrijf 
zorgt er uiteindelijk voor dat de klussen 
succesvol en naar volle tevredenheid 
van de klant worden afgerond. Om 
een idee te hebben van alle merken 
tegels en sanitair is het mogelijk om 
een afspraak te maken bij één van 
de toonzalen van de groothandels 
waarmee Robbescheuten Tegelwerken 
samenwerkt. Natuurlijk is dat geheel 
gratis en vrijblijvend. De medewerkers 
van deze showrooms zullen tijd voor u 
reserveren en samen met u uw wensen 

omzetten in een pasklaar plan. 

Na het bezoek ontvangt u een 
gespecificeerde offerte met daarop 
de verkoopadvies prijzen vermeld. 
Robbescheuten voorziet de offerte 
daarna van zijn scherpste maar eerlijke 
prijzen. 

Dat er een jonge en actieve geest – 
met oog voor de huidige tijdsgeest - 
achter het concept van Robbescheuten 
schuilgaat is duidelijk wanneer je 
het internet op gaat. De website 
www.robbescheutentegelwerken.
nl is actueel en bij de tijd en ook de 
Facebookpagina geeft een modern 
kijkje in de actieve keuken van de 
onderneming. U kunt de klussen van 
Robbescheuten Tegelwerken volgen. 
Het is reuze interessant en wellicht 
krijgt u er inspiratie van voor uw eigen 
woning! Na 1 maart is de BTW op 
arbeid slechts 6%. Profiteer daar van!

Glenn Robbescheuten Tegelwerken, 
Tuindersweg 71, 5738 BK, Mariahout, 
tel: 0499-422795 of 06-53231903

Wie zet de mooiste tegels van het land? advertorial

Op 12 mei 2002, 11 jaar geleden 
kreeg ik het allermooiste 

moederdagcadeau JIJ werd geboren.

Van harte gefeliciteerd met je 
verjaardag

Dikke kus van Mama, Ruben, 
Opa en Oma

Yoeri 

Meer dan 
lezen alleen

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Lisan Verbakel

Gratis taart voor de jarige!Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 
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Mooi in de regio

Ook voor al uw barbecue, gourmet 

website www.megens.keurslager.nl

Uw adres voor de lekkerste  grillspecialiteiten!

Woenselsemarkt 15, Eindhoven
Tel. 040 - 243 07 16
info @ megens.keurslager.nl

Alles wordt voor u op maat gemaakt van hapjespan, gourmet tot 
Barbeque en zoals u van ons gewend bent, van de beste kwaliteit!

Bestellen kan via onze website of telefonisch.

Bel gerust en vraag naar Danny voor de mogelijkheden.

Keurslager Danny Megens komt naar u toe advertorial

Eindhoven – Ruim 11 jaar werkte de Aarle-
Rixtelse Danny Megens bij Keurslagerij 
Cooijmans in Eindhoven. In juni 2010 nam hij 
deze zaak over. Sindsdien heeft hij zijn eigen 
slagerij op de Woenselse Markt in Eindhoven: 
Keurslager Danny Megens. 

Samen met zijn vrouw Daniëlla runt Danny nu 
sinds een paar jaar de slagerij. “We hebben een 
leuk enthousiast team. De zaak is in de afgelopen 
jaren echt gegroeid. Wij zijn gespecialiseerd in 
grillproducten, barbecue, gourmet en hapjes voor 
feestjes en partijen.
Ons visitekaartje is dat we klantvriendelijk zijn, 
kwaliteit en service bieden en alles in het werk 
stellen om de klant tevreden te stellen”, aldus de 
slager. 

Al jaren wonen Danny en Daniëlla in Laarbeek. 
Elke dag rijden ze op en neer naar Eindhoven. 
Danny: “In Laarbeek en omgeving hebben we al 
een aardig klantenbestand opgebouwd, maar de 
drempel om naar Eindhoven te komen, is vanaf 
Laarbeek natuurlijk groot. Daarom willen we nu 
breed uitmeten en onze producten en service 
graag naar de klanten in Laarbeek toebrengen. En 
dat geheel gratis!”

Dit kan volgens de slager op diverse manier. 
“Hierbij kan gedacht worden aan barbecue 

en gourmet. We verzorgen uw barbecue tot 
in de puntjes: borden, bestek, salades, sauzen, 
stokbrood, kruidenboter en een keuze uit vele 
vleesspecialiteiten: alles is inbegrepen. Zelfs vis 
en vegetarisch is mogelijk en ook krijgt u – indien 
gewenst - de barbecue gratis te leen.” Hetzelfde 
geldt volgens Danny voor de gourmet. “Wij 
verzorgen ook uw gourmet compleet. Ook 
hebben we bijvoorbeeld hapjespannen, gevuld 
met onze eigen grillspecialiteiten voor feestjes en 
partijen. Dit is een echte aanrader voor uw feestje. 
Weinig werk en kwaliteit!”

Keurslager Danny Megens heeft in de winkel 
ook vele soorten kant-en-klaarmaaltijden en zelf 
gemaakte salades, vleeswaren, gehaktproducten, 
grillproducten en een groot assortiment vers 
vlees, van kip, kalfs, kalkoen, lams ,paard ,rund en 
varken tot wild en gevogelte. Danny: “Is hetgene 
dat u zoekt niet op voorraad? Dan bestellen wij 
het graag voor u!”
 
De keurslager benadrukt: “Wij zijn geen 
prijsvechters. We willen alleen kwaliteit en de 
klanten een op maat gemaakte service aanbieden. 
Wilt u een keer iets anders? Neem gerust contact 
met ons op. Wij passen alles op uw wensen en/of 
budget aan. Bestellen kan ook via de site: 
www.megens.keurslager.nl. En vergeet niet: alles 
wordt gratis thuisbezorgd!”

Vogels maatwerk breidt assortiment uit Bibliotheken onderzoeken imago Brainport
Vogels Maatwerk aan de 
Koningin Julianaweg 35 heeft 
het assortiment uitgebreid. “We 
hebben sinds enkele maanden 
budgetkasten in het assortiment 
opgenomen” legt Gerard Vogels 
uit. “Naast Stijl kasten kunnen we 
nu ook Aktie kasten aanbieden. 

De kwaliteit is gelijkwaardig aan 
het assortiment dat we al voerden, 
alleen is de keuze in kleuren en 
mogelijkheden wat beperkter. Dat 
merk je in de prijs”.

Nu de woningmarkt in het slop 
zit, nemen veel mensen hun eigen 
woning onder handen. In plaats 
van uit te kijken naar een nieuwe 
of andere woning, blijft men zitten 
waar men zit. “We merken dat 
interieurs worden opgeknapt. Een 
mooie en geriefelijke kastenwand 
op bijvoorbeeld een slaapkamer is 
dan een van de mogelijkheden. 

Met Aktie Kast kunnen we een 
aantrekkelijk alternatief aanbieden 
tegen een concurrerende prijs” 
vertelt Gerard Vogels. “Aktie Kast 
werkt bijvoorbeeld met witte 
interieurs. Bij Stijl kasten kun je 
zes verschillende kleurcombinaties 
kiezen voor het interieur. Door de 
grotere keuze mogelijkheden ben je 
iets duurder uit dan bij Aktie Kast. 
De garantie is bij allebei tien jaar.

Schuifdeuren
Aktie Kast heeft kasten me 
lichtlopende deuren met een 
aluminium frame. Aktie Kast heeft 
een schuifdeurconcept zonder 
fratsen. De populairste kleuren zijn 
geselecteerd en met het modulaire 
systeem kan men een kast 
optimaal indelen met gevarieerde 
mogelijkheden in hang- en 
leggedeelten. De deuren zijn 
inclusief railsysteem, positiestops 
in de onderrail en stootstrips in de 
zijkanten van de schuifdeur. De 
maximale breedte van een deur is 
100 cm en de maximale hoogte 
265 cm. De op maat gemaakte 
kastdeuren en kastinterieurs 
voldoen aan de moderne eisen. 
Kasten worden door Gerard 
Vogels ingemeten en vakkundig 
gemonteerd. Naast de gewone 
collectie heeft Aktie Kast ook een 
trendcollectie met de nieuwste 
hout- en glasdessins.

BTW-verlaging
Het kabinet heeft onlangs de BTW 
op verbouwingen verlaagd van 
21 naar 6%. “Dat betekent dat 
op de montagekosten een flinke 
besparing mogelijk is” zegt Gerard 
Vogels. “Die kosten vallen namelijk 
ook onder de BTW-verlaging. 
Voor mensen die een nieuwe kast 
overwegen, is dit een aantrekkelijke 
optie”.

Voor openingstijden van Vogels 
Maatwerk, kijk op 
www.vogelsmaatwerk.nl

Vogelsmaatwerk - Lieshout
Ribbiusstraat 12,
5737BC Lieshout
Tel: 0499-373746 / 06-53500557

Vogelsmaatwerk-Best
Koningin Julianaweg 35
5684 VA 
Bestinfo@vogelsmaatwerk.nl 

De bibliotheken Dommeldal, De 
Kempen, Helmond-Peel, Eindhoven, 
Veldhoven, Best en De Lage Beemden 
hebben besloten samen te werken in 
een alliantie rondom de Brainport regio. 
Samen beogen de bibliotheken een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van de regio Brainport. Ze hebben 
daarom aansluiting gezocht bij de 
ontwikkelingsorganisatie Brainport 
Development. 

De zeven bibliotheken hebben 
gezamenlijk een onderzoek laten 
uitvoeren onder bibliotheekleden naar 
het imago van Brainport. Meer dan 500 
leden vulden online een enquête in. Uit 
de resultaten blijkt dat driekwart van 
het bibliotheekpubliek associaties heeft 
bij Brainport, al weten veel mensen 
niet waar Brainport precies voor staat. 
De meeste mensen kennen Brainport 
van berichtgeving in de krant en via de 
TU/e of via het werk. Ook activiteiten 
zoals de Dutch Design Week, de Dutch 
Technology Week en  de verkiezing tot 
slimste regio zorgen voor een brede 
bekendheid van Brainport.

Aan de hand van de keuze voor 
bepaalde foto’s is duidelijk geworden 
welke associaties men heeft bij 
Brainport. Veel genoemde begrippen zijn 
bedrijvigheid, technologie, moderniteit 
en vooruitgang. Brainport betekent voor 
veel mensen continue ontwikkeling en 
vernieuwing, evenals het scheppen van 
werkgelegenheid. Sectoren die men het 
meest met Brainport in verband brengt 
liggen op het gebied van technologie, 
medische toepassingen en design.

Meer dan de helft van de respondenten 
is er trots op in de Brainport regio 
te wonen. Ook is men van mening 
dat Brainport bijdraagt aan de 
werkgelegenheid, aan de welvaart 
in de regio en aan de internationale 
concurrentiekracht van Nederland. 

Het onderzoek is uitgevoerd door 
Cubiss. Cubiss en de Brabantse 
basisbibliotheken vormen samen het 
Brabantse Bibliotheeknetwerk. Het 
volledige rapport is te lezen op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

advertorial
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TOPDUELTOPDUEL
TOPDUELTOPDUEL

TOPDUELTOPDUEL

Drie in Harmonie

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Welke Harmonie:
Aantal leden:
Uw Functie:

Hoe lang deze functie:

Hoe lang bij de harmonie:
Maakt u zelf ook muziek, zo ja wat dan:

Hoe bent u bij de harmonie 
gekomen:
Waarom is juist uw 
harmonievereniging zo leuk:

Hoe gaat het onderling tussen de 
drie harmonieën: 

Wat is de sterkste kant van uw 
vereniging:

Wat zou er beter kunnen binnen 
uw vereniging:
Wat wilt u kwijt over het 
dauwtrappen van aankomende 
zondag:

Topduel is een nieuwe rubriek in De 
MooiLaarbeekKrant. In Topduel krijgen 
voorzitters van verenigingen dezelfde 
vragen voorgelegd, als een soort ‘duel’. 
Het woord ‘Top’ is gekozen, omdat 
het allemaal de hoogste personen 
van de vereniging zijn. In de eerste 
‘Topduel’ staan de voorzitters van de 
drie Laarbeekse harmonieverenigingen 
tegenover elkaar. Komende zondag vindt 
het dauwtrappen plaats. Elke harmonie 
loopt dan om 06.00 uur een ronde 
in eigen dorp. Daarna komen de drie 
harmonieën samen bij het Commanderij 
College. Het is voor het eerst dat deze 
traditie gezamenlijk plaatsvindt.        

Piet Kock
70 jaar
Beek en Donk
O&U
145
Voorzitter

8 jaar

8 jaar
Klarinet in het orkest ODE

Gevraagd als voorzitter

Omdat het er bruist van de 
activiteiten

Prima; we weten elkaar te vinden 
voor gezamenlijke activiteiten

De muziek

Betrokkenheid

Dat het een leuke traditie gaat 
worden

Jacques Kals
65 jaar
Lieshout
Sint Caecilia Lieshout
250 (180 musicerende)
Voorzitter

3 jaar (voorheen 10 jaar 
vicevoorzitter en secretaris)
Bijna 20 jaar
Niet meer. Vroeger klarinet gespeeld en 
in een mannenkoor gezongen              
Eerst als steunend lid, kort daarna 
gevraagd als secretaris
We maken op verdienstelijke wijze 
muziek in de 1e divisie en trekken er 
vaak op uit bij activiteiten. 
Goed. We werken samen op het 
gebied van muziekopleidingen. Ook 
spelen we op 12 juni samen voor het 
nieuwe Koningspaar.
Het tweesporenbeleid. Enerzijds zijn 
we concertharmonie, anderzijds laten 
we ons graag zien bij festiviteiten. 
Ik zou het niet weten

Het geeft kleur aan de muzikale 
vervlechting van drie mooie 
muziekverenigingen, met elk hun 
eigen identiteit.

Willem Verhoeven
65 jaar
Aarle-Rixtel
De Goede Hoop
135
Secretaris (voorzitter is op dit 
moment afwezig)
7 jaar

15 jaar
Cornet

Gevraagd als bestuurslid door Piet 
van den Elzen
Hechte club personen die graag 
bijzondere dingen organiseert

Goede buren, maar we overlopen 
elkaar niet

De organisatiekracht

Meer appelleren aan de  jeugd

Het heilig vuur bij De Goede Hoop 
moet nog ontstaan. ‘s Avonds aan 
de bar zijn we  grotere helden dan ‘s 
morgens vroeg.

vlnr Piet Kock, Jacques Kals, Willem Verhoeven

Een voorproefje op de Zeskamp
Beek en Donk - Het zeskamp- 
weekend belooft weer een 
spectaculair weekend te worden. 
Inmiddels hebben 40 teams zich 
opgegeven voor de scholenzeskamp 
en 30 teams voor de dorpszeskamp. 
Het evenement vindt plaats op 
15 en 16 juni op het KPJ-terrein. 
Ook Zwinkslag mag niet vergeten 
worden, met dit jaar een optreden 
van de band BZB. 

Om alvast een voorproefje te geven, 
beschrijft de organisatie in dit artikel 
alvast een aantal spelen. De spelen 
tijdens de Zeskamp zijn zo ontworpen 
dat ze genoeg lef, behendigheid 
en doorzettingsvermogen van de 
deelnemers vragen.
 
Bij het eerste spel zal er vooral 
aanspraak gemaakt worden op 
het evenwichtsgevoel van de 
deelnemers. Het is de bedoeling dat 
één deelnemer op een plateau staat, 
waarbij de overige  deelnemers 
dit plateau naar de overkant van 
de waterbak trekken. Lukt het de 
deelnemer om aan de overkant van 
de waterbak te komen zonder te 
vallen? 

Er is ook een krachtspel. Bij dit spel is 
het de bedoeling dat de deelnemers 
een parcours afleggen met gevulde 
jerrycans. In het parcours zitten een 
aantal verrassende effecten. Voor 
ieder goed afgelegd rondje krijg je 
één punt. Ook bij de kruiwagenrace 

moeten de deelnemers een parcours 
afleggen. Deze keer alleen als 
kruiwagen: een levende kruiwagen! 
Eén deelnemer houdt de voeten vast 
van de andere deelnemer, de andere 
deelnemer heeft in zijn handen een 
wiel waarmee ze de kruiwagen 
vormen. Ook in dit parcours zullen 
een aantal obstakels en hindernissen 
zitten die de deelnemers af moeten 
leggen. 

Wil je op de hoogte blijven van de 
Zeskamp? Volg hen dan op Twitter 
@ZeskampBenD of houdt de 
Facebook-pagina in de gaten. Hierop 
is alle informatie terug te vinden, 
evenals foto’s en updates met 
betrekking tot de voorbereidingen. 
Binnenkort wordt er een winactie 
geplaatst, waarbij gratis kaartjes voor 
Zwinkslag te winnen zijn.

Opbrengst collecte 
Hartstichting 2013 
LIeshout/Mariahout

ABL houdt openbaar 
vooroverleg

De collecte van de hartstichting in 
Lieshout en Mariahout heeft dit jaar 
in totaal €2.621,16 opgebracht. De 
Hartstichting bedankt iedereen voor 
zijn of haar bijdrage. Bij de opbrengst 
zit een gift van familie Verbrugge uit 
Mariahout van €309,10. Deze ontving 
de hartstichting tijdens de crematie van 
moeder Verbrugge. De hartstichting 
bedankt deze familie daarvoor. Ook wil 
de stichting alle collectanten bedanken 
voor hun inzet.

De politieke groepering Algemeen 
Belang Laarbeek nodigt hun leden en 
belangstellenden van Laarbeek uit voor 
het bijwonen van haar vooroverleg op 
maandag 13 mei.

Op de agenda staat de voorbespreking 
voor de komende raadsvergadering van 
donderdag 16 mei. 

De voorbespreking vindt plaats om 
20.00 uur in de ruimte van de voormalige 
videotheek, aan de Kapelstraat 34 in 
Beek en Donk. Meer informatie: 
www.abllaarbeek.nl.

Sieraden
Gallerie
Workshops

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

Brabants gezelligste en meest  
complete kookcentrum!

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

CATERING
 

Naast onze kookstudio 
bieden wij een breed 

scala aan catering aan, 
welke wij compleet voor 
u kunnen verzorgen. Wij 
werken hierbij uitsluitend 

met verse producten.

KOOKGILDEN
 

Als kookliefhebber kunt  
u bij Kookcentrum  

Brabant terecht bij de  
diverse kookgildes.  
Hier zal u de meest 

uiteenlopende culinaire 
hoogstandjes koken.

ARRANGEMENTEN
 

Kookcentrum Brabant 
biedt diverse  

arrangementen aan waar-
onder kookworkshops, 

luxe barbecues, tapas en 
thema-avonden.
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Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 AD in 
Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet 
u ondertekenen en moet tenminste 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het be- zwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, 
is het daarnaast mogelijk om een 

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                     Kern  Ingediend  d.d.           Werkomschrijving 
De Bemmer                Beek en Donk 25-04-2013              Kappen 29 essen       

Aangevraagde sloopmelding
Locatie                     Kern  Ingediend  d.d.           Werkomschrijving 
Kamillestraat 23       Beek en Donk 25-04-2013              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 in- gediend nadat over de plannen is 
beslist.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Wabo in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het 
omgevingsloket via gemeen-te@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak 
maken via het centrale telefoonnummer 0492 469 700.

Drank- en Horecavergunning Stichting Wish Events
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend vergunning te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken 
van alcoholhoudende drank aan de Stichting Wish Events, tijdens Wish Outdoor op 
vrijdag 5 juli 2013 van 16.00 tot 0.30 uur, zaterdag 6 juli 2013 van 13.30 tot 02.00 
uur en op zondag 7 juli 2013 van 13.30 tot 11.30 uur, op het festivalterrein de Aa aan 
de Lekerstraat ter hoogte van nummer 4 in Beek en Donk.

Wijziging Drank- en Horecavergunning Swingersclub Temptation Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de vergunning te 
wijzigen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank voor Swingersclub Temptation, Willemstraat 9b in Beek en 
Donk.

Drank- en Horecavergunning Stichting Streekmuseum ‘t Pumpke
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend vergunning te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken 
van alcoholhoudende drank aan Stichting Streekmuseum ’t Pumpke in Aarle-Rixtel 
tijdens diverse evenementen:
- 9 tot en met 12 mei 2013 van 10.00 tot 19.00 uur (Hemelvaartdag: Jaarmarkt A-R)
- 18 tot en met 21 mei 2013 van 10.00 tot 19.00 uur (Pinksterweekend)
- 28 tot en met 30 juli 2013 van 10.00 tot 19.00 uur
- 17 tot en met 20 augustus 2013 van 10.00 tot 19.00 uur (najaarskermis A-R)
De activiteiten vinden plaats in het streekmuseum en op het terras, Wilhelminalaan 
2 in Aarle- Rixtel.

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

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

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Albers Pistoriusstraat 16 te Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 25 april 2013 
heeft be- sloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen aan de 
Albers Pistorius- straat 16 te Aarle-Rixtel.

In verband met de 58e Bavariaronde van Lieshout zijn de Dorpsstraat, Schutsstraat, 
Lankelaar, Vo- gelenzang, Hertog Janstraat, Floreffestraat, Grotenhof, Martien Cop-
pensstraat en de Heuvel in Lies- hout afgesloten voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 19 mei 2013 van 11.00 tot 18.00 uur.

In verband met een braderie zijn de Heuvel, Dorpsstraat, een gedeelte van de Kui-
perstraat tussen Dorpsstraat en de Klumper en een gedeelte van de Floreffestraat 
tussen Dorpsstraat en Grotenhof in Lieshout afgesloten voor alle verkeer, behalve 
voor voetgangers. Deze maatregel geldt op maan- dag 20 mei 2013 van 6.00 tot 
19.00 uur.

In verband met een braderie is de Mariastraat tussen de kruising Wilhelminastraat / 
Bernadette- straat / Mariastraat en de kruising Mariastraat / Meerven / Julianastraat 
in Mariahout afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Deze maatregel 
zal gelden op zondag 26 mei 2013 van 8.00 tot 18.00 uur.

In verband met de Laarbeekse wandeltochten geldt voor de Karstraat een parkeer-
verbod aan beide zijden. Deze maatregel zal gelden op zaterdag 1 juni 2013 en zon-
dag 2 juni 2013, op beide dagen van 7.00 tot 18.00 uur.

In verband met de Luikse Markt in Beek en Donk is het Heuvelplein afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op maandag 20 mei 
2013 van 8.00 tot 18.00 uur.

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

U bent van harte welkom bij de volgende vergadering van de gemeenteraad. Deze vindt 
plaats op op donderdag 16 mei 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Koppelstraat 
in Beek en Donk. Onderstaand treft u de agenda aan voor deze vergadering.
1. Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Advies Stuurgroep Peelsamenwerking Peel 6.1
4. Spreekrecht.
5. Vragenhalfuurtje.
6. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 4 april 2013.
7. Ingekomen stukken.
 
I. Onderwerpen waarover naar verwachting geen nadere beraadslaging zal plaatsvinden:
8. Voorstel tot het reserveren van de aanvullende subsidie Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) 2012.
9. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Dorpsstraat 82-86, Aarle-Rixtel. 
10. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan MC De Dreef 1e herziening.

II. Onderwerpen waarover naar verwachting nadere beraadslaging zal plaatsvinden:
11. Voorstel tot instemming met de ontwerpbegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 
en de ontwerpbegroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant.
12. Voorstel tot mandatering door de gemeenteraad van de commissie Algemeen Bestuur 
tot het vaststellen en verstrekken van een opdracht tot feitenonderzoek naar declaraties/-
vergoedingen van de burgemeester en de werkprocessen ten aanzien van declaraties en 
vergoedingen van de gemeente Laarbeek.
13. Stand van zaken Toekomstvisie Laarbeek 2020.

III.Overige onderwerpen
14. Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2013. 
15. Sluiting.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

Bezwaarschriften

Aanvragen omgevingsvergunning

Drank- en Horecawet

Aangepaste openstelling

Verkeersbesluit

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Agenda raadsvergadering 16 mei

Gemeente actueel

Kort Nieuws

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

Op vrijdag 10 mei komen Ton Briels (VVD) en Ben Swinkels (De Werkgroep) aan het 
woord.

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
- Denk mee over de toekomst van Laarbeek op www.toekomstvisielaarbeek.nl
- Kunstroute Laarbeek
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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Vaststelling bestemmingsplan Voorzieningencluster Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 4 
april 2013 het bestemmingsplan Voorzieningencluster Aarle-Rixtel gewijzigd heeft 
vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een herontwikkeling van het gebied 
tussen de Heindertweg en de Schoolstraat in Aarle-Rixtel (realisering nieuwe school, 
kinderopvang en peuterspeelzaal, en renovatie bestaande gymzaal). Aangezien het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een anterieure overeenkomst, is er 
geen exploitatieplan vastgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft geen gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om te ageren tegen de bij de vaststelling aangegeven 
wijzigingen.

Het vastgestelde bestemmingsplan Voorzieningencluster Aarle-Rixtel met de 
bijbehorende stukken ligt van maandag 6 mei 2013 tot en met maandag 17 juni 
2013 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek 
in Beek en Donk. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de 
gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen > 
Voorzieningencluster Aarle-Rixtel) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen 
(www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPARonderwijsAR-VG01).
Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 
Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige 
voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Het beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door:
• Degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de         

gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont 
dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest;

• Een belanghebbende die tegen de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan bedenkingen heeft.

Definitieve beschikking omgevingsvergunning Herendijk 6 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend in het kader van de Wet 
algemene be- palingen omgevingsrecht dat zij vergunning hebben verleend aan Van 
Rooi Vastgoed BV voor het veranderen van de bestaande inrichting of de werking 
daarvan, aan de Herendijk 6 in Beek en Donk.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 6 mei tot 18 juni 
2013 ter in- zage bij het team Wabo in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. 
Desgewenst kan een mon- delinge toelichting op de stukken worden gegeven. De 
definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. 
Binnen de hierboven genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Dit kan alleen 
door:
• Degenen die een zienswijze (bezwaar) hebben ingediend tegen de 

ontwerpbeschikking;
• Adviseurs die een advies hebben uitgebracht over de ontwerpbeschikking;
• Degenen die geen mogelijkheid hadden om een zienswijze (bezwaar) in te 

dienen tegen de ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende 
die termijn be- roep is ingesteld en een verzoek tot een voorlopige voorziening is 
gedaan; de beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de rechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Wanneer u een beroepschrift heeft inge- diend, kunt u daarnaast een 
voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Beemdkant 19, Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend in het kader van de Wet 
algemene be- palingen omgevingsrecht voornemens te zijn vergunning te verlenen 
aan de heer A. Donkers voor het veranderen van de bestaande inrichting of de 
werking daarvan, gelegen aan de Beemdkant 19 in Lieshout. De wijziging omvat de 
onderdelen bouwen en milieu.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 6 mei 
tot 18 juni 2013 ter inzage bij het team Wabo in het gemeentehuis Laarbeek. 
Indien gewenst kan een mondelinge toe- lichting op de stukken worden gegeven. 
Bovendien kunt u voor het onderdeel milieu telefonisch in- formatie inwinnen via 
telefoon: 0492 469 867.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wet- houders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD 
Beek en Donk. Indien u mondeling zienswijzen naar voren wilt brengen, kunt u 
contact opnemen met de heer J. van den Eijnde, telefoon 0492 469 867. Hiervoor 
wordt een hoorzitting georganiseerd. Als u zienswijzen inbrengt, kunt u verzoeken 
om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan de gemeente Laarbeek voor het organiseren van de kermis in 
Mariahout van 15 tot en met 18 juni 2013 van 13.00 tot 0.00 uur 
(verzonden 25-04-2013).

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

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bestemmingsplannen Wabo

Verleende vergunningen

Hoofdrol voor dorpsraden

Sinds het ontstaan van de 
gemeente Laarbeek is bij de 
politiek het besef aanwezig dat de 
beleving die inwoners hebben van 
of over hun eigen leefomgeving 
maar sporadisch doordringt tot de 
verantwoordelijke instanties. Als 
we als raad signalen krijgen is het 
al vaak zo dat er ergens iets niet 
goed gegaan is of niet goed dreigt 
te gaan. Op diverse manieren is er 
vanuit de politiek in het verleden 
geprobeerd signalen op te pikken 
voordat het zover was. Helaas lukte 
het maar zelden om vooraf het tij 
te keren.

Onlangs vierde Laarbeeks eerste 
“dorpsraad” Zorg om het Dorp 
het 10-jarig bestaan. Als we eens 
aandachtig kijken naar hetgeen 
deze club gerealiseerd heeft voor 
de Mariahoutse  inwoners kunnen 
we constateren dat ze heel veel 
voor hun dorpsgenoten betekend 
hebben en nog steeds betekenen. 
Al snel stel je jezelf dan de vraag 
waarom het de ene dorpsraad 
beter lukt zaken te realiseren dan 
een andere.

Opvallend bij de bijeenkomsten 
die Zorg om het Dorp regelmatig 
organiseert voor hun leden is de 
positieve sfeer van saamhorigheid 
die op zo’n avond heerst. 
Natuurlijk hebben ze in Mariahout 
vergelijkbare problemen als in 
andere kernen maar de manier 
waarop deze onvolkomenheden 
besproken worden met aanwezigen 
creëert toch een gevoel van “en 
dat gaan we doen, we zorgen er 
voor dat het gebeurt”. Wat heel 
sterk opvalt, is de wil om er samen 
iets van te maken via een positieve 
benadering van het probleem.

Enige weken geleden waren wij 
ook aanwezig bij de dorpsraad 
Beek en Donk die een avond voor 
hun inwoners had georganiseerd. 
Met ruim 40 belangstellenden 
kun je spreken van een goed 
bezochte avond in een kern waar 
het gemeenschapsgevoel best een 
opkikker kan gebruiken. Terecht 
koos de inleider voor ons gevoel 
voor een insteek om niet te lang 
achterom te kijken naar wat er in 
verleden allemaal mis is gegaan, 
maar met een open mind naar de 
toekomst te kijken en door een 
eendrachtige aanpak zaken van 
de grond te krijgen en zo winst te 
behalen.
Als CDA zijn wij duidelijk 
voorstander voor de benaderwijze 
die de dorpsraden hanteren om tot 
een oplossing te komen voor haar 
inwoners. Hierdoor ontstaat bij de 
inwoners een gevoel van dat ze 
samen echt iets kunnen bereiken 
met een positieve benadering van 
zaken die de inwoners raken.

CDA-Laarbeek                                                   

De Zeepkist 

Afvalkalender

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel 
is natuurfotograaf. Hij schoot afgelo-
pen jaren prachtige plaatjes in Laar-
beek. In de rubriek ‘Natuurlijk Mooi 
Laarbeek’ komt elke week een foto 
van Marcel aan bod. De foto’s passen 
bij het huidige seizoen. De natuurfo-
tograaf vertelt wat er op de foto te zien 
is en waar hij deze in Laarbeek heeft 
gemaakt. 

Reintje de Vos
“Deze vos fotografeerde ik langs het 
riviertje de Aa in Aarle Rixtel. Ik heb 
hier op een koude morgen enkele uren 
in een schuilhutje zitten wachten tot 
hij zich liet zien. De vos is van nature 
erg schuw en jaagt meestal ‘s nachts, 
maar hier kwam hij ‘s ochtends op 
waterhoentjes jagen. Zijn prooien zijn 
meestal kleine en middelgrote prooi-
dieren, zoals grote kevers, muizen en 
andere knaagdieren, konijnen, hazen, 
vogels, eieren, regenwormen en egels. 
Ook vruchten en bessen (vooral bra-
men) worden gegeten, evenals aas. In 
deze tijd van het jaar worden de jonge 
vosjes geboren. Na enkele weken zie je 
ze  in de buurt van de burcht kunt zien 
spelen. Dat is een prachtig gezicht.” 

Waar:
Over rivier de Aa, 
Aarle-Rixtel

                                              

www.natuurfotograag-marcelvdkerkhof.blogspot.nl
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Gratis parfum 
voor de liefste moeder 

t.w.v. €45,-

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

GRATIS een 
moederdagtaart voor 

één van de liefste 
moeders uit Laarbeek

MOEDERDAG

Ingestuurd door: Stephie Wiering

“Mijn moeder is de leukste 
van heel Laarbeek omdat ze 
avontuurlijk, gastvrij, gezellig 
en lief is. Zo gaat ze in juni 
backpacken door Borneo, is het 
organiseren van een etentje haar 
nooit te veel en zegt ze geen nee 
tegen een lekker drankje. Mijn 
moeder is er altijd voor mij!”

Ingestuurd door: 
Sanne en Loes van Dommelen

“Lieve mama,
Of je nu hier bent of daar,
altijd sta je voor ons klaar.
Daarom willen we even zeggen,
we houden heel veel van jou.
En niet alleen op Moederdag,
maar elke dag van het jaar.

Ingestuurd door: Kenneth Nuyts

Mijn lieve moeder,
daar kan ik tien boeken over 
schrijven.
Mijn lieve moeder,
is degene waarmee ik alles kan 
delen.
Mijn lieve moeder,
waarmee ik het beste beentje 
voor heb.
Mijn lieve moeder,
degene waar ik altijd 
onvoorwaardelijk veel van zal 
houden.
Mijn lieve moeder,
twee handen op één buik.

Mijn lieve moeder verdient een 
plekje in de krant, omdat ik me 
niet beter dan haar kan wensen. 
Ups of downs, mijn lieve moeder 
zal er altijd voor me zijn. 
Hoe hard de wind ook waait of de 
zon schijnt, mijn lieve moeder zal 
ze blijven tot de laatste dag ons 
scheidt.

Ingestuurd door: 
Mieke van den Broek

Ik zou mijn moedertje graag in het 
zonnetje zetten. Ze is haar man al 
kwijt vanaf 2 juni 1995. Vanaf die 
tijd heeft ze alleen haar enigste 
dochter met partner en haar 
enigste kleinzoon John. Die ziet ze 
dan ook altijd graag langskomen. 
Ook natuurlijk de hulp die ze 
krijgt en familie en vrienden en 
ze kijkt er ook naar uit als haar 
dochter haar wekelijks mee neemt 
voor een uitstapje. Het afgelopen 
jaar was een moeilijk jaar (2 
heupoperaties), waarvan ze nu 
nog de gevolgen draagt. Maar lief 
moedertje: jij bent heel belangrijk 
voor ons en samen staan we 
sterk!!!!”

Ingestuurd door: Robin van Os

“Mijn moeder is gezellig, 
geweldig, lief, ondernemend en 
een voorbeeld voor velen... Het 
is een zorgzame vrouw en ze 
staat altijd voor iedereen klaar!! 
Nu wordt het tijd om haar in het 
zonnetje te zetten!! Ik kan me echt 
geen betere moeder voorstellen!! 
Ze is de bom!!!”

Ingestuurd door: Melissa Kanters

“Mam, jij verdient iets leuks, 
omdat je altijd voor ons klaar 
staat. Ik ben trots dat ik zo’n 
geweldige moeder heb, je 
biedt een luisterend oor en een 
troostende schouder als dat nodig 
is. Ik hou heel erg veel van jou 
en zou niet weten wat ik zonder 
jou zou moeten. Bedankt dat je 
er altijd voor ons bent, je bent de 
allerliefste!”

Ingestuurd door: 
Ingerborg Penninx

Mama,
Mijn voorbeeld,
Mijn uitlaatklep,
Mijn rots.
Dank je wel!
Jeg elsker deg…

Je Ingerborg

Janny Wiering

Ingestuurd door: 

Jet van Dommelen

Ellie Smits

Ingestuurd door: 

Leny van den Broek

Ellen van Os

Ingestuurd door: Melissa Kanters

“Mam, jij verdient iets leuks, 
omdat je altijd voor ons klaar 
staat. Ik ben trots dat ik zo’n 
geweldige moeder heb, je 
biedt een luisterend oor en een biedt een luisterend oor en een 
troostende schouder als dat nodig 
is. Ik hou heel erg veel van jou 
en zou niet weten wat ik zonder 
jou zou moeten. Bedankt dat je 
er altijd voor ons bent, je bent de 
allerliefste!”

Anneke Kanters

Ingestuurd door: Ingestuurd door: Ingestuurd door: Ingestuurd door: Ingestuurd door: Ingestuurd door: 

Gerd

Winnaars:
Gratis moederdagtaart bij de Jumbo:  Ciska Swinkels
Gratis parfun t.w.v. € 45,- DIO Drogisterij Mark: Ellie Smits

*in te wisselen of op te halen bij de desbetreffende adverteerder
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Gratis dinerbon voor moeder t.w.v. € 28,00

Grand Café Stout | Dorpsstraat 86 | 5735 EG Aarle-Rixtel
www.grandcafestout.nl  |  info@grandcafestout.nl

06-41628031

4 Seizoenen

MOEDERDAG

Ingestuurd door: 
Antoinette van Loosdregt

“Mijn moeder staat met haar 78 
jaar nog altijd voor ons klaar. Ze 
heeft het niet altijd gemakkelijk 
gehad. Ze is al bijna  23 jaar 
geleden onverwachts weduwe 
geworden. Een paar jaar later 
kreeg ze borstkanker. Maar overal 
weet ze zich zelf doorheen te 
slaan. Nu met haar 78 lentes 
oud, en al regelmatig lopend met 
haar rollator, komt ze toch nog 
altijd oppassen als wij weer eens 
moeten werken of een feestje 
hebben. Ik weet zeker dat dat 
niet altijd even makkelijk voor 
haar is, omdat mijn zoontje van 
8 met ADHD/pddnos toch een 
heel speciale gebruiksaanwijzing 
heeft. En toch staat ze erop om 
op te komen passen op mijn twee 
zoontjes en ook af en toe nog 
eens op het dochtertje van mijn 
broer.
Daarnaast is ook regelmatig mijn 
koelkast/kelder weer eens gevuld 
als ze boodschappen is wezen 
doen. Als we op vakantie zijn zorgt 
ze met liefde voor de bloemen en 
de dieren en bij thuiskomst heeft 
ze de koelkast weer gevuld en een 
mooi bloemetje op tafel gezet. 
Ja echt, ik hoef maar te bellen 
dat ik ze nodig heb en ze komt 
al aangelopen met haar rollator. 
Wie dit nog allemaal doet op 
haar 78ste is echt de allerliefste 
moeder uit Laarbeek, die het zeker 
verdient om eens in het zonnetje 
te worden gezet!! Mijn moeder 
is niet met maar 50 woorden te 
omschrijven!”

Ingestuurd door: 
Miré van de Nieuwenhof

Mama is de allerliefste omdat,
Ze van een traan een lach kan 
maken,
Ze het negatieve omtovert in het 
positieve,
Ze de wasjes strijkt ook al ben ik 
uit huis
Ze mijn verhalen over van alles 
en nog wat maar blijft aanhoren, 
Haar advies stiekem toch altijd 
het beste is ;) 

Ingestuurd door: Evelien Kuypers

“Het leukste aan ons mam 
is dat we nooit bij ons thuis 
weggaan zonder dat ze iets heeft 
meegegeven wat we misschien 
nog ooit zouden kunnen 
gebruiken. En natuurlijk omdat ze 
gewoon een lieve, leuke, gezellige 
mama voor mij en m’n broertjes 
en zusje is! Een echte Maria!”

Ingestuurd door: Lynn van den 
Brandt

“Mijn moeder is de allerliefste. 
Na mijn geboorte heeft ze een 
heel zware tijd gehad, die bijna 
afgesloten is. Zelfs toen stond 
ze altijd voor iedereen klaar 
en gaf ze mij zoveel liefde en 
aandacht, terwijl ze de energie 
ervoor eigenlijk niet had. Daarom 
verdient ze nu zelf eens iets 
extra’s!”

Ingestuurd door: 
Ellen, Anouk en Iris van Kaathoven

Onze mama is gewoon de 
allerliefste!
Om zo veel redenen.
Om er een paar op te noemen:
* Ze wil voor iedereen alles goed 
doen.
* Ze is lief en heel zorgzaam.
* Ze doet Kwizut heel goed en 
heeft er succes mee.
Enz... 

Ingestuurd door: 
Marie-Therese Maas

“Deze foto zegt alles over wat 
mijn mama doet en is. Ze heeft 
veel meegemaakt afgelopen jaar 
en nog steeds kunnen we samen 
lachen. Je hebt mij ook super 
geholpen het afgelopen jaar! 
Dank je wel hiervoor. Ik wil je nog 
lang kunnen bellen, elke dag!!!” 

Ingestuurd door: Lois Bekkers

“Hoi ik ben Lois en mijn mama 
heet Joanita. Ik weet me nog te 
herinneren dat we op vakantie 
gingen naar Zwitserland. 
We stonden op een camping en 
het regende héél hard. Er was 
toen een enorme plas ontstaan 
door de regen.
Daar reden we doorheen, het was 
heel gezellig.”

Ciska Swinkels

Ingestuurd door: 

Godelieve van de Nieuwenhof

Ingestuurd door: Evelien Kuypers

Maria Kuypers

MOEDERDAGMOEDERDAG
Ingestuurd door: Lynn van den 
Brandt

“Mijn moeder is de allerliefste. 
Na mijn geboorte heeft ze een 
heel zware tijd gehad, die bijna 
afgesloten is. Zelfs toen stond afgesloten is. Zelfs toen stond 
ze altijd voor iedereen klaar 
en gaf ze mij zoveel liefde en 
aandacht, terwijl ze de energie 
ervoor eigenlijk niet had. Daarom 
verdient ze nu zelf eens iets 
extra’s!”Joan van den Brandt

zoontjes en ook af en toe nog 

ze met liefde voor de bloemen en 

ze de koelkast weer gevuld en een Ingestuurd door: Ingestuurd door: Ingestuurd door: 

Lonneke van Kaathoven

Ingestuurd door: 
Marie-Therese Maas

Maria Maas-Verbakel

Joanita

Moederdag zondag 12 mei
open van 7 u tot 14 u

Verwen je moeder met een 
mooi boeket

      www.facebook.com/De4Seizoenen 

Winnaars:
Dinerbon t.w.v. € 28,- bij Café Stout: Lonneke van Kaathoven
Mooi boeket bij De 4 Seizoenen:  Leny van den Broek

*in te wisselen of op te halen bij de desbetreffende adverteerder
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Onderzoeken De Ruit: wie pakt die 
handschoen op? 
De minister van Infrastructuur 
en Milieu heeft vorige week 
een brief aan de Tweede Kamer 
gestuurd over de aanleg van de 
Ruit om Eindhoven/Helmond. 
Daaruit blijkt dat al begin 2010 in 
opdracht van het provinciebestuur 
een onderzoek is uitgevoerd 
(een zogenaamd MKBA) naar 
de maatschappelijke kosten en 
baten van de aanleg van die Ruit. 
Waarom dat onderzoek nu pas 
openbaar wordt gemaakt? Wie 
het weet, mag het zeggen. 

Misschien was dat wel omdat de 
toenmalige minister van Verkeer 
en Waterstaat meteen nadien een 
wetenschappelijk bureau opdracht 
gaf een second opinion over dat 
rapport te laten uitvoeren; de 
conclusies waren immers te mooi 
om waar te zijn. En dat bleek ook 
wel toen enkele maanden later 
die second opinion verscheen. 
Enkele conclusies en opmerkingen 
daarvan waren:
• De MKBA is op verschillende 
punten uitgegaan van 
optimistische veronderstellingen. 
De verwachte bevolkingsgroei 
en de veronderstelde 
werkgelegenheidsgroei in de 
regio zijn zeer groot. Er kan 
worden getwijfeld aan het 
realiteitsgehalte van deze 
veronderstellingen. 
• De verkeersgroei tot 2020 
is berekend met een scenario 
uit 1997; dat is verouderd en 
vervangen door scenario’s uit 
2006. 
• Tegenover hoog ingeschatte 
baten staan schattingen van de 
investeringskosten, die aan de 
lage kant lijken. Zo is gerekend 
met aanlegkosten van een 
nieuwe weg van gemiddeld 
€ 22 miljoen per km., terwijl 

uit  ervaringscijfers blijkt dat dit 
gemiddeld € 50 miljoen per km. 
moet zijn. 
• Het verdient aanbeveling om 
ook een MKBA uit te voeren 
van minder dure maatregelen, 
zoals aanpassing van kruispunten 
en verkeerslichten. Mogelijk is 
de Oostwestverbinding minder 
rendabel in vergelijking met 
dergelijke gecombineerde kleine 
maatregelen (waarbij wij dan ook 
denken aan verbeteringen bij de 
Beekse brug).

Nu we deze rapporten tot 
onze beschikking hebben, 
blijkt bovendien dat bij de 
onderzoeksbureaus niet bekend 
was dat er een ondertekende 
overeenkomst tussen provincie, 
SRE en gemeenten is om de weg 
bij het Dommeldal zorgvuldig 
in te passen en ter hoogte van 
de kern Beek en Donk een 
tunnel (incl. verdiepte ligging) te 
realiseren. Hoe kan het dat die 
overeenkomst –die al in mei 2007 
werd ondertekend- niet in de 
rapporten is meegenomen? Was  
die wel doorgegeven? 

Deze gang van zaken maakt voor 
ons duidelijk dat zowel adviseurs 
als de politieke organen die 
uiteindelijk een beslissing moeten 
nemen over de aanleg van deze 
weg( bewust of onbewust) 
niet volledig en transparant zijn 
geïnformeerd over de voor- en 
nadelen van deze weg, laat staan 
over de financiële consequenties 
daarvan. Het wordt hoog  tijd 
dat dit eens tot op het bot 
wordt uitgezocht. Wie pakt die 
handschoen op? 

Erik van Haperen. 

Lezerspodium

“Diep geworteld in Laarbeek”

MooiMezelf
Al meer dan vijftien jaar zit hij 
in de politiek, bijna veertien jaar 
daarvan was hij wethouder en 
hij was zelfs een jaar wethouder 
en waarnemend-burgemeester 
tegelijk. Hans Vereijken. Een 
politiek figuur die ‘wereldberoemd’ 
is in Laarbeek. Maar wie is hij 
eigenlijk?

Familie
Dat Hans Vereijken een echte 
Laarbeeker is, daar valt niet over 
te twijfelen.  Hans: “De stamboom 
van Vereijken gaat terug tot 1300. 
Onlangs is dit helemaal uitgezocht. 
Onze familie is heel groot en ook heel 
honkvast. Heel de familietak van 
Vereijken wortelt hier in Laarbeek 
en omgeving. Leuk detail is dat er 
vroeger diverse schepenen in de 
familie voorkwamen. Schepenen 
waren vroeger de wethouders.” 

Hans Vereijken komt oorspronkelijk 
uit Mariahout. “Ik ben geboren op 
het Ginderdoor en opgegroeid in 
Lieshout. We woonden naast een 
café. Ik heb nog en zus en een 
broer.” Ook binnen de politiek is 

het Vereijken-bloed nog verder 
aanwezig . “Wethouder Joan Briels 
is niet alleen mijn directe collega, 
maar hij is ook een volle neef van 
mij. We zijn zelfs jaren buurjongens 
van elkaar geweest.”

In 1984 is Hans getrouwd met zijn 
vrouw Ine Jacobs. Met haar ging 
hij in Lieshout wonen. Hans en 
Ine hebben drie kinderen: Pauline 
(24), Teun (23) en Gijs (21). De 
laatste van dit rijtje is ook veel met 
politiek bezig geweest. “Gijs woont 
nu in Tilburg, maar heeft de vorige 
keer in Laarbeek meegedaan met 
de verkiezingen. Hij haalde toen al 
heel veel voorkeursstemmen. Ook 
heeft hij de JOVD Peelland mee 
opgericht.” Het gezin Vereijken 
woont nog steeds in Lieshout. 
Hans: “Mijn vrouw en ik zijn drie 
keer verhuisd in Lieshout binnen 
een straal van 200 meter. Het 
laatste huis is ons droomhuis, daar 
wonen we nu 23 jaar en daar willen 
we voorlopig ook niet meer weg.”

Politiek
Al vroeg was de wethouder 
geïnteresseerd in politiek. Dat is 
waarschijnlijk ook de reden waarom 
hij al op jonge leeftijd bestuurlijke 
taken op zich nam. Zo zat Hans 
in het judobestuur van zijn eigen 
judovereniging en ook vormde hij 
al snel één van de kopstukken van 
de Lieshoutse harmonie. “Ik leerde 
mijn vrouw, Ine Jacobs, kennen 
en kwam zo terecht in een echte 
harmoniefamilie, maar ik was niet 
zo’n muzikaal talent. Het devies 
luidde toen: ‘Als je geen muziek kan 
maken, ga je in het bestuur.’ En dat 
heb ik toen ook maar gedaan.” 

Daarnaast kwam ook in Hans 
zijn opleiding, fiscale economie, 
het bestuurlijke ambt naar voren, 
waardoor Hans op diverse vlakken 
ervaring opdeed op bestuurlijk 
gebied. Altijd al was Hans lid van 
een politieke partij en jarenlang 
werkte hij in het bankwezen. Ook 
heeft hij vanaf 1991 een eigen 
bedrijf: Molenkamp Bedrijfsadvies. 
Vanaf 1997 is de wethouder actief 
in de Laarbeekse politiek. Hij startte 

daar als commissielid. In 1997 
werd Hans al wethouder. Bijzonder, 
want hij had nog nooit in de 
gemeenteraad gezeten. Sindsdien 
is Hans Vereijken de wethouder die 
al jarenlang zorgt voor een gedegen 
financieel beleid binnen Laarbeek. 
“En ik vind het nog steeds leuk. 
Als het aan mij ligt, blijf ik nog een 
aantal jaren wethouder”, aldus 
Vereijken. 

Laarbeek
Hans is content over hoe het met 
Laarbeek gaat: “Het draait goed 
na herindeling in 1997. Het dorpse 
gevoel blijft, maar het Laarbeek-
gevoel groeit. Het is een leuke 
gemeente en de politiek is stabiel, 
dat is ook belangrijk. Ik ben blij dat 
het goed gaat met Laarbeek en 
dat ik daar een steentje aan bij heb 
mogen dragen en hopelijk nog lang 
mag doen.”

Kapelstraat 25c, - 5741 CB  Beek en Donk
Tel: 0492-462783

UW ZORG, ONZE BORG

Optredens Kamerkoor Cantique
Aarle - Rixtel - Kamerkoor 
Cantique is op maandag 20 mei 
(tweede Pinksterdag) twee keer te 
horen. Vanaf 12.00 uur zingt het 
koor in het kasteel in Heeze, dat 
die dag open is voor bezoekers. 
Later in de middag laat Cantique 
haar geluid horen in en om het 
Nazarethgebouw in Gemert, waar 
de ateliers die dag vrij toegankelijk 
zijn.

Hierbij worden werken ten gehore 
gebracht van onder andere Di 
Lasso, Dowland, Monteverdi, 
Purcell, Morley en Faure. 

Kamerkoor Cantique is een 
gemengd koor uit Aarle-Rixtel en 
omgeving. Het koor heeft een 
repertoire van barok tot romantiek. 
Het koor bestaat sinds 1992 en stat 
onder de bezielende leiding van 

Jacqueline Wezenberg. 
Zowel de middag in kasteel 
Heeze als de middag in en om het 
Nazarethgebouw in Gemert zijn 
gratis te bezoeken. 

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

Buxushaag
in pot

V�r Laarb�kenaren
D�r Laarb�kenaren

Te huur 

Ruimte voor Praktijk en/of 
werkatelier en/of zzp-er ter 

grootte van 190 m².
Op de Beekerheide 25
5741HB Beek en Donk

Bel voor inlichtingen: 
0492-464578

Holding v Schijndel’s conf BV

Meer dan 
lezen alleen



Vrijdag 10 mei 2013 17
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Naam: Florian van Hoof 
Woonplaats: Mariahout
Leeftijd: 17 jaar
Opleiding: Landbouw techniek 
BOL Niveau 4

Wat houdt de studie in?
“De studie houdt in dat je leert 
hoe landbouwmachines in elkaar 
zitten en hoe ze werken.
Het echte ‘sleutelen’ leer je 
op je stage. Ik heb gekozen 
voor de school ROC Aventus 
in Apeldoorn, omdat ik iets wil 
leren. Het is misschien een eindje 
hier vanuit Mariahout, maar ik 
heb het er voor over. De opleiding 
duurt 4 jaar. Ik zit nu in het eerste 
jaar. Elk jaar loop je één periode 
van de vier stage en zo doe je 
praktijkervaring op.  
Dit jaar heb ik stage gelopen 
bij firma Vd Vrande in Beek en 
Donk.”

Wat vind je  er leuk aan en wat is 
minder leuk?
“Ik ben van kleins af aan al gek van 
tractoren en landbouwmachines. 
De techniek die eraan verbonden 
zit, is heel groot en wordt 
steeds interessanter. Het is nooit 
hetzelfde werk en je komt altijd 

wel iets anders tegen om op te 
lossen.
De theorie op school is boeiend 
en wordt ook goed uitgelegd. De 
praktijk is natuurlijk het leukst. 
Ik werk erg graag aan grote 
landbouwmachines, loaders, 
kranen en tractoren. Daar wil 
ik zeker nog jaren mee verder. 
Minder leuk vind ik de reistijd 
naar school. Ik ben per dag 5 uur 
in totaal aan het reizen en dat valt 
wel is tegen, vooral in de zomer.”

Wil je hierna gaan werken of ga 
je verder leren?
“Ik hoop dat ik na deze 4 jaar 
genoeg geleerd heb over het vak 
en kan gaan werken.
Het liefst zou ik voor mezelf 
de tractoren en machines van 
boeren en loonwerkers gaan 
onderhouden en repareren. En dat 
ik dan de moeilijkste storingen op 
kan lossen.”

Pas geboren reekalf in Mariahout gespot 

PLUS Disco voor Laarbeekse tieners

Inbraak Eeterij Uniek

Fotograaf Leo van de Heuvel stuurde de redactie van MooiLaarbeek deze prachtige foto op. 
Leo: “Alle geluk van de wereld als je over zoiets getipt wordt. Drie Polen die bij Van Gennep werken, hebben het 
reekalf ontdekt. Het beestje is nog maar een paar dagen oud. Mijn broer Jan tipte mij vervolgens. Het was langs 
een zandpad, nabij de Beukendreef in Mariahout. Ik hoop nog véél van deze tips te krijgen”, aldus fotograaf Leo 
van de Heuvel uit Lieshout (tel: 06-23551653/0492-421227)

Beek en Donk - Bij Eeterij Uniek 
heeft dinsdag op klaarlichte dag een 
inbraak plaatsgevonden. In het pand 
woont ook een persoon, welke op het 
moment van inbraak thuis was. Dit 
was rond 16.20 uur. 

Eén inbreker kwam via de achtertuin, 
waar hij een van de twee bewoners 
aantrof. Met een smoes bleef hij aan 
de praat met de bewoner, terwijl er 
ondertussen via de Gemertseweg - aan 
de voorkant van het pand - een andere 
man via de regenpijp naar boven klom. 
Hij ging via een openstaand raampje 
naar binnen. 

Gezien Eeterij Uniek aan een heel 
drukke weg ligt en één van de inbrekers 
via de voorkant van het pand binnen is 
gekomen, kwam er al snel een melding 
binnen bij de politie. Zij waren binnen 
vijf minuten aanwezig, maar toen 
waren de inbrekers al verdwenen. 
Er waren diverse getuigen van de 

inbraak, waardoor er een duidelijk 
signalement is van de daders. 

Inbreker 1: Getinte man, droeg een 
lichte spijkerbroek en een lichtblauwe 
jas.

Inbreker 2: Getinte man, 20-25 jaar 
oud, rond de 1.70 meter lang. Hij heeft 
krullend haar en hoogstwaarschijnlijk 
een ringbaard. Hij droeg een jas 
van Stone Island en een donkere 
spijkerbroek.

De inbrekers reden in een witte ford 
escort cabrio, met een roze streep aan 
de zijkant, grijze bekleding en er hingen 
blauwe dobbelstenen aan de spiegel. 
    
Wat de inbrekers hebben buitgemaakt, 
is niet bekend.

Heeft u de mannen zien lopen of weet 
u meer over deze inbraak? Neem dan 
contact op met de politie.

Lieshout - De volgende PLUS 
Disco vindt op vrijdag 17 mei 
plaats en heft dit keer als thema 
‘Senzation Black’. Party Jockey 
Tim, voorheen DJ T—X (Tim 
Frenken), belooft met zijn muziek, 
verrassende onderbrekingen en 
videoclips er een onvergetelijke 
avond van te maken. 

Senzation Black is een thema wat 
populair is onder de doelgroep. De 
nodige effecten zullen voor leuke 
situaties zorgen. De muziekstijl, 
uitstraling en opzet van deze 
discoavonden worden op de 
doelgroep afgestemd. 

De organisatie adviseert snel 
kaarten te kopen. De laatste PLUS 
disco’s waren uitverkocht. Kaarten 
zijn in de voorverkoop te verkrijgen 
bij het dorpshuis in Lieshout. In het 
weekend is het dorpshuis gesloten. 

Alle tieners (uit Laarbeek) met 
een pasje zijn welkom, ook mag 
men introducés meenemen. Als 
Laarbeekse tiener is het nog 
mogelijk om een gratis pasje aan 
te vragen via de website. Hiermee 
krijgt men korting en voorrang op 
toegangskaarten. 

&RG-PLUS disco is speciaal voor 
jongeren van het voortgezet 
onderwijs, in de leeftijd van 13 tot 
en met 15 jaar. De aanvangstijd 
is 20.30 uur en de avond stopt 
om 23.30 uur. De &RG-PLUS 
discoavonden worden gehouden in 
de ‘club energie’-ruimte. Voorheen 
was dit de jongerenruimte in het 
dorpshuis van Lieshout. Dit is aan 
het Grotenhof 2.

Kijk voor meer informatie op 
www.energyteens.nl of volg de 
organisatie op twitter 
@energyteens. 

Waardebon
Bij inlevering van deze waardebon ontvangt u 

Actie is geldig t/m 29 juni 2013 
max. 1 bon per klant

60% korting

Wij bieden een complete 
gezichtsbehandeling waarbij wij 

graag meedenken met uw 
wensen. 

Hiervoor maken wij gebruik van 
professionele producten van het 

merk Dermalogica.

• • Koffie/thee
• Welkoms massage
• Reinigen van de huid
• Zone by zone huidanalyse
• Dieptereiniging
• Verwijderen van onzuiverheden
• Gezichtsmassage
• G• Gezichtsmasker
• Huidverzorging
• Advies op maat

Tiffany-glascreaties in bibliotheek
Aarle-Rixtel – de vitrines van de  
bibliotheek in Aarle-Rixtel zijn de 
komende tijd gevuld met Tiffany-
glascreaties. Tiffany-glascreaties 
zijn veel verschillende kleuren glas, 
welke met behulp van sjablonen 
worden uitgesneden en geslepen. 

Deze stukken en stukjes worden 

dan aan de randen omwikkeld met 
koperfolie en aan elkaar gesoldeerd. 
De koperfolie wordt na het solderen 
zwart geschilderd.

Tiny van Gend uit Beek en Donk 
is de maker van deze creaties. Hij 
beoefent de hobby inmiddels al 
ruim 20 jaar. De in de bibliotheek 

tentoongestelde creaties zijn maar 
een klein gedeelte van hetgeen 
Tiny in de loop der jaren gemaakt 
heeft. De tentoonstelling is tot 
eind juni te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek: 
dinsdag van 14:30 – 20:00 uur en 
woensdag en vrijdag van 14:30 – 
17:30 uur.

Leentje van Vijfeijken erelid van ‘De Ouwe Hap’
Aarle - Rixtel - Onder een stralende 
zon werd afgelopen zaterdag 
Leentje van Vijfeijken van “de 
Aarlese Heikant” benoemd tot 
erelid van muziekvereniging “De 
Ouwe Hap” uit Aarle-Rixtel. 
Onder grote belangstelling van 
familie, vrienden en buurtgenoten 
werd de bijna 85-jarige trompetiste, 
die al vanaf 1976 lid is van het 
muziekgezelschap,  door haar 
muzikale vrienden verrast met een 

klinkend optreden.
Door de voorzitter werd een 
feestelijke toespraak gehouden 
en ontving Leentje, als blijk van 
waardering, een op naam gesteld 
bord. Tevens werden haar bloemen 
en een portret van haar muzikale 
familieleden aangeboden. 
Op haar vraag “wa doede gallie 
allemaal hier”, heeft ze die middag 
duidelijk antwoord gekregen.
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Politiek café Duurzaam ondernemen
Aarle - Rixtel - Politieke partij ‘De 
Werkgroep’ houdt op donderdag 
23 mei een politiek café over 
Duurzaam ondernemen. Dit vindt 
plaats in Café-Zaal van Bracht aan 
de Kerkstraat 9 in Aarle-Rixtel. 

Duurzame zorg, duurzaam milieu, 
duurzame economie, een duurzame 
samenleving: Nederland staat in het 
teken van duurzame ontwikkeling. 
Maar wat is dan die duurzaamheid 
bij ondernemers? Een modewoord 
dat mee gaat met de tijd? Een manier 
om belastingaftrek te krijgen? De 
reden voor subsidieaanvraag? Of 
verantwoord ondernemen? 

De Werkgroep heeft vier 
ondernemers uitgenodigd om 
op deze avond uit te leggen wat 
duurzaam ondernemen in hun 
bedrijf betekent. 

De aanwezige ondernemers zijn Jan 

Franken, van de Croyse restaurants 
en Please Payroll, Marthijn 
Junggeburth van Bavaria, Maarten 
Rooijakkers van het LTO en René 
Niks van de Atlant groep. Nadat zij 
een korte inleiding hebben gegeven, 
nemen zij zitting in een panel waarbij 
ook Jan Renier Swinkels (directeur 
Bavaria) aansluit en waarna ook een 
gesprek/discussie met de zaal plaats 
kan vinden. 

De Werkgroep heeft Hans Gilissen, 
voormalig burgemeester van 
Laarbeek, bereid gevonden om de 
avond te leiden. 
Tijdens deze avond komt ook zeker 
de vraag aan bod wat de overheid 
kan betekenen voor duurzaam 
ondernemen. 
De Werkgroep belooft dat het een 
interessante avond gaat worden.

Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom. 
De avond start om 20.30 uur.

Nieuwe hoofdsponsor voor Dorpsfeesten Aarle-Rixtel 

PNL houdt openbare voorbespreking

Aarle - Rixtel - Een week voor de dorpsfeesten, op zaterdag 4 mei, heeft de organisatie van de Dorpsfeesten Aarle-
Rixtel een nieuwe hoofdsponsor aan haar sponsorportefeuille toe mogen voegen. Dit is steigerplank.nl en Van 
Hout & Zo. Tijdens het opbouwen van de tent kwam de directie van dit bedrijf het sponsorcontract tekenen. Hierbij 
was ook het dagelijks bestuur van de dorpsfeesten aanwezig. Naast Bavaria en de Rabobank heeft de dorpsfeesten 
nu dus een derde hoofdsponsor.

Daarnaast kwamen zij ook nog het hout brengen voor de grote sponsortoren, welke als toegangspoort tot de 
feesttent dient. Dit is een van de vele mogelijkheden waarop sponsoren hun (reclame)uiting kunnen doen.

Beek en Donk - Politieke partij 
PNL houdt op maandag 13 mei 
haar openbare voorbespreking 
ter voorbereiding op de 
raadsvergadering van donderdag 16 
mei. 

Tijdens deze voorbespreking komen 
onder andere bestemmingsplan 
Dorpstraat 82-86 en MC De Dreef 
in Aarle-Rixtel, de begroting van de 
nieuwe Omgevingsdienst Zuidoost 
Brabant en de stand van zaken 
over de Toekomstvisie Laarbeek 
2020 aan de orde. Ook wordt de 

raad voorgesteld om de commissie 
AB te mandateren betreffende 
het vaststellen en verstrekken 
van opdracht tot feitenonderzoek 
declaraties burgemeester 2011-
2012.

In de raadsvergadering van 
donderdag komt ook het 
advies van de stuurgroep over 
Peelsamenwerking 6.1 aan de 
orde. De behandeling van dit 
agendapunt heeft een opiniërend 
karakter, waarbij de inwoners van 

Laarbeek uitgenodigd worden 
om tijdens de raadsvergadering 
hierover in te spreken. Aanmelden 
kan bij de raadsgriffier. Tijdens de 
voorbespreking wordt ook uitgebreid 
stilgestaan bij Peelsamenwerking 
6.1. 

Wie mee wil praten, interesse heeft 
of vragen en/of opmerkingen, 
ook over andere onderwerpen, is 
van harte welkom op maandag 
13 mei om 20.00 uur in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk.

Uitslagen senioren
Sparta’25 1-Limburgia 1            1-3
IVO 2-Sparta’25 2                     1-3
Mariahout 2-Sparta’25 3            1-1
Sparta’25 4-SSE 2                      3-2
Sparta’25 5-Boekel Sport 3        1-2
Sparta’25 6-Fiducia 2                 1-2
Ollandia 3-Sparta’25 7               0-1
Schijndel 6-Sparta’25 8              4-0
Bavos 4-Sparta’25 9                   5-1
Mariahout 5-Sparta’25 10         2-7
Sparta’25 VR1-Brabantia VR1    6-3
Boerdonk VR1-Sparta’25 VR2   1-6
Sparta’25 Vet-Mulo Vet             0-3 
Venray G1-Sparta’25 G1            3-4

Uitslagen jeugd
Rood Wit’62 A1-Sparta’25 A1   2-1
SPV A1-Sparta’25 A2                1-2
Sparta’25 B1-Nooit G B1            1-1
Blauw G’38 B3-Sparta’25 B2      2-3
Sparta’25 B3-Erp B3           7-2
Deurne C1-Sparta’25 C1            6-1
Sparta’25 C2-Keldonk C1          2-3
Schijndel C3-Sparta’25 C3         3-0
Sparta’25 C4-NWC C5              4-2
Sparta’25 D1-Berghem S D1      3-2
Sparta’25 D4-Boekel S D4          7-1
Sparta’25 E1-Boekel S E1           2-1
Sparta’25 E3-Gemert E9             8-3
Sparta’25 E6-VOW E4             16-0
Sparta’25 F2-Handel F1             4-3
Mariahout F2-Sparta’25 F3        2-4
Mierlo H F4-Sparta’25 F4          3-0
Venhorst F4-Sparta’25 F7          3-3
Sparta’25 F8-Erp F4        10-0
Sparta’25 F9-VOW F4             12-2
Rood W’62 JG1-Sparta’25 JG1  5-2
Sparta’25 MB1-Jul Mill MB1      0-2

Programma zaterdag 11 mei
17:00 ELI Vet-Sparta’25 Vet
13:00 Sparta’25 G1-Schijndel G1
14:30 Sparta’25 A1-Heeswijk A1
13:00 Nijnsel C1G-Sparta’25 C2
09:50 E-5 Toernooi Milheeze
13:30 F-7 Toernooi Milheeze
13:50 F-9 Toernooi Milheeze

Programma zondag 12 mei
14:30 Bekkerveld 1-Sparta’25 1
12:00 Sparta’25 7-Gemert 7
12:00 Blauw Geel’38 10-Sparta’25 8
12:00 ELI 4-Sparta’25 9
10:00 Sparta’25 VR2-UDI’19 VR2

Programma zaterdag 11 mei 
10:00 Mariahout F3 - Blauw 
Geel’38 F17 
10:15 Blauw Geel’38 F15 -  
Mariahout F4 
10:30 Gemert F5 - Mariahout F2 
13:00 Mariahout D2 - Blauw 
Geel’38 D8 
13:00 Mariahout C1 - S.V. 
Brandevoort C1 
13:00 Boerdonk C1 - Mariahout C2
14:30 Mariahout A1 - RKPVV A1

Programma zondag 12 mei
10:00 Bavos 5 - Mariahout 4 
10:30  Mariahout 5 - Rood Wit’62 5 
12:00 Vorstenbossche Boys VR1 - 
Mariahout VR1

Programma woensdag 15 mei
18:30 SC Helmondia C2 - Mariahout 
C1

Programma zaterdag 18 mei 2013 
10:15 Blauw Geel’38 F16 - 
Mariahout F3

Programma Jeugd
Woensdag 8 mei
19.00 ASV’33 B1 – SVEB B1
19.00 ASV’33 E2G – SSE E2G
18.45 ASV’33 F1 – Stiphout Vooruit F1
18.30 ASV’33 F5 – Gemert F9

Zaterdag 11 mei
12.45 Deurne B2 – ASV’33 B1
10.45 Bruheze F6 – ASV’33 F5
Maandag 13 mei
19.00 UDI’19 MC1 – ASV’33 MC1
18.30 Erp E6 –ASV’33 E3G
18.30 ASV’33 F1 – Bruheze F1
18.30 ASV’33 F4 – Erp F3

Dinsdag 14 mei
19.00 Blauw Geel’38 F13M – 
ASV’33 F3G

Programma Veteranen
Zaterdag 11 mei
16.30 Stiphout Vooruit – ASV’33

Programma Senioren
Dinsdag 7 mei
19.00 ASV’33 VR1 – Lierop VR1

Zondag 12 mei
Geen programma

Uitslagen Jeugd
Woensdag 1 mei
Gemert C4 – ASV’33 C2 4-5

Zaterdag 4 mei
ASV’33 A1 – Stiphout Vooruit A1  
Afgelast
ASV’33 B1 – ZSV B2   
2-1
DVG C2 – ASV’33 C3   
0-5
HVCH MC1 – ASV’33 MC1  
1-3
SSE D1 – ASV’33 D1   
0-6
ASV’33 D3 – Fiducia/Elsendorp D1 
2-8
ASV’33 E1G – Gemert E4  
1-7
NWC E6 – ASV’33 E2G  
2-4
Rhode F10 – ASV’33 F3G          4-3
Uitslagen Veteranen
Zaterdag 4 mei
ASV’33 – ELI 9-3

Uitslagen Senioren
Donderdag 2 mei
Nijnsel 4 – ASV’33 3 3-6
Zondag 5 mei
ASV’33 1 – Vorstenbossche Boys 1 
3-2
ASV’33 2 – Rhode 3   
1-1
Avesteyn 3 – ASV’33 3  
5-1
RKPVV 4 – ASV’33 5   
0-3
ASV’33 6 – RKPVV 5   
Afgelast
Elsendorp VR1 – ASV’33 VR1  
2-3

Programma:
Zaterdag 11 mei 2013:
14.30 ELI A2 – Someren A4
10.00 ELI F2 – Erp F6

Veteranen:
17.00 ELI – Sparta ‘25 

Zondag 12 mei 2013:
12.00 ELI 3 – DVG 3  
12.00 ¬ELI 4 – Sparta ’25  9
11.15 ELI 5 – RKPVV 5

Dinsdag 14 mei 2013:
19.00 ELI C2 – Irene C1

Woensdag 15 mei 2013:
19.00 ELI D1 – ERP D2
19.00 Bruheze A1 – ELI A1
19.00 Blauw Geel F15 – ELI F4 

Zaterdag 18 mei 2013:
14.30 ELI A1 – Someren A2

Veteranen
17.00 Bavos – ELI

In het Buurthuis in Mariahout was 
woensdag 1 Mei de jaarlijkse
prijsuitreiking van de regio 
biljartcompetitie
de uitslag is
 
1    Lieshout B           104,30 %
2    Zijtaart                103,48 %
3    Lieshout A           101,71 %
4    Nijnsel                 101,63 %
5    Breugel A             100,81 %
6    Nuenen                  99,22 %
7    Breugel B               98,43 %
8    Beek en Donk         96,76 %
9    St. Oedenrode B     96,62 %
10  St. Oedenrode A     96,20 %
11  Mariahout               94,53 %
Uitslag biljartvereniging ‘Van de 
Rooje’

Uitslagen 03 mei 2013

Jan v Grinsven Frank Bouw    0-2
Mark vd Burgt Frank Bouw    1-3
Jan v Grinsven Philip Oosthoek0-3
Dave vd Burgt Geert-Jan Otten3-1
Dennis v Dommelen 
Niels Schoonings         0-3 

Stand per 03 mei 2013

1. Philip Oosthoek 26    48
2. Dave vd Burgt 23    47
3. Geert-Jan Otten 24    44
4. Niels Schoonings 25    44
5. Marcel Bekkers 24    39

Standen
A Klasse
A de Koning 30 39 
A Barten 30 39
A Smits  30 36
H van de Berg 30 34
J Verbakel 30 33
L van Griensven 30 32
J Labes  30 31
G van de Elsen 30 29
T de Louw 30 29
H van de Vegt 30 29

H Mastbroek 30 29
H van Kleef 30 28
G van Osch 30 27
H Verhappen 30 23
L van Bree 30 22
H van de Boom 30 20

B Klasse
H Biemans 32 42
Fr Wilbers 32 40
M Swinkels 32 40
M Steegs 31 36
H van den Elzen 32 35
A Maas  32 36
L Muller  32 34
B Beerens 32 34
J van Neerven 31 33
C Verschuren 32 31
H Bouwmans 31 30
A Rooijakkers 32 30
M van de Elsen 32 27
M vd Biggelaar 31 25
W Swinkels 27 23
H Poulisse 32 20
J Hesselmans 31 18

C Klasse
M Verbakel 30 48
H Korsten 30 29
J Kerkhof 30 38
P Rooijackers 30 38
L Migchels 30 35
H Hollanders 30 33
A Kluijtmans 30 30
Th van Hoogstraten 30 30
Th Spierings 30 27
P Goossens 30 24
H Hendriks 30 22
Fr Poulisse 30 21
B van de Vorst 30 21
W Vorstenbosch 30 20
J van Dijk 30 20

D Klasse
A Wagemans 32 46
B van Wanrooij 32 41
Fr Tak  32 40
E Baring  32 38
H de Jager 32 38
C Marin  32 35
M Villalon 32 34
T Raaijmakers 32 34
M van Gend 32 30
Fr vd Linden 32 30
P Verhagen 32 27
A van Osch 32 27
C Oppers 32 26
P van Zeeland 32 25
J Swinkels 32 25
Th Verheijen 32 24
H Heldoorn 32 24

biljarten

Sparta’25 V.V. Mariahout

A.S.V.

Programma / Uitslagen

ELI

Al uw sport en verenigingsnieuws wordt 
gratis geplaatst

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

krantDe
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Peter Wilms (62) hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen

Angelo Wilkes maakt zich op voor groot gevecht

EK Show geslaagd voor De Oude Molen

Eerste plaats voor Pleun Willems bij 
Rolrinckelwedstrijd

Beek en Donk - Hij is ruim 62 lentes 
jong  en zijn vrouw was hem tot 
afgelopen week elke zondag kwijt. 
Of daar nu verandering in komt, 
is niet zeker. Dat Peter Wilms, de 
vedette van Sparta’25 6, op 62-jarige 
leeftijd zijn voetbalschoenen aan de 
wilgen hangt, dat is wel zeker.  

“Voetballen kan ik niet meer  
vanwege mijn leeftijd. Het is echt 
op. De derde helft is natuurlijk een 
ander verhaal. Die heb ik altijd al 
belangrijk gevonden, maar daar 
kan ik ook in de toekomst aan deel 
blijven nemen”, aldus Peter, die 
nog nahijgend langs de kant van 
het voetbalveld staat te kijken naar 
zijn ploeggenoten. Het staat op dat 
moment 1-1.

Onder luid applaus van het 
aanwezig publiek kreeg de 
voetballer van het 6e elftal kort 
daarvoor - rond de 80ste minuut 
-  een publiekswissel. De laatste 
officiële wedstrijdminuten op het 
veld waren voor Peter verstreken. 
Blij was hij niet dat hij gewisseld 

werd, maar het applaus en de 
aanwezige bloemen deden hem 
toch goed. “Het komt nu misschien 
over dat het me allemaal niet zoveel 
doet, maar eerlijk is eerlijk: ik vind 
het heel erg om te stoppen”, aldus 
Peter.

Zijn vrouw vult aan: “De hele week 
is Peter thuis bezig met trainen 
om fit te kunnen blijven. Het was 
mooi dat hij nog steeds kon blijven 
voetballen. Weliswaar de laatste 
tijd geen negentig minuten meer, 
maar hij bleef goed meedoen. Nu 
is de tijd gekomen dat hij moet 
stoppen, maar dat is ook niet gek 
op je 62ste.”

Peter, ietwat druk en verward van 
alle aandacht, vult aan: “Ik heb ruim 
vijftig jaar gevoetbald, zowel op het 
veld als in de zaal. Bij Sparta’25 
heb ik in veel teams gezeten. Het 
vierde, zesde, zevende, achtste, 
negende elftal, noem maar op, ik 
heb ze allemaal gehad. Net als alle 
posities in het veld trouwens.” De 
voetballer kijkt tevreden terug op 

zijn voetballoopbaan: “Een paar 
keer ben ik kampioen geworden. 
Mijn teams waren altijd erg leuk, ik 
heb er echt van genoten.” Waarop 
omstanders, bestaande uit zijn 
coach, vrouw, teamgenoten en een 
paar toegestroomde supporters 
instemmend knikken, maar ook 
daarop lachend aanvullen dat Peter 
heel goed is in de derde helft. 

Niet veel later maakt de 
tegenstander een goal. “Zie je 
nou wel! Nou ben ik eruit en dan 
scoren ze. Dat is altijd zo!”, roept 
de – toen nog -  oudst spelende 
voetballer van Sparta’25. Zijn coach 
Jos Bussers begint hard te lachen: 
“Tja… Dit had ik al voorspeld dat 
dit zo zou gaan. Dat zegt Peter 
altijd als ik hem eruit haal en toeval 
of niet: het gebeurt ook vaak.” Het 
fluitsignaal gaat en de ploeg vertrekt 
richting de kleedkamer. “Nu op 
naar een lekkere pot bier!”, en 
daarmee verlaat de trotse 62-jarige 
voetballer met een glimlach, voor 
de allerlaatste keer in voetbaltenue, 
het sportveld. 

Hij is al Europees Kampioen, en 
als het aan hem ligt ook op korte 
termijn Wereldkampioen. Na een 
aantal maanden van rust stapt 
kickbokser Angelo Wilkes (26) uit 
Gemert zondag in de ring tijdens 
een groot boks- en kickboksgala in 
Eindhoven. 

“Dit hoort bij de voorbereiding op 
het gevecht voor de wereldtitel, 
welke in november plaatsvindt en 
welke ik héél graag wil winnen”, 
vertelt de leerling van Riny 
Heesakkers van Boksclub Laarbeek. 
Sinds een jaar traint Angelo Wilkes 
daar en vult hij ook de taak als trainer 
in. “Ik heb een paar maanden rust 
gehad, maar ben me nu volop voor 
aan het bereiden op het komende 
seizoen. Zondag begint dit voor mij 
in Eindhoven. Ik moet daarvoor nog 

wel een aantal kilo afvallen. Maar 
dat komt wel goed, daar heb ik 
vertrouwen in.”

De tegenstander van Angelo is een 
Roemeen, maar veel weet hij er niet 
over. “Dit is maar goed ook, want 
dan ga ik me daarop instellen. Nu 
weet ik niets en ga ik er blanco 
in. Dat is beter.” De professionele 
kickbokser traint op het moment 
zeven keer per week. “Ik wil heel 
graag nog de wereldtitel halen. Mijn 
laatste jaren voor het kickboksen 
gaan in. Deze sport kun je hooguit 
tot je dertigste beoefenen, langer 
wil ik ook niet. Dat betekent 
dat ik komende jaren zeker de 
allerhoogste top wil bereiken.”

Als het aan Riny ligt, blijft Angelo 
nog lang bij Boksclub Laarbeek. 

“Angelo is hier nu trainer, maar 
het is ook de bedoeling dat hij 
mijn boksschool gaat overnemen. 
Over een tijdje heb ik mijn eigen 
accommodatie (het voormalige 
pand van Sportschool Laarbeek). Ik  
ben al 67, dus ik ga het langzaam 
afbouwen, zo kan Angelo het 
langzaam overnemen.”

Trainer Riny Heesakkers doet er alles 
aan om het gevecht om de wereldtitel 
in Beek en Donk te houden. “De 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
Als het goed is, organiseer ik het 
Wereldkampioenschap, dat op 10 
november gehouden wordt”, aldus 
de eigenaar van Boksclub Laarbeek. 
Als het allemaal doorgaat, vindt 
dit gala plaats in zijn ‘nieuwe’ 
sportschool aan de Otterweg in 
Beek en Donk. 

In het Italiaanse Modena reden 
17 leden van RC De Oude 
Molen prima wedstrijden tijdens 
het Europees Kampioenschap 
Showrijden op rolschaatsen. Het 
niveau van de wedstrijden was 
enorm hoog, waarbij de Italianen 
en de Spanjaarden de toon zetten, 
en er met de titels vandoor gingen. 
De nummers van RC De Oude 
Molen bleven prima overeind, en 
de teams vonden goede aansluiting 
bij de rest van Europa.

Abstracte thema’s, veel vaart in 
de nummers, met ingewikkeld 
voetenwerk en heel veel verrassende 
bewegingen. Dat waren kortgezegd 
de kenmerken van veel winnende 
nummers bij dit EK. Wat dat betreft 
pasten de thema’s en uitwerking 
van RC De Oude Molen prima bij 
de Europese concurrentie. Maar het 
valt niet mee om                                    te 
boksen tegen teams die dagelijks 
kunnen trainen op grote banen. De 
faciliteiten waar sommige landen 
over kunnen beschikken is niet te 
vergelijken met de kleine baan waar 
het team in Nederland traint.

Het Jeugdteam reed zich met Color 
the Music naar de 10de plaats. De 
verdiende punten waren netjes, en 
de verschillen klein. Het Jeugdteam 
van De Oude Molen was het 
enige jeugdteam dat door de Bond 
geselecteerd was voor deelname. 

Van het Kwartet daarentegen 
reden er 3 Nederlandse teams. Het 
abstracte Fragile Emotions werd 
door de jury zeer hoog gewaardeerd, 
en bereikte de beste plaats van de 
Nederlandse kwartetten. Ook de 
Kleine Groep reed een uitstekende 
wedstrijd. Dit team reed met 1 
persoon minder, door een blessure 
net voor het vertrek naar Italië. Met 
11, in plaats van 12 rijden levert 
net wat problemen in de uitgezette 
choreografie van het nummer. 
Dat er desondanks punten in de 
8 verdiend werden was een super 
prestatie van deze Kunstrijders. 
Een mooie 12de plaats was het 
resultaat.

Voor alle deelnemers was het een 
super ervaring om aan dit EK deel 
te nemen. Naast de sportieve strijd 
was er ook tijd voor ontspanning 
en het versterken van de teams. 
Voor trainers en kunstrijders was er 
veel te zien en zijn er veel ideeën 
opgedaan voor nieuwe nummers, 
kleding en technieken. Er kan 
nu even uitgerust worden, maar 
dan is het snel weer trainen en 
nieuwe nummers maken. Volgend 
jaar wordt het EK in Nederland in 
Almere gereden. Natuurlijk hoopt 
RC De Oude Molen ook daar bij te 
mogen zijn. Meer informatie is te 
vinden op de website: 
www.rcdeoudemolen.nl

In Zaandam vond zondag 5 mei 
een rolrinckelwedstrijd plaats. 
Deze wedstrijd Kunstrolschaatsen 
is voor beginnende rijdsters en 
rijders. Acht jonge leden van RC 
De Oude Molen reden mee in deze 
wedstrijden. De Beek en Donkse 
Pleun Willems reed zich vol 
overtuiging naar een mooie eerste 
plaats. Ook voor de andere leden 
was het een spannende en mooie 
dag.

Beginnen met kunstrijden op de 
rolschaats is in eerste instantie vooral 
leren om op de wielen te blijven 
staan en mooi voetje over te zetten. 
Vooruit, achteruit, door de bocht. 
De meesten hebben het snel in de 
wielen en dan gaan ze trainen op de 
kunstjes. Zweven, een sprongetje, 
pasjes, draaien, en alles steeds een 
graadje moeilijker. Zodra de eerste 
technieken beheerst worden, is het 
tijd voor de wedstrijden. 

Bij deze Rolrinckelwedstrijden is 
vooral het meedoen van belang. 
Helemaal alleen je kür rijden voor 
jury en publiek op een grote vreemde 
baan is voor veel jonge deelnemers 
geen makkelijke opgave. Trainers 
zijn dan ook al tevreden als de jonge 
kunstrijdsters hun kür netjes rijden, 
zoals in de training. Als ze dan de 
sprongetjes en andere technieken 
nog beter uit weten te voeren dan 

de concurrentie is het helemaal 
prachtig. 

In de wedstrijden zijn de deelnemers 
ingedeeld in leeftijdsgroepen, 
waarbij de Rolrinckels-A het jongste 
zijn. Saar Willems en Cloë de Ridder 
beginnen net met wedstrijden en ze 
behaalden de 14de en 15de plaats. 
Bij de Rolrinckels-B1 reed Pleun 
Willems met al iets meer ervaring in 
de benen. Alles in haar kür lukte, en 
ze mocht het hoogste trapje van het 
erepodium beklimmen als beloning 
voor haar harde werk. In deze groep 
behaalde Lana Raaijmakers plaats 
6 en Daantje Romonesco plaats 7. 
In een groot deelnemersveld een 
prima prestatie.

Ook een grote groep deed mee bij 
de Rolrinckels-B2. Hier reed Luna 
Hurkmans zich naar de 2de plaats. 
Elisabeth Jansen werd 4de en 
Carmen Raaijmakers behaalde de 
vijfde plaats. Deelnemers, trainers 
en supporters waren tevreden over 
de geleverde prestaties en behaalde 
resultaten. Nu de spanning van de 
wedstrijd achter de rug is, kunnen 
deze leden zich helemaal richten op 
het trainen voor de Zomershow, die 
ze 16 juni gaan presenteren. Meer 
informatie over de rolschaatssport is 
te vinden op 
www.rcdeoudemolen.nl.

rolschaatsen



Vrijdag 10 mei 201320 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

voetbal
ASV’33 Dames kampioen Sparta’25 handhaaft zich in eerste klasse

Meiden U18 BC Lieshout kampioen

Drukte VV Mariahout houdt nog even aan

Aarle - Rixtel - Na een heel goed 
seizoen werden de Dames van 
ASV’33 gisteren in een zinderende 
wedstrijd glansrijk kampioen.

In de uitwedstrijd tegen concurrent 
Elsendorp zou het dan moeten 
gaan gebeuren. Alles was perfect 
geregeld, er werd zelfs naar de 
uitwedstrijd per touringcar vanuit 
het sportpark naar Elsendorp 
vertrokken. Dit was ook nog eens 
heel erg gezellig. Ook al was alles 
nog zo goed geregeld, de dames 
van ASV’33 moesten het toch echt 
zelf waarmaken. Maar onder de 
perfecte begeleiding van Francien 
Cornelissen en Hans Keunen kon 
het bijna niet meer fout.

Na de aftrap in Elsendorp liep 
alles volgens plan. Na 5 minuten 
was het Brit van Brug die de score 
voor ASV’33 opende: 0-1. ASV’33 
was sterker maar kon de score 
niet verder uitbouwen en zo bleef 
Elsendorp in de wedstrijd. Toch was 
het Julia Dijkmeier die 6 minuten 
voor de rust ASV’33 op een 0-2 
voorsprong bracht.

Na de thee kwam er een herboren 
Elsendorp in het veld. Het team wist 
in de 1e minuut van de 2e helft de 
achterstand al terug te brengen 
tot 1-2. In de daarop volgende 15 
minuten kon ASV’33 maar moeilijk 

onder de druk van Elsendorp 
vandaan komen. Uiteindelijk was 
het wederom Julia Dijkmeier die 
met een knappe actie de 1-3 op 
het scorebord bracht. Het vele 
meegereisde publiek vanuit Aarle-
Rixtel was helemaal in de nopjes 
toen ASV’33 een penalty kreeg na 
het onderuithalen van Brit van Brug. 
Wanneer deze penalty goed benut 
zou worden, zou een kwartier voor 
tijd de beslissing vallen en zou het 
kampioenschap binnen zijn. Echter 
de zenuwen bleven de ASV’33 
dames parten spelen en de penalty 
werd gemist.

Elsendorp greep direct haar kans 
en scoorde de 2-3, en dat met nog 
maar 14 minuten te spelen. Alles 
was weer open. Nog nooit duurde 
14 minuten zo lang geduurd als 
afgelopen zondag in Elsendorp, 
maar met strijd en goed voetbal 
werd het laatste fluitsignaal 
uiteindelijk gehaald. Een ontlading 
van jewelste speelde zich af op 
het veld. Deze dames hebben 
geschiedenis geschreven. Na 80 jaar 
ASV’33 is er eindelijk een dames 
elftal kampioen!
Na een gezellige en luide terugreis 
vanuit het Elsendorpse naar Aarle-
Rixtel bleef het nog lang onrustig, 
zoals dat zo mooi heet. Dames van 
harte proficiat!

Beek en Donk - Sparta’25 kon de 
laatste thuiswedstrijd de goede 
reeks van de afgelopen weken 
niet voortzetten. BSV Limburgia 
won verdiend met 1-2, door prima 
compact te verdedigen en efficiënt 
met de kansen om te gaan. Zoals 
vaker in deze competitie kwamen 
de groenwitten al vroeg op 
achterstand. 

De pijlsnelle Villareal kwam op 
links goed door. Zijn voorzet kon 
door Niek Antonides nog worden 
onderschept, maar in de rebound 
was het Randy Quaedackers die de 
0-1 scoorde. Enkele minuten later 
had de 1-1 op het bord moeten 
staan. Rene Brouwers gaf vanaf links 
goed voor op de geheel vrijstaande 
Robert Engels maar deze miste het 
doel van vijf meter afstand ruim. 
De wedstrijd kabbelde rustig door 
en vlak voor rust plaatste oud-psv 
speler Kevin Hofland de bal uit een 
vrije trap prima achter de kansloze 

Niek Antonides: 0-2. 

Vanaf de aftrap belandde de bal op 
20 meter voor de voeten van Rene 
Brouwers en met een strak schot 
bracht hij de 1-2 op het scorebord. 
Na rust hadden de toeschouwers 
meer verwacht van de groenwiten. 
Teveel spelers haalden hun normale 
niveau niet en daardoor kon 
BSV Limburgia simpel overeind 
blijven. In de 65 minuut mochten 
Limburgers uit een counter nog een 
corner nemen. De ingekopte bal 
werd gesmoord en viel plots voor 
de voeten van Timo van Gils. Hij 
bracht de eindstand op 1-3.  

Ondanks deze nederlaag handhaaft 
Sparta ’25 zich in de eerste klasse. 
Na de laatste thuiswedstrijd van dit 
seizoen werden enkele voetballers 
en vrijwilligers bedankt door 
secretaris Cor Engels. Aanvoerder 
Rolan van Melis werd gehuldigd 
voor zijn 100e officiële wedstrijd in 

het eerste elftal van de groenwitten. 
Na twee seizoen vertrekt doelman 
Niek Antonides naar buurman 
vv Gemert. Na 14 seizoenen 
en 338 wedstrijden te hebben 
gespeeld in het standaardteam 
gaat Thijs Kluijtmans in het nieuwe 
seizoen bij de lagere senioren zijn 
voetbalkunsten vertonen. Voor 
de Beek en Donkse hoofdmacht 
een groot verlies welke ingevuld 
moet worden met enkele jeugdige 
talenten. Elftalleider Erwin Gramser 
nam na vijf seizoenen afscheid. 
Monique van de Westerlo was 
zes jaar verantwoordelijk voor 
het begeleiden van de Pupil van 
de Week, ook zij werd bedankt 
voor haar verdiensten. De loterij 
bij de thuiswedstrijden t.b.v. de 
jeugdafdeling was tien jaar in 
handen van Rob en Truus Klomp 
Bueters. In het nieuwe seizoen 
zullen ook hier vervangers voor 
gevonden moeten worden.

Lieshout - De meiden van Onder 
18 van Basketbal Club Lieshout 
kregen nieuwe doelstellingen om 
vanuit de basis te gaan werken 
en de fundamentele zaken te 
verbeteren. Er werd gekozen voor 
het verbeteren van de verdediging 
en het schot. 

Week in week uit werd er 
getraind en na het schaven van 
de schottechnieken werd er al 
snel vooruitgang geboekt. De 
verdediging werd aangepast naar 
een man to man verdediging. Met 
een goede dosis inzet afgewisseld 
met lol op de trainingen werd het 
basketbal steeds beter. In het eerste 
deel van het seizoen brachten de 
meiden het van de 4e naar de 2e 
klasse. Een mooie prestatie. 

Na de kerst werd de coaching 
overgenomen. De trainingen 
bleven op dezelfde wijze ingedeeld. 
Er kwam ruimte om 2x per week 
te trainen en in combinatie met 
Dames 1. Al snel bleek dit een goede 

keuze te zijn. Verdedigend waren 
de veranderingen goed. Vanuit 
een man to man verdediging kon 
er beter gebruik gemaakt worden 
van de snelheid van het team. Op 
deze manier konden de meeste 
wedstrijden worden gewonnen. 
Doordat 2 teams oudere speelsters 
in het team hadden, konden die 
geen kampioen worden. 

Tot voor kort was het bij de 
meidengroep niet bekend dat 
het kampioenschap erin zat. 
De concurrenten trokken in de 
onderlinge ontmoetingen aan het 
korte eind. De hechte groep uit 
Lieshout bleef de wedstrijden lekker 
spelen, met veel snelheid en een 
goede verdediging. Vorige week kon 
het kampioenschap al veilig gesteld 
worden indien er gewonnen zou 
worden tegen de directe concurrent 
OBC. Door vakanties konden slechts 
3 speelsters meespelen en werd het 
team opgevuld door de meiden 
van Onder 16. De thuiswedstrijd 
was eerder dit seizoen gewonnen 

met 12 punten verschil. Het doel 
was om bij verlies het verschil hoe 
dan ook kleiner te houden dan die 
12 punten om alsnog kampioen 
te kunnen worden. Helaas verloor 
BC Lieshout, maar met slechts 8 
puntjes. De laatste wedstrijd tegen 
Jink moest nu wel gewonnen 
worden. 

De zenuwen hadden zich de 
intussen aardig opgebouwd, maar 
met vertrouwen werd er uitgekeken 
naar de laatste wedstrijd. Een 
gevulde tribune met supporters 
waren getuige van deze wedstrijd. 
Een spannend en zenuwachtig 
begin bracht de wedstrijd langzaam 
op gang. Hoe meer de wedstrijd 
vorderde hoe beter er gespeeld 
werd. Na 40 lange minuten was het 
zover. Een huldiging met medailles, 
taart en champagne, het verdiende 
kampioenschap. Een prachtige 
prestatie na een seizoen hard 
werken, proficiat. 

Mariahout - Het vaandelteam 
van Voetbalvereniging Mariahout 
speelt op zondag 12 mei haar 
eerste promotiewedstrijd uit tegen 
Herpinia uit Herpen. De wedstrijd 
begint om 14.30 uur. Er wordt een 
touringcar geregeld voor supporters 
die mee willen naar deze wedstrijd.

Op donderdagavond 16 mei 
komt Herpinia naar sportpark De 
Heibunders om de return te spelen. 
De aanvang hiervan is 19.00 uur. 
Kijk voor alle informatie over de 
uit- en thuiswedstrijd op www.
vvmariahout.nl.

De A1 van Mariahout kan zaterdag 
kampioen worden. Zij gaan de strijd 
aan tegen RK PVV uit Helmond. 

Wilko Verhoeven neemt in deze 
wedstrijd afscheid als trainer. Hij is 
vele jaren een positief voorbeeld 
geweest voor de A-junioren van 
Mariahout. Na ruim vijftien jaar 
draagt hij het sotkje over aan 
Robert Bosbeek. VV Mariahout 
wil Wilko hartelijk danken voor 
zijn grote inzet en tevens Robert 
succes wensen voor het volgende 
seizoen als trainer en coach van de 
A-junioren. 

Ook worden er nog de nodige 
jeugdtoernooien gehouden op 
sportpark de Heibunders. Op 
zaterdag 18 mei is er een toernooi 
voor de D1 en de D2. Op zondag 
19 mei komen de E1, E2, F1, F2, F3, 
en de F4 aan beurt om een toernooi  

te spelen. Iedereen is van harte 
welkom om eens te komen kijken 
hoe de jeugdige jongens en meisjes 
van Mariahout hun talenten laten 
zien op het voetbalveld.

En dan is er naast dit alles 
ook nog het alom bekende 
buurtvoetbaltoernooi. Dit vindt 
plaats maandag  3 juni tot zaterdag 
8 juni op sportpark de Heibunders. 
Jongerenorganisatie Yammas 
houdt dan ook haar voetbalweek, 
waardoor de jongeren dan ook 
strijden in buurtteamverband. 

Voetbalvereniging Mariahout 
nodigt iedereen van harte uit om bij 
de activiteiten aanwezig te zijn.

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 14:00 uur tot 01:00 uur

vrijdag en zaterdag van 14:00 uur tot 02:00 uur
zondag van 14:00 uur tot 00:00 uur

Bestellingen vanaf €5,- worden in Aarle-Rixtel gratis bezorgd.
Elders worden bestellingen vanaf €9,- gratis bezorgd

GRILLROOM - PIZZERIA – SHOARMA – DÖNER KEBAB 

Dorpsstraat 4 | Aarle-Rixtel
Tel 1. 0492- 77 77 52 | Tel 2. 0492 - 77 55 68

GSM: 06 44 04 70 77

Bij elke € 10,- krijgt u één bon.
Bij 15 bonnen krijgt u € 10,- korting op uw volgende bestelling.

*Bonnen kunnen alleen ingeleverd worden bij afhalen

Doorlopende Bonnenactie:

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

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

HIJ MAAIT U (GE)NIET

Mooi Rooi 2013 Husqvarna wk 19.indd   1 5/1/2013   3:14:21 PM
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tafeltennis

zaalvoetbal

Hollandse aanmoediging voor Duitse 
clubs?
Het is lang geleden dat veel 
Hollanders op de hand waren voor 
een Duitse club. Nee, om nog 
duidelijker te zijn, wij Hollanders 
zijn nooit “voor” een Duitse club, 
als er gevoetbald wordt.
Waar dat vandaan komt mag Joost 
weten, maar het zal nog immer wel 
verband houden met die verloren 
finale in Munchen, ‘viele Jahren 
her’!
En wat gebeurde er dan toch 
de afgelopen weken, tijdens de 
halve finales tussen de Spaanse 
miljoenenclubs Real en Barcelona 
en de Duitse giganten Bayern en 
Dortmund?
Wie je ook sprak en wie je ook 
hoorde, men hoopte dat de 
Duitsers zouden winnen! Toch niet 
alledaags, deze constatering en 
waarom? Is men het tic-tacvoetbal 
van Barcelona moe, vindt men 
Mourinho niet te pruimen of is 
men die arrogantie van die andere 
Madrileen Ronaldo beu?
Wellicht dat dit allemaal meespeelt 
in de euforie voor de Duitse clubs.
Maar ik kan me toch ook niet aan 
de indruk onttrekken, dat deze 
sympathie ook aan de Duitse clubs 
Bayern en Dortmund zelf te danken 
is. Wij geraken blijkbaar steeds 
meer en meer gecharmeerd van 
die bevlogenheid, die gretigheid 
en ‘ unversetzliche Kraft’ die  ‘ de 
Duitser’ aan de dag legt.    
Natuurlijk gunnen we het onze 

Robben ook en vinden we het 
leuk dat ‘ broekies’ zoals Gotze 
en Reus zo lekker staan te ballen, 
maar meer nog kijken we naar die 
eenheid en kameraadschappelijke 
bereidheid, die deze twee Duitse 
mannschaften hebben laten zien 
de afgelopen tijd. En iemand die 
het voetbal op de ARD volgt, op 
zaterdagavond van 18.00 tot 
20.00 uur, die zal ook beamen dat 
hij van deze inzet en 90 minuten 
‘ gaan tot ze er bij neer vallen’ 
-mentaliteit, twee uur lang heeft 
kunnen ‘ geniessen’! 
Het zal ook daarom zijn, dat zelfs 
in de tweede liga, de stadions tot 
de nok toe vol zitten, zo’n 30 tot 
40.000 man! Tja, maar niet te 
spreken over onze ‘Jupiler League’ 
dan!
Het zal in ieder geval dan ook wel 
een hele enerverende partij worden, 
daar in het Wembleystadion. Maar 
of er dan ook Hollanders naar toe 
willen reizen, om ‘de Duitsers’ aan 
te moedigen’ dat betwijfel ik dan 
wel weer!

R. van den Enden

D3 Architecten/Cafe Zaal Dave v.d. Burgt Kampioen

Seizoensafsluiting ASV’33 in teken van afscheid

Clubkampioenschappen Cialfo Gym weer een spetterend succes

Fietspuzzeltocht TTV Een en Twintig

Beek en Donk - Na een 
twijfelachtig resultaat van D3 
Architecten/Cafe Zaal Dave v.d. 
Burgt tegen Sevenmiles.nl/Cafe 
Zaal Dave v.d. Burgt (1-1), had D3 
Architecten de hulp nodig van de 
directe concurrent om alsnog de 
kampioensvlag te hijsen. Gezien 
het verloop van de competitie 
mag de ploeg zich de verdiende 
kampioen van de Beek en Donkse 
Zaalvoetbalcompetitie noemen. 

De ploeg won zelf alle wedstrijden 
van de directe concurrentie op 
een gelijkspel tegen v. Kuringe 
Adviesgroep na. Dat D3 Architecten 
de beste ploeg van dit seizoen is, is 
daarmee ook bewezen. Namens het 
bestuur van WAC Beek en Donk: 
Proficiat!!

Vesters/Roos Combinatie kon 
nog profiteren van de misstap 
van D3, maar kon zelf ook niet 
overtuigen tegen een goed spelend 
Rijwielhandel v.d. Berg, dat na een 

kwartier voetballen een voorsprong 
nam en die niet meer uit handen 
gaf. De 4-2 eindstand was dan ook 
dik verdiend. Vesters/Roos kon 
nog wel aanklampen maar maakte 
nooit aanspraak op de winst. Voor 
v.d. Berg blijft daarmee zelfs een 
vierde plaats op de ranglijst nog 
een mogelijkheid. Ondertussen 
kon D3 de verrichtingen van v.d. 
Berg vanuit de kantine bekijken 
en spoelde de zure nasmaak 
van het eigen puntverlies weg 
met de jubelstemming van 
het kampioenschap. Zo liggen 
teleurstelling en succes zoals 
bekend in de sport dicht bij elkaar.

FC Geerts Autobedrijf was dicht 
bij een punt tegen Gebox Antiek 
en Vloeren maar zag, zoals vaker 
dit seizoen, die hoop in de slotfase 
vervliegen. Gebox had het lastig 
tegen Geerts, maar kon een 
achterstand van 3-2 in de laatste 
10 minuten nog ombuigen in een 
4-6 winst. Voor Geerts een duel 

waarin het liet zien toch nog mee 
te kunnen in de A-klasse, maar de 
ploeg zal het volgend seizoen in de 
B-klasse moeten gaan bewijzen. 
Voor Gebox is een 5e plek nog het 
hoogst haalbare.

In de B-klasse stond een duel op het 
spel om de 2e plaats op de ranglijst 
tussen Hurkmans Plaatwerk BV 
en Meulensteen/van Lieshout. In 
een gelijkopgaande strijd gaven de 
ploegen, zoals verwacht, elkaar niet 
veel toe. Uiteindelijk won Hurkmans 
met 2-3 dankzij een doelpunt in 
de allerlaatste minuut van K. van 
Deurzen. Daarmee is Hurkmans 
definitief op de 2e plaats geeindigd, 
en kan het volgend seizoen gaan 
proberen om de stap omhoog te 
maken, nu Traxx is gepromoveerd 
naar de A-klasse.

Uitslagen en programma op 
www.wacbeekendonk.nl

Aarle - Rixtel - ASV’33- Vorstenbossche 
Boys was een wedstrijd om des keizers 
baard, zoals dat zo mooi heet. De 
belangen die op het spel stonden, waren 
puur prestige. Voor Vorstenbosch was 
dat, dat ze met winst de degradatie - 
die al lang boven hun hoofd hing en 
ook feit is geworden - nog enigszins 
waardig wilden afsluiten. Voor ASV’33 
was winst belangrijk omdat ze de 
scheidende trainer Hans van Beek, maar 
ook zeer zeker de afscheidnemende 
spelers Dennis Driessen en Joris v Brug 
de laatste wedstrijd een winstpartij 
gunden.

Vorstenbosch opende de score in de 18e 
minuut van de wedstrijd. De wedstrijd was 
zeer open met twee teams die volop op 
de aanval speelde. Dat brengt met zich 
mee dat er in de verdediging van beide 
teams ook de nodige foutjes werden 
gemaakt. Acht minuten voor de thee 
kwam Vorstenbosch zelfs op 0-2. Voor 
ASV’33 zat het echt niet mee. Diverse 
kansen werden niet verzilverd of goed 
keeperswerk stond resultaat in de weg.

In de 2e helft kreeg het publiek een 
hardwerkend ASV’33 te zien, wat ging 
voor een goed resultaat. En dan krijg 
je uiteindelijk ook loon naar werken. In 
de 61e minuut bracht Thomas Fritsen 
met een afstandsschot de stand op 
1-2 en vlak voor tijd trok Thomas 
Neaum zelfs de stand gelijk tot 2-2. 
De koek was voor ASV”33 nog niet op 
was en in de blessuretijd veranderde 
een afstandsschot van Erwin van Dijk 
zodanig dat de bal in het doel van 
Vorstenbosch belandde: 3-2. Zo sloot 
ASV’33 een heel wisselvallig seizoen 
toch nog met een mooie winst af.

Direct na de wedstrijd namen de spelers 
van de selectie op het veld al afscheid 
van Dennis Driessen en Joris van Brug. 
Dennis heeft het doel van ASV’33 
in 17 jaar meer dan 450 wedstrijden 
verdedigd. Een heel knappe prestatie 
waar heel ASV’33 hem zeer dankbaar 
voor is. Voor Joris van Brug geldt bijna 
hetzelfde. Dertien jaar selectie en 
meer dan 325 wedstrijden is ook een 
zeer knappe prestatie. Heel ASV’33 is 

ook Joris zeer dankbaar voor de vele 
wedstrijden die hij in de selectie heeft 
gespeeld.

Voorzitter Michel Driessen zette even 
later namens heel ASV’33 Dennis en Joris 
nogmaals in het zonnetje en hij bedankte 
hen voor hun inzet en bijdragen in de 
selectie al die jaren. Hierbij kregen beide 
spelers een bloemetje aangeboden en 
een horloge met een ASV’33 inscriptie.

De seizoenafsluiting stond nog verder in 
het teken van afscheid nemen. Afscheid 
werd er namelijk ook nog genomen 
van trainer Hans van Beek. Hans werd 
bedankt voor de twee seizoenen die 
hij bij ASV’33 heeft doorgebracht. 
Verder namen nog afscheid: Heino 
Raaijmakers, Maarten Raaijmakers, 
Marcel Zijp, Bas Raaijmakers, Thomas 
Verbakel, Joop Martens, Jan Manders 
en Harrie Manders. Allen werden heel 
hartelijk bedankt voor hun inzet de 
afgelopen jaren.

200 medailles, 150 diploma’s en 27 bekers: het mooie resultaat van de inzet op de jaarlijkse 
clubkampioenschappen van Cialfo van zaterdag 20 april. 

Weken voorbereiding zaten in het trainen van de oefeningen op de toestellen en de uitvoeringen op 
muziek. Iedereen deed zijn uiterste best, maar per groep waren maar een beperkt aantal bekers beschikbaar.

De dag begon met de allerkleinsten, deze dappere peuters en jongste kleuters mochten aan de papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. Dit deden ze zo goed dat ze 
allemaal een medaille hebben verdiend. Proficiat aan allemaal, 50  kinderen is teveel om ze hier allemaal 
te noemen. Daarna werd het gedurende de dag steeds spannender. Hoe ouder de jeugd, hoe groter de 
spanning. En nadat iedereen zijn of haar oefening had uitgevoerd volgde het kritische oordeel van de jury. 

Hieronder staat de uitslag van de voor Cialfo zeer geslaagde dag die zonder hulp van alle vrijwilligers niet 
mogelijk was geweest, bedankt daarvoor!

Uitslag Clubkampioenschappen Cialfo Gym 2013

Kleuters Meisjes  Kleuters Jongens  Meisjes 1 
1ste Dieneke Penninx 1ste Onyth Ridders 1ste Lin Mei Dekkers
2de Carlijn Beniers 2de Daniel Gosen 2de Mara Schok
3de Philein Vereijken    3de Nienke Botman

Meisjes 2  Meisjes 3  Meisjes 4  
1ste  Maaike Heesakkers 1ste Maud Kornuijt 1ste Sem Jansen
2de Medy Plettenberg 2de Anne van Lent 2de Sarah Vereyken
3de Pien van de Reek 3de Sarah Bontjer 3de Grietje van 
Duijnhoven

Jongens 1  Jongens 2  Mini’s    
1ste Kyell de Haas 1ste Niels Leenders 1ste Desi Otten
2de Cedric Vreugde 2de Tom Verkampen  
3de Tom Plinck 
 
Junioren  Aspiranten     
1ste Kristy van Geel 1ste Jill Kuijpers  
2de Fenne van Boxtel 2de Floor Santegoeds 

Beek en Donk – 
Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig heeft voor de 22e keer een 
fietspuzzeltocht uitgezet. De route 
kan gefietst worden tot uiterlijk 30 
september 2013.

De route kan alleen, met zijn tweeën 
of met het hele gezin gefietst 
worden. De tocht is ongeveer 
50 kilometer lang en loopt via 
Lieshout, Stiphout, Helmond, Bakel 
en de Mortel. 

Langs de route zijn enkele foto’s 
genomen die, in de juiste volgorde 
gezet, nog een mooi prijsje op 
kunnen leveren. De eerste prijs 
bestaat uit een waardebon van 
€50,-  . Daarnaast bestaan de 
prijzen uit waardebonnen van €25,- 
en €12,50 en uit fietscomputers. 

De routebeschrijving en het 
wedstrijdformulier kan voor €4,00 
verkregen worden bij:
Beek en Donk 
• Bloematelier ‘De 4 seizoenen’, 
Piet van Thielplein 15
• Snackbar ‘De Beemd’, Kapelstraat 48
• Drogisterij ‘Jo Ceelen’, Heuvelplein 26
Mariahout:
• A.v.Uden, Nieuwe Erven 12
Lieshout
• Cafetaria eethuis ‘De Kiosk’, 
Heuvel 12

Meer informatie kan verkregen 
worden bij Harrie van den Eijnde, 
Model van der Donckstraat 6, 5741 
BJ in Beek en Donk. Tel : 0492-
464209.

turnen

voor het meest actuele nieuws

Laarbeek.nl
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handboogschieten

Luistert U ook?

 Radio Kontakt verzorgt tijdens de pinksterdagen vanuit de studio een 
marathon-uitzending over de Roparun (vanaf zaterdag 18 mei 17.00 uur tot en 
met 2e pinksterdag 17.00 uur).

Onze verslaggever Gerard Brouwers reist met met het Runningteam Laarbeek  
mee en doet dag en nacht verslag. De Roparun gaat dit jaar in Hamburg van 
start.

Marathonuitzending ROPARUN

Handboogvereniging Strijd in Vrede

Koningsschieten 2013 Handboogschutterij de Eendracht

Uitslag 3e Ganzenwinkel toernooi 
HBS de Eendracht

Ondanks de datum, 5 mei 
bevrijdingsdag, en de uitstekende 
weervoorspellingen verschenen 
er veel schutters uit de regio op 
de banen van Houts Welvaren 
in Mierlo-Hout. Zij hadden zich 
ingeschreven voor de Masters- en 
Veteranenverschieting 25 meter 
1 pijl van de regio. 

Strijd in Vrede had slechts drie 
schutters aan de meet, maar gelukkig 
waren de overige verenigingen 
goed vertegenwoordigd. Martien 
van Deurzen behaalde een 8e 
plaats met een mooie score van 198 
punten in de klasse 60 tot en met 
64 jaar. Henk Caris schoot weer een 
goede wedstrijd en werd eerste met 
221 punten in de klasse 65 tot en 

met 69 jaar. Rita Segers slaagt er de 
laatste weken maar niet in constant 
te presteren, maar haar matige 201 
was goed genoeg voor een eerste 
plaats in de klasse 50 tot en met 54 
jaar.

Nu worden alle pijlen langzamerhand 
gericht op het Koningsschieten van 
25 mei. Zal Bas van den Berg erin 
slagen voor de derde maal op rij 
koning te worden? Als dat lukt, 
onttroont hij Tom van Lieshout 
als keizer en kan Tom een gooi 
doen naar de koningstitel. En daar 
schijnt hij al stiekem rekening mee 
te houden, gezien zijn trainingen 
en zijn scores tijdens de onderlinge 
wedstrijden.  We zullen het zien op 
zaterdag 25 mei vanaf 15.00 uur.

Aarle - Rixtel - De jaarlijkse wedstrijd om de titel van 
Koning bij zweol de jeugd- als seniorenschutters van 
HBS de Eendracht vond op zaterdag 2 mei plaats. 
Vooraf was al bekend dat het een spannende strijd 
zou gaan worden, omdat de kans bestond dat de titel 
voor de 3e keer naar Toon van Hoof zou gaan en hij 
daarmee tot keizer uitgeroepen kon worden. Bij de 
jeugd kon ook Joost Jansen voor de 3e keer op rij 
koning van de jeugd worden.

Bij de jeugd deden vier schutters mee en bij de senioren 
12. De wedstrijd begon om 18.00 uur met voor alle 
schutters eerst 5 proefpijlen en daarna 32 tellende 
pijlen. Om het voor de jeugd niet te laat te maken 
schoten zij series van 2 pijlen, zodat in de pauze al de 
(nieuwe) koning bekend zou zijn en deze prijsuitreiking 
al kon plaatsvinden.

Gedurende de wedstrijd kwam ook steeds meer 
publiek om de schutters aan te moedigen. Zij zagen 
een spannende wedstrijd waarbij de onderlinge 
verschillen erg klein bleven. Bij de senioren waren de 
resultaten voor de pauze matig. Men kon zien dat bij 
verschillende schutters de spanning opliep en men vaak 
nog twijfelde aan de vizierinstellingen. Ook had men 

teveel oog voor de resultaten 
van de tegenstanders en dat 
heeft ook invloed op de eigen 
prestaties. De jeugdschutters 
hadden duidelijk minder moeite 
met de spanning en behaalden 
alle 4 een goed resultaat met 
onderling erg kleine verschillen. 
Na hun 32 pijlen vond de telling 
plaats en bleek dat Joost Jansen 
zich wederom Jeugdkoning van 
HBS de Eendracht mocht noemen. 
Hij behaalde 233 punten. 2e 
Werd Neeltje Verbeeten met 
231 punten en zij werd daarmee 
Jeugdprinses. Als 3e eindigde Stijn 
Geene met 226 punten en vierde 
werd Peerke Verbeeten met 197 
punten.

Na de pauze werd de wedstrijd 
voor de senioren voortgezet en 
werden de resultaten een stuk 
beter. Tot het einde toe bleef 
het bij de schutters spannend 
omdat ook zij geen goed zicht 
hadden op de behaalde resultaten 
van de anderen. Na de 32e pijl 

werd direct begonnen met het tellen van de punten. 
Ook het in groten getale aanwezige publiek had nog 
geen idee wie de mogelijke winnaar zou zijn en het 
was wachten op de prijsuitreiking. Deze werd gedaan 
door de voorzitter Martien van de Graef, maar hieraan 
voorafgaand werd eerst penningmeester Jan Coolen 
met zijn echtgenote Petra naar voren geroepen om 
te worden gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap 
van zowel de Nederlandse Handboogbond als 
Handboogschutterij de Eendracht. Hiervoor ontving hij 
een mooie oorkonde en speld en in de toespraak werd 
hij bedankt voor de getoonde inzet in al die jaren en 
ook nu nog. Voor zijn vrouw was er een mooie bos 
bloemen.

Direct aansluitend werd begonnen met de prijsuitreiking 
en uiteindelijk bleek dat opnieuw Toon van Hoof de 
wedstrijd had gewonnen en wel voor de 3e keer op 
rij! De voorzitter stelde hem daarop de verplichte 
vraag of Toon de titel van Keizer ambieerde waarop hij 
bevestigend antwoordde en daarmee dus de nieuwe 
Keizer werd van Handboogschutterij de Eendracht. 
Allereerst werd hij gehuldigd als winnaar van de wedstrijd 
en daarna werden hem de versierselen opgespeld van 
Keizer. Dit hield verder in dat de nummer 2, Erwin 
Wijnhoven, de titel van Koning overneemt en ook hij 
werd gehuldigd en kreeg de versierselen behorende bij 
het koningschap opgespeld en uitgereikt. Als 3e werd 
Frank Scheepers gehuldigd als nieuwe prins. Na het in 
ontvangst nemen van de vele felicitaties volgde nog 
het Keizer- en Koningsschot en werd de avond onder 
het genot van hapje en drankje nog tot in de late uren 
voortgezet.

Uitslag Senioren:

 1. Toon van Hoof   283 – Keizer
 2. Erwin Wijnhoven  274 – Koning
 3. Frank Scheepers  271 – Prins
 4. Walter Jansen   255
 5. Geert van Ganzenwinkel 251
 6. Arno Donkers   233
 7. Paul van Bakel  230
 8. Michiel Verbakel  213
 9. Jo Maas   210
10. Frans Soontjens  183
11. Gerrie van Hoof  130 (houtschutter)
12. Harrie Moors   115 (houtschutter)

De eerst volgende wedstrijd zal zijn op 16 mei a.s. 
Dan vindt het toernooi van St Willibrordus in Milheeze 
plaats, aanvang 20.00 uur.

Aarle - Rixtel - De derde 
wedstrijd  van het 50e van 
Ganzenwinkeltoernooi is op 
donderdag 2 mei verschoten. 
Handboogvereniging Rozenjacht 
uit Vlieren was met tien schutters 
aanwezig op doel in Aarle-Rixtel. 

Zij gaven op 1701 punten te gaan 
schieten, maar het werden er 
slechts 1600. Een negatief resultaat 
van –101 punten. Hiermee gaan zij 
waarschijnlijk niet tot de winnaars 
behoren. Hoogste schutter van 
Rozenjacht was Jan Swinkels met 
220 punten. Hoogste schutter van 
de avond werd Toon van Hoof van 
HBS de Eendracht met 223 punten. 
Ook Paul van Bakel behaalde een 

uitstekend resultaat, door zijn 
onlangs scherper gestelde Personal 
Record alweer te verhogen. Het 
Pr werd nu gezet op 212 punten. 
Vorig PR was 202 punten. 

Uitslag schutters van de Eendracht:

 1. Toon van Hoof           223
 2. Erwin Wijnhoven 220
 3. Frank Schepers 212
 4. Paul van Bakel 212
 5. Walter Jansen  208
 6. Arno Donkers  181
 7. Michiel Verbakel 164
 8. Martien v/d Graef 148
 9. Harrie Moors   92
10. Gerrie van Hoof 72

De laatste loodjes voor de 
Flamingo’s

Mariahout - Na een geslaagde bloemenactie, 
waarvoor de Flamingo’s iedereen wil bedanken 
die hieraan heeft bijgedragen, en een korte 
meivakantie gaan de teams weer van start voor 
de laatste 2 wedstrijden.De  teams zullen hun 
uiterste best doen om deze wedstrijden succesvol 
af te sluiten. Na deze wedstrijden is het tijd voor 
de welverdiende zomervakantie.

Programma
Woensdag 8 mei
Sportpark Nuland
20.00 Be Quick – Recreanten

Zaterdag 11 mei
Sportpark Mariahout
10.30 AspC2 – Lottum
12.00 AspC1 – NeCa

13.30 JunA1 – De Kangeroe 
Sportpark Handel
11.00 Blauw Wit (Ha) – PupD1

Zondag 12 mei
Sportpark Heumen
11.00 Heumen 1 – Sen 1
Sportpark Schaijk
11.15 Emos 2 – Sen 3
Sportpark Diessen
13.00 DSV 2 – Sen 2

Woensdag 15 mei
Sportpark Mariahout
18.45 PupE1 – SCMH
20.00 Recreanten – Ajola
Sportpark Veghel
19.45 SCMH 4 – Sen 4                               

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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Jolanda v.d.Kruijs Koningin bij 
Krijgsman Soranus

Koningsvissen Het Geduld gaat weer 
van start

Toon Daniëls wint Sponsorwedstrijd 2013

Brabants wipschieten 

Bedovo houdt 13e beachtoernooi

Beek en Donk - H.S.V. Het Geduld 
houdt aanstaande zaterdag haar 
eerste Koningswedstrijd voor het 
clubkampioenschap. Er worden acht 
koningswedstrijden gevist. Zes van de 
acht wedstrijden worden op de vijver 
van de club gevist en twee op het 
kanaal. 

Er vinden twee verschillende 
competities plaats: een jeugd- en een 
seniorencompetitie. Eén wedstrijd van 
de acht wordt weggestreept, waardoor 
het niet per se een ramp is als een 
deelnemer één wedstrijd mist. 

Plezier staat bij Het Geduld 
bovenaan. Deelnemers hoeven 
zeker geen wedstrijdvissers te zijn 
om lekker mee te vissen.  Naast de 
clubkampioenschappen wordt er ook 
gevist om het clubkampioenschap 
van Zuidwest Nederland. De eerste 
wedstrijd is thuis tegen HSV Altijd Beet 
uit Vught. De eerste thuiswedstrijd is 

tegelijk met de eerste koningswedstrijd, 
op zaterdag 11 mei. Op zondag 26 mei 
gaat Het Geduld naar Vught toe. 

De wedstrijd op 11 mei begint om 
14.00 uur. Tot 18.00 uur wordt er 
gevist. Alle andere koningswedstrijden 
beginnen om 15.00 uur en duren tot 
18.00 uur. 

Wie interesse heeft om lekker mee te 
vissen, kan ook eens een kijkje nemen 
op de website: www.hetgeduld.nl. Bij 
‘evenementen’ staat alle informatie die 
nodig is. Inschrijving vindt plaats op 
de vijver, gelegen aan de Ijsbaanlaan 
in Beek en Donk, naast het zwembad. 
Eerder dan 11 mei inschrijven, is niet 
nodig, maar deelnemers dienen er wel 
voor te zorgen om een half uur voor 
aanvang van de wedstrijd aanwezig te 
zijn. 

Aanvang van de loting op zaterdag 11 
mei is om 13.30uur 

Lieshout - Op zaterdag 14 mei werd de 
tweede wedstrijd van HSV ’t Sluisje uit 
Lieshout gevist. Deze sponsorwedstrijd 
werd gevist op een nieuw parcours. 
Voor het eerst gingen de vissers met 
elkaar de strijd aan bij de verbreding 
in Son. Toen het eindsignaal klonk en 
de gevangen vis werd gemeten, was 
het Toon Daniëls die, met een grote 
brasem van 61 cm en nog een voorn, 

de winnaar werd van deze wedstrijd.

Uitslag sponsor-wedstrijd:
1. Toon Daniëls  81 cm.
2. John Ramakers  66 cm.
3. Jos de Beer  56 cm.
4. Frans Verkuijlen  21 cm.

De overige deelnemers kregen niets 
gevangen. 

Lieshout - Bij Krijgsman Soranus 
vond zaterdagmiddag de jaarlijke 
wedstrijd om het koningschap 
plaats. De wedstrijd ging over 
32 pijlen en kende een uitermate 
spannend verloop.

Halverwege, dus na 16 pijlen, was de 
stand: Jolanda v.d.Kruijs 149 punten 
en Ad Endevoets 146 punten.
In de tweede serie waren de rollen 
echter omgekeerd en was de stand: 
Ad Endevoets 150 punten en Jolanda 
v.d.Kruijs 148 punten, zodat Jolanda 
met een voorsprong van een punt 
haar vorig jaar behaalde titel kon 
prolongeren en Ad Endevoets de titel 

van prins behaalde.
Na afloop van de wedstrijd werden 
de beide winnaars met de tekenen 
van hunner waardigheid omhangen 
en in de bloemetjes gezet.

De totaaluitslag was als volgt:
Jolanda v.d.Kruijs 297; Ad Endevoets 
296; Rik v.d.Westerlo 285;
Twan v.d.Kruijs 282; Willem Bekx 
279; Paul v.d.Broek 273;
Theo v.d.Laar 272; Arjan v .d.Heuvel 
264; Theo Rijpkema 263;
Martien v.d.Graef 224; Stephan 
Wijffelaars 222; Nelly v.d.Laar 175;
Maarten v.d.Elsen 175; Rita 
Endevoets 168; Toos v.d.Graef 126.

Op 5 mei is er wederom een vrije 
schietwedstrijd gehouden door 
de schutters uit kring Peelland ten 
behoeven van de stichting Kans Plus. 
Deze stichting ondersteunt mens 
met een beperking. Door de beperkte 
deelname van de gilden uit Laarbeek 
zijn de prijzen ook beperkt gebleven.

Op het zonovergoten schietterrein 
werd door Annie Rovers van het Sint 
Leonardus gilde uit Beek & Donk de 4e 
prijs personeel behaald en de 5e plaats 
vrije hand. Gerard van Ganzewinkel van 
het Sint Margaretha uit Aarle –Rixtel 
behaalde de 3e plaats vrije hand. De 
grote winnaar is Sjaak Vorstenbosch van 
het sint Servatius gilde uit Lieshout, die 
gaf alle bejaarden het nakijken en ging 
met de eerste prijs naar huis. De volgende 
wedstrijd Brabants Wipschieten wordt 

op 9 juni bij het Leonadus gilden in Beek 
& Donk verschoten. 

Uitslagen:

Erekampioen:            
1e Angel van Moorsel  Lierop 
2e Natasja v/d Heijden  Stiphout
3e Frits Kiggen   Someren  
  
Kampioen: 
1e John v/d Vleuten Someren 
2e Guus v/d Ven  Lierop
3e Angel van Moorsel  Lierop

Personeel:                 
1e Guus v/d Ven  Lierop 
2e Sjan Vossen   Someren 
3e John v/d Vleuten  Someren 
4e Annie Rovers       Beek en Donk 
5e Jan van Bree   Stiphout 

6e Angel van Moorsel  Lierop
Vrije Hand: 
1e Guus v/d Ven   Lierop 
2e Willy Hoebergen  Someren 
3e Gerard v Ganzenwinkel Aarle-Rixtel 
4e Frans v/d Ven   Lierop 
5e Annie Rovers       Beek en Donk 
6e Ton v/d Ven   Lierop

Viertal: 
Gilde Sint Joris   Someren  
 
Schutters 
1 Sjan Vossen 
2 Patricia Vossen 
3 Huib Vossen  
4 John v/d Vleuten

Bejaarden: 
1e Sjaak Vorstenbosch  Lieshout
2e Jan Verheijen       Someren-Eind 

Beek en Donk - Na een geslaagd 
toernooi in 2012, met volop zon, veel 
deelnemers en enorm veel gezelligheid, 
komt Volleybalvereniging Bedovo 
ook dit jaar weer met haar jaarlijkse 
beachtoernooi.

Voor de organisatoren was het tijdens 
de evaluatie van afgelopen seizoen 
al snel duidelijk: volgend jaar weer! 
Daarop hebben zij besloten om hun 
schouders er weer onder te zetten 
en inmiddels kunnen zij dan ook met 
trots melden dat het beachtoernooi 
ook in 2013 weer op het Heuvelplein 
gehouden gaat worden. Het toernooi 
vindt plaats in het weekend van 29 & 30 
juni 2013. Wederom is de organisatie 
erin geslaagd om er met de hulp 
van gemeente, winkeliersvereniging 
Beekvlied en hoofdsponsoren Café 
Thuis & Van Kaathoven voor te 
zorgen dat het gezellige winkelplein 

weer omgetoverd wordt tot een waar 
strand.

Bedovo Beach 2013 trapt op zaterdag 
29 juni af met de Nevobo-spelers en 
Recreanten. Zij zullen in teams van 
drie spelers in het zand hun kunsten 
vertonen en op verschillende niveaus 
strijden voor elke bal. Anders dan 
andere jaren is zaterdag dus ook 
toegankelijk voor recreatieteams. Er 
kan op alle niveaus worden gespeeld 
om prachtige prijzen.

Nadat de laatste bal op zaterdag is 
geslagen en de prijzen zijn verdeeld, 
staat er als afsluiter een heuse 
beachparty op het programma. Dit 
spetterende feest wordt georganiseerd 
in samenwerking met het aan het 
Heuvelplein gelegen Café Thuis en zal 
doorgaan tot in de late uurtjes.

Het is te hopen dat na de festiviteiten 
van zaterdagavond iedereen weer een 
beetje is bijgekomen, want op zondag 
30 juni is het de beurt aan de overige 
recreatieteams om het Laarbeekse 
publiek te tonen wat zij in hun mars 
hebben. De teams zullen deze dag 
bestaan uit vier spelers en men 
kan zich inschrijven als herenteam, 
damesteam of mixteam, waarbij in het 
laatste geval een team moet bestaan 
uit minstens twee dames. Daarnaast 
wordt er onderscheid gemaakt tussen 
geoefende teams— teams die al enige 
ervaring hebben met het spelletje—
en ongeoefende teams. Met andere 
woorden, het recreatietoernooi 
van Bedovo Beach 2013 biedt met 
recht voor ieder wat wils. Kijk op 
www.bedovo.nl/beach voor meer 
informatie, schrijf je in en we zien je 
graag op 29 en 30 juni.  

vissen

wipschieten

volleybal

badminton Extra zondagen bij Badminton Club Lieshout

Brabantse Bekerfinales handbal

Lieshout - Na enkele succesvolle 
extra speeldagen op zondagochtend 
is besloten de proef met deze 
speeldagen door te zetten. In de 
maanden mei en juni worden nog 
enkele zondagochtenden gevuld 
met badminton: net als de vorige 
proefnemingen blijven deze extra 
speeldagen beperkt tot de senioren.

In het voorjaar van 2013 heeft 
Badminton Club Lieshout enkele 
proefnemingen gedaan met een 
extra speeldag. Op zondagochtend 
werd de thuishaven van Badminton 
Club Lieshout, Sporthal ‘De 
Klumper’, gehuurd en werd deze 
opengesteld voor de seniorleden van 
de vereniging. Gezien de opkomst én 
het enthousiasme is besloten nog een 
aantal extra dagen bij te huren, zodat 
extra gesport kan worden. Op 26 
mei, 9 juni én 23 juni staan de deuren 
van de sporthal weer open voor de 

fanatieke badmintonners. Vanaf 10:00 
uur kunnen zij terecht om tot 12:00 
uur vrij te spelen. Uiteraard zijn deze 
extra speeldagen alleen toegankelijk 
voor seniorleden van Badminton Club 
Lieshout.

Districtscompetitie
Terwijl het seizoen 2012/2013 nog 
in volle gang is, wordt er achter 
de schermen al volop aan het 
seizoen 2013/2014 gewerkt. Onder 
andere worden de competitieteams 
samengesteld voor het komende 
seizoen. Net als ieder jaar kunnen 
de leden van Badminton Club 
Lieshout zich opgeven om deel te 
nemen aan de districtscompetitie. 
Afgelopen jaar heeft Badminton Club 
Lieshout met vijf teams deelgenomen 
aan de districtscompetitie: twee 
juniorenteams en drie seniorenteams. 
Zoals het er nu naar uitziet wordt 
komend seizoen zeker weer met 

vijf teams deelgenomen. Begin mei 
dienen de verenigingen de teams 
ingeschreven te hebben, waarna de 
personele samenstelling van de teams 
later volgt. Deze samenstelling kan 
lopen tot eind juni. Daarna moeten 
de teams bekend zijn, zodat ze eind 
augustus aan hun nieuwe competitie 
kunnen beginnen. 

Midweekcompetitie
Ook de badmintonnende recreanten 
hebben hun eigen competitie, die ook 
georganiseerd wordt door Badminton 
Nederland: de midweekcompetitie. 
Aan deze competitie neemt Badminton 
Club Lieshout in het seizoen 
2012/2013 met één team deel. Ook 
komend seizoen, 2013/2014, neemt 
de Lieshoutse sportvereniging weer 
deel aan deze competitie. Met hoeveel 
teams is nog niet exact bekend. Ook 
voor deze midweekcompetitie loopt 
de inschrijving op dit moment.

Beek en Donk - Op zondag 12 
mei houdt handbalvereniging 
Bedo voor de 2e keer de Brabantse 
bekerfinales. Vanaf 13:15 beginnen 
de handbalwedstrijden. Er worden 
vier wedstrijden gespeeld in de 
volgende leeftijdsklassen: Dames 
A-jeugd, Heren A-jeugd, Dames 
Senioren en Heren Senioren. De 
teams komen uit heel Noord-
Brabant. Na elke wedstrijd volgt 
een huldiging van de winnaar. 
De winnaars gaan door naar de 
landelijke bekerfinale.

De entree bedraagt 2 euro. 
Hiervoor mag de hele dag genoten 

worden van Brabants tophandbal. 
Jeugd onder 16 jaar mag gratis naar 
binnen. In de kantine is het mogelijk 
een drankje te nuttigen en buiten 
is het mogelijk een versnapering 
te consumeren. Naast belegde 
broodjes worden ook friet en snacks 
verkocht. De finales vinden plaats in 
Sporthal D’n Ekker, Wijnkelderweg 
3 te Beek en Donk. 

Het wedstrijdschema:
13:15 uur – Dames A-jeugd
Handbalshop.nl/Witte Ster DA1 
(Waspik) – Habo ’95 DA1 (Boekel)
14:45 uur – Heren A-jeugd
Olympia ’89 HA1 (Oss) – Dongen HA1

16:15 uur – Dames Senioren
PSV Handbal DS2 (Eindhoven) – 
Dongen DS1
17:45 uur – Heren Senioren
PSV Handbal HS2 – Apollo HS1 
(Son)

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

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

Volg ons!

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

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

Evenementen

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

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

22 april - 1 juli 2013
Bootcamp

Muziektuin Beek en Donk 

27 april - 19 mei 2013
Overzichtstentoonstelling van de “Kun-

stroute Laarbeek”
in ‘t Oude Raadhuis Beek en Donk 

1 - 24 mei 2013
Jouw fairtrade moment

Wereldwinkel Beek en Donk 

9 - 20 mei 2013
Open Vloerenland Tennistoernooi

Tennispark ‘t Slotje 

10 mei 2013
Paarden Dressuur, Manege D´n Perdenbak
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11 mei 2013
World Fair Trade Day

Wereldwinkel Beek en Donk 

11 - 12 mei 2013
Kunstroute Laarbeek

Mariahout, Lieshout, Aarle-rixtel en Beek 
en Donk 

11 - 12 mei 2013
Country Dance Party
Buurthuis Mariahout 

12 mei 2013
Dauwtrappen

Laarbeek 

12 mei 2013
IVN wandeling op Croy

Croyse Hoeve, Croylaan 9, Aarle-Rixtel 
12 mei 2013

Brabantse bekerfinales handbal (HV Bedo)
Sporthal D’n Ekker 

14 mei 2013
Ontspanningsmiddag Zonnebloem Beek 

en Donk
‘t Huukske 

14 - 17 mei 2013
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek

Alle kernen in Laarbeek 

17 mei 2013
Senzation Black Disco

Club Energie ruimte Dorpshuis Lieshout 

19 mei 2013
Open Dag dierenpark Regter Eind

Dierenpark Hermelijnstraat 

19 mei 2013
58e Bavaria-Ronde Lieshout

Dorpsstraat Lieshout 

19 mei 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin 

20 mei 2013
Braderie

De Heuvel en Dorpsstraat in Lieshout 

20 mei 2013
FietsteMee Beek en Donk

Vanaf de blokhut van de scouting 

23 mei 2013
Politiek cafe Duurzaam Ondernemen

Zaal van Bracht Aarle Rixtel 

24 mei 2013
Pony Dressuur, Manege D’n Perdenbak
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24 mei 2013
Tropical Disco

Club Energie ruimte Dorpshuis Lieshout 

25 mei 2013
Marathondag Lifestylecenter Laarbeek

Parklaan 6 Beek en Donk 

25 mei 2013
SkateSwing

Rollerhal lage heesweg 1 Beek en Donk

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

1 juni 2013
Bobbejaanland met &RGTeens

vertrek vanuit dorpshuis Laarbeek 

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

L.T.V. de Hut Aarle-Rixtel 

2 juni 2013
Donkse Wij-ing

Bij Leonardus Kapel 

2 juni 2013
Openlucht gebedsdienst

St Servatius kapel aan het Ginderdoor 

2 juni 2013
kikkerconcert IVN laarbeek

de Bimd, Beekseweg Aarle-Rixtel 

2 juni 2013
Kiek nou natuurfoto expositie !

IVN gebouw “De Bimd” 
Beekseweg Aarle-Rixtel 

3 - 8 juni 2013
Buurtvoetbal Mariahout
Sportpark de Heibunders 

7 juni 2013
Paarden Dressuur, Manege D’n Perdenbak
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8 juni 2013
Roefeldag

Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en 
Mariahout 

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

8 juni 2013
Zomeravond Korenfestival met vier 

Laarbeekse koren
Openluchttheater Mariahout 

9 juni 2013
Laarbeek Cup

Sparta’25 te Beek en Donk 

9 juni 2013
Jaarmarkt Beek en Donk

Piet van Thielpein 

9 juni 2013
Open Praktijk route Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel 

9 juni 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin 

9 juni 2013
Brabants Wipschieten

‘t Wipke Zwinkelweg. Beek en Donk 

14 juni 2013
Benefiet Diner voor de stichting Guus

Bavaria Brouwerijcafé 

15 - 16 juni 2013
Zeskamp Beek en Donk 2013
KPJ Terrein Heereindsestraat 

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

Dressuurwedstrijd
Rooyseweg 8, Mariahout 

20 juni 2013
Musical groep 8

Openluchttheater Mariahout 

20 juni 2013
Musical groep 8

Openluchttheater Mariahout 

21 juni 2013
Pony Dressuur in Manege D’n Perdenbak
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21 juni 2013
Afstudeerconcert Marianke Hobé met 

O&U
Muziekcentrum Het Anker, Beek en Donk 

22 - 30 juni 2013
Bavaria open dubbeltoernooi 2013

Tv de Raam Lieshout 

22 - 23 juni 2013
SplasH!!

Kanaal bij de Beekse Brug in Beek en Donk 

22 juni 2013
Eindelijk in Mariahout...Karin Bloemen

Openluchttheater Mariahout 

22 juni 2013
PLUSh Outdoor

Scoutingterrein Lieshout 
(ingang ELI)

23 juni 2013
Vlooienmarkt Buurtvereniging 

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

23 juni 2013
Opening Kinderseizoen m.m.v.

Tim Douwsma
Openluchttheater Mariahout


