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MooiLaarbeek
Duizenden mensen bezoeken het Dialectenfestival in Lieshout

Wor ut bröske zit, dè is vùr

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout - Op eerste pinksterdag stond 
de hele kern van het dorp Lieshout in 
het teken van het Dialectenfestival. 
Overal waren optredens en stonden er 
kraampjes, waarbij alles in het teken 
stond van dialect. 

Levend erfgoed
Klokslag 12.00 uur opende Ineke 
Strouken samen met Wim Daniëls de 
elfde editie van het Dialectenfestival, 
dat elke twee jaar in Lieshout wordt 
gehouden. Ineke Strouken, directeur 
van de Nederlandse centrum voor 
volkscultuur en immaterieel erfgoed, 
vindt het erg belangrijk, dat grootou-
ders, die vaak nog met veel meer di-
alect zijn opgegroeid deze taal door-
geven aan hun kleinkinderen. Dit 
is dan ook het thema van deze dag: 

‘de kientjes van de keinder, de klein-
kinderen dus’. “Dit levend erfgoed 
moet bewaard blijven”, aldus Ineke, 
“het is een onderdeel van de natio-
nale inventaris. Ik word er ook altijd 
heel gelukkig van als ik het op tv hoor 
, bijvoorbeeld bij de uitzendingen van 
Roy Donders”. Spreken doet Ineke het 
een beetje, “maar op dit moment pro-
beer ik het nog niet eens met al die 
kenners hier”! Per definitie vindt ze, 
dat iemand, die dialect spreekt in feite 
tweetalig is. “Dat is veel beter voor je 
taalontwikkeling. Daar heb ik zelf on-
derzoek naar gedaan. Het is ook de 
taal die het langste bij je blijft en waar-
in je jezelf het beste kunt uitdrukken.” 
Om toch het dialect te blijven doorge-
ven heeft Ineke een idee. Leerkrachten 
op de basisschool spreken vaak minder 
dialect of ze komen helemaal niet uit 
de streek waarin ze lesgeven. Daarom 
is het zaak om grootouders in de klas 
te halen om het dialect door te geven 
aan de kinderen. “Dat is wat ik de 
leraren op de scholen wil meegeven 
om ervoor te zorgen dat het dialect in 
stand blijft.” 

Wedstrijd
Onder de klanken van harmonie 
Caecilia begonnen de bezoekers de 
kraampjes te verkennen. Daar was on-
der andere het Helmonds leesplankje 

te koop, dat niet begon met het 
woordje boom, zoals te doen gebrui-
kelijk, maar het meervoud van dat 
woord, “Want ge wittut: inne bom, 
mar tweie boim!” Er stond een 
‘ijscoboer’ met ambachte-
lijk geproduceerd boeren-
ijs en een slager, die alleen 
Brabants vlees verkocht. In 
het Dorpshuis werden de uit-
slagen van de schrijfwedstrijden 
uitgereikt. De winnaar van het beste 
dialectverhaal werd Henk Jansen uit 
Hilversum, hert beste gedicht was van 
Hans Lakwijk uit Heeswijk-Dinther 
(met een tweede plaats voor Nelly de 
Groot uit Lieshout) en het beste lied 
werd geschreven door Johan Otten 
uit Lierop (met als derde Tonny van de 
Graft uit Beek en Donk).

Zo veel volk dè ut struupt
De hoofdmoot was echter het 

optreden van diverse artiesten. De po-
dia bevonden zich in de Dorpsstraat, 
maar ook in en rond het nieuwe 

Dorpshuis waren veel groepen, die 
acte de présence gaven. Zo was 

er een groep bestaande uit 
twee geheel in het oranje uit-
gedoste dames, die de man-
nen in het publiek trachtten 

te verleiden onder de naam de 
‘Valkenswirtse Twilling’. Marie-

Christien Verstraten verzorgde mooie 
optredens, afgewisseld met de groep 
‘Dè vèlt op’, een viertal mannen en 
vrouwen, die de naam van de groep 
eer aan deden. Van hilarisch werd heel 
vaak een muzikaal uitstapje gemaakt 
naar de nostalgie. Hier mag zeker 
Tonny Wijnands uit Deurne niet on-
vermeld blijven. Hij trok zoveel volk 
‘dè ut af en toe struupte’. Verder was 
er op vele plaatsen literatuur te koop, 
die was gebaseerd op het dialect.  
Zoals de titel van een nieuw Lieshouts-
Mariahouts spreekwoordenboek, die 
slaat op het vroeger niet altijd goed 
zichtbare verschil tussen de voor- en 
achterkant van de vrouw, ‘Wor ut brös-
ke zit, dè is vùr!’

Lees meer over het dialectenfesti-
val op 14 en 15 in deze krant. Op 
www.mooilaarbeek.nl/fotos vind je 
alle foto’s van dit evenement. 
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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

Wie Socrates vroeg, tot welke nationaliteit hij 
behoorde, kreeg niet ten antwoord: ‘Ik ben een 
Athener’, maar: ‘Ik ben een burger der wereld.

Epictetus 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Zo’n vijf eeuwen lang voerde de Abdij van Floreffe het beheer over het Domein 
Lieshout en later de Heerlijkheid Lieshout. In de 17de eeuw werd die heerlijkheid 
verkocht aan de inmiddels zelfstandig geworden abdij van Postel. Naar deze Abdij 
van Postel is de Postelstraat genoemd. 
Deze abdij bestaat nog steeds en ligt net over de Belgisch Nederlandse grens on-
der de gemeente Mol. Evenals de Abdij van Floreffe is het een Norbertijnen abdij.  
Bij de stichting van de abdij werd deze plaats gekozen, omdat Postel in de buurt 
van een kruispunt van verkeerswegen lag, die van West naar Oost, van Breda naar 
Maastricht, en van Noord naar Zuid, van ‘s-Hertogenbosch naar Leuven, liepen en 
aan die plaats wel een bijzondere belangrijkheid konden geven.  

Reeds in de 12de eeuw schijnt de abdij daar ge-
vestigd te zijn geweest. Aanvankelijk was men af-
hankelijk van de abdij van Floreffe en zij waren het 
die de parochies van priesters voorzagen. Veelal 
waren die van Waalse afkomst en beheersten de 
Nederlandse taal niet of niet voldoende. Die af-
hankelijkheid van Floreffe stuitte op steeds meer 
problemen. Uiteindelijk werd Postel zelfstandig en 
betaalde hiervoor een fors bedrag aan Floreffe. 
Voorwaarde was wel dat de armenzorg en de zorg 
voor reizigers gewaarborgd bleef. 

In 1611 werd de brouwerij gebouwd. De kerk bij de abdij stamt al uit de 12de 
eeuw maar werd later verbouwd. De beiaardtoren stamt uit de 17de eeuw. De 
Abdij van Postel bezat veel landerijen en ook molens o.a. in Lieshout. Door de tijd 
heen werden veel landerijen en heerlijkheden verkocht. 
In 1714 verkocht de abdij van Postel de heerlijke rechten van Lieshout, het tien-
drecht en het voorpootrecht, benevens de molen en de overgebleven hoeve aan 
mr. Adriaan Bout. Hiermee werd voor Lieshout een nieuw tijdperk ingeluid. Maar 
daarover volgende keer meer. 

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

DE POSTELSTRAAT

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

Wij willen iedereen hartelijk danken 
voor de warme belangstelling en steun,
in welke vorm dan ook, 
tijdens zijn ziek zijn en na het overlijden 
van mijn man, ons pap, opa en overgrootvader

Francien
kinderen
kleinkinderen
en achterkleinkind.

Gerrit Hagelaar

Dankbetuiging

Vormselinformatie voor 
kinderen uit groep 8
Laarbeek – In het voorjaar worden 
er in Laarbeek weer vormsels ge-
houden. Deze zijn bedoeld voor 
kinderen die nu in groep 8 zitten en 
die na de vakantie naar het voort-
gezet onderwijs gaan. In de herfst 
start de organisatie met de vorm-
selvoorbereiding. In totaal zijn er 
8 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 
uur op vrijdagavond. Deze bijeen-
komsten beginnen om 19.00 uur.

Tussen de bijeenkomsten organi-
seren zij zo mogelijk enkele excur-
sies en activiteiten. Hiervoor hoor 
je meer tijdens de bijeenkomsten. 
Meedoen aan de vormselvoorbe-
reiding betekent niet dat je auto-
matisch meedoet aan het vorm-
sel. Pas in de 7e bijeenkomst, als 

je weet wat het vormsel voor jou 
betekent jij pas de keuze. De kos-
ten voor deelname aan de vorm-
selvoorbereiding bedragen €10,00 
voor kinderen waarvan de ouders 
gezinsbijdrage betalen aan de pa-
rochie. Voor anderen bedragen de 
kosten €20,00. Diegene die zich 
hebben ingeschreven ontvangen in 
september een uitnodiging en ver-
dere informatie.  

Voor meer vragen kan men con-
tact opnemen met: Annemiek 
Kamp tel. 0492-384004 , Mariëlle 
van Loon tel. 0499-423838, 
Joke Doudart de la Grée tel. 
0492-462970, Carola Leenders 
tel. 0413-209314. Of email 
info@parochiebeekendonk.nl. 

Wie weet waar dit was?
   
Weet jij het antwoord? Laat het 
weten aan de redactie van Mooi-
Laarbeek. Dit kan per mail via prijs-
vraag@mooilaarbeek.nl of telefo-
nisch via 06-51978426. Wie weet 
is jouw antwoord hier volgende 
week te lezen!

Op de foto van vorige week kwa-
men diverse reacties binnen: 

Op de foto staat Jacques Swinkels, 
voormalig ambtenaar van de burgerlijke stand in Gemert.
Hij heeft in 1956 mijn ouders getrouwd en later in 1982 Hans en mij. In 1982 wa-
ren Jacques en ik collega’s bij de gemeente Gemert. Zijn persoonlijke benadering en 
warme betrokkenheid zijn ons nog altijd bij gebleven.
Na zijn pensionering zag ik hem overal fietsen en genieten van de omgeving van 
Laarbeek. 
 
Marijke Coolen-Maas

De foto in de Mooilaarbeekkrant is van Sjaak Swinkels vroeger 
gewerkt op het gemeentehuis te Gemert.
M.P.J. van de Hoogenhoff

Telefonische reacties hierover kwamen binnen van Helmi en 
Twan van Dijk en van de heer Van de Ven. 

Historische beelden
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Laarbeek Live en Jeugd Ontmoeting in ZomerSpelen groot succes

Zomerse klanken op het Heuvelplein

Redacteur: Ria Tijssen 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Een heleboel men-
sen waren de afgelopen periode in de 
weer om een mooi evenement voor de 
Laarbeekse gemeenschap op poten te 
zetten op het Heuvelplein. Afgelopen 
weekend waren Laarbeek Live en de 
Jeugd Ontmoeting in ZomerSpelen 
(JOZS) een feit. De inzet van de or-
ganisaties werd beloond. Honderden 

bezoekers wisten de weg naar het 
Heuvelplein te vinden. Het werd een 
sportief, gezellig, druk én muzikaal 
weekend.

Laarbeek Live deel 1 
Het duo Kristel Vereijken & Jan 
Vlemmings trapte zaterdag de eer-
ste avond van Laarbeek Live af. De 
band Bag on Wheels en Rob en Roy’s 
Closingschow maakten de avond 
compleet. Een prima sfeer en mooi 

weer zorgden ervoor dat er zo’n 1000 
mensen het Heuvelplein bezochten. 
Om 01.00 uur klonken de laatste klan-
ken op het Heuvelplein en kwam aan 
de eerste avond van Laarbeek Live 
een einde. Veel bezoekers gingen nog 
even door in één van de naastgelegen 
horecagelegenheden. 

Jeugd Ontmoeting in Zomerspelen 
Zondagmiddag stond  in het teken van 
de Jeugd Ontmoeting in ZomerSpelen. 
Twee jaar geleden werd het evene-
ment gelanceerd met zomerspelen, dit 
keer stonden de winterspelen centraal. 
Dit echter met een zomers tempera-
tuurtje. De deelnemende teams van 
basisscholen De Raagten, ’t Otterke, 
’t Klokhuis en De Muldershof streden 
tegen elkaar op spelonderdelen als: 
ski-broek hangen boven water, ijspe-
gel vangen, sneeuwballen gooien, ro-
delen, skiën met z’n drieën en een ski-
simulator. De jeugd die niet meedeed 
aan deze spelen kon gebruikmaken 
van het tirolerhuis springkussen en de  
winterstormbaan. Op het plein waren 
enkele kramen, onder andere van de 
Scouting en de Rollerclub die hun club 
promootten. Een kraam was voor de 
Stichting ‘Geef om Jayden’. Daar kon 
men op de foto, voor een donatie, met 
een oldtimer. Bij de Teugelders  kon 
men foto’s  laten maken met de ori-
ginele wedstrijdbobslee. De opbrengst 
hiervan ging in zijn geheel naar ‘Geef 
om Jayden’.

De deelnemers brachten op het podi-
um een act van muziek en dans welke 
ze van tevoren op de scholen geoe-
fend hadden. Mooie optredens waar 
veel energie in gestoken is. Alle onder-
delen leverden punten op. Deze pun-
ten opgeteld bepaalde welke school 
uiteindelijk de winnaar werd van JOZS 
2014. Dit bleek, net als in 2012, De 
Raagten te zijn.   

Laarbeek Live deel 2 
Zondagavond werd het weekend af-
gesloten met de tweede avond van 
Laarbeek Live. Nu met een vier uur du-
rende show van de Foute Vinylshow-
XXL Open Air. Zij zorgden met de 

keuze van de muziek dat de bezoe-
kers moeilijk stil konden blijven staan. 
Ongeveer 500 mensen wisten op deze 
avond het Heuvelplein te vinden. 

De Club van 100 van de Teugelders 
van Ganzendonck en de Beekse 
Horeca (café Dave v/d Burgt, café de 
Tapperij en café Thuis) kijken terug op 
een geslaagd weekend. 

Basisschool De Raagten won de tweede editie 
van de Jeugd Ontmoeting in ZomerSpelen 
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Zaterdag 14 juni

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie 
Patroonsdag St. Margaretha Gilde (Rode Schut)
Eucharistieviering met Samenzang

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Hein en Nellie van 
Rooij-van Kemenade, Pastoor van Eijndhoven (verj), 
Hein en Miet Vogels- van den Heuvel en zonen 
Martien, Harrie en Jan, Toon van de Wijdeven 
(mged), Frans Maas, Overleden ouders Aalders-van 
Enckevort.

Zondag 15 juni

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Piet van de Kam, 
Harrie en Drika van den Bogaard-Merkelbach, 
Sjaan Reloe-Coppens, Jan Aalders, Harrie en Drieke 
Aalders-Vogels, Rochus Martens, Koen Swinkels, 
Maria van de Ven-van den Heuvel en zoon Peter, 
Mia van Berlo-Slaats, Martinus en Elisabeth van 
Rooi-van de Hurk en overleden familieleden (jrgt).

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
11e  Zondag door het jaar – Allerheiligste 
Drieëenheid - Vaderdag
Eucharistieviering  met samenzang
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
Vlamings – Klomp; Frans Vogels;
Overleden ouders van Duppen – Sterken en Jos; 
Clasien van Duppen – Heijl; 
Bernard van den Elsen; Martien van der Linden; 
Adriaan Loomans; Overleden ouders Jansen – Bens, 
zoon Tinie en dochter Antonette; Overleden ouders 
Schrama-Jacobs; 
Sjef Heesakkers (sterfdag); Ben Loomans ; Marinus 

van den Heuvel; Bijzondere intentie (fam. v. Boh.); 
Voor vervolgde christenen in Nigeria; Voor alle 
vaders en mannen van onze parochie; Tot welzijn 
van onze parochie

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor 
Intenties in deze viering voor: Grada Meulders-van 
Bussel, Guus van Mil, Henk Swinkels, Toon Dora en 
Grada Verbakel, Paul en Sisca Sterken-Schriks, Frans 
en Mina van der Horst-Huijbers, Toon van den 
Heuvel, Antoon Schepers, Frans Coolen, Jan van der 
Putten, Harrie Bouw, Piet van Dommelen, Marinus 
Marinussen.

Maandag 16 juni

Geen viering

Dinsdag 17 juni

09.00 Beek en Donk 
GEEN VIERING

Woensdag 18 juni

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 19 juni

Geen viering

Vrijdag 20 juni

Geen viering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDEDELING: 
Aanmelden voor de vormselvoor-
bereiding kan tot 22 juni 2014. 
Deze vormselvoorbereiding is 
bedoeld voor kinderen die nu in 
groep 8 zitten en die na de zo-
mervakantie naar het voortgezet 
onderwijs gaan.

KERKBERICHTEN
Agenda 
13 - 20 juni 2014

Gilde Sint Margaretha huldigt jubilarissen 

Aarle-Rixtel – Het gilde Sint 
Margaretha, ook bekend als de ‘Rooi 
Schut’, eert op zaterdag 14 juni haar 
patroonheilige. Op deze zogenoemde 
Teerdag, is het eveneens een gebruik 
om eventuele jubilarissen te huldigen, 
zo ook dit jaar. Drie gildebroeders wor-
den gehuldigd voor respectievelijk 25,  
40 en 60 jaar ononderbroken broeder-
schap. 

Samen 125 jaar gildegeschiedenis! 25 
jaar - Ronald de Jong,  40 jaar - Karel 
van de Graef en maar liefst 60 jaar - 
Antoon van Roij. Het zijn deze trouwe 
leden die het verdienen dat er serieus 
aandacht wordt geschonken aan het 
jubileum. Zij worden op feestelijke wijze 

in het zonnetje gezet. Bovendien en in 
het bijzonder zal Maria van Ommeren-
Bekx gehuldigd worden voor het heu-
gelijke feit dat zij 25 jaar ere lid is. Het 
gilde wil hiermee opnieuw haar dank-
baarheid betuigen, dankzij Maria be-
schikt het gilde over een fantastisch 
eigen terrein. 

Hoofdman Theo de Jong Mzn. zal wis-
selende eervolle woorden richten aan de 
jubilarissen, waarna van 15.00 tot 17.00 
uur de jubilarissen een receptie zal wor-
den aangeboden. Dit alles zal plaats-
vinden rondom het gildepaviljoen aan 
de Havenweg 6a te Aarle-Rixtel. “Wij 
zijn ongelooflijk trots”, meldt het be-
stuur. “Drie jubilarissen uit verschillende 

leeftijdscategorieën, dit laat zien hoe 
hecht de broederschap is”. 

Kijkend naar de toekomst hoopt het 
gilde nog veel meer gildebroeders te 
mogen huldigen. Maar in het gildewe-
zen heerst bezorgdheid over de toe-
komst van de gilden. Hoe zal dit er over 
20 jaar uitzien? Hoe ontwikkelt zich de 
verbondenheid met de kerk? Hoe ziet 
de jeugd de gilden? Allemaal vragen 
waar veel gilden mee worstelen, geluk-
kig is dit voor het gilde Sint Margaretha 
voorlopig nog niet aan de orde. Het Sint 
Margaretha mag zich rijk rekenen met 
een grote groep actieve jeugd gilde-
broeders, die Aarlese eer met regelmaat 
hoog houden. 

Vlnr: Karel van de Graef, Antoon van Roij (zittend) en 
helemaal rechts de jongste van het stel, Ronald de Jong. 

Sint Antoniusgilde, klein maar � jn

Beek en Donk - In de 
MooiLaarbeekKrant heeft men on-
getwijfeld gelezen over de presta-
ties van de Laarbeekse gilden op het 
gildefeest in Lierop, op 1 juni. Ook 
het Sint Antoniusgilde was in Lierop 
en de gildebroeders en -zusters van 
de Beekse schut zijn onder de in-
druk van de prestaties van de andere 
Laarbeekse gilden. Hun gelukwensen 
aan de collega´s, zowel voor de pres-
taties in de wedstrijden als voor hun 
presentatie in de optocht.

Helaas hoorde het Sint Antoniusgilde 
niet bij de winnaars. Het was een klein 
gilde wat zich manifesteerde. Slechts 
tien gildebroeders telde het en het 
was daarmee een van de kleinste in 
de optocht. Door een samenloop van 
omstandigheden hadden verscheidene 
leden zich af moeten melden. Maar de 
mensen die er wel bij waren hebben 
het keurig gedaan. Zowel in de op-
tocht als met de tentoonstelling. 

Het gilde stond in de optocht onder 
de uitstekende leiding van luitenant 

Harry Vermeulen en twee aspirant-
gildezusters liepen voor het eerst mee 
met het gilde, Nelly van Lieshout en 
Anna Karkut, de laatste droeg een 
vlag mee. Het is beide dames goed 
bevallen en men hoopt hen nog vaak 
in hun midden te hebben.

‘Klein maar fijn’, was het oordeel van 
een van de juryleden over het op-
treden van het gilde in de optocht. 
´n Oordeel waar iedereen van het 
gilde zich goed in kon vinden. En 
ook met ‘slechts’ tien mensen in de 
optocht hebben de mensen van het 
Sint Antoniusgilde Beek een heel 
mooie dag gehad, zo bleek uit de 
reacties. Dat neemt niet weg dat ze 
toch heel graag hun gilde wat groter 
zouden willen zien, vooral mensen 
die het vendelen zouden willen le-
ren of willen trommen zijn zeer wel-
kom. Zowel mannen als vrouwen. 
Interesse? Neem eens contact op 
met een van de leden van het gilde 
of stuur een mailtje naar het  secreta-
riaat: g.vankaathoven@chello.nl 

Sint Antoniusgilde Beek en Donk
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

IJsbergsla        per stuk 0.99
Chiquita Bananen per kilo 1.25

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Snijbonen   500 gram  1.99
Kersen    500 gram  2.99

Roerbak Speciaal

1 + 1 gratis

Maaltijdsalade
Maak in 5 stappen je 
eigen maaltijdsalade

                            

Dierenpark Regter Eind hield zondag een open dag 

“Tussen de dieren vallen alle zorgen van je af”
Redacteur: Ingerborg Penninx
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Beek en Donk – Op het terrein 
waar normaal gesproken een 
paar eendjes, de Vlaamse reus en 
een haan rustig rondwaggelen, 
vond zondag volop bedrijvigheid 
plaats. Dierenpark Regter Eind in 
Beek en Donk hield op deze eer-
ste Pinksterdag haar open dag. 
Getrakteerd op een stralende zon, 
die af en toe ronduit heet was, kan 
het dierenparkje terugkijken op 
een drukbezochte, goed verzorgde 
en geslaagde dag. 

Educatief
Piet Derksen en Piet van der 
Linden, beiden vrijwilligers van het 
dierenpark, verwelkomen de gas-
ten bij de ingang. Zij delen een quiz 
uit met vragen over het dieren-
park.. Lopend langs de kraampjes, 
wordt geleerd welk voer bij welk 
dier hoort. Iets minder smakelijk is 
het spel waarbij men moet raden 
welke poep bij welk dier hoort. 

De Stichting dassenwerkgroep 
Brabant weet alles over dassen te 
vertellen en de bijenhoudersver-
eniging laat zien wat een nuttige 
beestjes dit zijn. Er is net een schaap 
geschoren en de wol is meteen ge-
bracht naar Annie van Hoesel. Zij 
zit aan het spinnenwiel, waar zij de 
wol omtovert tot een mooi bolletje 
garen. Aan haar kraampje toont zij 
onder andere haar zelf gesponnen 
alpacawol, dat veel zachter aan-
voelt dan schapenwol. Deze wol 
is eveneens afkomstig van het die-
renpark Regter Eind.

Creatief
De Vrijwilligers Wil en Arie hel-
pen de kinderen met het bouwen 
van een vogelhuisje. Wanneer 
een jongetje per ongeluk met 
een hamer op Wils hand slaat, 
zegt hij vriendelijk: “Oe eigen nie 
op late steuke he.” Naast alle bo-
venstaande activiteiten, konden 
er ook nog schilderijtjes gemaakt 
worden, werd er geschminkt en 
konden er van bijenwas kaarsen 
gemaakt worden. Binnen werd 
een film getoond over het dieren-
park. Ook stond er een broedma-
chine waar men met veel geduld, 
getuige kon zijn van de geboorte 
van een vogeltje.

Vrijwilligers
Een groep van 30 enthousiaste 
vrijwilligers zorgt dagelijks met 
veel liefde voor alle dieren op het 
parkje. Daarnaast zorgen ze er-
voor dat het parkje er pico bello 
uitziet. Vrijwilligster Doritha van 
Kaathoven vertelt over haar vrij-
willigerswerk in het dierenpark: 
“Ik ben pas in Beek en Donk ko-
men wonen en wilde graag meer 
mensen leren kennen. Eerst had 
ik zelf een boerderij met dieren, 
die ik helaas heb moeten achter-
laten. Het is hier echt gezellig. 
En wat is er nou mooier dan dat 
er een hert walnoten uit je hand 
komt eten?”

‘Cor- santjes’
Het valt op dat ook een aantal 
kinderen druk in de weer zijn om 
te helpen tijdens de open dag. 
Ilse Mastbroek vertelt dat ze hier 
elke dag komt om de dieren eten 
te geven en te knuffelen. Maar 

ook Michelle van den Hurk, 
Jetske van den Berg en Sam van 
Bruggen komen hier regelmatig 
helpen. Michelle vertelt: “Cor 
is de leukste en grappigste vrij-
williger. Op zaterdag rijden we 
met hem naar de Plus en het 
Verswarenhuis waar we brood-
jes en taart krijgen die niet meer 
verkocht mogen worden. Als we 
daarna hier terugkomen, eten we 

gezellig samen croissantjes. Maar 
die noemen we ‘Cor- santjes’. 

Cor Boudewijns
Al 25 jaar is Cor een bescheiden 
drijvende kracht binnen het die-
renpark. Dat hij twee jaar gele-
den hiervoor een lintje kreeg was 
volgens hem allemaal niet zo no-
dig. Wat er zo fijn is aan dit werk? 
“Tussen de dieren vallen alle 

zorgen van je af. Toen ik mensen 
leerde kennen, ben ik van dieren 
gaan houden”,  aldus Cor.

Dierenpark Regter Eind is op zoek 
naar vijf à zes vrijwilligers voor de 
woensdag en zaterdagmiddag. 
Interesse? Kijk op de website 
www.dierenparkregtereind.nl en 
neem contact op met een van de 
contactpersonen.

Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!

Vrijwilligers van het dierenparkje Jetske van den Berg, Michelle van den Hurk en Sam van Bruggen 
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 Uw nieuws bij Omroep Kontakt op 
radio, tv en/of website 

www.kontaktfm.nl
 

Geef uw info door via 
info@kontaktfm.nl

 
Omroep Kontakt zorgt dat het 

gepubliceerd wordt.

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

Gun 
uw spaargeld een 

mooie rente

Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen? 
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons profiteert u altijd van een mooie rente. 

Bovendien krijgt u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

Spaar € 750 

en krijg twee 

unieke mokken 

cadeau*

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu
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Opening Kunstwerken Diana Swinkels op Mierlose school

Beek en Donk/Mierlo - Vorige week 
donderdag was het dan eindelijk zo 
ver: de KUNST-bomen van kunstena-
res Diana Swinkels uit Beek en Donk, 
werden officieel in gebruik genomen 
door de Jorisschool in Mierlo-Hout.

Bij de heropening van de school, 
kwam Diana Swinkels ook een kijk-
je nemen. Zij werd getipt door de 
cultuurcoördinator van de school. 
Enthousiast over de mogelijkheden, 
bood Diana haar talenten aan om iets 
voor de nog in te richten patio te creë-
ren. Na een kort gesprek over het feit 
dat de school er op uit is om Kunst en 
Cultuur en Wetenschap en Techniek 
hand in hand te laten gaan, ont-
stond al snel het idee van de KUNST-
bomen. Zonder echt materiaal aan te 

schaffen, wist Diana met haar man 
Theo uit een aantal fietswielen en een 
lantaarnpaal twee levensgrote bomen 
te maken. Er werden nog verrijdbare 
bakken bij gemaakt, zodat de bomen 
verplaatst kunnen worden, wanneer 
dat nodig is.

De kinderen van groep 7 hebben 
als eerste iets gemaakt om in de bo-
men te exposeren. O.l.v. leerkracht 
Pascalle van Bakel werden wensfles-
jes gemaakt en piepschuimen dieren 
beplakt. 

Tijdens de afsluiting van het school-
brede project over ‘dieren’, knipte 
Diana een lintje naar de patio door 
en werden symbolisch de laatste 
twee werkjes in de bomen gehangen. 

Hierbij werd Diana geassisteerd door 
haar maatschappelijke stagiaire Cliff 
Sanders. Hij is een leerling van het 
Hub van Doornecollege uit Deurne 
en heeft tijdens het hele proces on-
dersteuning geboden. Hij werd door 
zijn oma, die in Gallery Berkendijkje 
workshops volgt, aangedragen of het 
mogelijk was een maatschappelijke 
stage te doen.

Nu breekt dan de tijd aan om met 
de kinderen van de andere groepen 
ook creatief bezig te gaan zijn om het 
aanbod in de patio van tijd tot tijd te 
laten wisselen. 

Mocht je meer willen weten over Diana 
Swinkels en Gallery Berkendijkje, kijk 
dan op www.galleryberkendijkje.nl.

De Beek en Donkse kunstenares Diana Swinkels

Molen ‘De Leest’ draait weer 

Lieshout - Afgelopen zaterdag heeft 
molen ‘De Leest’ in Lieshout voor 
het eerst sinds 19 april weer kunnen 
draaien. De molen is vanaf 22 april 
ruim 6 weken in onderhoud geweest.

De hele buitenzijde is opnieuw geschil-
derd en de steunen voor de houten 
planken aan de zijkant van de wieken 
zijn allemaal vernieuwd. Dat klinkt 
eenvoudig, maar elke steun heeft zijn 
eigen vorm en wordt ‘in het werk’ ge-
maakt. Daarbij moet de molenmaker 
er voor zorgen dat de kromming die 
aan de andere zijde van de wiek in het 
hekwerk zit perfect van vorm blijft, 
want dat bepaalt in belangrijke mate 
hoe soepel de wieken kunnen draaien. 

Ook de schilder had het nodige te stel-
len met de oude verflagen, maar ook 
dat is allemaal prima opgelost.

Al met al heeft de molen door dit on-
derhoud de nationale molendagen 
begin mei niet kunnen draaien en u 
uitleg kunnen geven over het werken 
met en in de molen. Heeft u die da-
gen voor de molen gestaan en bent 
u onverrichterzake omgedraaid? Niet  
alleen u bent weer welkom, iedereen 
is welkom, op elke dinsdagmiddag van 
13.00 tot 16.30 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 16.30 uur zijn er mole-
naars om u alles te vertellen over de 
molen.

Molen ‘De Leest’ in Lieshout

Lieshout - Op vrijdag 13 juni  houdt 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof in Lieshout.

De kienavond begint om 20.00 uur 
en de zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is welkom.

Kienen in Lieshout
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Beroeping
Het begon zo mooi met politieagent. 
Profvoetballer. Of zelfs piloot. Veel 
mensen hebben er de ‘pee’ in dat 
ze twintig jaar later hun droombaan 
niet in vervulling zien gaan. Op de 
peuterschool was je toekomstbeeld 
blijkbaar al lang duidelijk. Toen de 
Pampers plaatsmaakten voor Bjorn 
Borgs, werd deze carrièrekeuze 
ineens reuze. En daardoor een stuk 
gecompliceerder. Piloot ging hem 
niet meer worden. Of je moest een 
enkeltje naar de rode cijfers willen. 
Naar een beroep als profvoetballer 
kon je nu wel fluiten. Wat overbleef 
was de politieagent. In een split 
second flitste de scheldwoorden, 
bedreigingen en ondankbare taken 
door je hoofd. Laseren op de 
Lieshoutseweg, je moet er niet aan 
denken. Kies dan voor een dankbaar 
beroep. Een 
a m b a c h t 
waar ‘Jan’ 

en alleman voldoening uit haalt: 
de authentieke fietsenmaker. Na 
een defect zoekt men vaak niet te 
lopen. En men loopt spaak op een 
eigenhandige reparatie. Ze komen 
teleurgesteld aan en je stuurt ze zeer 
content weer huiswaarts. Zonder 
slag of stoot. Wat wil je nog meer? 
Mocht je niet zo’n band hebben met 
stalen rossen, dan kun je altijd nog 
uitvaartverzorger worden. Misschien 
‘lijken’ de werkzaamheden je niets, 
het heeft zeker ook z’n voors. In 
deze emotioneel zware periode 
zitten nabestaanden in zak en 
as. Op dat moment wordt zeer 
gewaardeerd dat jij diegene bent 
die hen rust brengt. Mocht je daar 
te rouwig om zijn, dan kun je altijd 
nog de verpleging in. Niemand is 
je zo dankbaar als een 93-jarige 
rimpelsauriër die zojuist van een 
schone bips voorzien is. En dan zijn 
we toch weer terug bij de pampers. 
Mocht ook deze baan je een bridge 
te ver gaan, dan kun je het schudden. 
Dit waren mijns inziens toch echt de 
beroepen die de meeste waardering 
verdienen. Dus voor alle mensen 
die in een puberale midlifecrisis 
zitten en niet weten welke richting 
te bewandelen, word fietsenmaker, 
uitvaartverzorger of verpleger. Dan 
leef je een leven zonder zorgen. Dat 
geef ik je op een geel-onder-de-
ruitenwisser-passend briefje. 

Joey van der Leemputten 

COLUMNTwee vrijwilligerspenningen uitgereikt 
aan Fietste Mee-vrijwilligers 

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Daphne van Leuken 

Beek en Donk – Marianne Beniers 
en Piet Aarts mochten beiden de 
Vrijwilligerspenning van de gemeente 
Laarbeek afgelopen maandagmiddag 
in ontvangst nemen. Zij kregen deze 
voor hun inzet als organisator van de 
Fietste Mee-tocht. Deze vond maan-
dag voor de 25ste – en tevens laatste 
– keer plaats. 

In 1989 werd de Werkgroep 
Ontwikkelingsprojecten Fietste Mee 
opgericht. Jaarlijks organiseert deze 
werkgroep een fietstocht voor het hele 
gezin op tweede Pinksterdag. De op-
brengst van de fietstocht wordt besteed 
aan een goed doel in de derde wereld. 

Omstreeks 16.00 uur waren de meeste 
deelnemers – ruim 300 dit jaar – weer 
terug van de 30 of 40 kilometer lange 

tocht. Ze zaten in de felle zon op het 
terrein van de scouting in Beek en 
Donk nog lekker na te genieten van 
deze tocht toen opeens wethouder 
Frans van Zeeland het woord nam. 
Nadat hij de organisatie geloofd had 
over dit fantastische evenement, riep 
hij nog twee personen speciaal naar 
voren om hen extra in het zonnetje te 
zetten. 

Marianne Beniers
De Beek en Donkse Marianne Beniers 
stond als eerste onverwachts in de 
spotlights. Marianne raakte eind jaren 
negentig bij de werkgroep betrokken. 
Zij verricht nu al meer dan 15 jaar de 
secretariaatswerkzaamheden van de 
Fietste Mee-tocht. Elk jaar maakt ze 
een draaiboek en heeft ze de controle 
op de uitvoering hiervan. Daarnaast 
zorgt ze nog voor meer zaken bij dit 
evenement, zoals het regelen van de 
vergunning, het contact onderhouden 

met sponsoren, het regelen van de prij-
zen voor de loterij en het regelen van 
een lunchpakketje met drankje voor alle 
vrijwilligers van de Fietste Mee-tocht. 
Al met al: meer dan genoeg redenen 
om Marianne de Vrijwilligerspenning 
van de gemeente Laarbeek uit te rei-
ken. 

Piet Aarts 
Na Marianne werd Piet Aarts naar vo-
ren geroepen. Piet zit al vanaf het begin 
in het bestuur van deze werkgroep. In 
1993 nam hij het voorzitterschap van 
voormalig directeur van De Raagten, 
Cees Huijbregts, over. Piet had in deze 
werkgroep een sleutelrol, omdat hij 
ook onderwijzer is op De Raagten, de 
school waar vanuit de Fietste Mee-
tocht georganiseerd wordt. Ook Piet 
betekende in de afgelopen 25 jaar veel 
voor deze organisatie. Hij zorgde bij-
voorbeeld jaarlijks voor de fietsroute, 
hield de contacten met de controlepos-
ten en ging met de kinderen die met 
Pinksteren niet konden een andere 
keer alsnog fietsen om het sponsor-
geld binnen te halen. Verder functio-
neerde hij als intermediair tussen alle 
basisscholen in Laarbeek en Fietste 
Mee. Het is nog maar twee maan-
den geleden dat Piet de Koninklijke 
Onderscheiding opgespeld kreeg. Nu 
kan hij, naast deze onderscheiding, 
ook de Vrijwilligerspenning van de ge-
meente Laarbeek een mooi plaatsje in 
zijn huis geven. 

Lees meer over de Fietste Mee-tocht 
op pagina 29 in deze krant.

Links Marianne Beniers en in het midden Piet Aarts, beiden met hun 
vrijwilligerspenning. Rechts wethouder Frans van Zeeland, die de penningen uitreikte 

De deelnemers van de Fietste Mee-
tocht genoten nog even na op het 
scoutingterrein in Beek en Donk 

Let op: 30 kilometerzone! 
Redacteur: Nikki Barten 
Fotograaf: Nikki Barten 

Beek en Donk – Met grote ‘30 kilome-
ter per uur’-stickers zijn kinderen van 
de vier Beek en Donkse basisscholen 
woensdagmiddag naar huis gegaan. 
Het is de bedoeling dat deze stickers 
uitgedeeld worden aan de inwoners 
van Beek en Donk en op kliko’s wor-
den geplakt. Dit om bestuurders erop 
te wijzen dat 30 de maximale snelheid 
is binnen de bebouwde kom. 

Woensdag was het ‘De Brabantbrede 
Actiedag voor Nul Verkeersdoden’. De 
gemeente vroeg aan De Werkgroep 
Verkeer Beek en Donk (van de 
Dorpsraad Beek en Donk) of zij hier-
aan mee wilden doen. Zodoende pak-
te deze organisatie het initiatief op. 
Wethouder Frans van Zeeland: “Dit is 
een goed initiatief. Natuurlijk zou het 
nog mooier zijn als het Laarbeek-breed 
zou zijn, maar dit is in ieder geval al een 
goed begin.”

Vooraf aan de uitreiking van de stickers, 
kregen de kinderen deze week een les 
over verkeersveiligheid van oud-politie 
inspecteur Louis Doomernik. Op iedere 
school legde hij op een boeiende manier 
uit hoe het verkeer in elkaar zit. 

Woensdagmiddag startte wethouder 
Frans van Zeeland de actie door, samen 
met een basisschoolleerling, een sticker 
op een kliko te plakken op het speelplein 

van basisscholen ‘t Klokhuis en De 
Muldershof. Dit deed hij vervolgens 
ook bij Kindcentrum De Raagten en ‘t 
Otterke. Wies Rooijakkers, voorzitter van 
de Dorpsraad, vertelt: “Het is zowel voor 
de kinderen als de ouders belangrijk om 
extra aandacht te besteden aan de snel-
heid in 30-kilometerzones. Middels deze 
actie proberen wij hieraan bij te dragen. 
Hopelijk vinden we de stickers overal te-
rug in Beek en Donk op de kliko’s.”

De eerste kliko’s, die van de basisscholen, werden 
woensdagmiddag al voorzien van een ‘30 kilometer per uur’-sticker 
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Mario van Dinther 
(Omroep Kontakt)

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Lenie Smulders

2. Kiki van de Kamp

3. Thijs Verhagen
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 
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De laatste tijd ‘all over’ in het nieuws: superfoods en rawfoods. Vast is komen te staan dat superfoods en rawfoods 
ontzettend veel positieve eigenschappen bezitten. Je kunt je gezondheid een extra boost geven door het gebruik van 
o.a. hennepzaad, gojibessen, incabessen, moerbeibessen, chiazaad en amaranth. ’t Verswarenhuys heeft een groot 
assortiment! Superfoods en rawfoods zijn een geweldige aanvulling op je dagelijks gezonde eetpatroon. Dus een 
aanvulling op bijvoorbeeld groenten en fruit die je ook elke dag moet gebruiken. Letten op vet is ook een wezenlijk 
onderdeel van je voedingspatroon en de juiste vetten tot je nemen is daarbij belangrijk (onverzadigde vetten). Superf-
oods en rawfoods zijn puur natuur en dus volledig zonder geur-, kleur- en smaakstoffen. Met deze producten weet 
je wat je eet!
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Paella Valenciana  (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 600 gr kippendijen 
• 4 el olijfolie
• ½ rode paprika
• 200 gr sjalotten
• 5 knoflooktenen
• 2 st vleestomaten
• 350 gr paellarijst,
• 200  gr doperwten, diepvries
• ¾ l kippenbouillon
• 1dl witte wijn 
• 1½ tl piment poeder
• ¾ tl kurkuma
• snuf saffraanpoeder
• 2 takjes rozemarijn
• 25 kleine gamba’s 

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

Snijd het vlees van de kippendijen in stukken van ca 5 cm en bestrooi het met 
wat zout en olie. Bak het vlees in een paellapan of gebruik een grote pan in 
olijfolie goudbruin, haal uit de pan en zet weg. Snijd de paprika, de knoflook 
en de sjalotten fijn. Ontvel de tomaat en verwijder het zaad en snijd in kleine 
stukjes. Smoor de groenten in de pan op een laagvuur, voeg de doperwten en 
de rijst toe, laat dit even smoren tot de rijst glazig is. Verwarm de bouillon tot 
aan de kook en voeg de witte wijn, piment, de saffraan en de kurkuma toe. 
Doe deze bouillon bij de rijst en voeg de kip toe. Roer alles door elkaar. Breng 
even aan de kook en leg er de takjes rozemarijn op. Plaats de pan ca 10 min 
in een hete oven van 190ºC zonder deksel of zo lang tot de rijst bijna gaar is. 
Dek de pan af en laat de paella nog ca 10 min rusten. Halveer de gamba’s in de 
lengte en verwijder het darmkanaal. Plet de knoflook met wat zout en meng 
dat met wat olie. Marineer de gamba’s hierin. Bak op het laatst de gamba’s en 
leg ze op de paella.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Easy

9 8 7 3

7 9 2 4

2 1 3 8

9 8 2 6

7 8 3 5

4 3 5 8

9 8 4 6

4 7 1 9

1 6 7 2

Puzzle #216740

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AFSPRAAK BARBECUE BIOSCOOP
BRANDING COMPUTER DISCREET
EETTAFEL FLUISTER GELUIDEN
GRASVELD HANDICAP IEDEREEN
JOURNAAL KOEKEPAN LIPSTICK
MILITAIR OPVOLGEN POSTCODE
RECLAMES SCENARIO SNELHEID
THRILLER VERWACHT XYLOFOON

Zoek de 10 verschillen
VRIJDAG... DE DERTIENDE!
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MooiLaarbeekkrant

Vertrouwen of geen vertrouwen in het Nederlands elftal: in de Biermansstraat in 
Aarle-Rixtel zijn ze in ieder geval klaar voor het Wereldkampioenschap Voetbal. Ronald 
Lentjes, inwoner van deze straat, stuurde deze foto naar de redactie op.

Wil jij ook meedoen aan De MooiLaarbeekKrant WK foto-actie? Kijk dan hieronder en 
lees hoe je hieraan deel kunt nemen! 

Interessant programma, Nederland van 
Boven. De filmshots vanuit de lucht, 
zeilend over het Nederlandse landschap. 
Langs vestingstadjes en op terpen gele-
gen gehuchten en in vogelvlucht over de 
grachtengordel van onze hoofdstad. Een 
kijkje op de zware industrie in de haven 
van Rotterdam en een uniek beeld van 
de natuurparel in de Flevopolder. Alles 
in hapklare brokken voorgeschoteld en 
voorzien van achtergrondinformatie, 
eindelijk was er weer eens wat zin-
nigs op tv. Op tv, maar eigenlijk ook zo 
dichtbij…

Onder het motto Ga toch fietsen heb ik 
mezelf dit jaar het doel gesteld al onze 
twaalf provincie hoofdsteden te befiet-
sen. Op de wielrenfiets. Vanaf Laarbeek 
een enkeltje naar de provincie, bijvoor-
beeld Middelburg. Niet Nederland van 
Boven, maar Nederland van Dichtbij.

Het is de vrijdag na hemelvaart, licht be-
wolkt met een noordoosten wind. Per-
fect dagje voor een fietstocht. Perfect 
dagje voor een enkeltje Middelburg. Met 
een voorraadje energie in de rugzak en 
een paar euro op zak zet ik koers naar 
het westen. Langs het Wilhelminakanaal 
in een rechte lijn naar Tilburg. Via de ge-

huchten Hulten en Dorst naar het altijd 
mooie Breda. Roosendaal tik ik aan maar 
al gauw plof ik neer op het grasveld mid-
den in het dorpje Wouw. Wouw, prach-
tig dorp aan de A58. Vlakbij de Wouwse 
Plantage. Tientallen keren zonder enig 
besef aan voorbij gereden over de snel-
weg. Nou lig ik hier in de zon in de voor-
tuin van de kerk.

Bergen op Zoom voorbij is het fietsend 
langs de Oosterschelde. De zeearm 
werkt motiverend. Het groen op en over 
de dijk, het blauw van het water en fiet-
send in de richting van de zon. Heerlijk. 
Een prachtig stukje Zeeland, een prach-
tig stukje Nederland. De kilometers be-
ginnen af te tellen. Vestingstad Goes op 
Zuid-Beveland achterlatend en de laatste 
kilometers door Walcheren naar Middel-
burg. Deze laatste kilometers lijken wel 
mijlen en de benen beginnen zich lang-
zaam te vullen met lood, maar het mo-
ment dat ik onder de A58 door fiets en 
in de verte de toren van de Nieuwe Kerk 
van Middelburg zie staan vullen diezelf-
de benen zich met nieuwe energie. 

Het rondje door het historisch centrum 
gaat langs de grachten, de Nieuwe Kerk 
en het stadhuis op de Markt. Het Zeeuw-
se is zichtbaar in vrijwel iedere historische 
voorgevel, het zijn de details. Symboliek 
die de Zeeuwse trots zichtbaar maakt. 
Maar de stad oogt ook kalm, misschien 
wel Zeeuws bescheiden.

Een dag als deze sluit je af met een grote 
pot bier. Nagenieten van de dag. Vol-
daan. Niet Nederland vanaf de Bank, 
niet Nederland op tv, maar Nederland 

van Dichtbij.

Mijn naam is Paul 
van den Berg. Ik kom uit Beek en Donk en 

neem jullie maandelijks mee door Laarbeek in ‘Ga toch fi etsen’. Een 
verhaal al fi etsend opgedaan, geen nieuws maar gewoon een verhaal.

Nederland van boven

Scoren met Oranje!  
WIN: Een volledig verzorgde barbecue voor 

10 personen! 
Aangeboden door De MooiLaarbeekKrant en Keurslager Danny Megens! 

WK Voetbal
Vrijdag 13 juni: WK Voetbal Nederland-
Spanje! Een wedstrijd die bij veel 
mensen al in de agenda zal staan! Met 
deze wedstrijd start voor Nederland 
de spannende strijd om de wereldtitel. 
Langzaamaan kleuren de straten oranje 
en begint het Oranjegevoel te leven.  

Iedereen hoopt natuurlijk dat Nederland 
wint. Maar.... ook jij kan winnen!

De MooiLaarbeekKrant WK-actie!!! 
Win een volledig verzorgde barbecue 
voor 10 personen, aangeboden door 
Keurslager Danny Megens! Hoe? Door 
je gaafste, gekste, mooiste WK-foto op 

te sturen! Geen één foto is te gek. Denk 
bijvoorbeeld aan een versierde straat, een 
uitgedoste outfi t of een bijzondere foto, 
gemaakt bij het kijken van Nederland 
tijdens het WK Voetbal. 

Hoe kun je meedoen?
De actie loopt, zolang Nederland deelneemt 

aan het WK. Vliegt het Nederlands team 
eruit? Dan wordt de winnende foto 
bekendgemaakt. Deze geluksvogel wint 
een straatbarbecue voor 10 personen 
van Keurslager Danny Megens. Stuur je 
foto op naar redactie@mooilaarbeek.nl 
of geef hem af op het kantoor: Heuvelplein 
3 in Beek en Donk. 

‘Nederland wordt geen Wereldkampioen Voetbal’
Redacteur: Nikki Barten 

Beek en Donk – De inwoners van 
Laarbeek hebben weinig vertrouwen 
in het Nederlands elftal. Slechts 3% 
ziet ons kikkerlandje Wereldkampioen 
Voetbal worden. Dit blijkt uit een 
enquête van TipMooiLaarbeek.nl. 
Vandaag barsten de festiviteiten in 
Brazilië los. Morgen start Nederland 
met de reprise tegen Spanje. 

Een kwart van de Laarbekenaren 
denkt dat Nederland er in de eerste 
rond uitvliegt. Dat houdt in dat het 
voor ons land na de wedstrijden tegen 
Spanje, Chili en Australië voorbij is, 
anderhalve week na de start van het 
toernooi.  

Het meerdere deel van de inwo-
ners, precies één derde, denkt dat 
Nederland de kwartfinale haalt. 
Nederland in de finale? Daar is slechts 
7% van overtuigd. Zij kunnen zich 
alvast opmaken voor vijf weken 
Wereldkampioenschappen Voetbal 
kijken, met als slotstuk de finale op 
zondag 13 juli. 

Hup Holland Hup, laat Laarbeek niet 
in zijn hempie staan! 

26%

11%
7%

3%

19%

33%

Op welke positie 
eindigt het 

Nederlands elftal?

In de eerste ronde vliegen ze eruit

Ze halen de kwartfinale

Ze halen de halve finale

Ze halen de finale

Ze worden wereldkampioen

Geen idee
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Bezoek ook onze website:
www.mcd-supermarkt.nl

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

RONDE PRIJSWEKEN BIJ MCD!          RONDE PRIJSWEKEN BIJ MCD!          RONDE PRIJSWEKEN BIJ MCD!          RONDE PRIJSWEKEN BIJ MCD!

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

W 25 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 21 juni 2014.  Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

IJsbergsla, bosradijs, 
bosui of komkommer

2 stuks naar keuze
alle combinaties mogelijk

van 1.10-2.58 voor

2
STUKS

DubbelFrisss
alle soorten

6 pakken 
à 1500 ml.

Noord Waarland
gesneden kaas

jong, jong belegen of belegen
100 gram

Persil wasmiddel
alle soorten

fl acon 1056/1060 ml.
pak à 960 gram

zak à 16 stuks
2 stuks naar keuze

van 6.78-7.50 voor

6
PAKKEN

liter 0.44

van 11.98-14.34 voor

2
STUKS

van 1.15-1.31 voor

100 GRAM
(verpakt per 
ca. 350 gram)
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Fotograaf: Ted Vlemmings 

Ted Vlemmings uit Aarle-Rix-
tel ging vorige week mee naar 
de Alpe D’Huzes naar de Alpe 
D’Huzes om onder andere een 
aantal familieleden, die hieraan 
meededen, aan te moedigen. 

Zaterdag 31 mei vertrokken we 
van het platte Aarle-Rixtel richting 
Alpe d’Huez waar woensdag 4 juni 
natuurlijk Alpe d’HuZus is en don-
derdag de 5e juni Alpe d’HuZes.

Ben je ergens halverwege, midden 
in Frankrijk, stop je één keer in heel 
je rit van 11 uur om te tanken en 
eten wie kom je dan tegen, juist fa-
milie Engels. Letterlijk en figuurlijk 
familie die ook onderweg is naar 
de berg. Robert is daar namelijk 
voor het goede doel omhoog ge-

fietst, even als Toon & Tom van 
Lieshout, Dennis Verschuren en 
Marlieke Engels en naast hen ook 
enkele andere geboren en getogen 
Laarbekenaren. Na gearriveerd te 
zijn op zaterdag lijkt het wel alsof je 
in een bergachtig Nederland bent 
aangekomen. Op zondag begon je 
bijna te denken dat half Laarbeek 
verhuisd is naar de berg en dan zijn 
er vast nog Laarbekenaren waar ik 
het bestaan niet van weet.

Op maandag de 2e zijn er een aan-
tal Laarbekenaren de Alpe d’Huez 
opgelopen. Niet fietsend, maar lo-
pend naar boven dus. Ergens iets 
van 13km klimmen dus. Wilma van 
Lieshout, Sharon van de Ven en 
nog wat dames uit het Laarbeekse 
en de directe omgeving zijn rond 
13.40 uur aangelopen om uitein-
delijk in een paar uit elkaar geval-

len groepjes allemaal bovenop de 
berg te arriveren. De laatste was 
rond 17.45 uur binnen en werd 
door familie en vrienden zoals ver-
diend eervol onthaald! Naast het 
bekende fietsen zijn er dus ook nog 
vele die de berg trotseren te voet, 
en dat allemaal voor familie, vrien-
den en het goede doel.

Op woensdag de 4e heeft Mar-
lieke Engels uit Beek en Donk ook 
haar prestatie weten te leveren 
door twee keer de zogenaamde 
Alpe d’HuZus op te fietsen. Aange-
zien het limiet hierbij op twee ligt 
heeft ze dus de maximale prestatie 
neer weten te zetten. Ton & Asja 
Huibers hebben deze dag ook één 
keer de Alpe d’Huez op gefietst, en 
dat natuurlijk ook met een flinke 
lading bagage. Dit alles ook nog 
eens onder barslechte weersom-

standigheden. Waar we heel de 
week van mooi weer hebben kun-
nen genieten, hebben de dames 
en heren, die woensdag de Alpe 
d’HuZus op zijn gelopen of ge-
fietst, het weer niet aan hun zijde 
gehad. Des te meer een uitzonder-
lijke prestatie dus! Voor Ton begint 
nu zelfs een fietsrit helemaal vanuit 
Zuid Frankrijk terug naar Laarbeek.

Op donderdag is het zover, de Alpe 
d’HuZes zoals die bij velen bekend 
is. Midden in de nacht vertrekken 
de deelnemers al richting de voet 
van de berg. Er zijn erbij die rond 
03.00 uur afdalen, om rond 04.30 
uur de eerste klim te starten. Arjan 
van Vugt, Tom van Lieshout, Ro-
bert Engels, Dennis Verschuren en 
Toon van Lieshout komen de eer-
ste keer allen boven tussen 06.00 
en 06.45 uur! In totaal zou Arjan 

6x, Tom 5x, Dennis en Robert 4x 
en Toon 3x omhoog fietsen, een 
hele prestatie wetende dat ze ’s 
nachts gestart zijn met -5 graden 
en dat de temperaturen rond de 
middag richting de 28 graden of 
zelfs hoger is gegaan. Voor de ene 
was het een kleine teleurstelling 
omdat de doelstelling niet gehaald 
werd, voor de ander juist een over-
schrijding van het zelf gezette mi-
nimum. Of ze nu wel of niet hun 
doelstelling hebben gehaald, een 
uitermate topprestatie hebben ze 
stuk voor stuk geleverd!

Na afloop is ieder zijn eigen weg 
gegaan. De een voor een feestje, 
de ander weer samen met familie 
en vrienden. Op vrijdag zijn de be-
haalde prestaties door de meesten 
nog eens goed herbeleefd tijdens 
verschillende festiviteiten.

Actuele  vacatures
• Vluchtelingenwerk van Vi-

ERBINDEN is op zoek naar een 
juridisch vrijwilliger. Kennis van 
zaken m.b.t. vreemdelingen-
recht is een pré 

• De Wereldwinkel in Beek en 
Donk is op zoek naar een 
verkoopster voor in de winkel. 
Werktijden kunnen in overleg 
afgesproken worden 

• Voetbalvereniging ASV’33 
is op zoek naar VUT-club 
leden. Deze groep voert di-
verse werkzaamheden uit. 
Werkzaamheden zijn voor-
namelijk overdag

• Zorgboogcentrum Francis-
cushof is op zoek naar een 
vrijwilliger die mee koffi e wil 
schenken en daarna een korte 
activiteit of spel wil doen met 
een andere vrijwilligster Dit is 
op dinsdag- en woensdaga-
vond van 19.00 tot 20.30 uur. 

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Deze week: Bea Wechgelaar (68) 
uit Beek en Donk
Vrijwilligerswerk: De wereldwin-
kel, Zorgboog ‘De Regt’ en De 
Zonnebloem

Droom
In september 2012 ruilde Bea 
Wechgelaar de bosrijke omgev-
ing van de Utrechtse Heuvelrug 
in voor gemeente Laarbeek. Aan-
leiding was haar zoon Martin, 
die door een huwelijk met een 
Laarbeekse, naar Beek en Donk 
was verhuisd. Tot haar 67e heeft 
Bea gewerkt als telefoniste bij het 
Utrechts Medisch Centrum, waar-
van ook een aantal jaren als lei-
dinggevende. “Toen zat ik opeens  
hier, in een onbekende omgeving. 
Ik wist dat mensen niet spontaan 
bij je op de stoep staan: je moet 
zelf iets ondernemen om nieuwe 
contacten op te bouwen.” Bea 
zocht contact met ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk en vond in de vri-
jwilligersmap precies wat ze zocht. 
“Mijn droom is altijd geweest om 
een eigen winkeltje te hebben. Dat 
heb ik nu een beetje bij de wereld-
winkel. Ik help met de verkoop, 
het prijzen van de artikelen en 
krijg de vrijheid om dingen te be-
denken. Het is jammer dat mensen 
soms aarzelen om de wereldwin-
kel binnen te komen. Je hoeft echt 

niet altijd iets te kopen, hoor!” 
Daarnaast doet Bea vrijwilliger-
swerk bij ‘De Regt’. “Ik help met 
koffi eschenken en met serveren 
van maaltijden in de ‘Gasterij’. 
Een praatje maken, iemand in de 
rolstoel helpen … ik doe dat met 
plezier.” 

Administratie van A tot Z
Interessant om te horen is dat Bea 
puur administratief werk heel leuk 
vindt om te doen. “Geef mij een 
bak papier, die op alfabetische vol-
gorde moet, en ik geniet. Ik heb 
ooit de kans gehad om dia’s uit 
te zoeken, maar dat was te speci-
fi ek over Laarbeek. Wie weet is 
er een andere club, waarvoor ik 
iets kan betekenen.” Vervelen 
doet Bea zich zeker niet. Eén keer 
in de veertien dagen bezoekt ze 
een gast van de Zonnebloem. Ze 
praten samen en/of doen een 
spelletje En bij mooi weer staat een 
bezoek aan de Muziektuin op het 
programma. 

Veel mensen 
Het vrijwilligerswerk heeft Bea veel 
gebracht. “Ik heb zoveel mensen 
leren kennen en heb er zelfs een 
vriendin aan overgehouden.” Tot 
slot laat Bea weten dat het haar 
opvalt dat mensen in Laarbeek 
elkaar veel meer groeten. Een 
mooi compliment!

De wereldwinkel Laarbeek is ge-
vestigd aan het Heuvelplein 32-a 
in Beek en Donk.

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

LEZERSPODIUM

Vele Laarbekenaren trokken naar ‘le Alpe d‘Huez’

Robert Engels uit Beek en Donk bereikt de finish 

Wilma uit Beek en Donk (l) deed de Alpe 
D’Huez lopend (13). Haar dochter Kim en 
kleindochter steunde haar het laatste stuk 

De van oorsprong Beek en Donkse 
Tom van Lieshout net na de finish 

De finish is in zicht voor Marlieke uit Beek en Donk

Marlieke trots, maar voldaan na haar prestatie 

Voormalig Beek en Donkenaar Toon 
van Lieshout tijdens de Alpe D’Huzes 

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Hollandse Bloemkool 
€1,00

Hollandse Broccoli 
€1,00

Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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www.ven-hollanders.nl Kapelstraat 19 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

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

Badkamer 
renoveren of 
vernieuwen?

Eigenaar kat gezocht

Wegwijs in regelgeving bij dementie

Eerste actie werkgroep ‘Geef Om Jayden’ groot succes

Lieshout – Marjolijn van Sinten uit 
Lieshout is op zoek naar de eigenaar 
van de kat die op de foto staat afge-
beeld. 

De kat zit regelmatig in haar tuin en 
heeft daar nu zelfs een nestje. De 
jongen zijn een paar weken oud en 

Marjolijn ziet graag een ander onder-
komen voor de beestjes. Wie is de ei-
genaar van deze kat?

Er kan contact worden opgenomen 
met Marjolijn via 06-18842765 of per 
mail: marjolijnxxx@hotmail.com. 

Van wie is deze kat?

Helmond/Laarbeek - Op donderdag 
19 juni is specialist ouderengenees-
kunde Lonneke Schuurmans te gast 
om eenieder wegwijs te maken in de 
juridische en financiële aspecten bij 
dementie.  Naast de rol van mantel-
zorger kunt u ook bewindvoerder, cu-
rator, mentor en eerste contactpersoon 
zijn. Maar wat houdt dat precies in? 

Welke rechten en plichten heeft u 
in deze rol? Deze en andere vragen 
worden beantwoord in het Alzheimer 

Café. U bent in de gelegenheid om 
zelf vragen te stellen aan onze gast. 
Het Alzheimer Café Helmond is een 
ontmoetingsplaats voor iedereen die 
met dementie te maken heeft. In een 
ongedwongen sfeer kunt u lotgenoten 
ontmoeten, informatie krijgen en erva-
ringen delen. Vanaf 19.00 uur bent u 
van harte welkom in de recreatiezaal 
van de Ameideflat. Het programma 
start om 19.30 uur. De entree is gra-
tis. Het Alzheimercafé Helmond is er 
elke derde donderdagavond van de 

maand, in Serviceflat de 
Ameide, Ameidepark 8 in 
Helmond. Het Alzheimer 
Café is bedoeld voor de 
inwoners van dorpen 
in de regio van Helmond, waaronder 
Laarbeek.

Als u vooraf vragen heeft kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met 
Lies van Houtem, Stichting LEVgroep 
Leven & Verbinden, telefoon 0492-
598989. 

Mooi Dier

Op zoek...
Ritsel is een jonge cavia die op zoek is naar een nieuw baasje die wel 
goed voor haar gaat zorgen. Zijn vorige baasje heeft Ritsel samen 
met 14 andere cavia’s in een doos langs de weg gedumpt en zo’n 
verschrikkelijke ervaring hoopt ze nooit meer mee te maken. Ritsel is 
een sociaal beestje, ze wil graag samenwonen met een soortgenootje, 
in haar eentje zou Ritsel vereenzamen. Bent u op zoek naar een leuke 
cavia, die u vrolijk fluitend begroet, kom dan eens een kijkje nemen 
bij Ritsel en al haar vriendjes.

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

Naam:        Ritsel Leeftijd:     6 weken

Mooi Dier

LEZERSPODIUM
WeClimb4You haalt 20 keer de top
Onlangs heb ik met hulp van klasge-
noten en juffen van groep 6 van kind-
centrum de Raagten, een geslaagde 
flessenactie gehouden. Met het totaal-
bedrag van maar liefst € 450,00 heb-
ben we WeClimb4You, die deelnamen 
aan Alpe d’Huzes, kunnen steunen. 
Dit is de ultieme klim om mensen die 
tegen kanker strijden te steunen en bij 
te staan. Op 5 juni jongstleden heeft 
WeClimb4You twintig keer de top be-
reikt van de Alpe d’Huez. Zo hebben 
Bart van der Linden en Roel Janssen 
deze berg ieder zes maal beklommen. 
Marcel Hermans en Mike van de Kal-
len ieder vier maal. Doordat ik samen 
met Topteam Huibers, bestaande uit 
Ton en Asja Huibers, mocht afreizen 
naar Frankrijk, heb ik de prestaties 
van WeClimb4You en Topteam Hui-
bers van dichtbij mee kunnen ma-
ken. Dit was zeer speciaal voor mij 
omdat beide teams meereden voor 
mijn nicht Maike Huibers, die op 8 
december 2012 de strijd tegen kanker 
heeft verloren. Via deze weg wil ik de 

4 grote KANJERS van WeClimb4You 
en Topteam Huibers nogmaals in het 
zonnetje zetten en bedanken voor 
de prestatie die zij hebben neergezet. 
Hierdoor is er weer veel geld opge-
haald om onderzoek te kunnen doen 

naar deze vreselijke ziekte. 

WeClimb4You en Topteam Huibers, 
het was top! BEDANKT!

Remco Donkers

Noodweer tijdens Pinksterbraderie in Lieshout
Lieshout - Op 2e Pinksterdag kort na 
de middag werden de marktkoop-
lieden en de bezoekers van de bra-
derie in Lieshout onaangenaam ver-
rast door de plotseling opstekende 
stormachtige wind en fikse regenbui. 
Kledingrekken vlogen door de lucht 
en het zeil van kraamdakjes begaf het 
onder het kortstondige natuurgeweld. 

Kooplieden hadden de grootste moei-
te hun waar bijeen te houden. Eén 

persoon raakte door een rondvliegend 
kledingrek gewond maar kon hiervoor 
bij de EHBO-post worden behandeld. 
Een aantal gedupeerde handelaren 
pakte hun waar in en vertrok van de 
markt. Sommige schatten de schade 
op enkele duizenden euro’s. Ook me-
deorganisator firma Koolen en Koolen 
uit Tilburg zit als leverancier van de 
kramen met een behoorlijk schade-
post.

Countryclub The Black Longhorn die 
op deze braderie al jaren met een ge-
zellige openlucht Country Dance party 
haar activiteit promoot, ging na een 
zonnige start inpakken en haar heil 
elders zoeken. De Lieholter Blaaskapel 
werd door de organisatie afgebeld. Te 
voorbarig zo bleek want na het weg-
trekken van het noodweer werd en 
bleef het lange tijd weer zonnig en ge-
zellig druk op de markt.

Beek en Donk - De eerste actie van de 
werkgroep ‘Geef Om Jayden’ vanuit 
Daltonbasisschool ’t Otterke was een 
groot succes. Op 1e Pinksterdag tijdens 
de JOZS waren er verschillende acties 
waarmee geld werd opgehaald voor de 
ernstig zieke Jayden. 

Zo kon je op de foto met een 
Amerikaanse auto en de Olympische 
wedstrijd bobslee van het Nederlandse 
team en werden er de welbekende 
‘Loombandjes’ verkocht. Tevens zijn er 
twee schilderijen van Donny van den 
Wildenberg per opbod verkocht. De 
totale opbrengst bedroeg €915,00. De 
werkgroep dankt alle mensen die bij 
hebben gedragen aan dit mooie succes 
en in het speciaal De Teugelders voor 

het beschikbaar stellen van de kraam. 

De volgende actie staat gepland op 

maandag 30 juni, dan zullen alle kinde-
ren van ’t Otterke deelnemen aan een 
sponsorloop.

www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl

HET ADRES VOOR DE 
VERZORGING VAN FEESTEN, 

EN EVENEMENTEN!PARTIJEN

FUSTEN BIER
VANAF € 34,95 20 LITER

50 LITER VANAF €69,95

Informeer naar de 

vele mogelijkheden

TAPINSTALLATIES

KOELKASTEN

TAFELS

STOELEN

GLASWERK

PERSONEEL

BIERPAVILJOEN

St. Annastraat 55       5421 KB Gemert       0492 36 14 63       info@hetoudevat.nl       www.hetoudevat.nl

Drankenhandel Het Oude Vat 
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LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:
Daan Verhoeven

Jan van de Nieuwenhof uit Beek en 
Donk is op dit moment in Sarajevo 
(Bosnië-Herzegovina) om als vrij-
williger te helpen bij het ‘Out of 
Area Kidsfestival. Met dit festival 
probeert de stichting ‘Out of Area’ 
uit Nuenen het leven van 50.000 
kinderen (verdeeld over vijf dagen) 
kleur te geven. Er vinden 38 ver-
schillende workshops plaats.

We hebben maandag een heel 
mooie festivaldag gehad. Bij de 
workshops konden de 10.000 kin-
deren bij een temperatuur van 32 
graden volop genieten. Het was 
tevens de drukste dag van het fes-
tival. Dinsdag was de laatste dag 
van het festival. Over de dagen zelf 
kan ik eigenlijk heel kort zijn: het 
is in een woord geweldig om zo 
alle kinderen te zien genieten van 
alle activiteiten en workshops. Su-
per om dit mee te mogen maken 
met dank aan alle sponsoren die dit 

voor mij mogelijk hebben gemaakt. 
Op deze manier komt het geld ook 
rechtstreeks bij de kinderen terecht.

Een groep clowns is enkele dagen 
naar het rampgebied geweest om 
daar de kinderen te vermaken een 
geweldig initiatief. Maandag ook 
weer de vrachtauto opgehaald, zo-
dat we dinsdag, op de laatste dag 
van het kidsfestival, weer alle spul-
len op konden slaan, zodat deze 
weer terug naar Nederland vervoerd 
kunnen worden. Woensdag is het 
festival terrein weer grotendeels op-
geruimd door het Recceteam, waar 
ik deel van uit maak. Op de laatste 
dag dat alle 130 vrijwilligers nog 
hier zijn brengen we een bezoek 
aan een tehuis voor verstandelijke 
en of lichamelijke gehandicapten in 
Drinn. Ook daar worden nog work-
shops gehouden om deze kinderen 
te vermaken, zodat ze een leuke 
dag hebben. Ik zelf blijf nog enkele 

dagen in Bosnië 
om alle spullen 
die niet vervoerd 
kunnen worden 
naar Nederland 
hier in Bosnië op 
te slaan. Zo kun-
nen ze volgend 
jaar weer ge-
bruikt worden op 
het kidsfestival. 
Dit is een uur rij-
den van het fes-
tivalterrein. 

De 50.000 Bosnische kinderen kun-
nen weer een heel jaar terugkijken 
op een geslaagd Kidsfestival. De 
vrijwilligers zijn nu alweer bezig 
met het bedenken en uitwerken 
van de plannen voor volgend jaar. 
Deze vorm van kindervermaak 
komt overeen met de kindervakan-
tieweek in Nederland. Voor de Bos-
nische kinderen begint nu ook hun 
schoolvakantie. Voor veel van deze 
kinderen zal deze periode een pe-
riode worden van alles schoonma-
ken en opruimen van de ellende die 
de overstroming heeft veroorzaakt, 
zeker voor de kinderen in het noor-
den van het land, waar ook hun 
scholen niet gespaard zijn geble-
ven. Er zijn acht extra bussen met 
kinderen opgehaald uit dit gebied.

We hopen dat ze met de spullen en 
de herinneringen die wij met alle 
vrijwilligers hier brachten deze pe-
riode vlug achter zich kunnen laten 
en zich kunnen verheugen op het 
Kidsfestival 2015.   

Groeten uit Bosnië. 
Jan van de Nieuwenhof

dagen in Bosnië 
om alle spullen 
die niet vervoerd 
kunnen worden 

Out of Area Kidsfestival Sarajevo 
Bosnië - Herzegovina

Luchtpost

Bosnie

Gefeliciteerd Ans!

Profi ciat met je 
diploma Luuk!

Kampioenen! Gefeliciteerd!

Proficiat Sandra

Ingmar 6 jaar 

Proficiat!

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

bij Intertoys Beek en Donk.

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

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Pap en Mam, opa en oma 
Clae� ens gefelicit� rd met 

ju� ie 50 jarig Huwelijk
V� l liefs van ju� ie kinderen 

en kleinkinderen

BEL DE SPECIALIST

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

GEVONDEN

Tijdens sorteerwerkzaamheden gebrachte 
kleding een autosleutel van (mogelijk) Peu-
geot 508 gevonden. Tel. 06-45659358.

GEVRAAGD

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

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

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

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

Gebruikte kaarten of materialen om 
kaarten te maken, zoals linten, ponsen, 
karton, etc. Bestemming: goed doel. Af-
geven: Kloostertuin 38, Beek en Donk. 
Ophalen kan ook, bel naar 0492-465416.

TE KOOP
Gebruikte 3-zitsbank. Terracotta 
kleur € 50,00. Bellen na 19.00 uur. 
Tel. 0492-462170

Diverse nieuwe radiators van de muur ge-
haald bij oplevering huis. Voor info maten 
of foto mail ferry_21_@hotmail.com

Diverse leesboeken van Jill Man-
sell, Simone van der vlugt, Saskia 
Noort € 7.50 per stuk. Voor titels mail 
ferry_21_@hotmail.com

Van oppasoma voor oppasoma. Kinderle-
dikantje compleet. Fietsstoeltje voor, 
voor en achterop. Buggy. T.e.a.b. 
Tel. 0492-382584

In één koop of los: 2-zitsbank (lichtstof) en 
massief lichteiken tv-kast, salontafel, dres-
soir en computerkast. Tel. 06-27223857

Beuken hoogslaper incl. lattenbodem en 
matras (90/200cm en 70cm hoog). Met 
bijpassend bureau. Tel. 06-36543101

Fietsendrager voor twee normale fi etsen. 
€20,00. Mountainbike (kleine reparatie) 
leuk model. Helemaal compleet €25,00. 
Tel. 06-31936922

Mooie grenenhouten dressoir, vier laden en 
twee deurtjes. Massief grenen, dik boven-
blad, bolpoten, geen gebruikssporen. Afm. 
(h/b/d) 80/146/48 cm. Tel. 0492-465441

2 konijnen en 1 cavia. Leven sa-
men, kunnen ook apart verkocht wor-
den, alleen als huisdier. Prijs in overleg. 
Voor info tel. 0492-461617

Satellietschotel, 80cm. Twee decoders Phil-
ips. Ontvangst Canal Digital. Prijs n.o.t.k. 
Tel. 0492-463386

VERLOREN
Witte plastic tas met daarin een spijkerjasje, 
hemdje en een paar zwarte schoenen erin 
verloren. Wil de vinder a.u.b. bellen naar 
06-20268876.

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Het is mogelijk om een gratis zoekertje te 

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

TE KOOP
Stacaravan van 8 meter

Camping Reigershorst, Montfort (LB) gelegen in een 
bosrijke omgeving, 100 meter vanaf het zwembad.

Douche - geiser - toilet - airco staande - Zibro petroleumkachel  
2 slaapkamers - gaskachel -  TV - hoekbank - diepvries

party tent - buitentent
Helft van de jaarplaats 2014 reeds betaald, 

camping het hele jaar geopend
Vraagprijs €1800,- voor meer info: 06 - 33 39 85 07

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Joris geslaagd!! 
Pro� t!
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Een ‘lesje Liessents’ voor de schooljeugd van Lieshout en Mariahout 
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Joost Duppen 

Lieshout - Voor de leerlingen van 
groep 7 en 8 van de basisscholen van 
Lieshout en Mariahout stond vrij-
dagmiddag ’n lesje Liessents op het 
lesrooster. Stichting Dialectfestival 
Lieshout organiseerde speciaal voor 
hen in de grote theaterzaal van het 
Dorpshuis een leuke middag rondom 
het dialect. Tijdens deze middag werd 
ook het eerste exemplaar van het 
spreekwoordenboekje ‘Wor ’t bröske 
zit, dès veur’, aangeboden aan Annie 
Merkelbach.

De opening
Voorzitter van de Stichting Dialect-
festival, Wim Daniëls, noemt in zijn 
openingswoord Annie Merkelbach 
‘Koningin van het Dialectfestival’. 
Annie is al meer dan dertig jaar betrok-
ken bij dit evenement. Daarna drukt 
Wim de jeugdige toehoorders op het 
hart dat het Algemeen Nederlands is 
ontstaan uit het dialect en niet an-
dersom. Het Algemeen Nederlands 
telt ongeveer tweeënveertg verschil-
lende klanken, het dialect is ongeveer 
honderd klanken rijk. “Wees daar dus 
zuinig op”, zo besluit Wim.

De voorbereiding op school
Op school hebben de kinderen een 
lesbrief doorgewerkt. Woorden als 
‘griesel’, ‘lozzie’ en ’streuf’ worden 
daarin uitvoerig behandeld, evenals 
de schrijfwijze van dialectwoorden. 
Gwenn, van basisschool De Sprankel, 
heeft een moeder uit Mariahout en 
een vader uit Veldhoven. “Mama 
spreekt thuis vaak dialect, papa niet”, 
vertelt hij. “Die lesbrief op school was 
erg leuk.”

De muzikale ondersteuning
Marie-Christine Verstraten moet ver-
stek laten gaan vanwege familieom-
standigheden. Op het laatste moment 
is het duo Lya de Haas en Hennie 
Korsten gevraagd voor deze middag. 
Lya de Haas weet het jeugdige publiek 
goed te bespelen. Sommige liedjes 
nodigen de schooljeugd uit om drif-
tig mee te klappen. Vooral het liedje 
‘Poepen’ is erg populair bij het publiek.

De interactieve quiz
De scholen spelen een interactieve 
quiz tegen elkaar. Met een soort 

‘afstandsbediening’ beantwoorden 
zij  meerkeuzevragen die op een 
groot scherm staan geprojecteerd.  
Lya licht de vragen toe. Zo wordt 
er gevraagd wat ‘een bakkes’ is en 
een ‘tesnuzzik’ en ‘flodderbonne’. 
Na iedere quizronde, volgt een 
sketchje. Tijdens alle sketchjes blijkt 
de schooljeugd het Liessents dialect 
perfect onder de knie te hebben!

‘Wor ’t bröske zit, des veur
Nelly de Groot reikt het eerste 
exemplaar uit van het boekje met 
deze titel aan Annie Merkelbach. 

Kinderen van de huidige groep 7 van 
de Mariabasischool zorgden voor de 
prachtige illustraties! Annie op haar 
beurt dankt iedereen en eindigt haar 
dankwoord met het oer-Brabantse 
woord ‘Houdoe’.

De uitslag
Om kwart voor drie maakt meneer 
Ton de uitslag van de quiz bekend. 
De puntentotalen liggen dicht bij 
elkaar. Op de eerste plaats is De 
Sprankel geëindigd met maar liefst 
120 punten. Op de tweede plaats 
Basisschool Bernadette met 117 

punten. Op de derde plaats de 
Mariabasisschool met 115 punten.

Slotlied
Om kwart voor drie zetten Lya en 
Henny het slotlied in. Het is het lied 
‘De vier klèn manne’ met als on-
dertitel ‘Kiendjes van de keinder’. 
De tekst staat op het scherm ge-
projecteerd en iedereen zingt mee. 
Als toegift laat Hennie Korsten nog 
een geweldige gitaarsolo horen. ‘De 
kiendjes van de keinder’ verlaten te-
vreden de zaal. Het was een leuke 
dialectmiddag.

Esther de Kreek en Ton Wolswijk winnen Martien Coppensprijs 2014

De kientjes van de keinder: een moeilijk foto-onderwerp
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout - In de grote zaal van het 
Bavaria Brouwerij Café werd zater-
dagmiddag de winnaar bekendge-
maakt van de Martien Coppensprijs 
2014. Deze fotowedstrijd is ver-
noemd naar Martien Coppens, een 
bekende fotograaf, die in Lieshout 
is geboren en getogen. Esther de 
Kreek en Ton Wolswijk gingen bei-
den met deze prijs naar huis. 

De prijs 
Martien Coppens leefde en werkte 

in Lieshout van 1908 tot 1986. Hij 
werd bekend door de vele portret-
foto’s die hij maakte van gewone 
mensen in een Brabant, dat moeite 
had zich te ontworstelen aan ar-
moede en achterstand ten opzichte 
van de rest van Nederland. Naar 
hem is de fotoprijs genoemd, die 
elke twee jaar wordt gehouden ten 
tijde van het dialectenfestival in 
Lieshout. Het thema van de wed-
strijd was ‘De kientjes van de kein-
der’, de kleinkinderen dus. Iedereen 
kan meedoen, maar de jury is veel-
eisend. Je foto’s worden echter wel 
mondeling beoordeeld door gere-
nommeerde fotografen en bij winst 
krijg je een schriftelijke fotobeoor-
deling. De drie eerste prijzen krij-
gen een bescheiden geldbedrag en 
een fotoboek. De nummers 4 t/m 
8 krijgen evenals de winnaars een 
expositie aangeboden op een 7-tal 
plaatsen in Zuid-Nederland, waar 
de werken in iedere plaats een paar 
weken blijven hangen.

Het thema 
Voorafgaand aan de bekendma-
king werd ingegaan op het thema 
van de wedstrijd, dat volgens de 

jury ‘weinig aanknopingspunten 
biedt tot verrassende, diepgaande 
vormen van verbeelding’. Uit alle 
66 inzendingen koos de jury er 
twintig, die werden vertoond en 
becommentarieerd door de jury. De 
winnaars waren dit keer Esther de 
Kreek en Ton Wolswijk, die de eer-
ste prijs kregen. De derde prijs was 
voor Henri Smulders  De genomi-
neerden waren Tonny Thijssen, Leo 
Kwinten, Karin de Jonge, Cor van 
Deursen en René Alink. 

Beoordeling 
Sommigen, onder andere de win-
naar Esther de Kreek, hebben hun 
sporen in de fotowereld al verdiend 
en zijn nauwelijks nog amateur te 
noemen, maar de organisatie heeft 
beloofd deze kritiek ter harte te 
nemen. Esther was niet in staat de 
prijs zelf in ontvangst te komen 
nemen. Esther kreeg als beoorde-
ling ‘een héél persoonlijke en po-
etische serie, die het verhaal ver-
telt van het missen van een kind’. 
De jury was onder de indruk van 
de manier van verbeelden van het 
afwezig zijn van het thema van de 
wedstrijd. Ton had de serie ‘meisjes 

van 13’ gemaakt, waarbij meisjes 
werden getoond op hun eigen 
slaapkamer. De jury vond de fo-
to’s vol van visuele informatie met 
fraaie kleuren en een consistente 

kwaliteit. Henri Smulders had ge-
kozen voor een aantal foto’s van 
lege speeltuintjes bij nacht. Ook 
hier weer dus het ontbreken van 
de ‘kientjes van de keinder’.

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Nu € 250,- voor 
uw oude fi ets
In juni krijgt u voor uw oude fiets 
minstens € 250,- terug.
Actievoorwaarden in de winkel.

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

Inclusief viergastest/roetmeting 
en RDW-afmeldkosten
Actie geldig t/m 1 augustus 2014€ 29,95

Ton Wolswijk, de winnares 
van de Martien Coppensprijs 

‘Meisjes van 13’, de winnende serie van Ton Wolswijk 
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NATUURLIJK Mooi Laarbeek
Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel 
is natuurfotograaf. Hij schoot afgelopen 
jaren prachtige plaatjes in Laarbeek.

De Steenuiltjes

Hoewel ik vorige week al een foto heb 
laten zien van de vier jonge steenuiltjes 
kon ik het toch niet laten om deze week 
nog een foto van deze schattige uiltjes 
te laten zien.

Deze foto is van papa of mama steenuil 
die vanaf een afstandje alles in de 
gaten zat te houden toen wij de jonge 
steenuiltjes aan het fotograferen waren. 
Het is een typisch beeld hoe je de 
steenuiltjes vaak aantreft, bij een oude 
boerderij of schuurtje waar wat gaten 
zijn waar ze naar binnen en buiten kun-
nen vliegen. Ze hebben dan vaak een 
favoriet plekje, vanwaar ze de omgeving 
in de gaten kunnen houden.

Het is dit jaar een goed muizenjaar en 
ik hoor gelukkig bij veel soorten goede 
berichten over mooie aantallen jonge 
uiltjes en roofvogels. In de natuur hangt 
vaak het aantal jongen af van het voed-
selaanbod dat er op dat moment is, 
heel bijzonder is dit jaar in Twente een 
broedgeval van acht gezonde jonge 
steenuiltjes!

Doordat mensen bereid zijn nestkasten 
op te hangen helpen we deze soorten 
natuurlijk ook, en gelukkig denken ge-
meente en landbouwers steeds meer 
mee zodat we met z’n allen van onze 
Mooie Laarbeekse natuur kunnen blij-
ven genieten.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Landgoed d’n Heikant 

Naar een intensieve samenwerking met opvang/onderwijs
Mariahout - De kinderen in Mariahout 
in de leeftijdsgroep van 0-12 jaar krij-
gen nagenoeg allemaal te maken met 
opvang en of onderwijs in eigen dorp 
bij een of meer van de volgende in-
stanties: Kinderopvang JIJ, Spring, 
Peuterspeelzaal ‘Kneuterke’, Eenbes 
basisschool Bernadette.

Vertegenwoordigers van de drie ge-
noemde instanties hebben in een 
oriënterend gesprek de behoefte 
uitgesproken, om de mogelijkheid 
tot verdergaande samenwerking te 
onderzoeken. Ook de leerkrachten 
van de school en de ouders waarvan 
kinderen op een of meer van die in-
stanties zitten, zijn op een ouderpan-
elavond gepeild naar hun mening over 
een verder gaande samenwerking. Uit 
de reacties blijkt dat zowel de ouders, 
leerkrachten als de instanties de be-
hoefte aan verdergaande samenwer-
king uitspreken en willen bewerkstelli-
gen. De instanties spreken zich er over 
uit dat de samenwerking met name 
moet gaan over de inhoud van de 

werkzaamheden. Met de samenwer-
king beogen we een doorgaande lijn 
in de begeleiding en opvoeding van 
kinderen van 0 – 12 jaar in Mariahout 
te bewerkstelligen. 

De drie instanties KDV JIJ, PSZ 
Kneuterke en bs. Bernadette hebben 
een stuurgroep gevormd die belast 
is met sturing geven aan  het proces 
dat leidt tot verdergaande samenwer-
king. De stuurgroep bestaat uit ver-
tegenwoordiging van: Kinderopvang 
JIJ: Inge de Ruijter, Peuterspeelzaal en 
tussen schoolse opvang Spring: Brenda 
Berns, Basisschool Bernadette: Renate 
de Louw en Leo Donkers. Daarnaast 
is er een contactgroep gevormd die 
belast is met de uitvoering van o.m. 
een gezamenlijk thema. De contact-
groep bestaat uit: Pedagogisch me-
dewerkster KDV. JIJ: Tinne Dekkers, 
Pedagogisch medewerkster PSZ. 
Spring: Peggy van Hoof, Leerkracht 
Basisschool Bernadette: Marion v.d. 
Wildenberg

De contactgroep heeft er voor geko-
zen om op de drie locaties een geza-
menlijk thema uit te werken in school-
jaar 2013 - 2014. Het thema: Lente, 
is uitgewerkt. Aansluitend hebben de 
kinderen gezamenlijk paaseieren ge-
zocht. Kinderen van KDV JIJ gaan sa-
men met kinderen van PSZ Kneuterke 
een lentewandeling maken in het park. 
Kinderen van PSZ en KDV gaan samen 
kijken in groep 1-2 naar de themahoek 
en er wordt voorgelezen. Verdere ac-
tiviteiten: Medewerkers informeren 
elkaar over gebruikte methodieken en 
gaan bij elkaar de werkwijze kijken. 
De medewerksters draaien een och-
tend mee op een andere locatie. Het 
volgende gezamenlijke thema wordt 
gekozen en uitgewerkt.

Op de studiedag op 18 juni zullen ver-
tegenwoordigers van de drie instanties 
samen zoeken naar overkoepelende 
merkwaarden. Het is de bedoeling dat 
deze merkwaarden een houvast vor-
men voor de verdere samenwerking.

Het Roefelen kan beginnen
Laarbeek – Eindelijk is het zover, er 
wordt weer geroefeld. De kinderen 
gaan met hun begeleiders op ontdek-
kingstocht langs verschillende bedrij-
ven en verenigingen in Laarbeek. Deze 
dag wordt gesponsord door zo’n 200 
sponsoren waardoor ze de kinderen ex-
tra kunnen verwennen.

In Aarle-Rixtel en Lieshout wordt er 
geroefeld op 14 juni. Beek en Donk en 
Mariahout zijn een week later aan de 
beurt op 21 juni. De organisatie is heel 
blij dat het wederom gelukt is zoveel 
bedrijven en verenigingen bereidt te 
vinden hun deuren open te stellen voor 
de basisschooljeugd. Zonder hen zou er 
geen Roefeldag plaatsvinden. De orga-
nisatie wil daarom de groepsleiding vra-
gen extra aandacht te besteden aan de 
houding van de kinderen in hun groep-
je. Een geïnteresseerde houding is be-
langrijk, we zijn natuurlijk te gast bij de 
roefelplekken. Dit waardeert de orga-
nisatie enorm en ze hopen nog op een 
ander jaar terug te mogen komen. Het 
is zo leuk om in andermans keuken te 
snuffelen en wie weet kiest een van de 
kinderen er wel voor om mede dankzij 

deze dag een baan of hobby te gaan 
zoeken bij één van de bedrijven/vereni-
gingen die ze bezoeken. Verenigingen 
kunnen namelijk ook laten zien wat ze 
in huis hebben. Het is prachtig om te 
zien wat er allemaal in Laarbeek leeft en 
dat men dit ook met elkaar wil delen. 
Iets om trots op te zijn!

Voor extra informatie en foto’s  kun je 
kijken op de website, www.roefeldag-
laarbeek.nl.
Op facebook zijn ze ook te vinden, zo-
dat je makkelijk en snel op de hoogte 
blijft van de laatste nieuwtjes. Het 
Roefelcomité hoopt op een leuke en 
leerzame Roefeldag, in een opperbeste 
stemming.

Op 16 juni van 19.00 tot 20.30 uur 
kunnen de schema’s van het Roefelen 
opgehaald worden bij de Heemkamer 
aan de Parklaan 5, naast het zwem-
bad in Beek en Donk. Voor Mariahout 
is het zo geregeld dat alle begeleiders 
hun briefjes met info thuis in de brie-
venbus krijgen. Dus niet vergeten, Beek 
en Donk en Mariahout gaan een weekje 
later roefelen! 

Beek en Donk – ‘Begin de dag ge-
zond!’. Dit is een van de thema’s 
waarbij het di-eAt team in het tweede 
blok van de gezondheidsrace 2014 
een activiteit moest bedenken en or-
ganiseren.

Omdat het gezond is de dag te be-
ginnen met een glaasje water, juni de 
watermaand  in Laarbeek is en de KPJ 
jaarlijks de Zeskamp organiseert waar-
bij water een centrale rol speelt, was 
de link al snel gelegd. Bij de Zeskamp 
op 14 en 15 juni wordt door het di-
eAt team daarom aan alle 720 deelne-
mers bij aanvang een flesje kraanwa-
ter overhandigd, zodat de deelnemers 
deze sportieve dag op een gezonde 
manier kunnen beginnen.

De GGD en Brabant Water stimuleren 
een gezonde levensstijl. Water hoort 
daar bij. Zij hebben de petflesjes ter be-
schikking gesteld en deze worden door 
de teamleden van het di-eAt team met 

kraanwater gevuld en uitgedeeld. De 
flesjes zijn geschikt voor hergebruik. 
Geadviseerd wordt een flesje 3 keer 
per dag te vullen voor de dagelijks be-
nodigde hoeveelheid water. Maak een 
flesje regelmatig schoon en ververs het 
water dagelijks. Bewaar vers getapt 
water in de koelkast of  neem het mee 
voor onderweg. 

Het di-eAt team bedankt de KPJ voor het 
bieden van de mogelijkheid deze activi-
teit uit te voeren en de GGD en Brabant 
Water voor de hulp en wenst alle deelne-
mers veel waterpret tijdens de Zeskamp.

Begin de dag gezond met di-eAt team

Leo van den Heuvel fotografeerde op de grens tussen Aarle-Rixtel en Helmond een vos met 3 jongen. 
Twee jongen waren veel bij het hol aan het spelen. De oudere vos zag Leo één keer. 
Leo heeft de foto’s vanuit zijn schuilhut kunnen nemen. 
Heb je tips voor Leo? Bel hem dan op 06-23551653

Mooi Gespot Vosjes
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Runningteam Laarbeek legt Roparun voor de 7e keer succesvol af

“Het doel is belangrijker geworden dan het lopen zelf”
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout – De hardlopers van 
Runningteam Laarbeek - team 56-  
stonden bewust stil tijdens de her-
denkingsdienst, die vorige week don-
derdagavond gehouden werd, op het 
kerkhof in Lieshout. Zaterdagmiddag 
trokken zij voor de 7e keer de loop-
schoenen aan voor de Roparun. Een 
estafetteloop over 580 kilometer van 
Hamburg naar Rotterdam. Maandag 
kwam het team moe, maar voldaan 
aan in Laarbeek. 

Herdenken
Het zonnetje schijnt als een delega-
tie van Runningteam Laarbeek, in 
felrode jasjes met ‘team 56’ erop, 
zich verzamelt bij het kerkhof. 
Gerard Brouwers memoreert  Isodoor 
Vereijken, een verrassend atleet van 
Runnersclub Lieshout, die één maand 
na deelname van team 56 aan hun 
1e Roparun, op 53-jarige leeftijd 
overleed. Mies van Berlo vertelt: 

“Elke zondagochtend gingen we om 
acht uur met een groepje van vijf lo-
pers, waaronder Isodoor, hardlopen. 
Twintig jaar lang. Isodoor trainde 
ook voor deze eerste Roparun. Na 
de aanmelding in september werd 
bij hem blaaskanker geconstateerd. 
Zo werden we meteen met de neus 
op de feiten gedrukt: het doel van 
de Roparun is belangrijker dan het 
lopen zelf.” Vervolgens herdenkt het 
team Ton van den Broek. Hij heeft als 
chauffeur en achter de schermen een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het 
team 56. Ton overleed in 2011 aan 
een hartstilstand tijdens het hardlo-
pen. Pas 47 jaar…

Heelhuids terug in Laarbeek
“De route van Hamburg naar 
Rotterdam gaat steeds meer leven 
in Nederland. Het is schitterend om 
steeds meer enthousiast publiek 
langs de kant te zien staan”, vertelt 
loper Mies van Berlo. Hij zou dit jaar 
eigenlijk coördinator zijn, maar één 

loper moest, door familieomstandig-
heden, helaas afzien van deelname. 
“We hebben als team deze taak op-
gepakt en ik ben gaan lopen. Eerlijk 
gezegd doe ik ook niets liever. Het 
coördinatie werk ging - gelukkig - 
goed.” Remon de Fost deed voor de 
eerste keer mee als loper. “Ik vind het 
een enorme uitdaging en verwacht 
dat de adrenaline veel gaat doen. Je 
moet door, al zeggen de benen ‘nee’. 
In gedachten ben ik bij een vriend 
van me met darmkanker”, vertelde 
Remon aan de vooravond van de 
Roparun. Sjaak Beijers gaat als fiet-
ser mee en vertelt: “Ik vind het leuk 
om onderdeel te zijn van een team, 
waarbij iedereen ertoe doet.” Team 
56  finishte op 2e Pinksterdag om 
14.45.41, met een gemiddelde snel-
heid van 12,4 km per uur. Met on-
weer, regen en zonnestralen op het 
menu van de sportievelingen. 

Roparun Radio op Omroep Kontakt
Voor Omroep Kontakt deed Gerard 

Brouwers live verslag over de presta-
ties van team 56 uit Laarbeek. “Aan 
belangstelling hebben we geen ge-
brek”, vertelt hij op de radio. Mies 
van Berlo beaamt dit. “Het was 
heel leuk om bij de wisselplaats in 
Leerdam,  Lies Vereijken (vrouw van 
Isodoor) en René van Loon (man van 
Joke) te zien. En we hadden nog veel 

meer supporters.” Team 56 heeft 
keihard gelopen, gefietst, gekookt, 
gemasseerd en noem maar op. Het 
heeft een prachtig bedrag van ruim 
14.000 euro opgeleverd. Geld dat 
ten goede komt aan zaken die het 
leven van kankerpatiënten kunnen 
veraangenamen. Laarbeek kan trots 
zijn op haar avonturiers. 

Mies van Berlo (in het midden met oranje shirt met nummer 56) start aan de Roparun 

Harmonie De Goede Hoop: 140 jaar en nog steeds 
springlevend

Redacteur: Wouter Mommers 

Aarle-Rixtel – Wie van blaasmuziek en 
gezelligheid houdt, kan aankomend 
weekend zijn hart ophalen in het cen-
trum van Aarle-Rixtel. Verschillende 
orkesten uit Laarbeek en omstreken 
treden daar op in het kader van het 
140-jarig jubileum van Harmonie De 
Goede Hoop. “Het wordt echt een 
dag voor de muziek en de gemeen-
schap”, aldus de organisatie. 

En die organisatie is in handen van Jan 
van Roij en Maurice van Falier, respec-
tievelijk trombonist en trompettist in 
het harmonieorkest. “We zijn onge-
veer anderhalf jaar bezig geweest met 
de voorbereidingen”, vertelt Maurice. 
“Het is geen typische mijlpaal zoals 
een 100-jarig bestaan, maar we wil-
len 140 jaar zeker niet zomaar aan ons 
voorbij laten gaan”, voegt Jan daar 
nog aan toe. Vandaar dat we besloten 

hebben om een evenement te organi-
seren.”

Net als vroeger
Hoewel de vereniging met het project 
The Voice Of Laarbeek al bewezen 
heeft geen stoffig imago te hebben, 
is er niks op tegen om tijdens een ju-
bileumweekend bepaalde tradities 
te blijven eren. “De Kiosk is en blijft 
een typisch podium voor een blaas-
orkest. Deze zal dan ook zeker weer 
gebruikt worden”, aldus Jan. Niet voor 
het harmonieorkest, want zij zullen 
niet optreden dit weekend. “Voor dit 
jubileumweekend hebben we ervoor 
gekozen om vooral te faciliteren.” 
Daarmee wil de vereniging laten zien 
hoe leuk en sterk de muziekcultuur in 
de Laarbeekse gemeenschap is. “Later 
in het jaar – op zaterdagavond 13 
september - zal het harmonieorkest 
nog een jubileumconcert geven op De 
Kiosk”, aldus Maurice.

Muziek en gezelligheid 
Het belooft een gezellige happening te 
worden op zaterdag 14 en zondag 15 
juni. Naast tal van buurtorkesten zul-
len ook de eigen orkesten OJO en La 
Banda een optreden verzorgen. Twee 
dagen die bol staan van muziek en ple-
zier. Het opleidingsorkest en de slag-
werkgroep krijgen met verschillende 
activiteiten ook een aandeel in de ju-
bileumfestiviteiten. Respectievelijk de 
afsluiting van Muziek=COOL en een 
op eigen kracht georganiseerd slag-
werkconcert. Daarnaast houdt de ver-
eniging ook nog een eigen feestje voor 
al haar leden met een weekend weg 
naar Someren. 

De boodschap van de twee organisa-
toren is duidelijk. “Kom vooral kijken, 
luisteren en genieten. Vier onze ver-
jaardag met ons mee en je zult zien dat 
onze muziekvereniging nog springle-
vend is.”

Archieffoto van harmonie De Goede Hoop, 
gemaakt in 1949 voor de kiosk in Aarle-Rixtel 

Marieke Bouwman 40 jaar lid bij De Goede Hoop

“Ik heb nog zoveel ideeën …”

Redacteur: Wouter Mommers 

Aarle-Rixtel – Naast de festivitei-
ten rondom het 140-jarig bestaan 
van haar harmonie, heeft Marieke 
Bouwman zelf ook iets in handen 
om trots op te zijn. In 2014 is zij 
veertig jaar lid van de vereniging. 

Op haar veertiende nam ze plaats 
in het harmonieorkest van Aarle-
Rixtel. De keuze voor trompet was 
er eentje die te danken was aan 
een leuke jongeman in een ander 
orkest. “Hij speelde trompet en dat 
wilde ik toen ook…!”, vertelt ze la-
chend. Naast spelend lid is Marieke 
ook vijftien jaar bestuurslid geweest. 
Momenteel vervult ze de rol van se-
cretaris.

Persoonlijke hoogtepunten voor 
Marieke waren The Voice Of 
Laarbeek, de jubileumfeesten en 

de periode toen Hans Klerx dirigent 
was van het harmonieorkest. “Hans 
was een fijne man met een bijzon-
dere uitstraling; hij heeft een me-
morabele indruk op mij gemaakt”, 
aldus de jubilaris. Ook de komst van 
de huidige dirigent, Gerrit de Weerd, 
beschouwt Marieke als een hoogte-
punt in haar muzikale carrière. 
Dromen doet Marieke ook. En haar 
droom is eigenlijk al in vervulling ge-
gaan bij De Goede Hoop. “Ik wilde 
graag dat zoveel mogelijk kinderen 
in het dorp met muziek in aanraking 
komen. Met het project Muziek = 
COOL is dit werkelijkheid gewor-
den”, vertelt ze. 

Van stoppen is voorlopig nog geen 
sprake. “Ik heb nog zoveel ideeën 
en ik hoop nog lange tijd te kunnen 
genieten van de muziek, de vrijwil-
ligers en deze vereniging”, aldus 
Marieke. 

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl

Tel:0492-536268
Mob: 06-54674255 / Mob:06-54327452
BOSSCHEWEG 76B AARLE RIXTEL

• TUINAFSCHEIDINGEN
• METSELWERKEN
• BESTRATINGEN

Jubilaris Marieke Bouwman 
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Mari’s rondje eindigt bij Adrie’s 
houten vloeren
Alweer ruim 3 jaar geleden overleed 
onze fietsmaat Mari Verbruggen 
aan de vreselijke ziekte kanker. In 
de week van Alpe d’Huzes fietsten 
we zijn toertocht. Een door Mari 
destijds uitgezette toertocht door 
de Meijerij richting het klooster 
van Moergestel waar we onze pit-
stop zouden hebben. Omdat het 
mooi weer was, er geen wind stond 
en de tocht meer dan 100 km zou 
zijn hadden we er vanaf het begin 
goed de sokken in. Daar kwam bij 
dat onze sponsor Adrie Biemans , je 
weet wel, de meest bekwame hou-
ten vloerenlegger van Boerdonk en 
verre omstreken, de koffie klaar zou 
hebben als we klaar waren met onze 
rit. Mari had veel gefietst in zijn le-
ven en wist hele mooie tochten 
uit te zetten door het mooie Bra-
bantse land maar dan wel tochten 
voor toerclubs. Dus langer rechte 
stukken, goede wegen, niet te veel 
dorpjes maar juist er om heen, kort-
om tochten om eens een keer goed 
door te jagen en dat deden we dan 
ook. Ik zal de snelheid maar niet 
noemen want dan worden ze bij 
Keldonk en Erp 1 en 2 een beetje 
jaloers, denk ik. We zaten dan ook 
al bijtijds bij het klooster waar vroe-
ger onze Boerdonkse zusters van 
de Liefde, in de goddelijke zin van 
het woord, naar toe gingen als ze 

met pensioen gingen, maar waar 
nu , bij gebrek aan met pensioen 
gaande zusters van de liefde, een 
bloeiende brouwerij abdij wordt ge-
exploiteerd. Helaas voor ons was de 
poort dicht dus konden we alleen 
maar denken aan een lekker glas 
abdijbier maar er niet van genieten. 
(We waren gewoonweg te vroeg). 
Gelukkig had Pieter de koffiekan bij 
en na ons gelaafd te hebben joegen 
we naar onze vloerenboer te Boer-
donk. Die verwachtte ons nog lang 
niet dus was er tijd genoeg voor een 
fotoshoot. Tijdens deze fotoshoot 
bood Adrie Biemans ons een nieuwe 
volgauto ter gebruik aan. Zijn bak-
fiets wel te verstaan en Adrie moest 
er zelf hartelijk om lachen. Nu heeft 
Adrie zelf ook een aantal jaren met 
ons meegefietst en in die tijd pasten 
we onze snelheid aan  aan de minst 
snelle renner. Toen was die bakfiets 
een uitkomst geweest maar sinds 
Adrie is gestopt kan die bakfiets ons 
never nooit meer bijhouden, al zou 
Bouke Mollema erop fietsen. Dus 
het gebaar werd door ons met ge-
lach begroet en weggewuifd. We 
deden er beter aan ons te goed te 
doen aan de lekkere koffie van Mar-
jon en zo werd het weer een gezel-
lige afsluiting van een mooie rit.

Cor van den Tillaar

Vlooienmarkt Boerdonk trekt ruim 600 bezoekers

Boerdonk - Na circa 10 jaar wachten 
was het weer eens tijd voor een ou-
derwets gezellige vlooienmarkt op het 
sportpark van R.K.S.V. Boerdonk. De 
organisatie had van tevoren veel te re-
gelen. Van kraampjes tot vrijwilligers, 
van spullen ophalen tot de eigenlijke 
verkoop ervan. Vele overleggen zijn er 
aan voorafgegaan, maar het was dan 
ook allemaal goed geregeld. 

Het enige waar de organisatie geen 
invloed op zou hebben was het weer. 
En juist dat ging niet zoals gehoopt. 
De ochtend begon voor menig vrijwil-
liger of kraamhuurder al vroeg. Om 
7.30 uur was er dan ook al volop be-
drijvigheid en waren door sommige 
al complete kraampjes of grondzeilen 
volledig ingericht. Alle spullen die in 
Boerdonk huis-aan-huis waren opge-
haald, werden het sportpark opge-
reden en uitgestald  in de kraampjes. 
Door de vrijwilligers werd een selec-
tie gemaakt welke spullen op welke 
kraam geplaatst moesten worden. 
Zo was er een ‘electronicawinkel’, 
een speelgoedkraam, een pottenbak-
kerkraam, een boekenhandel, een 

fietsenhandel, een meubelzaak en di-
verse curiosa kraampjes met uiteenlo-
pende spulletjes. Natuurlijk waren niet 
veel later ook de huurders aanwezig 
die hun eigen kraam of grondplaats 
in gebruik namen. Ook hier werden 
diverse prachtige spullen aangeboden. 

Het barpersoneel zorgde dat hun toko 
klaar was om het winkelend publiek 
te voorzien van een natje en droogje. 
Hiervoor was een buitenterras aan-
gelegd zodat de gezelligheid op het 
hoofdveld gesitueerd was. Iedereen 
stond in de steigers te wachten op het 
startsein. Het vervolg leek bijna op een 
echte voetbalwedstrijd. Om klokslag 
9.30 uur volgde het fluitsignaal van de 
scheidsrechter. De echte handelaren 
hadden zich al verzameld in de kleed-
lokalen (lees: achter de dranghekken) 
en renden bijna als fanatieke voetbal-
lers het veld op. De spitsen voorop met 
daarachter volgend de middenvelders 
en verdedigers. Op zoek naar dat ene 
waardevolle plekje om dat mooie doel-
punt te kunnen scoren. En natuurlijk 
niet te vergeten de toeschouwers die 
niet per sé komen voor de winst maar 

komen voor de steun aan de club en 
de niet te missen gezelligheid. Kortom 
het leek alsof de laatste wedstrijd van 
het seizoen begon.

De vlooienmarkt was geopend en 
het was reuze gezellig. Het zonnetje 
scheen prachtig. Misschien wel iets te 
prachtig want de diverse thermome-
ters die her en der op de kraampjes 
lagen gaven al snel een temperatuur 
van 30 graden aan. Natuurlijk kwam 
dweilorkest ‘Tismarwadegewendbent’ 
de vlooienmarkt nog verder opleuken 
en bracht een aantal van hun klanken 
ten gehore. Rond 13.00 uur begon het 
weer de vlooienmarkt parten te spe-
len. Een flinke onweersbui volgde en 
door de organisatie werd besloten om 
alles af te breken, op te ruimen en de 
vlooienmarkt te beëindigen. Helaas 
eerder dan gepland, maar met zo’n 
600 betalende bezoekers mag de club 
terug kijken op een ouderwets ge-
zellige vlooienmarkt. Misschien zelfs 
een die niet weer 10 jaar op zich laat 
wachten maar er een jaarlijkse evene-
ment van gaat maken.

De vlooienmarkt bij R.K.S.V. Boerdonk

Vakantieprogramma Stichting 
Algemeen Boerdonks Belang
Boerdonk - De zomer staat weer voor 
de deur. De hoogste tijd voor de aan-
kondiging van het zomerprogram-
ma  2014 van Stichting Algemeen 
Boerdonks Belang (SABB).

Eeder al zijn de Boerdonkse 
Kampoenschappen Boerengolf aan-
gekondigd, die zullen plaatsvinden 
op zondag 29 juni. Daarnaast vindt er 
ook dit jaar een uitstap plaats naar het 
openluchttheater in Mariahout. Dit zal 
plaatsvinden op maandag 14 juli. Jong 
en oud zijn welkom om naar de voor-
stelling ‘Ronja de Roversdochter’ te 

komen kijken. Verder wordt, zoals ieder 
jaar, een reisje georganiseerd naar een 
pretpark. Dit jaar staat Avonturenpark 
Hellendoorn op het programma, wat 
plaatsvindt op zaterdag 6 september. 
Ook hier zijn jong en oud welkom om 
de ruim 30 topattracties, mooie shows 
en evenementen te bezoeken! 

Binnenkort wordt het programma-
boekje inclusief het opgaveformulier 
verspreid in Boerdonk. Wilt u meer in-
formatie of heeft u vragen, kijk dan op 
www.boerdonksbelang.nl.  

Caravan en Camper Service Laarbeek

FOCWA caravan- of camperbeurt 
met rapport en goedkeuringssticker

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

Op een zondagochtend om 6.00 uur met vrijwilliger M. v.d. Velden en ondergetekende naar Leek voor het 
beschermen van een wulpennest. Die morgen zou de boer beginnen met het maaien van het gras waar de 
wulp net was uitgekomen. Deze pullen (kuikens) blijven meestal maar 1 dag in het nest en gaan dan zelf 
op pad naar voedsel. Zoals je ziet waren er 3 pullen uitgekomen en als die gaan lopen in het lange gras 
kun je ze bijna niet meer terug vinden. We hebben toen een stuk van het perceel afgezet met stevig karton 
zodat ze toch wat voedsel konden zoeken. Na een uur gewacht te hebben, was de boer nog niet aanwezig 
en zijn we thuis een kop koffie gaan drinken, hij was tenslotte toch op de hoogte van dit wulpennest. 
Toen we terug kwamen van de koffie was de boer inmiddels begonnen, en had volgens afspraak een flink 
stuk gras laten staan waar ze voedsel in konden vinden. Maar er was inmiddels wel 1 kuiken weg en dat 
vonden we terug in de sloot met water. We probeerde het kuiken wat op te warmen door het in onze jas te 
draaien, helaas zonder succes. Ik ben met het kuiken naar huis gereden en heb het ongeveer ‘n uur onder 
de föhn gehouden, en warempel het leefde weer helemaal op. We hebben ze toen alle 3 in het lange gras 
gezet wat de boer had laten staan en zijn toen snel vertrokken zodat de ouders weer herenigd werden met 
hun pullen. Dus een drukke zondagmorgen, maar wel eentje waar we beide met een goed gevoel op terug 
kijken want voor die pullen doe je het tenslotte toch.

Toon Kanters

Op een zondagochtend om 6.00 uur met vrijwilliger M. v.d. Velden en ondergetekende naar Leek voor het Op een zondagochtend om 6.00 uur met vrijwilliger M. v.d. Velden en ondergetekende naar Leek voor het 

Mooi Gespot Jonge Wulpen
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Antipasti

Chocopinda’s 
of -dragees

Prosecco 
del Veneto

SinaasappellimonadeGelderse 
gekookte 
worst

Paranoten of 
pecannoten

4 stuks. Vanaf woensdag 11-06-2014.

Bloeiende plantjes

Diverse soorten. Vanaf 
zaterdag 14-06-2014. 

Bloeiende 
lavendel

Zonnebloemen*

10 stelen.

* Prijzen geldig t/m 15-06-14. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Rozen*

24 stelen, 
lengte: 
40 cm.

Gekleurde 
bol-barbecue

Greenbridge 
rosé

Dakdragerset

Ruitensproeier-
vloeistofBurger- en leefbaarheidsinitiatieven in de 

gemeente Laarbeek
Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Tot voorheen waren er twee soorten 
burgerinitiatieven in de gemeente Laarbeek. Dit 
zorgde enigszins voor verwarring bij de inwo-
ners. Het ene initiatief was vanuit de dorpsraden, 
het andere vanuit de gemeentelijke politiek. Be-
sloten is om het burgerinitiatief van de dorpsra-
den om te dopen in leefbaarheidsinitiatief. 

Leefbaarheidsinitiatief
Het AED-project, het sneeuwvrij maken van de 
stoepen bij seniorenwoningen en het realiseren 
van Social Sofa’s: het zijn slechts een paar voor-
beelden van burgerinitiatieven (nu leefbaarheids-
initiatieven) van de dorspraden. Burgers met een 
goed idee – een idee dat de leefbaarheid ver-
groot – kunnen aankloppen bij de dorpsraad in 
hun kern. Deze organisatie ondersteunt ieder jaar 
maximaal tien ideeën met een financiële bijdrage. 
Deze subsidie ontvangen de dorpsraden vanuit 
de gemeente. Een commissie van drie leden van 
de dorpsraad beslist bij subsidiebedragen onder 
de €500,00. Is de aanvraag hoger, dan beslissen 
alle leden van de dorpsraad samen. Wanneer om 
meer bijzondere bedragen gevraagd wordt, gaat 
de dorpsraad in overleg met de gemeente om te 
beoordelen en onderzoeken of er nog andere mo-
gelijkheden zijn voor de aanvrager. 

Willem de Koning, bestuurslid Dorpsraad Beek 
en Donk, vertelt: “Wij verbinden ons als dorps-
raad niet aan projecten voor langere tijd, maar 
proberen een initiatief mee op te starten en te 
ondersteunen. Dit doen wij nu zo’n twee jaar. In 
die twee jaar hebben de dorpsraden in Laarbeek 
al ontzettend leuke initiatieven mee op poten ge-
zet.”

Burgerinitiatieven
Een burgerinitiatief binnen de gemeentelijke poli-
tiek is weer iets heel anders. Wanneer inwoners 
een onderwerp op de agenda van de gemeente-
raad willen, kunnen zij een burgerinitiatief indie-
nen. Een burgerinitiatief is geldig, wanneer het 
aan een aantal voorwaarden voldoet. Het onder-
werp mag bijvoorbeeld niet van persoonlijke aard 
zijn, een bezwaar zijn of een onderwerp bevatten 
dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad. 
Een verzoek is geldig, wanneer het door ten min-
ste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund. 
Over het onderwerp mag in de raad binnen een 
periode van een jaar geen besluit zijn genomen. 
Wethouder Joan Briels vertelt: “Burgerinitiatieven 
in de gemeenteraad maken we niet zoveel mee. 
Vorig jaar hadden we er maar één. Dat ging over 
de parkeerplaatsen bij de Balduinstraat in Lies-
hout. Dat jaar daarvoor hadden we een initiatief 
dat betrekking had op de WMO.”

Een supergave gepimpte � ets voor Anne van Bussel 

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Nikki Barten

Beek en Donk – Na twee lange weken wachten, 
kreeg Anne van Bussel (27) dinsdagavond een 
wel heel bijzonder cadeau. Haar fiets was niet zo-
maar even opgeknapt, hij was helemaal gepimpt! 
Vorig jaar kreeg Anne deze fiets, maar ze vond de 
groene kleur niet mooi; ze hield nou eenmaal van 
paars. Aan de bar bij Lifestyle Center Laarbeek – 
waar Anne kind aan huis is – ontstond het idee 
om de fiets op te knappen.

Ellen Tappel, eigenares Lifestyle Center Laarbeek, 
vertelt: “We zaten na het sporten met een groep 
mensen aan de bar te buurten, die altijd op dins-
dagavond sporten. Dit verhaal kwam ter sprake en 
voordat we het wisten hadden we het erover of 
wij hier iets in konden betekenen.” Bij dit gesprek 
zat ook Sjoerd Uitterlinden van Autoschadebedrijf 
Bakel. Hij bood zich vrijwillig aan om de fiets hele-
maal over te spuiten. “Het was nog een hele klus”, 
vertelt hij. “We hebben de fiets helemaal uit elkaar 
moeten halen en alles één voor één nauwkeurig 
gespoten. We hebben hem een heel speciale kleur 
paars gegeven, zoals Anne hem graag wilde.”

Na twee weken hard werken, was de fiets afge-
lopen week klaar om overhandigd te worden. De 
groep van Lifestyle Center Laarbeek verzamelde 
voor wooncomplex De Bleek, waar Anne woont. 
Toen Anne naar buiten kwam, kon ze maar een 
paar woorden uitbrengen: “Wauw”, “schitte-
rend”, “super” en “heel mooi”. 

Anne kreeg op haar tweede een hersentumor en 
leeft sindsdien met een beperking. Bij Lifestyle 
Center Laarbeek is ze al sinds 1999 kind aan huis. 
Sinds een tijdje werkt ze daar zelfs bij Gasterij 
Bijzonder Smakelijk, de lunchroom van deze sport-
school. 

Naast Anne zijn ook Ellen en Sjoerd heel tevreden 
over het project. Ellen: “Het is heel mooi om te 
zien hoe spontaan zoiets kan ontstaan en wat je 
zo voor iemand kunt betekenen.” Sjoerd vult aan: 
“Voor ons bedrijf was dit de eerste keer dat we 
zoiets deden. Het is heel bijzonder om dit te doen. 
Veel werk, maar je krijgt er nog veel meer voor 
terug.” Sjoerd sponsorde het spuiten van de fiets. 
Ook de sticker voor op de fiets, waar ‘Anne’ op 
staat, is gesponsord. Dit regelde Sjoerd met Eikholt 
in Gemert. 

In het midden Anne van Bussel met haar gepimpte fiets, links in het 
felblauwe shirt Sjoerd Uitterlinden van Autoschadeherstel Bakel en om 
hen heen familie van Anne en medewerkers van Lifestyle Center Laarbeek 

Voor officieel erkende pasfoto’s gaat u 
natuurlijk naar DIO Mark.

 
Ook voor al uw fotowerk, vergrotingen, foto’s 

op canvas, fotolijsten, etc. bent u aan het 
goede adres.
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan het 
beslissing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet ten-
minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als u een 
bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een 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, Post-
bus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te 
overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. Hieronder treft 
u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen worden allemaal 
gehouden in het gemeentehuis Laarbeek, aanvang is 19.30 uur. De vergaderstukken liggen vanaf 
dinsdag 10 juni tijdens openingstijden in het gemeentehuis Laarbeek ter inzage. Uiterlijk vanaf 
woensdag 11 juni kunt u de stukken ook raadplegen op www.laarbeek.nl.

De vergadering van de raadscommissie Sociaal Domein vindt plaats op dinsdag 17 juni 2014:
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 13 mei 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Stand van zaken voorzieningenclusters.
7. Stand van zaken transities Peel 6.1.
8. Voorstel tot vaststelling basistarieven hulp bij het huishouden.
9. Bespreking uitkomsten debat minimabeleid (praatstuk wordt nagezonden).
10. Voorstel tot vaststelling van de 1e tussenrapportage 2014.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

De raadscommissie Algemene Zaken vergadert op woensdag 18 juni 2014, let op, deze vergadering 
stond in eerste instantie gepland voor donderdag maar is verplaatst:
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 12 mei 2014 en van 20 mei 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Voorstel tot uitbreiding formatie griffie.
7. Bespreking tekst artikel 9 Verordening op de raadscommissies.
8. Voorstel tot kennisname van het ondernemingsplan 2015-2016 van de Atlantgroep
9. Voorstel tot vaststelling van de 1e tussenrapportage 2014.
10. Stand van zaken intergemeentelijke/regionale samenwerking.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Op woensdag 18 juni 2014 is ook de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijk Domein:
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 14 mei 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Stand van zaken hondenpoepbeleid.
7. Voorstel tot vaststelling van de Parkeerbeleidsnota 2014.
8. Voorstel tot wijziging van de komgrens Beek en Donk.
9. Voorstel tot vaststelling van de 1e tussenrapportage 2014.
10. Stand van zaken bouwplannen.
11. Stand van zaken Noordoost Corridor.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek deelt ingevolge artikel 1.3.1. van het Be-
sluit ruimtelijke ordening mede, dat het gemeentebestuur voornemens is het bestemmingsplan ‘Kom 
Aarle-Rixtel 2014’ voor te bereiden. Het plan voorziet in de actualisering van het huidige bestem-
mingsplan Kom Aarle-Rixtel en het plan Strijp, het bedrijventerrein aan de Kanaaldijk (Aldi) wordt 
hierin niet meegenomen. De huidige bestemmingsplannen hebben een afwijkende regelgeving tot 
die in de bebouwde kommen van Mariahout, Beek en Donk en Lieshout hetgeen leidt tot rechtson-
gelijkheid. Daarnaast is het noodzakelijk en wenselijk om de plannen te digitaliseren. Het plan Kom 
Aarle-Rixtel 2014 is een conserverend bestemmingsplan dat wil zeggen dat er geen nieuwe ontwikke-
lingen worden meegenomen. De komende tijd wordt u door middel van de gemeentenieuwspagina’s 
in De Laarbeeker en de gemeentelijke website, www.laarbeek.nl, geïnformeerd over de bestemmings-
planprocedure. Er wordt tijdig bekendgemaakt wanneer en waar het ontwerpbestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken ter inzage liggen. Ook wordt aangegeven hoe u een zienswijze tegen het plan 
kenbaar kunt maken, aan wie deze moet worden gericht en binnen welke termijn. Voorafgaand aan de 
formele procedure wordt de mogelijkheid tot inspraak geboden. Verder wordt er geen onafhankelijke 
instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen. In het kader van 
het verplichte vooroverleg (artikel 3.1.1. Bro) worden adviesinstanties wel betrokken bij de planvor-
ming. Let op: op dit moment kunt u het (voor)ontwerpbestemmingsplan nog niet inzien en nog niet op 
het plan reageren. Deze publikatie betreft uitsluitend een aankondiging van de (formele) procedure. 

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
Eikenlaan 45 Beek en Donk   27-05-2014  kappen drie leilinden
Donkersvoortsestraat 5 Beek en Donk   30-05-2014    handelen in strijd 
     BP bouw bedrijfsruimte
Mariastraat 52 Aarle-Rixtel       28-05-2014  woning veranderen / vergroten 
Trentstraat 6 Beek en Donk   02-06-2014  woning veranderen (dakkapel)
Achterbosch 10 Lieshout          03-06-2015  deels veranderen 
     bedrijfsruimte naar woonruimte

Handelen in strijd met bestemmingsplan, verlengen beslistermijn
Locatie Kern          Inzagetermijn Werkomschrijving
Piet van Thielplein 13a Beek en Donk   6-6 t/m 18-7 2014 handelen in strijd 
     met bestemmingsplan
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Locatie Kern             Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Pater de Leeuwstraat 21a Beek en Donk      bouwen berging bouwen 28-05-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit binnen zes weken 
na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Locatie                Kern            Werkomschrijving Activiteit Verzonden
De Hei 53          Mariahout  oprichten varkensstal/luchtwasser bouwen 03-06-2014
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaar-
schrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is ver-
zonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt 
u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Herto-
genbosch. Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en 
de gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening 
aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie hierboven).

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

Locatie                    Kern  Werkomschrijving  Activiteit
Lagedijk 5             Beek en Donk verwijderen asbest golfplaten sloopmelding
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale te-
lefoonnummer 0492 469 700.

• In verband met de kermis in Mariahout, die van 14 tot en met 17 juni 2014 op het Oran-
jeplein plaatsvindt, wordt het Oranjeplein afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgan-
gers. Deze maatregel geldt van 11 tot en met 18 juni 2014. 

• In verband met het beachvolleybaltoernooi zijn de centrale parkeerplaatsen op het Heu-
velplein en de openbare weg tussen huisnummers 55 en 71 afgesloten worden voor alle 
verkeer, behalve voetgangers. Deze maatregel geldt van zaterdag 28 juni 2014, 6.00 tot 
zondag 29 juni 2014, 22.00 uur.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 13 juni komen twee raadsleden van het CDA en de PNL aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Bezwaarschriften

Vergaderingen raadscommissies

Bestemmingsplannen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Tijdelijke verkeersmaatregelen Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

DE ZEEPKIST
Een zeepkist bedoeld als een klein 
podium voor een spreker, maar ook 
bekend als een ZEEPKISTEN-RACE. 
Een zeepkist dan als zelfstandig 
voertuigje, met wieltjes en een stuur-
tje, door voeten of handen bestuurd; 
vaak zwalkend van een helling af, 
rijdt vast, wordt weer vlot getrokken 
en gaat weer verder tot het volgende 
obstakel. Als race bijna vergelijkbaar 
met het complex van het oude Raad-
huis in Lieshout!

Inmiddels 10 jaar geleden is het 
gemeentehuis behoed voor ver-
koop van het oude en sloop van het 
nieuwe gedeelte. De plannen waren 
geweldig, maar snel liep de zeepkist 
vast: Het verwisselde van eigenaar. 
Het nieuwe gedeelte werd afgeschei-
den van het oude, twee verschillen-
de eigenaren, de bordesverdieping 
werd behouden voor dorpsevene-
menten en toen werd het weer stil. 
Tegelijk met het behoud van het ge-
meentehuis waren er plannen: Het 
Dorpshuis erin en een zaal erachter; 
dat bleek te duur en ging niet door. 
De Woningstichting projecteerde ap-
partementen erachter en drie er in; 
ging ook niet door. De Woningstich-
ting verkocht het oude Raadhuis en 
huisvestte zichzelf in het nieuwe ge-
deelte.

In 2006, benaderde Jolanda Verba-
kel, Politieke Partij De Werkgroep; er 
werden globale plannen besproken 
en doorverwezen naar de Gemeente 
alsook Woningstichting; Jolanda, 
moeder van Rens, besprak het plan 
met lokaal/regionale zorgaanbieder 
en zocht contact met ouders die ook, 
net als Jolanda, een kind hadden met 
een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking. Zo ontstond een initia-
tiefgroep waarmee het plan concrete 
invulling kreeg: Achter het gemeen-
tehuis een appartementengebouw 

voor medeburgers met een verstan-
delijke en/of lichamelijke beperking; 
een rustig gelegen locatie vlak bij de 
dorpskern en openbaar vervoer.

Een wooncomplex voor Laarbeekse 
burgers die zorg en verzorging no-
dig hebben maar wel onder begelei-
ding zelfstandig kunnen wonen. De 
terugtrekkende overheid maakt dat 
zorg ook steeds meer samen met fa-
milie/bekenden gegeven moet wor-
den. Ouders, broers, zusjes, opa’s, 
oma’s, buren, vrienden en kennissen 
moeten gemakkelijk binnen kunnen 
lopen. “Al deze mensen zijn handen 
en voeten voor deze bewoners”, al-
dus Jolanda Verbakel. Iedereen kan 
bijspringen en dat is nu net de be-
doeling van de WMO.

Voornoemd plan werd afgerond in 
het voorjaar van 2014 en unaniem 
positief beoordeeld door de Com-
missie Ruimtelijke Ontwikkeling; en 
daarmee een hamerstuk in de Raad; 
er hoefde niet meer gedebatteerd te 
worden!

Het recht heeft ook zijn beloop en 
’t plan moet passen, ook in relatie 
tot omwonenden. Hoewel de com-
missie RO en de Raad alle belangen 
hebben afgewogen, heeft de Raad 
van Staten het laatste woord; welke 
belangen zullen het zwaarste we-
gen. De ouders van de kerngroep 
denken sociaal-maatschappelijk en 
willen een goede verstandhouding 
met de toekomstige buren. Dat is 
toekomstgericht in ieders belang; De 
Werkgroep blijft het principe voor-
staan: IEDEREEN moet mee kunnen 
doen.

Namens  fractie DE Werkgroep, 
Ben Swinkels

Openbare voorbespreking PNL
Lieshout – PNL houdt ter voorbereiding 
op de commissievergaderingen een 
openbare voorbespreking op maandag 
16 juni.

Op dit achterbanoverleg komen o.a. aan 
de orde Stand van Zaken hondenpoep-
beleid, Parkeerbeleidsnota 2014, aanpas-
sing komgrens Beek en Donk vanwege 
Bemmer IV, overzicht ingediende klach-
ten bij gemeente 2013; bespreking van 
de verordening op de raadscommissies, 
ondernemingsplan 2015-2016 van Atlant 
Groep, Ondersteuningsplan leerlingen in 
de regio, Stand van Zaken transities Peel 
6.1, vaststelling basistarieven hulp bij 
huidhouden; bespreking debat minima-
beleid en de 1e tussenrapportage 2014. 

De agenda van de commissievergaderin-
gen kan men ook raadplegen op www.
laarbeek.nl, klikken op ‘Bestuur en organi-
satie’, daarna op commissies en dan klik-
ken op de betreffende datum voor de com-
plete agenda met bijbehorende stukken. 

Ben je geïnteresseerd en wil je meepraten, 
heb je vragen of opmerkingen, ook over 
andere onderwerpen, dan ben je van har-
te welkom op maandag 16 juni, aanvang 
20.00 uur in het Dorpshuis te Lieshout. 
De koffie en thee staan klaar!

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

EN DIVERSE SOORTEN 
KUNSTGRAS!

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

Röllik goewd op bezoek in Mariahout
Mariahout - Zondag 22 juni komt ka-
pel Röllik goewd uit Beek en Donk hun 
muzikale klanken ten gehore brengen 
bij de Pelgrim in Mariahout. Dit naar 
aanleiding van carnavalsdinsdag, toen 
zij ook aanwezig waren met hun band 
om het evenement muzikaal gehoor bij 
te zetten samen met de klanken van de 
Grottendorfer kapel uit Mariahout. 

Dit vonden de muzikanten uit Beek en 
Donk zo gezellig dat ze graag terug  wil-
den komen. Daarom hadden zij een zeer 
bijzondere reddingsboei meegenomen, 
om deze op een ludieke manier terug te 
brengen. Ze zouden dit het liefst volgend 
jaar op dinsdag met het evenement een 

schot voor de boeg hebben gedaan, 
maar deze reddingsboei was geleend, 
dus vandaar dat ze deze op zondag 22 
juni  terug komen brengen en gelijk bij 
goed weer de gezellige klanken laten 
horen op het terras. Bij slecht weer is het 
binnen. Ook zal ‘Heisa’ haar klanken la-
ten horen deze middag. Het wordt een 
gezellige middag. 

De aanvang is om 14.30 uur en natuur-
lijk is iedereen welkom bij de Pelgrim  en 
wat de kapel Röllik goewd misschien 
nog niet weet, ze zijn volgend jaar dins-
dags met de carnaval weer van harte 
welkom. Namens de Hoge Raad van Cv  
de Heikneuters.

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ Op - recht betrokken’ 

Helmond:  Prins Hendriklaan 25   Tel:  0492-543093 
E-mail:        helmond@gldk-advocaten.nl     I:        www.gldk-advocaten.nl

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek
Laarbeek - Maandag 16 juni zitten de le-
den van de PvdA Laarbeek bij elkaar om 
de commissievergaderingen van 17 en 18 
juni voor te bereiden.

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen 
op het gebied van de transities in de jeugd-
zorg en passend onderwijs, dan bent u van 
harte welkom. Ook andere onderwerpen 
die op de agenda’s staan van de commis-
sies Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein en 
Algemene zaken zullen besproken worden.

U bent van harte welkom op maan-
dag 16 juni om 19.00 uur in de 
Dreef in Aarle-Rixtel, gelegen aan De 
Duivenakker 76.

Installaties           Verlichting
Systeemplafonds         Zonnepanelen
Data- en Telecommunicatie

Balieverkoop na telefonische afspraak
Donkersvoortsestraat 3, Beek en Donk     06-53 85 39 72   

www.vanlieropelektro.nl     0492-468000
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Ger Christiaens benoemd tot erelid van De Werkgroep
Aarle-Rixtel - Als gezondheid je in de 
steek laat.. Dat is helaas de reden waar-
om Ger Christiaens uit Aarle-Rixtel zijn 
bestuursfunctie bij Politieke Partij De 
Werkgroep heeft moeten neerleggen. 
“Met pijn in het hart” waren de wel-
gemeende woorden die Ger uitsprak tij-
dens zijn afscheidsborrel bij Herberg De 
Brabantse Kluis in Aarle-Rixel.

Afgelopen zaterdag was het een hele 
mooie warme middag. Zo warm zelfs, 
dat Ger Christiaens er voor koos om bin-
nen te gaan zitten. Immers, Herberg De 
Brabantse Kluis heeft een mooie buiten-
plaats. Echter de benauwdheidsklachten 
van Ger lieten het niet toe om de warm-
te buiten op te zoeken. Met voornoem-
de klachten kampt Ger al langere tijd. 
Door de toename hiervan was het voor 
Ger niet meer mogelijk datgene te doen 
voor Politieke Partij De Werkgroep, 
waar hij sinds begin jaren zeventig zijn 
ziel en zaligheid aan gegeven heeft: Het 
Penningmeesterschap binnen het be-
stuur van De Werkgroep. In aanwezig-
heid van Werkgroepleden, bestuur en 

fractie werd tijdens de afscheidsborrel 
stilgestaan bij het vele werk dat Ger voor 
deze partij heeft gedaan. 

Vanaf het eerste moment was Ger bij 
de partij betrokken, samen met Henk 
van Beek uit Aarle-Rixtel, die ook bij het 
afscheid van Ger aanwezig was. Henk 
memoreerde: “In een credit-debet 
schriftje werden door Ger de inkomsten 
en uitgaven met potlood bijgehouden. 
Ieder jaar stelde de kascommissie tijdens 
de algemene ledenvergadering van De 
Werkgroep vast dat de boekhouding 
van Ger klopte tot tien cijfers na de 
komma”. 

De huidige penningmeester van het 
bestuur van De Werkgroep, Bart van 
den Eijnden, reikte Ger namens De 
Werkgroep een oorkonde uit, waar-
bij hij beëdigd werd tot erelid van De 
Werkgroep. “Een mooier cadeau had-
den jullie voor Ger niet kunnen beden-
ken” riep Ger zijn vrouw Tonny, die 
ook aanwezig was. Tonny werd ook in 
het zonnetje gezet met een grote bos 

bloemen. Immers, al die jaren heeft zij 
Ger vaak moeten missen als hij voor De 
Werkgroep op pad- of aan het werk 
was. “Jullie zijn zo’n warme club men-
sen” benadrukte Tonny. “Ik spreek ook 
namens Ger” vervolgde ze met emotie 
in haar stem; “maar die kan het door 
z’n benauwdheid zelf niet zo goed zeg-
gen”.

Al met al een waardig en gezellig af-
scheid waarbij Ger het uiteindelijk langer 
vol had kunnen houden dan verwacht. 
Politieke Partij De Werkgroep vindt het 
jarenlange werk van Ger een Opstekel 
waard en wenst het echtpaar alle goeds 
toe in de toekomst en bovenal heel veel 
sterkte met de gezondheid!

Beek en Donk - Al vele jaren speurt 
Ben Spierings op akkers en velden naar 
voorwerpen die eens werden verloren, 
weggegooid of achtergelaten. Zondag 
15 juni wordt in de Heemkamer van 
de Beek en Donkse heemkundekring 
een selectie getoond van zijn opmer-
kelijkste vondsten. Het gaat steeds om 
kleine voorwerpen die eeuwenlang on-
opgemerkt in de bovengrond hebben 
gelegen. 

De oudste voorwerpen zijn vuurste-
nen werktuigen en een bronzen bijl 
uit de prehistorie. Uit het begin van 
de jaartelling dateren onder meer en-
kele Romeinse munten. Het katholieke 

geloof liet zijn sporen na in allerlei vor-
men. Heel bijzonder was de vondst van 
een fraai laatmiddeleeuws 
Madonna-beeldje dat te-
vens op de tentoonstelling 
aanwezig zal zijn. 

Blikvangers zijn ook de zil-
veren munten die te zien 
zijn naast meer alledaagse 
muntstukken als duiten, 
stuivers, oordjes en het oor-
logsgeld uit een recenter 
verleden. Diverse geijkte ge-
wichtjes geven blijk van een 
rijk handelsverleden van deze streek. Er 
zijn voorwerpen uit de huisnijverheid, 

van de jacht, de visvangst en van sport 
en spel, kortom een brede en vaak ver-

rassende inkijk in het leven 
van onze voorouders.
Bij de voorwerpen wordt 
aanschouwelijke informatie 
gegeven en Ben Spierings 
is zelf aanwezig om verdere 
toelichting te verschaffen. 
Ook demonstreert hij het 
gebruik van de metaalde-
tector. U bent van harte 
welkom om de expositie te 
bezoeken. De Heemkamer 
aan de Parklaan 5 in Beek en 

Donk is op 15 juni geopend van 14.00 
tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Bodemschatten in de Heemkamer

Druk weekend voor Scouting Beek en Donk

Beek en Donk - Afgelopen weekend 
was het druk voor Scouting Beek en 
Donk. Naast de standaard wekelijkse 
activiteiten hebben ze zich bezigge-
houden met de voorbereidingen voor 
de Fietste Mee-tocht op vrijdag zo-
dat het terrein er weer helemaal net-
jes uitzag.

Op eerste Pinksterdag zijn de scouts 
met een kraam aanwezig geweest op 
de JOZS. Hier kon je zien wat scou-
ting inhield en kon je praten met le-
den, leiding en bestuur. Daarnaast 
konden de kinderen broodbakken, 
popcorn poffen en marshmallows 
bakken boven een vuurtje. Vele kin-
deren vonden dit erg leuk, zoals te 
zien is op de foto. Er zijn diverse fly-
ers en stickers uitgedeeld en ze ho-
pen deze kinderen dan ook terug te 
zien bij hun club om een paar keer 
gratis proef te komen draaien. Meer 

informatie is te krijgen op de website 
www.scoutingbeekendonk.nl. 

Op tweede Pinksterdag hebben ze al 
voor de vijfentwintigste keer als vrij-
williger meegeholpen bij de Fietste 
Mee-tocht. Hiervoor wordt de blok-
hut ter beschikking gesteld, beman-
nen ze de posten en zorgen ze voor 
de catering.

Ondanks een fikse onweersbui op 
tweede pinksterdag mogen ze te-
rugkijken op een mooi weekend 
voor Scouting Beek en Donk. Beek 
en Donk heeft weer kennis kunnen 
maken met deze mooie, gezellige en 
leerzame vereniging. Bij deze willen 
zij ook alvast melden dat er in sep-
tember een open dag zal zijn op de 
blokhut, waar iedereen uit Beek en 
Donk van harte welkom is. Tot dan.

Scouting Beek en Donk met een kraam aanwezig bij JOZS

Mooi UIT in Laarbeek

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

M.m.v. Ekkermuzikanten Lieholter Blaaskapel De KlokkendorperNizozemskaX-Pression
Entree GRATIS!

Früh-Spätshoppen
tussen de koeien

29 JUNI 

Kloosterdreef 8  |  5735 SJ  Aarle-Rixtel  |  0492 46 81 10
www.brabantsekluis.nl  |  herberg@brabantsekluis.nl  

11.00 - 19.00 uur

Onder het genot van 
bier en wijn genieten 
van live-muziek

Middeleeuws 
Madonna-beeldje
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Redacteur: Jac Babin 

Deze week is het de beurt aan Loek Beek-
mans, vrijwilliger en oud- bestuurslid 
van Sparta ’25. Na jarenlang geijverd te 
hebben voor de plaatsing van een AED 
op het sportpark, was hij ook de eerste 
die daar gebruik van moest maken. Op 
zaterdag 10 december 2011, werd hij 
op het sporterrein getroffen  door een 
hartstilstand. Loek woont inmiddels in 
De Burcht aan de Beverstraat. Het gaat 
weer redelijk goed met hem.

Wie is Loek Beekmans
Loek is geboren op 4 april 1947 in de Ka-
pelstraat. Hij bezocht de St. Jozefschool 
en meester Hamelinck drong er bij zijn 
ouders op aan dat Loek zou doorleren. 
Maar die vonden dat hij moest gaan 
werken. Op zijn veertiende ging hij aan 
de slag bij THIBO. Daar verdiende hij 
drieëntwintig gulden en twintig cent per 
week. “Ons moeder was niet krenterig 
en gaf me van iedere gulden die ik ver-
diende, een dubbeltje zakgeld”, vertelt 
Loek. ”En dat was best royaal voor die 
tijd!”

Arbeidsongeschikt
Vanwege gezondheidsredenen belandde 
Loek in 1972 in de WAO. Hij ging niet 

bij de pakken neerzitten. Hij kwam in 
contact met allerlei soorten vrijwilligers-
werk. Bovendien ging Loek studeren 
en bekwaamde zich in het voeren van 
financiële administraties. In 1980 kreeg 
Loek weer werk. Hij ging de boekhou-
ding bijhouden van verschillende Ge-
mertse welzijnsinstellingen.

Sparta ‘25
In 1981 verkeerde Sparta’25 in financi-
ele moeilijkheden. “Ik heb toen samen 
met enkele anderen een gesponsorde 
fietstocht georganiseerd naar Barce-
lona”, vertelt Loek. “Dat was een hels 
karwei en in die tijd heb ik mijn gezin 
wel wat tekort gedaan”, bekent hij. 
“Gelukkig bedroeg de netto opbrengst 
maar liefst tienduizend gulden”, zegt 
hij met de nodige trots. Loek ontwikkelt 
zich hierna tot een duizendpoot bij Spar-
ta’25:  wedstrijdsecretaris, verslaggever 
Eindhovens Dagblad en Radio Kontakt,  
rommelmarkt, kuipstoeltjesactie, speel-
tuintje, stadionomroeper, jeugdtrainer.

Humor 
Loek  schudt de ene anecdote na de 
andere uit zijn mouw. Zo vertelt hij dat 
hij eens als stadionomroeper, moest 
aankondigen dat de wedstrijd even 
werd stilgelegd omdat de keeper van 

de tegenpartij ‘een 
grote boodschap’ 
moest doen. Toen 
de goede man daar-
na weer terugsjokte 
naar zijn doel, kon 
Loek zich niet be-
dwingen. Hij zette 
alle schuiven van 
de geluidsinstallatie 
open en bromde 
met zijn mond 
zo dicht mogelijk 
bij de microfoon: 

“Hè…..hè” De toeschouwers lagen in 
een deuk. Die keeper vertelde me later, 
dat hij me op dat moment wel had kun-
nen vermoorden.

Hartstilstand
Dan is het zaterdag 10 december 2011. 
Loek is onderweg naar het sportterrein. 
Onderweg voelt hij zich al niet helemaal 
goed. In het keukentje van de kleedac-
comodatie wordt hij getroffen door een 
hartstilstand. Dankzij het snelle en ade-
quate optreden van terreinknecht Eric 
Nieuwenhuis en verzorger Frans van 
Heinsbergen met de AED, kan Loek het 
allemaal nog navertellen en er nu ook 
nog om lachen. “Ze probeerden mij la-
ter de rekening te presenteren van een 
nieuwe batterij voor die AED”, vertelt 
hij lachend.

Dankbaarheid
“Ik heb ontzettend veel energie in 
Sparta’25 gestopt. Maar de club gaf 
me ook veel  plezier en waardering 
daarvoor terug: lid van verdienste, de 
KNVB-speld, een geweldig afscheid en 
vorig jaar nog ‘de opkikker van Sparta 
’25. Maar het allerbelangrijkste is, dat 
ze me ook het leven teruggaven”, zo 
besluit Loek zijn verhaal.

de tegenpartij ‘een 
grote boodschap’ 
moest doen. Toen 
de goede man daar-
na weer terugsjokte 
naar zijn doel, kon 
Loek zich niet be-
dwingen. Hij zette 
alle schuiven van 
de geluidsinstallatie 

Mantelzorgcafé op 23 juni

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

Laarbeek - Op maandag 23 juni houdt 
Stichting ViERBINDEN het laatste 
mantelzorgcafé voor de zomervakan-
tie. Mantelzorgers kunnen elkaar hier 
ontmoeten en onder het genot van 
een kop koffie of thee even ontspan-
nen en ervaringen uitwisselen. 

Deze bijeenkomst is een open in-
loop met koffie en thee en vindt 

plaats van 10.00 tot 11.30 uur in 
het Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk. Entree is gratis, aanmelden is 
niet nodig. Als u vragen heeft of meer 
wilt weten, kunt u contact opnemen 
met Xandieme Megens, Coördinator 
Mantelzorgondersteuning van 
ViERBINDEN via 
xmegens@vierbinden.nl of 
0492-782901.

Laarbeek - Onder het motto ‘Eten en 
ontmoeten’ organiseert ViERBINDEN 
in samenwerking met Savant culinair 
elke 2 weken een restaurantavond in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij. 

De  eerstvolgende avond zal plaats-
vinden op dinsdag 24 juni. Iedereen 
is ook dan weer van harte welkom 
vanaf 17.30 uur en het diner wordt 
geserveerd om 18.00 uur.

Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 19 juni 
15.00 uur. U kunt dit doen via het 
secretariaat van ViERBINDEN 0492-
328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl. 

De restaurantavonden vinden ie-
dere 14 dagen plaats en wor-
den steeds bekend gemaakt in De 
MooiLaarbeekKrant.

Voor 24 juni staat het aspergemenu 
op het programma: gebonden asper-
gesoep met verse asperges en kervel, 
vers gekookte asperges, malse plak-
jes beenham met hollandaisesaus, 
gekookte krieltjes met peterselie en 
verse aardbeien en slagroom. Voor dit 
driegangenmenu betaalt u €13,50. 
Graag tot ziens op 24 juni in Zonnetij.

Zelfvertrouwen

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.flowlaarbeek.nl    06-44051822

“Als ik druk ben kan ik nu 
ook weer rustig worden“

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

Mooi agrarisch Laarbeek

In deze afl evering nemen we je mee 
naar de tuinders die fruit en groenten 
kweken in wat we noemen de volle 
grond. Zo vind je in Laarbeek op 
een behoorlijke schaal de teelt van 
bijvoorbeeld andijvie, aardbeien, 
prei, sla, appels en peren. Gewoon 
in de buitenlucht, zonder kassen, 
zonder kunstlicht of verwarming. 

Er wordt gebruik gemaakt van de 
productiemiddelen, die moeder na-
tuur levert; aarde, zonlicht en (regen)
water. En soms helpen we de natuur 
een handje door wat extra meststoffen 
toe te dienen of een schadelijk beestje 
bij het gewas weg te houden. Op 
deze manier komen er tal van lekkere, 
gezonde groenten vol met vitamines 
uit Laarbeek dagelijks in de super-
markten terecht. Binnen Nederland en 
ver daarbuiten. Vers en veilig is hierbij 
een must; vandaag geoogst is morgen 
in de winkel. Het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen wordt steeds 
minder, dit als resultaat van rasselectie 
en steeds betere teelttechnieken. 

Alle groente moeten voldoen aan 
kwaliteit-keurmerken waarbij ook za-
ken als eerlijke arbeid en maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen 

(MVO) een rol spelen. De arbeidspiek 
van de oogst in de zomer wordt op-
gevangen door seizoenarbeiders, 
veelal afkomstig uit Polen. Meestal 
worden deze werknemers bij de tuin-
ders op de bedrijven gehuisvest. Zo 
hebben de tuinders in de hand dat de 
huisvesting veilig en verantwoord is 
en is er geen overlast in de dorpen.  

In de Spotlight: Gerard Kouwenberg 

Tuinbouwbedrijf Kouwenberg
Gemertseweg 26, Beek en Donk

Op het Tuinbouwebedrijf Kouwenberg  
VOF telen Gerard, zijn vrouw Rita 
en hun zonen Remco en Mark vol-
legronds groenten, zoals andijvie, 
ijsbergsla, salade ui en Chinese kool. 
Tuinbouwbedrijf Kouwenberg levert 
de andijvie en salade ui aan Albert 
Heijn, de ijsbergsla en de Chinese kool 
gaan naar andere supermarkten en 
ook via export naar het buitenland, 
bijvoorbeeld naar Scandinavië en 
Rusland. Daarbij kun je denken aan 
de volgende aantallen per jaar: 
2.000.000 stuks ijsbergsla 
1.500.000 stuks andijvie
   400.000 bosjes salade ui 
   180.000 stuks Chinese kool.

Het seizoen start in maart met het 
planten van de eerste andijvie en sla. 
Waarna de oogst start in mei en duurt 
tot november. Als laatste wordt de 
Chinese kool in november geoogst 
om die te bewaren in de koeling en 
later schoon te maken tot aan maart 
aan toe. Hierdoor wordt de koelruimte 
in de winter ook gebruikt en kunnen 
we de arbeid over het jaar verspre-
iden. Het oogsten van alle groenten 
gebeurt met de hand om een goede 
kwaliteit te waarborgen. Doordat ver-
reweg het grootste deel van de pro-
ductie wordt geoogst in de zomer ligt 
daar de arbeidspiek. Daarvoor wor-
den dan zo’n 15 Poolse medewerkers 
ingeschakeld.

Gerard en Rita zijn dit bedrijf begon-
nen in 1983 als hobby en bijverdien-
ste naast de normale arbeid en zo zijn 
zij uitgebreid tot wat het nu is. Hun 
zoon Remco wil het later voortzetten 
en zit nu 4 jaar mee in het bedrijf. 

Gerard: “We passen vruchtwissel-
ing toe, dat betekent dat we al onze 
gewassen telen op  grond die we 
huren en ruilen met collega-boeren 
en tuinders. Op deze manier raakt 
de grond niet uitgeput en hebben we 

minder last van ziektes en schimmels. 
En zo blijven we voldoende opbrengst 
van de grond halen.”

Rita vervolgt: “We streven ernaar om 
de onkruidbestrijding zoveel mogelijk 
mechanisch te doen, met door GPS 
gestuurde (onbemande) schoffelma-
chines. Waar nodig  sturen we met ge-
wasbeschermingsmiddelen bij, zij het 
beperkt. Wij hebben alle certifi caten 
die nodig zijn om supermarkten te be-
leveren . Dit om de voedselveiligheid 
te waarborgen en hiermee tonen we 

aan dat we verantwoord en duurzaam 
met onze omgeving omgaan. Verder 
doen we mee aan allerlei projec-
ten om kennis op te blijven doen en 
nog milieuvriendelijker te onderne-
men.  Bijvoorbeeld Boer, Bier, Water 
en het project Bodem van PPO van 
Landbouwuniversiteit Wageningen.”

Gerard en Rita hopen dat de con-
sument hun werk weet te waarderen 
en dat ze bij het eten van hun groent-
en stilstaan bij de hoeveelheid werk 
en zorg die hieraan besteed is.

In deze afl evering nemen we je mee 

Vollegrond teelt 

In het mooie buitengebied van Laarbeek zijn tal van boeren en 
tuinders actief om gezond, heerlijk en lekker eten te maken. Via 
deze rubriek houden we Laarbeek regelmatig op de hoogte over 
het wel en wee van de agrarische sector in Laarbeek. Zo kun je 
zien wat er allemaal nodig is, voordat dit voedsel bij u op uw 
bord belandt. Bedenk hierbij dat de Nederlandse Agro & Food 
sector tot de best georganiseerde van de wereld behoort. De 
productie-effi ciency hier is bijna 5 keer hoger dan het Europees 
gemiddelde. Nederland is in de wereld een rolmodel voor het 
dreigend voedseltekort welke ontstaat door een groeiende 
wereldbevolking in de almaar uitdijende steden. Hierdoor is er 
wereldwijd steeds minder grond beschikbaar voor de landbouw.
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Bij iedere 10 euro een zegel. Bij een 
volle kaart (5 zegels) kunt u het swizz 
kussen kopen voor 14,99 i.p.v. 29,95.
Jumbo Lieshout zondag geopend van 15.00 - 18.00 uur.
Actie loopt tot en met 18 juni. Spaarkaart en voorwaarden actie verkrijgbaar bij Jumbo Lieshout en Mariahout

Bij iedere 10 euro een zegel. Bij een Bij iedere 10 euro een zegel. Bij een 
volle kaart (5 zegels) kunt u het swizz volle kaart (5 zegels) kunt u het swizz 
kussen kopen voor 14,99 i.p.v. 29,95.kussen kopen voor 14,99 i.p.v. 29,95.
Jumbo Lieshout zondag geopend van 15.00 - 18.00 uur.Jumbo Lieshout zondag geopend van 15.00 - 18.00 uur.
Actie loopt tot en met 18 juni. Actie loopt tot en met 18 juni. Spaarkaart en voorwaarden actie verkrijgbaar bij Jumbo Lieshout en Mariahout

Laatste 
week!
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DORPSONDERSTEUNER

Lieshout - Op 8 juli is het precies één 
jaar geleden dat Marta, Masis en hun 
dochter Vanya (7) vanuit Irak in Lieshout 
kwamen wonen. Het is een jaar waarin 
er veel gebeurd is. Monica Vervaart van 
Vluchtelingenwerk Laarbeek is erbij om 
samen terug te kijken op het afgelopen 
jaar. En om voorzichtig plannen te ma-
ken voor een nieuwe toekomst. 

We besloten om te gaan
“Het leven in Irak was voor ons niet 
goed”, vertelt een zichtbaar geëmotio-
neerde Marta. “Iedereen kent de strijd 
tussen de moslims en de christenen. Wij 
zijn christen en hadden geen keus meer: 
je moet je naam of geloof veranderen 
en meedoen. En daarbij komt de voort-

durende angst waarin je leeft. Je vreest 
voor de veiligheid van je kind, je man en 
jezelf. We besloten om te gaan.”

Van Irak naar Ter Apel
‘Opeens’ sta je dan in Ter Apel – in 
de provincie Groningen -  bij het aan-
meldcentrum. De mensen krijgen hier 
onderdak en begeleiding gericht op de 
voorbereiding van de asielaanvraag. 
Marta vertelt: “We spraken alleen En-
gels en de mensen van de Centrale Op-
vang Asielzoekers (COA) behandelden 
ons zo goed. Iedereen is daar gelijk en 
toen wij na vijfendertig dagen wisten 
dat we mochten blijven, was iedereen 
blij voor ons.” Het gezin ging naar het 
asielzoekerscentrum in Grave. “Ik had 
het moeilijk”, vertelt Marta. “We kre-
gen een vieze kamer en konden op het 
nippertje schoonmaakspullen halen. Ik 
maakte alles goed schoon. Een keuken 
en een douche deelden we met anderen. 
Dat betekende dat ik altijd de douche 
schoonmaakte, voordat ik mijn dochter 
daaronder zette.” Het was een moeilijke 
tijd. Een bijzonder moment was toen ze 
de kerk in Grave  bezochten: “We kon-
den er ‘gewoon’ naartoe en voelden ons 
beter en ontspannen.”

Nieuw adres in Lieshout
De eerste keer dat Marta en Masis hoor-
den dat ze in Lieshout een huis konden 
krijgen, was even wennen. “We dach-
ten: hoe moet dat? We hebben geen 

auto, geen fiets, geen geld …” Geluk-
kig ontmoetten ze Monica Vervaart van 
Vluchtelingenwerk Laarbeek. Zij stelde 
het gezin gerust door te vertellen dat 
de eerste drie maanden het moeilijkst 
zijn, maar dat het stap voor stap beter 
gaat. Monica:  “Het COA in Rijswijk 
meldt de gezinnen aan bij gemeentes 
en bij Vluchtelingenwerk. De woning-
stichting heeft dan tien weken om met 
een passend aanbod te komen. In onze 
gemeente helpt Theo van Deursen van 
het project ‘Geld in eigen hand’ de men-
sen verder om inkomsten en uitgaven op 
een rijtje te krijgen.”

Buurt en toekomst
Dochter Vanya volgt in Helmond on-
derwijs voor anderstaligen en spreekt al 
goed Nederlands.  Zij kijkt ernaar uit om 
de overstap te maken naar Basisschool 
De Sprankel. Marta en Masis volgen 
Nederlandse les en werken aan hun in-
burgering. Masis doet vrijwilligerswerk 
in de Muziektuin en het Repaircafé. 
Marta werkt vrijwillig als Arabische tolk 
bij Vluchtelingenwerk. Ook was zij de 
initiatiefneemster van ‘Walk en Talk’ in 
Lieshout. Het gezin waardeert de be-
trokkenheid en vriendelijkheid van de 
buurt. Net als elke ouder hebben zij dro-
men voor hun kind. “Wie weet wordt 
Vanya dokter of kunstenares. Maar dat 
ze in vrede kan leven, is onze grootste 
wens”, besluit Marta. 

“Mijn leven is in Nederland begonnen”

ViERBINDEN.NL

Beek en Donkse basisschoolkinderen lossen mysterie op 

Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Op 3, 4 en 5 juni 
was het dan zo ver. De leerlingen van 
groep 3 tot en met 6 van basisschool 
het Otterke, de Raagten, het Klokhuis 
en de Muldershof losten het ‘Mysterie 
van het verdwenen geluid’ op. 
Geïnspireerd door Nick Heesakkers 
en Jonie Pijpers hebben de leerlingen 
tijdens een grandioze eindvoorstelling 
laten horen waaraan zij de afgelopen 
maand gewerkt hebben.
 
Het Mysterie van het verdwenen geluid 
was een groots opgezet muziekproject 
van de Stichting Muziek Opleiding 
(SMO) van harmonie Oefening & 
Uitspanning, in samenwerking met de 
Beek en Donkse basisscholen. Tijdens 
dit project zijn de leerlingen van groep 
3 tot en met groep 6  in hun eigen klas 

vol enthousiasme aan de slag gegaan 
met muziek en muziekinstrumenten.  
Het doel van het project was om de 
kinderen enthousiast te maken voor 
(klassieke) muziek. 

Tijdens het project werden de kinderen 
meegenomen in het verhaal van tove-
naar Ofkie. De tovenaar liet het geluid 
van de instrumenten in zijn kasteel ver-
dwijnen.  De muzikanten werden daar 
erg verdrietig van.

Nick Heesakkers en Jonie Pijpers heb-
ben op een inspirerende manier samen 
met de kinderen naar een oplossing 
gezocht voor dit mysterie. De leerlin-
gen hebben liedjes ingestudeerd en 
hun eerste noten op de blokfluit ge-
leerd.  Tijdens de drie zeer goed be-
zochte eindvoorstellingen speelden 
de leerlingen een belangrijke rol. De 

leerlingen van groep 3 en 4 speelden 
op de blokfluit  sámen met een en-
semble van O&U. Soms wel met 50 
kinderen tegelijk!  Ook was er tijdens 
de eindvoorstelling opnieuw contact 
met ‘Het Kasteel van tovenaar Ofkie’. 
Samen met  Nick en Jonie hebben de 
kinderen en hun ouders op een interac-
tieve manier door te zingen, te klappen 
en te stampen tovenaar Ofkie kunnen 
overhalen om de muziek terug te ge-
ven aan de muzikanten.  Want voor 
iedereen geldt: “De kunst van musice-
ren...is voor Iedereen te leren...”

Mocht uw kind belangstelling hebben 
voor een proefles of voor de blokfluit-
lessen, neem dan contact op met de 
Stichting Muziek Opleiding (O&U). 
Deze stichting bedankt iedereen die 
aan dit enorme project heeft meege-
werkt.

Op het podium Nick Heesakkers en Jonie Pijpers, die samen met de kinderen 
een oplossing zochten om het mysterie van het verdwenen geluid op te lossen 

Marta en Masis in hun voortuin, waar Vanya graag een hart wilde Marta en Masis in hun voortuin, waar Vanya graag een hart wilde Marta en Masis in hun voortuin, waar Vanya graag een hart wilde 
Monica Vervaart van 
Vluchtelingenwerk Laarbeek 

Gemeente Laarbeek pakt 
hondenpoepproblematiek aan 
Laarbeek – De gemeente Laarbeek maakt 
zich de komende periode hard voor de 
aanpak van de hondenpoepproblematiek 
in Laarbeek. Er komen veel klachten hier-
over bij de gemeente binnen. Zij gaan nu 
eerst communicatief het probleem onder 
handen nemen en daarna zal er handha-
vend opgetreden worden. 

De gemeente betrekt hierbij de jeugd-
gemeenteraad en de dorpsraden. Het is 
de bedoeling dat er in alle vier de ker-
nen een discussie op gang komt over 
dit probleem. Laarbeek telt in totaal 42 
hondenuitlaatstroken. Samen wordt er 

kritisch naar deze stroken en de plaatsing 
van de afvalbakken gekeken. Waar nodig 
worden veranderingen of aanpassingen 
aangebracht.

Wanneer bovenstaande concreet is, 
komt de gemeente met een folder voor 
de inwoners. Zij vinden hierin alle uitlaat-
stroken binnen de gemeente en informa-
tie hierover. Daarna gaat de gemeente 
handhavend optreden. Dit wordt een 
taak van de milieuwachter. De gemeente 
benadrukt dat zij geen hondenbelasting 
gaan invoeren, maar zich inzetten voor 
een gedragsverandering bij de inwoners. 

De Vriendenkring wil van 
start met jeugdtoneel
Lieshout – ‘Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst’. Om die reden hebben 
enkele  mensen van Toneelgroep ‘De 
Vriendenkring’ het idee opgenomen om 
een jeugdtoneelgroep op te richten.

De Toneelgroep wil met deze groep na de 
zomervakantie van start gaan. Daarvoor 
zoeken zij  jeugd vanaf de brugklas t/m 16 
jaar. De bedoeling is dat je dan vanaf 17 
jaar kunt doorstromen naar het volwassen 
toneel van de Vriendenkring.

Planning
Het seizoen duurt  waarschijnlijk van au-
gustus/september tot december.  Er zul-
len 2 uitvoeringen plaatsvinden in het 
Dorpshuis Lieshout. De repetitieavonden 
willen zij houden op maandag van 19.30 

tot 21.30 uur in het Dorpshuis Lieshout. 
Het hele seizoen zal min. 4 maanden 
in beslag nemen. De kosten bedragen 
€10,00 per jaar.

Lijkt toneelspelen jou wel iets?
Voordat De Vriendenkring aan de slag 
gaat met jeugdtoneel in Lieshout, willen zij 
onderzoeken of hier behoefte aan is. Vind 
jij het leuk om mee te doen? Stuur dan 
een mail naar m.cruts@chello.nl. Vermeld 
hierin je naam, leeftijd en woonplaats.

Naar aanleiding van het aantal meldingen 
zal de organisatie je informeren of het al 
dan niet zinvol is om een start te maken 
met het jeugdtoneel. Zie jij het jeugdto-
neel wel zitten? Reageer dan voor 30 juni 
2014 via bovenstaand mailadres.

binnenhuisarchitectewoonstyliste



Donderdag 12 juni 201426 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Liefste papa Roel Cevat.
Papa jij bent de allerliefste 
voor mij. En voor mij zet je 
alles opzij. Daarom is dit voor 
jou. Om te zegen dat ik van je 
hou. En dat ik je dit zeggen 
mag.  Papa fi jne vaderdag. 
Dikke xxx Keano Cevat.
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Lieve Papa,
Dit weekend is het dubbelfeest
Je bent jarig en het is je eerste 
Vaderdag! Als ik nu kon praten, 
weet je wat ik dan zei? De 
allerliefste en beste Papa, dat 
ben jij! Papa, ik wens je een hele 
fi jne verjaardag en Vaderdag.                                               

Dikke kus Ryan
Liefde is....Alles samen met 
jou delen papa!! Omdat jij de 
allerliefste bent. Ik weet dat 
ik soms een beetje een boefje 
ben maar mama zegt dat ik 
dat van jou heb. Dat komt 
goed uit want ik wil later net 
zo’n kanjer worden als jij! 
Dikke knuffel van Isa 

alles opzij. Daarom is dit voor 
jou. Om te zegen dat ik van je 
alles opzij. Daarom is dit voor 
jou. Om te zegen dat ik van je 
alles opzij. Daarom is dit voor 

hou. En dat ik je dit zeggen 
jou. Om te zegen dat ik van je 
hou. En dat ik je dit zeggen 
jou. Om te zegen dat ik van je 

Onze papa is gewoon de 
aller allerliefste!
Hij is grappig, leuk, gezellig 
en lekker niet zo streng.

Wij houden van je papa!!!

Kusjes en knuffels, 
Floor, Thom en Anne

jou delen papa!! Omdat jij de 
allerliefste bent. Ik weet dat 
jou delen papa!! Omdat jij de 
allerliefste bent. Ik weet dat 
jou delen papa!! Omdat jij de 

ik soms een beetje een boefje 
allerliefste bent. Ik weet dat 
ik soms een beetje een boefje 
allerliefste bent. Ik weet dat 

goed uit want ik wil later net 

Allerliefste Papa Dennis, 
Daar sta je dan in De 
MooiLaarbeekKrant. Dat is omdat 
wij je willen laten weten we je 
de beste papa van de wereld 
vinden. En dat we van je houden. 
Heel fi jne Vaderdag lieve papa.
LOFJOEDETDEMOORDSTIKT. xx 
Yindi en Jaylee

Dikke knuffel van Isa 

Lieve papa,
Het wordt eens tijd dat we 
jou extra in het zonnetje 
zetten. Je staat altijd voor ons 
klaar, niks is je te veel. En pap 
… zorg jij weer voor de drank 
en de barbecue tijdens WiSH  
Outdoor? We houden van je!!
Groetjes Joris, Carly en Jaccy 

goed uit want ik wil later net Yindi en Jaylee

zetten. Je staat altijd voor ons 
klaar, niks is je te veel. En pap 
zetten. Je staat altijd voor ons 
klaar, niks is je te veel. En pap 
zetten. Je staat altijd voor ons 

… zorg jij weer voor de drank 
klaar, niks is je te veel. En pap 
… zorg jij weer voor de drank 
klaar, niks is je te veel. En pap 

Groetjes Joris, Carly en Jaccy 

Lieve papa,
Langs deze weg willen we jou 
vertellen dat je de liefste papa 
bent van de heeeeele wereld! 
Samen met jou naar het 
voetbal, dansen, paardrijden, 
spelletjes doen: dat vinden wij 
alle drie heel erg leuk! Lieve 
papa, wij houden van jou!!!
Drie dikke knuffels van Ivo, 
Esmee en Ilvy Vesters

Liefste papa Roel Cevat.
Papa jij bent de allerliefste 
Liefste papa Roel Cevat.
Papa jij bent de allerliefste 
Liefste papa Roel Cevat.

voor mij. En voor mij zet je 
Papa jij bent de allerliefste 
voor mij. En voor mij zet je 
Papa jij bent de allerliefste 

alles opzij. Daarom is dit voor 
voor mij. En voor mij zet je 
alles opzij. Daarom is dit voor 
voor mij. En voor mij zet je 

jou. Om te zegen dat ik van je 
alles opzij. Daarom is dit voor 
jou. Om te zegen dat ik van je 
alles opzij. Daarom is dit voor 

hou. En dat ik je dit zeggen 
jou. Om te zegen dat ik van je 
hou. En dat ik je dit zeggen 
jou. Om te zegen dat ik van je 

mag.  
Dikke xxx Keano Cevat.

Wij hebben de allerleukste, liefste, 

beste papa van de wereld en dat 

mag iedereen zien, fi jne Vaderdag 

papa. Van je dikke maten 

Niels en Rens 

TROTS OP PAPA: Na een jaar hard 

knokken is hij ‘de Kanjer’ van 

ons gezin!!! Dikke kus van ons.
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knokken is hij ‘de Kanjer’ van 

ons gezin!!! Dikke kus van ons.
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gezin!!! Dikke kus van ons.
knokken is hij ‘de Kanjer’ van 

Lieve papa, Ik ben blij dat je net zo’n dierenvriend bent als ik. Je bent de leukste papa van allemaal!Dikke kus van Hessel Roos
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Lieve Papa Ronnie!
Je bent de allerbeste en allerliefste 
papa van de hele wereld!
I LOVE YOU! Dikke Kus xxx JUUL

Lieve papa,
Het wordt eens tijd dat we 
Lieve papa,
Het wordt eens tijd dat we 
Lieve papa,

jou extra 
Het wordt eens tijd dat we 
jou extra 
Het wordt eens tijd dat we 

zetten. Je staat altijd voor ons 
jou extra 
zetten. Je staat altijd voor ons 
jou extra 

klaar, niks is je te veel. En pap 
zetten. Je staat altijd voor ons 
klaar, niks is je te veel. En pap 
zetten. Je staat altijd voor ons 

… zorg jij weer voor de drank 
klaar, niks is je te veel. En pap 
… zorg jij weer voor de drank 
klaar, niks is je te veel. En pap 

en de barbecue tijdens WiSH  
… zorg jij weer voor de drank 
en de barbecue tijdens WiSH  
… zorg jij weer voor de drank 

Outdoor? We houden van je!!
en de barbecue tijdens WiSH  
Outdoor? We houden van je!!
en de barbecue tijdens WiSH  

Groetjes Joris, Carly en Jaccy 
Outdoor? We houden van je!!
Groetjes Joris, Carly en Jaccy 
Outdoor? We houden van je!!

Lieve papa,
Een speciaal berichtje voor 
jou omdat het Vaderdag is. Jij 
bent mijn allergrootste vriend 
en mijn fi jnste speelmaatje. 
We doen samen heel veel 
leuke dingen: fi etsen, naar 
de diertjes maar het liefst ga 
ik met je naar de speeltuin 
omdat jij altijd met mij mee 
gaat klimmen en klauteren!
Een hele dikke kus van Ties

fi jne verjaardag en Vaderdag.                                               

Dikke kus Ryan

Lieve Pap,
Heel de wereld laat je weten hoe 
trots je bent op je drie meiden…
Nu willen wij heel Laarbeek laten 
weten hoe trots we zijn op jou!       
Love you
Dikke kus van je drie meiden… 

Liefde is....Alles samen met 
jou delen papa!! Omdat jij de 
allerliefste bent. Ik weet dat 
jou delen papa!! Omdat jij de 
allerliefste bent. Ik weet dat 
jou delen papa!! Omdat jij de 

ik soms een beetje een boefje 
allerliefste bent. Ik weet dat 
ik soms een beetje een boefje 
allerliefste bent. Ik weet dat 

ben maar mama zegt dat ik 
ik soms een beetje een boefje 
ben maar mama zegt dat ik 
ik soms een beetje een boefje 

dat van jou heb. Dat komt 
ben maar mama zegt dat ik 
dat van jou heb. Dat komt 
ben maar mama zegt dat ik 

goed uit want ik wil later net 
dat van jou heb. Dat komt 
goed uit want ik wil later net 
dat van jou heb. Dat komt 

zo’n kanjer worden als jij! 
goed uit want ik wil later net 
zo’n kanjer worden als jij! 
goed uit want ik wil later net 

Dikke knuffel van Isa 
zo’n kanjer worden als jij! 
Dikke knuffel van Isa 
zo’n kanjer worden als jij! 
Dikke knuffel van Isa 

Papa FRANK, geen papa in  de 
wereld, is zoals jij!
Je geeft ons liefde, knuffels, en 
zoveel meer, je bent een echte 
knuffel....
Met jou de schapen, kippen, 
konijnen, varkens voeren, maakt 
ons heel blij
En daarom lieve papa zeggen 
wij heel blij: Jij bent de voor 
ons een echte nummer 1.
Kus Ties en Pien

DE  LIEFSTE  VADE  RS  VAN  LAARBEEKDE  LIEFSTE  VADE  RS  VAN  LAARBEEK

ben jij! Papa, ik wens je een hele 
fi jne verjaardag en Vaderdag.                                               
ben jij! Papa, ik wens je een hele 
fi jne verjaardag en Vaderdag.                                               
ben jij! Papa, ik wens je een hele 

Papa FRANK, geen papa in  de 
wereld, is zoals jij!
Papa FRANK, geen papa in  de 
wereld, is zoals jij!
Papa FRANK, geen papa in  de 

Je geeft ons liefde, knuffels, en 
wereld, is zoals jij!
Je geeft ons liefde, knuffels, en 
wereld, is zoals jij!

zoveel meer, je bent een echte 
Je geeft ons liefde, knuffels, en 
zoveel meer, je bent een echte 
Je geeft ons liefde, knuffels, en 

knuffel....
zoveel meer, je bent een echte 
knuffel....
zoveel meer, je bent een echte 

Met jou de schapen, kippen, 
konijnen, varkens voeren, maakt 
Met jou de schapen, kippen, 
konijnen, varkens voeren, maakt 
Met jou de schapen, kippen, 

ons heel blij
konijnen, varkens voeren, maakt 
ons heel blij
konijnen, varkens voeren, maakt 

En daarom lieve papa zeggen 
ons heel blij
En daarom lieve papa zeggen 
ons heel blij

wij heel blij: Jij bent de voor 
En daarom lieve papa zeggen 
wij heel blij: Jij bent de voor 
En daarom lieve papa zeggen 

ons een echte nummer 1.
wij heel blij: Jij bent de voor 
ons een echte nummer 1.
wij heel blij: Jij bent de voor 

Kus Ties en Pien

Mijn vader is de beste, want hij is 
er altijd voor me! Hij staat altijd 
voor andere mensen klaar
en is altijd bereid om andere te 
helpen waar nodig is. Ook houdt 
mijn vader wel van een feestje 
en is als de beste van een gewoon 
feest een knalfeest te maken!
Pap, ik hou van jou!
Groetjes Marjolein

TROTS OP PAPA: Na een jaar hard 

gezin!!! Dikke kus van ons.

Lieve papa,
Een speciaal berichtje voor 
Lieve papa,
Een speciaal berichtje voor 
Lieve papa,

jou omdat het Vaderdag is. Jij 
Een speciaal berichtje voor 
jou omdat het Vaderdag is. Jij 
Een speciaal berichtje voor 

bent mijn allergrootste vriend jou omdat het Vaderdag is. Jij 
bent mijn allergrootste vriend jou omdat het Vaderdag is. Jij 

en mijn fi jnste speelmaatje. 
bent mijn allergrootste vriend 
en mijn fi jnste speelmaatje. 
bent mijn allergrootste vriend 

We doen samen heel veel 
en mijn fi jnste speelmaatje. 
We doen samen heel veel 
en mijn fi jnste speelmaatje. 

leuke dingen: fi etsen, naar 
de diertjes maar het liefst ga 
leuke dingen: fi etsen, naar 
de diertjes maar het liefst ga 
leuke dingen: fi etsen, naar 

ik met je naar de speeltuin 
de diertjes maar het liefst ga 
ik met je naar de speeltuin 
de diertjes maar het liefst ga 

Heel de wereld laat je weten hoe 
trots je bent op je drie meiden…
Heel de wereld laat je weten hoe 
trots je bent op je drie meiden…
Heel de wereld laat je weten hoe 

Nu willen wij heel Laarbeek laten 
trots je bent op je drie meiden…
Nu willen wij heel Laarbeek laten 
trots je bent op je drie meiden…

weten hoe trots we zijn op jou!       
Nu willen wij heel Laarbeek laten 
weten hoe trots we zijn op jou!       
Nu willen wij heel Laarbeek laten 

Kus Ties en Pien

En daarom lieve papa zeggen 
wij heel blij: Jij bent de voor 
En daarom lieve papa zeggen 
wij heel blij: Jij bent de voor 
En daarom lieve papa zeggen 

ons een echte nummer 1.
wij heel blij: Jij bent de voor 
ons een echte nummer 1.
wij heel blij: Jij bent de voor 

Kus Ties en Pien

Pap, ik hou van jou!
Groetjes Marjolein
Pap, ik hou van jou!
Groetjes Marjolein
Pap, ik hou van jou!

Drie kinderen, die binnen drie jaar 
ieder een eigen huis kopen, waarbij 
natuurlijk ook de nodige verbouwingen 
horen. Van het isoleren van de zolder, 
tot nieuwe badkamers, naar een nieuwe 
ketel en tot aan alle elektriciteit in 
huis. Zonder onze kluspapa hadden wij 
dit nooit voor elkaar gekregen. Lieve 
papa, super bedankt! Heel veel liefs van 
‘die verrekte jong’ 
Marloes, Joreen en Stephan

Voor de sportiefste vader
Waardebon t.w.v. €15,00

HEUVEL 6 - LIESHOUT - 0499-421231
PROFILEDECONCURRENT.NL
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vinden. En dat we van je houden. 
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Lieve papa,
Je staat altijd voor ons 
klaar en dat willen wij zo 
tonen.
Je bent er voor ons wanneer 
we je nodig hebben en je 
zorgt goed voor ons!
Verder ben je een fl inke 
partyanimal en ben je ook 
niet gek van een ‘selfi e’ met 
je dochters op zijn tijd.
We love you,
Dikke kus Cadya en Bodhi

Lieve papa, toen en nu … 
65 jaar later … op precies 
dezelfde plek, eerst jijzelf 
met je opa en nu jij als opa 
met je eerste kleinkind Cris! 
Echt bijzonder. Kei leuk om 
je te zien genieten van je 
kleinkinderen. Super papa en 
opa! Fijne Vaderdag namens 
ons allemaal. X Karen

Dikke kus Cadya en Bodhi
We love you,
Dikke kus Cadya en Bodhi
We love you,

Wij zijn trots op papa Bas!
Hij werkt heel hard en kan heel goed hardlopen. X Loek, Suze, Wout en Bram

Lieve pap, 
Ook voor jou een speciaal bericht in de krant voor Vaderdag, omdat jij ook wel eens in het zonnetje mag staan! Je staat altijd voor me klaar, ik hoef maar te roepen en de klus is al klaar! Je zegt wel soms: “Het houdt ook nooit op hier”, maar stiekem doe je het met veel plezier. Samen met Tijs de mannenklusjes klaren, hopelijk nog heel veel jaren!Pap bedankt! Fijne Vaderdag!Liefs Anke

klaar en dat willen wij zo 

Je bent er voor ons wanneer 

partyanimal en ben je ook 
niet gek van een ‘selfi e’ met 
partyanimal en ben je ook 
niet gek van een ‘selfi e’ met 
partyanimal en ben je ook 

Dikke kus Cadya en BodhiDikke kus Cadya en Bodhi

Wij zijn trots op 

Lieve ome Rob, jammer dat 
mijn papa dood is gegaan toen 
ik nog heel klein was maar 
gelukkig heb ik jou nog wel. Je 
bent de liefste, leukste, knapste, 
stoerste en gekste peetoom die 
ik ken. Bedankt dat je er altijd 
voor mij en mama bent, dat zou 
papa ook fi jn vinden. 
Dikke kus Noor

met je eerste kleinkind Cris! 
met je opa en nu jij als opa 
met je eerste kleinkind Cris! 
met je opa en nu jij als opa 

Echt bijzonder. Kei leuk om 
met je eerste kleinkind Cris! 
Echt bijzonder. Kei leuk om 
met je eerste kleinkind Cris! 

kleinkinderen. Super papa en 
opa! Fijne Vaderdag namens 
kleinkinderen. Super papa en 
opa! Fijne Vaderdag namens 
kleinkinderen. Super papa en 

Je staat altijd voor me klaar, ik hoef maar te roepen en de klus 

Je staat altijd voor me klaar, ik hoef maar te roepen en de klus 

Je staat altijd voor me klaar, ik 
is al klaar! Je zegt wel soms: 

hoef maar te roepen en de klus is al klaar! Je zegt wel soms: 

hoef maar te roepen en de klus 
“Het houdt ook nooit op hier”, 

is al klaar! Je zegt wel soms: “Het houdt ook nooit op hier”, 

is al klaar! Je zegt wel soms: 
maar stiekem doe je het met 

“Het houdt ook nooit op hier”, maar stiekem doe je het met 

“Het houdt ook nooit op hier”, 
veel plezier. Samen met Tijs de 

maar stiekem doe je het met veel plezier. Samen met Tijs de 

maar stiekem doe je het met 
mannenklusjes klaren, hopelijk 

veel plezier. Samen met Tijs de mannenklusjes klaren, hopelijk 

veel plezier. Samen met Tijs de 
nog heel veel jaren!
mannenklusjes klaren, hopelijk nog heel veel jaren!
mannenklusjes klaren, hopelijk 
Pap bedankt! Fijne Vaderdag!

nog heel veel jaren!Pap bedankt! Fijne Vaderdag!

nog heel veel jaren!Pap bedankt! Fijne Vaderdag!Liefs Anke
Pap bedankt! Fijne Vaderdag!

Iedereen opgelet hier is de 
sportiefste papa. Niks is hem te 
gek. Hij rent zo overal naar toe. 
Je hoeft maar iets te vragen en 
hij komt al aanrennen. 
Groetjes Auke en Ron 

Pap bedankt! Fijne Vaderdag!Liefs Anke
Pap bedankt! Fijne Vaderdag!Liefs Anke
Pap bedankt! Fijne Vaderdag!

mijn papa dood is gegaan toen 

gelukkig heb ik jou nog wel. Je 
bent de liefste, leukste, knapste, 
gelukkig heb ik jou nog wel. Je 
bent de liefste, leukste, knapste, 
gelukkig heb ik jou nog wel. Je 

stoerste en gekste peetoom die 
bent de liefste, leukste, knapste, 
stoerste en gekste peetoom die 
bent de liefste, leukste, knapste, 

ik ken. Bedankt dat je er altijd 
stoerste en gekste peetoom die 
ik ken. Bedankt dat je er altijd 
stoerste en gekste peetoom die 

voor mij en mama bent, dat zou 
ik ken. Bedankt dat je er altijd 
voor mij en mama bent, dat zou 
ik ken. Bedankt dat je er altijd 

Pap bedankt! Fijne Vaderdag!Liefs Anke
Pap bedankt! Fijne Vaderdag!Liefs Anke
Pap bedankt! Fijne Vaderdag!

sportiefste papa. Niks is hem te 
gek. Hij rent zo overal naar toe. 
sportiefste papa. Niks is hem te 
gek. Hij rent zo overal naar toe. 
sportiefste papa. Niks is hem te 

Je hoeft maar iets te vragen en 
gek. Hij rent zo overal naar toe. 
Je hoeft maar iets te vragen en 
gek. Hij rent zo overal naar toe. 

Er was eens een man....
luister dan.
Er was eens een vrouw ....
luister nou.
Er was eens een heer ....
nou vertel ik het niet meer.
Dank je pap dat je er altijd voor 
ons was,
dank je pap dat je er NU nog bent,

pap je bent unne goeie vent.
LIEFS
Clemence,Ted ,Marcel en Laurens.

Dank je pap dat je er altijd voor 

dank je pap dat je er NU nog bent,

Clemence,Ted ,Marcel en Laurens.

Lieve papa! 
Voor mij is dit de eerste 
Vaderdag!
Ik ben zo blij dat jij mijn papa bent, altijd leuk spelen samen, samen knuffelen en heel veel lachen!!
Ik hou van jou!!
Dikke kus van Luna

Tinusje, jij bent de allerliefste 
papa van de hele wereld. 
Je bent ons menneke 
Dikke kus,
Marlou,  Fieke en Lina

Mexx pure 
cadeauset 

t.w.v. €19.95

Toni en Mieke van den Bergh 
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Hij werkt heel hard en kan heel goed 

Hij werkt heel hard en kan heel goed 

Hij werkt heel hard 
hardlopen. X Loek, 

en kan heel goed hardlopen. X Loek, 

en kan heel goed 
Suze, Wout en Bram

hardlopen. X Loek, Suze, Wout en Bram

hardlopen. X Loek, 

papa ook fi jn vinden. 
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DE  LIEFSTE  VADE  RS  VAN  LAARBEEK

Lieve papa,
Je staat altijd voor ons 
Lieve papa,
Je staat altijd voor ons 
Lieve papa,

klaar en dat willen wij zo 
Je staat altijd voor ons 
klaar en dat willen wij zo 
Je staat altijd voor ons 

tonen.
klaar en dat willen wij zo 
tonen.
klaar en dat willen wij zo 

Je bent er voor ons wanneer 
we je nodig hebben en je 
zorgt goed voor ons!
we je nodig hebben en je 
zorgt goed voor ons!
we je nodig hebben en je 

Verder ben je een fl inke 
zorgt goed voor ons!
Verder ben je een fl inke 
zorgt goed voor ons!

partyanimal en ben je ook 
Verder ben je een fl inke 
partyanimal en ben je ook 
Verder ben je een fl inke 

niet gek van een ‘selfi e’ met 
partyanimal en ben je ook 
niet gek van een ‘selfi e’ met 
partyanimal en ben je ook 

je dochters op zijn tijd.
niet gek van een ‘selfi e’ met 
je dochters op zijn tijd.
niet gek van een ‘selfi e’ met 

We love you,
je dochters op zijn tijd.
We love you,
je dochters op zijn tijd.

Dikke kus Cadya en Bodhi
We love you,
Dikke kus Cadya en Bodhi
We love you,

Hoi allerliefste papa, ik 
vond het fi jn om bij mama 
in de buik te zijn, maar nu 
ik jou ook ken, ben ik blij 
dat ik geboren ben! Dikke 
kus Nikki! 

Lieve papa,
Je bent de allerliefste papa 
van heel Laarbeek! En je 
hebt ook de allermooiste 
tractor. Mag ik er snel met 
je op gaan rijden?
Dikke kus van Stijn

met je opa en nu jij als opa 
met je eerste kleinkind Cris! 
met je opa en nu jij als opa 
met je eerste kleinkind Cris! 
met je opa en nu jij als opa 

Lieve pap, 
Ook voor jou een speciaal 

Lieve pap, 
Ook voor jou een speciaal 

Lieve pap, 

bericht in de krant voor 

Ook voor jou een speciaal bericht in de krant voor 

Ook voor jou een speciaal 
Vaderdag, omdat jij ook wel eens in het zonnetje mag staan! 

Vaderdag, omdat jij ook wel eens in het zonnetje mag staan! 

Vaderdag, omdat jij ook wel 
Je staat altijd voor me klaar, ik 

eens in het zonnetje mag staan! Je staat altijd voor me klaar, ik 

eens in het zonnetje mag staan! 

met je eerste kleinkind Cris! 
met je opa en nu jij als opa 
met je eerste kleinkind Cris! 
met je opa en nu jij als opa 

kleinkinderen. Super papa en 

bericht in de krant voor Vaderdag, omdat jij ook wel eens in het zonnetje mag staan! 

Vaderdag, omdat jij ook wel eens in het zonnetje mag staan! 

Vaderdag, omdat jij ook wel 
Je staat altijd voor me klaar, ik 

eens in het zonnetje mag staan! Je staat altijd voor me klaar, ik 

eens in het zonnetje mag staan! 
hoef maar te roepen en de klus 

Je staat altijd voor me klaar, ik hoef maar te roepen en de klus 

Je staat altijd voor me klaar, ik 

DE  LIEFSTE  VADE  RS  VAN  LAARBEEKDE  LIEFSTE  VADE  RS  VAN  LAARBEEKDE  LIEFSTE  VADE  RS  VAN  LAARBEEK

Pap. Je bent de beste. En ik 
hou ontzettend veel van je. 
LOFJOEDETDEMOORDSTIKT. xxx 
Mandy

dat ik geboren ben! Dikke 
kus Nikki! 
dat ik geboren ben! Dikke 
kus Nikki! 
dat ik geboren ben! Dikke 

Op 14 juni trouwen 
Eefje Verhoeven en 
Haiko de Vocht en 
dat zijn wel mijn 
mama en papa
Groetjes Finn 
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eens in het zonnetje mag staan! Je staat altijd voor me klaar, ik 

eens in het zonnetje mag staan! Je staat altijd voor me klaar, ik 

eens in het zonnetje mag staan! 
hoef maar te roepen en de klus 

Je staat altijd voor me klaar, ik hoef maar te roepen en de klus 

Je staat altijd voor me klaar, ik 

eens in het zonnetje mag staan! Je staat altijd voor me klaar, ik 

eens in het zonnetje mag staan! Je staat altijd voor me klaar, ik 

eens in het zonnetje mag staan! 
hoef maar te roepen en de klus 

Je staat altijd voor me klaar, ik hoef maar te roepen en de klus 

Je staat altijd voor me klaar, ik 

DE  LIEFSTE  VADE  RS  VAN  LAARBEEKDE  LIEFSTE  VADE  RS  VAN  LAARBEEK

Yo papa, what’s up?!
Jij bent voor mij de allerliefste 
en allerleukste papa. 
Gewoon omdat we altijd zo veel 
leuke dingen samen doen. 
Spelen in de speeltuin, fi etsen, 
naar de diertjes, dansen en 
nog veeeel meer. Jij maakt er 
iedere dag een feestje van. 
Mijn allergrootste wens is dat we 
samen nog heel veel gek 
kunnen doen en lol kunnen 
maken. Hou van jou. 
Dikke knuffel en kus van Mila

Lieve papa, toen en nu … 
65 jaar later … op precies 
Lieve papa, toen en nu … 
65 jaar later … op precies 
Lieve papa, toen en nu … 

dezelfde plek, eerst jijzelf 
65 jaar later … op precies 
dezelfde plek, eerst jijzelf 
65 jaar later … op precies 

met je opa en nu jij als opa 
dezelfde plek, eerst jijzelf 
met je opa en nu jij als opa 
dezelfde plek, eerst jijzelf 

met je eerste kleinkind Cris! 
met je opa en nu jij als opa 
met je eerste kleinkind Cris! 
met je opa en nu jij als opa 

Echt bijzonder. Kei leuk om 
met je eerste kleinkind Cris! 
Echt bijzonder. Kei leuk om 
met je eerste kleinkind Cris! 

je te zien genieten van je 
Echt bijzonder. Kei leuk om 
je te zien genieten van je 
Echt bijzonder. Kei leuk om 

kleinkinderen. Super papa en 
je te zien genieten van je 
kleinkinderen. Super papa en 
je te zien genieten van je 

opa! Fijne Vaderdag namens 
kleinkinderen. Super papa en 
opa! Fijne Vaderdag namens 
kleinkinderen. Super papa en 

ons allemaal. X Karen
opa! Fijne Vaderdag namens 
ons allemaal. X Karen
opa! Fijne Vaderdag namens 
kleinkinderen. Super papa en 
opa! Fijne Vaderdag namens 
kleinkinderen. Super papa en 
opa! Fijne Vaderdag namens 
kleinkinderen. Super papa en 

ons allemaal. X Karen
opa! Fijne Vaderdag namens 
ons allemaal. X Karen
opa! Fijne Vaderdag namens 

Lieve papa,
Wij vinden jou de allerliefste papa van de hele wereld. Je maakt altijd grapjes. En we vinden het kei leuk om jou te helpen met hard werken. Als we dan moe zijn gaan we samen joetjoepen op de computer. Fijn samen fi lmpjes kijken. We houden heeeel veeeel van jou! Dikke knuffel van Pim en Rik.
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op 28 augustus
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creatieve communicatie

CKX ARCHITECTEN

Kijk op www.1001mogelijkheden.nl en facebook/1001mogelijkheden

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

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Fietsroute Laarbeekse Tuinen
Laarbeek – Team ‘The Shooters’ van 
de gezondheidsrace Laarbeek heeft 
een mooie fietsroute, op zaterdag 
21 en zondag 22 juni, van 22 km 
gemaakt die de 12 tuinen van de 
Laarbeekse tuinenroute verbindt. Het 
is de moeite waard deze prachtige tui-
nen te bezichtigen. 

Onderweg komt men langs inge-
zaaide akkerranden van de Stichting 
Laarbeeks Landschap. Er is ook een 
wandelroute van 3 km die start en 
eindigt bij het verzorgingshuis De Regt 
in Beek en Donk. Deze is rolstoelvrien-
delijk. Je kunt geheel vrijblijvend op 
elk punt beginnen. Deze route zorgt 
ervoor dat waar je bent begonnen, 
ook weer eindigt. Bij alle tuinen die 
meedoen ligt een presentje van het 
team voor deelnemers klaar als aan-
denken (helaas geldt wel op = op). Bij 
de tuin aan de Heesweg 25 in Beek 
en Donk kun je op beide dagen van 
13.00 uur tot 15.00 uur verschillende 
soorten kruidentheeën proeven. De 
routes zijn te downloaden via de site 

www.gezondbeekendonk.nl/lijst/100-
tuinroute. De routes liggen ook op  
diverse plekken in Laarbeek, zoals ge-
meentehuis, winkels, verzorgingshuis, 
sportcentra’s, etc. De fietsroutes zit-
ten opgevouwen in de folder van de 
Laarbeekse Tuinenroute. Je kunt ook 
altijd mailen via info@gezondbeek-
endonk.nl, o.v.v. fiets- en/of wandel-
route en zij mailen u z.s.m. de route 
toe.

De tuinen zijn alleen op 21 en 22 juni 
te bezoeken van 10.30 uur tot 16.00 
uur. Dit alles is in samenwerking met 
www.laarbeeksetuinen.nl tot stand 
gekomen.

Heel veel kijk- geur- en fietsplezier 
namens het gezondheidsteam The 
Shooters.

Lieshout - De Dorpsraad van Lieshout  
houdt op woensdag 18 juni het maan-
delijks Repair Café in het Dorpshuis 
aan de Grotenhof 2, Lieshout. Daar 
draait het dan allemaal om repareren en 
ontmoeten. Tussen 13.30 en 16.00 uur 
staan diverse vaklieden voor u klaar.

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

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen 

aan het verkleinen van de afvalberg. 
In Nederland gooien we ontzettend 
veel weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. 
Met het Repair Café wil de Dorpsraad 
daar verandering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwo-
ners van Laarbeek en omgeving. Het 
dient ook om bewoners op een an-
dere manier met elkaar in contact te 
brengen. En te ontdekken dat er heel 
veel kennis en praktische vaardighe-
den in de buurt aanwezig zijn. Samen 
repareren kan leiden tot hele leuke 
contacten in de buurt. Maar bovenal 
willen ze met het Repair Café laten 
zien dat repareren leuk is, en vaak 
heel makkelijk. 

Repair Café Laarbeek op 18 juni

Schade aan volkstuinen

Sint Leonardusgilde in de Leonardusprocessie in Zoutleeuw

Beek en Donk – Een aantal volkstui-
nen aan de Laarsche Velden in Beek 
en Donk hebben vorige week schade 
opgelopen door mensen, die zonder 
toestemming groenten (vooral aard-
appelen) zijn komen oogsten. 

De heer Claassens is een fervent ge-
bruiker van het huren van een volks-
tuin en steekt daar veel tijd en energie 
in. Helaas kreeg hij vorige week, samen 
met nog een aantal andere tuinders, 
onverwacht bezoek in zijn volkstuin-
tje. Zonder toestemming zijn mensen 
groenten komen oogsten, waarbij zij 

ook schade toegebracht hebben aan 
het hekwerk. Een extra kostenpost die 
de tuinvereniging nu moet betalen. 

De heer Claassens wil degenen die echt 
honger en behoefte hebben aan verse 
groenten, vragen zich te melden bij 
tuin nummer 30. 

Beek en Donk - In het Belgische stadje 
Zoutleeuw, gelegen in Vlaams-Brabant 
ongeveer tussen Tingeren en Brussel, 
wordt jaarlijks op Tweede Pinksterdag 
de Sint-Leonardusprocessie gehouden 
en dat gebeurt al sedert 1274, dus bijna 
800 jaar!

Deze processie groeide uit tot een eve-
nement voor ontelbare bedevaardgan-
gers die de heilige kwamen vereren.  
Honderden inwoners van Zoutleeuw 
figureerden en figureren nog in de pro-
cessie en beschouwen dit als een grote 
eer. De rol die ze binnen de processie 
vervullen, wordt vaak aan hun kinde-
ren doorgegeven zodat opeenvolgende 
generaties vergroeid blijven met dit eve-
nement.

Dit jaar toog het Sint-Leonardusgilde 
op uitnodiging van de Confrèrie Sint 
Leonardus, die het vorig jaar  op de 
Donkse Wij-ing aanwezig waren, op 
tweede Pinksterdag naar Zoutleeuw 
om aan de Leonardusprocessie deel te 
nemen. Om op tijd in de Hoogmis van 
10.00 uur aanwezig te zijn moest het 
gilde vroeg uit de veren. Ze werd door 
leden van de Confrèrie onder leiding 
van Fernand Thomaese netjes en gastvrij 
ontvangen met een lekker kopje koffie, 
waarna het gilde met slaande trom naar 
de stampvolle kerk trok. De plechtige 
Eucharistieviering, waarin door de bis-
schop van Gent werd voorgegaan, werd 
aangevangen met welluidend klaroen-
geschal.

Na de mis begon onder grote belang-
stelling de Leonardusprocessie te trek-
ken. Kleurige groepen in allerlei vaak 
Middeleeuws aandoende gewaden 

trokken langs, telkens een aspect van 
het leven van Sint Leonardus uitbeel-
dend. Ook de in Zoutleeuw aanwezig 
relieken van Sint Leonardus werden ge-
toond. In deze processie kwam het op-
trekkend Sint Leonardusgilde goed tot 
zijn recht in hun kleurige outfit.

Helaas was het weer spelbreker. 
Donkere wolken pakten zich samen 
boven Zoutleeuw. Zowel de regen, 
maar vooral de wind speelden de pro-
cessiegangers parten, Niet alleen de 
deelnemers aan de processie, maar ook 
de mensen langs de kant zochten een 
schuilplaats. De processie kon dus spij-
tig genoeg niet geheel voltooid worden. 
Zoals de traditie het wil, werd de pro-
cessie afgesloten met een woorddienst 
in de kerk.

Na een uitstekende lunch werd het hele 
gezelschap door de Confrèrie uitgeno-
digd voor een excursie in de 12e eeuwse 
Leonarduskerk, een prachtige gotische 
kerk. In de kerk leidde de conservator, 
dhr. Ward Hendrickx, het gezelschap 

langs allerlei prachtige kunstwerken uit 
de 15e en 16e eeuw, waaraan de kerk 
zo rijk is. Er was prachtig houtsnijwerk 
in de verschillende retabels te zien, een 
16e eeuwse koperen paaskaarskande-
laar van maar liefst 7 meter hoog en 
niet te vergeten een zeer zeldzame sa-
cramentstoren, de voorganger van het 
tabernakel op het altaar. Deze toren 
waarin  het H. Hostie werd bewaard, 
is meestal is een zuil die in het koor is 
gebouwd, in de vorm van een toren-
monstrans versierd met beeldjes en 
snijwerk. Die van de Leonarduskerk in 
Zoutleeuw is 18 meter hoog met ruim 
120 beelden en beeldjes. Ook was er 
een prachtig gepolychromeerd beeld 
van Sint Leonardus uit de 15e eeuw 
aanwezig. Dat stond nu tijdelijk mid-
den in de kerk . Op een heldere wijze 
legde hij de betekenis en de geschiede-
nis van deze kunstwerken uit. Door zijn 
verhalen werd de rijke geschiedenis van 
dit mooie bouwwerk  aan iedereen dui-
delijk. Voor de liefhebber van religieuze 
kunst is een bezoek aan Zoutleeuw een 
aanrader.

Processie Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)
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Vorige week was in De MooiLaarbeekKrant te lezen, dat 
je kaartjes kon winnen voor het optreden van Marlon 
Kicken, vanavond in het Openluchttheater. De vraag was: 
Waar is deze cabaretier geboren? De redactie van De 
MooiLaarbeekKrant kreeg heel veel inzendingen binnen. 
Het goede antwoord moest Curaçao zijn.  

De winnaars van deze kaartjes zijn: 
Carmen Raaijmakers
Albert van de Heuvel 
Marcel Berkvens 

Zij winnen ieder twee kaartjes voor de voorstelling en 
zijn hierover per mail persoonlijk op de hoogte gesteld. 

Advertorial

Of toch hoogglans wit?

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

Op zoek naar de keuken of badkamer van uw dromen? Bij Bouwcenter 

Swinkels vindt u precies wat u zoekt…en meer! Laat onze showroom u 

inspireren en adviseren voor alles wat u in uw nieuwe of te renoveren 

huis nodig heeft. Keukens, badkamers, tegels, deuren…u kiest, wij (ver)zorgen!

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

Zo ongeveer 15 jaar geleden begon-
nen we met onze plannen om Tok 
Tokkie kinderopvang op te starten.  
Vanaf het begin is onze visie “laat 
kinderen kind zijn” en daar staan we 
nu nog steeds achter. 

Er wordt al zoveel verwacht van die 
kleintjes dat er bijna geen tijd meer 
overblijft om gewoon lekker te spe-
len en echt kind te zijn. Bij mooi weer 
lekker buiten spelen maar ook in een 
regenbui eens met je regenlaarsjes te 
springen in de plassen. Huilen als je 
verdriet hebt maar ook lekker lachen 
en plezier maken. Dit alles in een ver-
trouwde omgeving omringd door vas-
te, vertrouwde leidsters. Iedere keer 
dezelfde gezichten als je komt spelen 
zodat je je als kind meteen weer thuis 
voelt. Wij bieden een warm nest aan 

alle kinderen zodat ze de mogelijkheid 
krijgen om zich te ontwikkelen. We 
geven de kinderen handvaten  om te 
groeien en zichzelf te ontplooien.

Bij Tok Tokkie kinderopvang is ieder-
een welkom, iedereen is goed zoals 
hij of zij is en accepteren we elkaar. 
We bieden opvang voor kinderen 
van 0 tot 13 jaar in drie verschillende 
groepen. We hebben bewust gekozen 
voor een babygroep met 9 kinderen in 
de leeftijd van 0-2 jaar en een peuter-
groep met  14 kinderen in de leeftijd 

van 2-4 jaar zodat ieder kind op hun 
eigen niveau en leeftijd aandacht en 
tijd krijgt.

De buitenschoolse opvang heeft 
plaats voor 20 kinderen in de leeftijd 
van 4-13 jaar en is verdeeld over twee 
ruimtes zodat je na school lekker kunt 
doen waar je zin in hebt onder bege-
leiding van de vaste leidster die je net 
uit school heeft gehaald.

Is je interesse gewekt en ben je 
nieuwsgierig naar professionele, be-
taalbare, persoonlijke opvang in een 
vertrouwde omgeving met vaste ge-
zichten voor je kind ben je van harte 
welkom om een kijkje te komen ne-
men bij Tok Tokkie kinderopvang. We 
zijn gevestigd aan de Dorpsstraat in 
Aarle-Rixtel. 

Tok Tokkie … veilig en vertrouwd

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Groot aantal deelnemers laatste Fietste Meetocht
Beek en Donk - Onder een stralende 
zon stond een groot aantal deelne-
mers op 2e pinksterdag om 11.00 
uur klaar om deel te nemen aan de 
laatste Fietste Meetocht. Voordat er 
vertrokken werd stond de voorzitter, 
Piet Aarts, even stil bij het plotse-
linge overlijden afgelopen jaar van 
bestuurslid Henk Swinkels.

Na de openingstoespraak van bur-
gemeester Ubachs die ook het start-
schot loste vertrokken de deelne-
mers via Gemert en Esdonk richting 
Boekel waar de eerste rustplaats was. 
Vervolgens ging de tocht via Erp 
en Keldonk, waar de tweede rust-
plaats was, weer richting Beek een 
donk. De 40 km route deed ook nog 
Veghel aan. Rond kwart voor een, 
toen de meeste mensen onderweg 
waren, kwam er een geweldige on-
weersbui opzetten. Omdat de lucht 
er dreigend uitzag hadden de meeste 
mensen tijdig een goed onderkomen 
gevonden. De een in het Esdonks ka-
pelletje de ander in een koeienstal en 
weer anderen hadden op tijd bij een 
van de twee rustplaatsen geschuild. 
Nadat de bliksemflitsen en donderge-
luiden die gepaard gingen met zware 
windstoten en regenval voorbij wa-
ren trok de hemel na 3 kwartier weer 
open en vervolgde  iedereen onder 
stralende zonneschijn de route.

Men was het er over eens dat het 
een schitterende tocht was. Vanwege 
het oponthoud door de onweersbui 
kwamen de laatste deelnemers iets 
later dan gepland bij de blokhut in 
Beek en Donk aan. Hier zorgde de 

scouting voor de catering. Velen 
maakten hier gebruik van zodat het 
een gezellige drukte bij de afsluiting 
was. 

Frank Coole gaf bij de afsluiting 
wethouder Frans van Zeeland het 
woord. Hij vergeleek de tocht met 
een huwelijk. Je begint onder stra-
lende hemel  maar halverwege be-
gint het gedonder. Met deze grap  
gaf Van Zeeland de sfeer aan waar-
onder deze laatste tocht werd verre-
den, gemoedelijk en gezellig.

Vervolgens reikte hij de vrijwilligers-
penningen uit aan Marianne Beniers 
en Piet Aarts. Tenslotte nam voorzit-
ter Piet Aarts het woord en bedankte 
iedereen die in deze 25 jaren hun 
steentje hebben bijgedragen. Met 
name de scouting die in al die 25 ja-
ren hun medewerking aan dit evene-
ment verleend hebben. Verder gaf hij 

aan waarom de Fietste Meetocht, in 
deze vorm georganiseerd, is gestopt.

Aan deze laatste tocht hebben 325 
deelnemers meegedaan inclusief de 
8 wandelaars. Totaal bracht de tocht 
bijna 2000 euro op. Dit is opgebracht 
door inschrijving van de deelnemers, 
opbrengst loterij, gesponsorde kinde-
ren en bijdrage van enkele sponsors.

Binnenkort vindt de overdracht plaats 
van het geld aan Jan en Marianne van 
Erp voor de ‘Stichting Ahlus Saffah 
School’ en aan Toos Verbrugge voor 
de ‘Stichting Connected to Namibia’.
Er waren 17 prijzen beschikbaar ge-
steld voor de loterij. De prijswinnaars 
met de hieronderstaande nummers 
kunnen hun prijs ophalen op de ad-
ministratie van Kindcentrum De 
Raagten. 524 – 768 – 350 – 789 – 31- 
-651 – 788 – 547 – 939 – 772 – 242 
– 976 – 824 – 255 – 484 – 693 – 256.

Een aantal deelnemers van de Fietste Mee-tocht

Winnaars kaartjes Marlon Kicken

Henk Lentjes uit Aarle-
Rixtel fotografeerde op 
tweede Pinksterdag deze 
fraaie lucht rond 21.45 
uur. Dit deed hij vanaf de 
Laarweg, bij het kerkhof-
je, richting de Laarbrug. 

Thea Schrama legde dit 
bijzondere natuurtafereel 
vast op tweede Pinkster-
dag. Dit was de lucht ‘s 
avonds in Lieshout. 

Mooi Gespot

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Geef om Jayden, 
elke euro is er één.
www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

elke euro is er één.

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl
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Zomerprogramma!

Spanje - Nederland

Muzikale aanvulling door Giorgio 
Fine. Vanaf 19u Pullen Vullen!

vrijdag 13 Juni

Aanvang: 21:00 UUR

www.cafethuisinlaarbeek.nl
facebook.com/ cafethuisbeekendonk

Heuvelplein 6 | 5741 JK |  Beek en Donk
Tel: 0492 464 884

ZOMERPROGRAMMA 2014

Live band Mind the Gap
Pop, Rock, Blues & Ballads!
 

zaterdag 14 juni

Aanvang: 21:00 UUR

Vaderdag

Tip: Cadeaubon Café Thuis

zondag 15 juni

Aanvang: 14:00 UUR

Australië - Nederland

Vanaf 16u Pullen Vullen. Na afloop 
dolle boel met Zanger Bas!

woensdag 18 juni

Aanvang: 16:00 UUR

Bedovo Volleybaltoernooi
28 & 29 juni

Aanvang: 20:00 UUR

WK Finale Brazilië

Zaterdag caribbean party!

Bourgondische Buiten Barbecue

Caribbean Salsa Workshop

zondag 13 juli

Aanvang: 20:00 UUR

Crazy Thuis Wives
vrijdag 25 juli

Aanvang: 20:00 UUR

Crazy Thuis Wives
vrijdag 27 juni

Aanvang: 20:00 UUR

Nederland - Chili

Vanaf 16u Pullen Vullen. Na afloop 
feest DJ Roy!

maandag 23 juni

Aanvang: 16:00 UUR

Echte Mannenavond
vrijdag 11 juli

Aanvang: 20:00 UUR

Iedere 

Donderdag:

de 3e Helft!

WK
wedstrijden

op grote HD

schermen!

Tijdenszomerperiode op woensdagavondopen!

ALLEEN MOGELIJK 
OP DINSDAG, WOENSDAG 

EN DONDERDAG

MARIASTRAAT 21-23, 5738 AM MARIAHOUT
TEL.: 0499-421448

WWW.DEPELGRIM-MARIAHOUT.NL

Beleef de Def Americans met Openluchttheater Mariahout
Mariahout - De Johnny Cash-
tribute band ‘Def Americans’ is zo 
goed dat ze eigenlijk zelf een tri-
bute band verdienen. Bij ieder op-
treden weten deze Eindhovenaren 
de sound en feeling van de le-
gendarische Amerikaanse outlaw 
verbluffend goed te raken. En op 
vrijdag 27 juni om 20:30 uur spe-
len zij de sterren van de hemel in 
Openluchttheater Mariahout.

Moeiteloos schakelt Def 
Americans tussen Cash’ rocka-
billykrakers op het Sun-label, de 

rebellie van de Folsom Prison- en 
San Quentin-live-albums en de 
broze, kale sfeer op de American 
Recordings. Ook de showman-
ship van the Man in Black is terug 
te vinden op het podium bij deze 
Eindhovenaren. 

Het moment dat de grote liefde in 
Johnny’s leven, June Carter Cash, 
zich op het podium voegde was 
altijd heel bijzonder. En zo is het 
ook bij een Def Americans show. 
Wanneer Kim “Carter” zich bij 
het gezelschap voegt, gaat het 
broeien op het podium en wordt 
de show bezegeld met de beste 
June & Johnny songs.

Het is dus geen toeval dat de 
Johnny Cash tribute Def Americans 
een van de meest geboekte tri-
bute bands van Nederland is. 
Niemand weet de karakteristieke 
sound van de Man in Black zo au-
thentiek neer te zetten als deze 
Eindhovenaren. Inmiddels kun-
nen de heren en dame van Def 
Americans terugblikken op een 
lange reeks succesvolle shows in 
het club- en festivalcircuit door 
heel het land.

Voor kaarten en meer informatie 
ga je naar www.openluchttheater-
mariahout.nl. Openluchttheater 
Mariahout, beleef meer!

Def Americans

BBC-jazz doet rondje Laarbeek 

Laarbeek - Op Hemelvaartsdag speelde 
BBC-jazz tijdens de jaarmarkt in Aarle-
Rixtel.  Op zaterdag 14 juni zijn ze te gast 
bij het muziekfestival van harmonie De 
Goede Hoop op de kiosk in Aarle-Rixtel. 
Vanaf 17.00 uur zal BBC-jazz de sonore 
klanken van haar muziek laten horen. 

Als je denkt aan jazzmuziek, denk je 
misschien aan een swingend muziekje 
op de achtergrond, terwijl je geniet in 
het zonnetje van een heerlijk glaasje 
bier of wijn. Deze keer heeft de BBC de 
muziekstukken speciaal afgestemd op 
het zomerweer met echte swingende 
nummers en hoopt hierbij dat veel lief-
hebbers er van kunnen genieten.

De muziektuinconcerten op zondag-
middag zijn inmiddels helemaal inge-
burgerd in Beek en Donk en zijn niet 
meer weg te denken bij de Laarbeekse 
activiteiten.  De concerten zorgen voor 
een heerlijk stukje ontspanning dicht 
bij huis. Een heerlijk gevoel dat inhoud 
krijgt bij de muziek van  BBC-jazz. 

BBC-jazz treedt zondagmiddag 15 
juni op in de muziektuin aan de 
Koppelstraat. De echte jazz-liefhebber 
kan dan zelfs meezingen op de muzi-
kale klanken van Para los Rumberos. 
BBC-jazz staat onder de bezielende lei-
ding  van Pierre Heesakkers. 

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64
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Krijgen jullie ook al last van de ORANJE-Koorts?  

Wij wel, kom gezellig met je vrienden genieten van de wedstrijd onder het genot van een hapje 
en een drankje bij De Vrienden. 

 
Vrijdag 13 Juni - Vanaf 18:00 uur geopend 

Kijk  Spanje - Nederland live vanaf de tribune in de zaal 
* 

Woensdag 18 juni - Vanaf 16:00 geopend 
Bij goed weer kijken we Australië – Nederland  op groot scherm in de tuin, 

Uiteraard met heerlijke BBQ 
Schiet jij ‘m op de stropdas? Laat je traptechniek shinen en win mooie prijzen! 

* 
Maandag 23 juni - Vanaf 16:00 geopend 

Met speels plezier winnen we van Chili en op het gemakje door naar de achtste finale!  
 

naar de achtste finale!

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

www.openluchttheater-mariahout.nl

Marlon Kicken
donderdag 12 juni 20:00 uur

Def Americans
vrijdag 27 juni 20:30 uur

Korenfestival
zondag 29 juni 14:30 uur

Eerste Watermaandconcert 
Stichting MuziektuinPodium

Beek en Donk - De Stichting 
MuziektuinPodium houdt zon-
dag 15 juni de eerste van twee 
Watermaandconcerten in de 
Muziektuin van Beek en Donk.

Om 13.00 uur opent B.S.A. (een en-
semble met bas, slagwerk en accor-
deon) uit Son en Breugel  het pro-
gramma. Omstreeks 14.00 uur treedt 
het Beek en Donkse orkest BBC-Jazz 
op, onder de bezielende leiding van di-
rigent Pierre Heesakkers. De afsluiting 
van de middag volgt rond 15.00 uur 

met een optreden van Oei Anita. Dit 
zeskoppige gezelschap is in staat u te 
ontroeren met mooie Nederlandstalige 
liedjes, om u vervolgens zonder 
schroom te verleiden tot de polonaise 
met een paar lekkere meezingers.

De Stichting MuziektuinPodium no-
digt iedereen van harte uit deze gra-
tis optredens bij te wonen. Voor meer 
informatie over de stichting, de optre-
dende groepen en de overige concer-
ten van dit seizoen, kunt u terecht op 
www.muziektuinpodium.nl.

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

Vonderweg 15A, Beek en Donk  0492 - 46 54 26  www.marivandenheuvel.nl

Beek en Donk - Na maanden van 
voorbereidingen is het aankomend 
weekend eindelijk zover. De jaarlijk-
se Zeskamp van KPJ Beek en Donk! 
Tijdens de Scholen- en Dorpszeskamp 
zal er dit weekend door ruim 650 deel-
nemers gestreden worden voor de fel-
begeerde wisselbeker. 

Op zaterdag strijdt de Laarbeekse 
jeugd tegen elkaar tijdens de 
Scholenzeskamp. Er zijn dit jaar twee 
categorieën: groep 5/6 en groep 7/8. 
Op zondag vindt de Dorpszeskamp 
plaats voor de categorie 12 t/m 15 jaar 

en de categorie met deelnemers vanaf 
16 jaar. 

Op zaterdagavond is er een specta-
culair 90’s en 00’s feest. DJ Bart, be-
kend van discotheek Axis, gaat er deze 
avond een mooi en gezellig feestje van 
maken. Kaarten zijn in de voorverkoop 
te koop bij Snackbar de Beemd (Beek 
en Donk) en kosten €5,00 (dag kassa 
€7,50). Zorg dat je voor 21.00 uur bin-
nen bent en scoor 2 gratis bonnen! 

Op zaterdag en zondag zal de zeskamp 
om 10.00 uur starten. De deelnemers 

worden al eerder verwacht voor de 
speluitleg. Omstreeks 17.00 uur zal op 
beide dagen de prijsuitreiking plaatsvin-
den. Neem je niet deel aan de Zeskamp? 
Dan ben je uiteraard van harte welkom 
om de sfeer te komen proeven en de 
teams aan te komen moedigen! De en-
tree op deze dagen is gratis (m.u.v. de 
feestavond op zaterdagavond).   

De Zeskamp vindt plaats op het KPJ ter-
rein aan de Heereindsestraat in Beek en 
Donk. Wil je op de hoogte blijven over 
de Zeskamp? Volg dan via Facebook. 

Archieffoto Zeskamp 2013 Fotograaf:Marcel van de Kerkhof

KPJ Beek en Donk is klaar voor de Zeskamp
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ViaLinda is een frisse 
wind in de makelaars-
wereld.  ViaLinda gaat te 
werk op een heldere 
manier en met aandacht 
voor jou.

Een huis verkoop 
je niet met een 

toneelstukje
T (0499) 76 90 04

www.vialinda.nl    |    T (0499) 47 43 43
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Laarbeekse voetbaljeugd strijd om felbegeerde titel

Rabobank Laarbeekcup wederom prooi voor ASV’33
Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Laarbeek – Onder tropische weers-
omstandigheden en een flinke on-
weersbui tussendoor werd zon-
dag de 7e editie van de Rabobank 
Laarbeekcuptoernooi gehouden. 
Een toernooi voor de jeugd van 
de Laarbeekse voetbalclubs VV 
Mariahout, ELI, Sparta’25 en ASV’33. 
Laatstgenoemde wist voor de vierde 
keer op rij de ‘beker met de grote 
oren’ mee naar huis te nemen.

Maar liefst 23 teams, bestaande 
uit 280 spelers en speelsters uit de 
F1, F2, E1, E2, D1 en Meisjes t/m 
17 jaar namen deel aan het jaarlijks 

terugkerende toernooi, dit jaar ge-
houden op het sportpark van ELI in 
Lieshout. In een oud of nieuw team 
wordt er gestreden om de felbe-
geerde ‘Laarbeekcup’, een prijs voor 
de beste club van Laarbeek. Deze 
prijs wordt gewonnen door de club 
met de meeste punten aan het ein-
de van de dag. De punten worden 
vergaard door wedstrijden en spel-
len die de teams over de hele dag 
afwerken. 

Sparta’25 speler Jaccy van den 
Enden (26) is sinds de start in 2007 
de drijvende kracht achter het toer-
nooi. Met een team van maar liefst 
25 vrijwilligers houdt hij het toer-
nooi beurtelings bij een andere 

Laarbeekse voetbalclub. “Het be-
gon als een schoolproject in 2007. 
Vanwege de vele positieve reacties 
na het eerste toernooi is er in overleg 

met de verenigingen besloten om 
het toernooi door te zetten en het 
ieder jaar bij een andere vereniging 
te houden. Dit natuurlijk ook met 
het oog op de kantine-inkomsten en 
de verbroedering van de Laarbeekse 
voetbalclubs. Het brengt ze dichter 

bij elkaar. Daarnaast is het voor de 
teams een toernooi om met hun 
oude team het seizoen af te sluiten 
of om te spelen met hun nieuwe 
team”, aldus Jaccy.

Dit jaar kende het toernooi wat 
oponthoud door een flinke on-
weersbui. Het toernooi werd om 
veiligheidsredenen 45 minuten stil-
gelegd. De organisatie besloot om 
na deze extra pauze de duur van de 
wedstrijden te verkorten, zodat het 
programma volgens schema verder 
kon gaan. 

ASV’33 bleek ook dit jaar weer op-
permachtig te zijn met haar elftal-
len en wist met een indrukwekkend 

clubtotaal van 95 punten de andere 
Laarbeekse clubs voor te blijven. 
De spanning was van de gezichten 
af te lezen bij het bekendmaken 
van de uitslag. De beker werd dan 
ook met luid gejuich ontvangen 
door de rood-witten formaties uit 
Aarle-Rixtel. Mariahout werd 2e 
met 63 punten, gevolgd door ELI 
en Sparta’25 met respectievelijk 58 
en 48 punten. Naast de pouleprij-
zen voor de beste teams werden er 
ook nog individuele prijzen uitge-
reikt. Daan v/d Linden (Mariahout 
F2), Tim v/d Horst (Sparta’25 E1), 
Werner van Hoof (ELI D1) en Ellen 
Dekkers (ASV’33 meisjes) mochten 
zich kronen tot de beste spelers van 
het toernooi.

De jeugd van ASV’33 is door het dolle heen na de winst van de LaarbeekcupASV’33 met de beker in handen

De meisjes van ELI hebben het goed naar hun zinDe spelers van Sparta’25 proberen een doelpunt te voorkomenGevaar voor het doel van Mariahout in de wedstrijd tegen ASV’33

Buurtvoetbal Mariahout gewonnen door Kom/Oranjebuurt
Mariahout - Van woensdag 4 juni 
tot en met zaterdag 7 juni heeft op 
Sportpark de Heibunders van VV 
Mariahout voor de 31e keer het 
jaarlijkse buurtvoetbaltoernooi 
plaatsgevonden. 

Tijdens dit toernooi strijden de ver-
schillende buurtverenigingen om 
de titel buurtvoetbalkampioen van 
Mariahout. De gemixte teams van 
mannen en vrouwen zorgen da-
gelijks voor een groot aantal toe-
schouwers, gezelligheid en onder-
linge strijd. Op de finaledag werd 
er om de eerste plaats gestreden 
door Kom/Oranjebuurt tegen 
Veghelsedijk/Rooijseweg. Met 
een 2-1 overwinning was Kom/
Oranjebuurt opnieuw de winnaar 
van het toernooi. Een uitdaging 

voor de andere buurten om hen 
volgend jaar van deze eerste plek 
te verslaan. 

De organisatie kijkt terug op een 
fantastisch toernooi, met veel 
voetbalplezier, gezelligheid en bo-
venal sportiviteit. Hieronder volgen 
de uitslagen van het buurtvoetbal 
en de penaltybokaal bij de jeugd.

Uitslag Buurtvoetbal
1 Kom/Oranjebuurt
2 Veghelsedijk/ Rooijseweg
3 Bernadettebuurt
4 Kempkens 2
5 Moerasvogels 2
6 Moerasvogels 1
7 Kempkens 1
8 Heideriet/ Ginderdoor

Penaltybokaal jeugd
0-6 jaar 
1 Tim Gilsing
2 Nick Maas
3 Niek Vogels

7-9 jaar
1 Jake Donkers
2 Bart van Rooij
3 Jelle van Roosmalen

10-12 jaar
1 Job van Roosmalen
2 Wout Barten
3 Joep van Hoof

13-15 Jaar
1 Marnick van Vijfeijken
2 Tom van Hoof
3 Noah van Rossum

De winnaars van de penaltybokaal 
in de leeftijd 10-12 jaar. Onder 
vlnr: Joep van Hoof, Job van 
Roosmalen en Wout Barten

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

juniactie
10% korting op kleuren

Couwenberg 1a, Aarle-Rixtel   0492-386368

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Vakwerk binnen en buiten

“Het is mooi om 
de Laarbeekse 

voetbalverenigingen dichter 
bij elkaar te brengen”
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Programma / Uitslagen

BEDO
Uitslagen
DOS ‘80 – Gemengde D-jeugd  5-26
DOS ‘80 – Jongens B-jeugd  15-26
Apollo – Dames 1  25-7
Heren 3 – Niobe 2  18-19

bridgen
Bridgeclub ‘De Poort van Binderen’
Uitslagen 4 juni A-lijn
1. Mari en Arno  65,57%
2. Wim en Erik  59,17%
3. Birgitte en Kee  57,24%
4. Cellie en Leo  57,05%
5. Willy en Trees  55,13%
6. Jan en Diny  52,64%

Uitslagen 10 juni
1e Christel en Loek          60,07%
1e Cellie & Hans                60,07%
1e Marian & Leo                 60,07 %
4e Corry & Frans                 59,03%
5e Ger & Tonnie                  51,39%

Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond  in het 
Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. Kijk 
voor meer informatie op 
www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje. 
Uitslagen 4 juni 
Lijn A
1.Annie en Thera 62.85%
2.Jo en Pieta  59,72%
3.Mien en Jeu  58,68%
4.Henny en Francien  57,99%
5.Helma en Joke  52,08%
Lijn B
1.Riet en Hein  62,02%
2.Huub en Fia  60,68%
3.Jan en Mari  60,24%
4.Diny en Jos  58,66%
5.Lilian en Bart  57,95%

De volgende zitting is op woensdag 18 juni, 
zomerbridge voor iedereen. Aanvang 19.30 
uur in Café-Zaal De Tapperij in Beek en Donk.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen  10 juni
1.Diny Biemans/Jos Wouters  68,13%
2.Lien Meulensteen/Jos de Vries  60,00%
3.Cor en Nelly Verschuren   55,50%
4.Lilian van Lierop/Piet van der Linden  53,75%
5.Francien van Alem/Marian de Vries   53,00%

De volgende zitting is op dinsdag 
17 juni, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 22 Mei 
1. Kori en Mari Louise      60,63%                                                                                                                                  
2. Leo en Jo                    
  Corrie en Gerard           57,50%                                                                                                                     
4. Dora en Corry               55,00%                                                                                                                                           
5. Maria en Celly  54,38%         
   
De volgende zitting is op donderdag 12 
Juni  2014, Aanvang 20.00 uur plaats: 
Dorpshuis Lieshout. 

bridgen
handbal

wielersport

Zomerse dressuurwedstrijd bij 
Manege D’n Perdenbak

Lieshout – In samenwerking met LR 
St. Bernadette werd op 6 juni een 
Paarden Dressuur wedstrijd gehou-
den bij Manege D’n Perdenbak. Er 
was op deze zomerse avond een ge-
zellig terras buiten gemaakt, zodat 
iedereen onder het genot van een 
hapje en drankje kon genieten van 
mooie paardensport. 

De dressuurring op het grasveld was 
perfect om te rijden en de sfeer tij-
dens de wedstrijd was ontspannen 
en gezellig. De volgende wedstrijd is 
op 20 juni voor de Pony’s. Ook dan 
hoopt men op mooi weer en een 
fijne wedstrijd. Kijk voor informa-
tie over de Manege, activiteiten en 
wedstrijden op de site www.stich-
tingderaam.nl. Hieronder volgen de 
uitslagen.
 
Klasse B 
1ste proef: 1.Heleen van Barneveld 
met Balotti 187 punten, 2. Yvonne 
v/d Loo met Davanta 159 punten, 
3. Susan Lok met Eise Fan Viltsicht 
157 punten.
2de proef: 1ste Helen van Barneveld 
met Balotti 183 punten, 2de Yvonne 
v/d Loo met Davanta 175 punten, 
3de Susan Lok met Eise Fan Viltsicht 
167 punten.

Klasse L1 en L2 
1ste proef: 1. Jan v/d Bersselaar 
met Climax M 186 punten, 2. Kim 
Huisman met Danine D.I. 183 pun-
ten.
2de proef: 1.Jan v/d Bersselaar 
met Climax M 202 punten, 2. Kim 
Huisman met Danine D.I. 185 pun-
ten.
Klasse M1 en M2 
1ste proef: 1. Wendy van Lierop met 

Armani 200 punten, 2. Robin van 
Kronenburg met Lincom’s Don-Jon 
193 punten, 3. Anika v/d Loo met 
Union 176 punten, 4. Kelly Moonen 
met Jezebell 173 punten, 5. Nicole 
Raaijmakers met Cápo 170 punten.
2de proef: 1. Wendy van Lierop met 
Armani 210 punten, 2. Anika van 
Loo met Union 192 punten, 3. Kelly 
Moonen met Jezebell 181 punten, 
4. Nicole Raaijmakers met Cápo 171 
punten.

Klasse Z1 en Z2
1ste proef: 1. Noortje Beaurain met 
Coaching Brujo 222 punten, 2. Linda 
Selhorst met Aqanto S 221 punten, 
3. Kim Tielemans met Rodina 210 
punten, 4. Ellen van Asseldonk met 
Unamarilla 206 punten, 5. Marie 
Louise Swinkels met Willow 205 
punten, 6. Christy van Kronenburg 
met Lincoms Bolero 194 punten, 7. 
Loes ter Horst met Advance Sylvester 
191 punten, 8. Maaike Bekkers met 
Wokina van Beekdal 175 punten.
2de proef: 1. Noortje Beaurain met 
Coaching Brujo 221 punten, 2. 
Marie Louise Swinkels met Willow 
208 punten, 3. Kim Tielemans met 
Rodina 207 punten, 4. Loes ter 
Horst met Advance Sylvester 190 
punten.

Nicole Raaijmakers

Zomerbridge 
Bridgeclub ’t 
Koppeltje 

Beek en Donk - Bridgeclub ´t 
Koppeltje uit Beek en Donk houdt op 
de woensdagen in juni, juli en augus-
tus (m.u.v. 30 juli, 6 augustus en 13 
augustus) een open bridgedrive voor 
bridge-liefhebbers uit de regio en zij 
die hier tijdelijk verblijven. 

Beginnende, gevorderde, maar ook 
thuisbridgers zijn op deze gezellige 
avonden van harte welkom. U kunt 
zich inschrijven tussen 19.00 en 19.25 

uur aan de zaal. Het bridgen begint 
om klokslag 19.30 uur. Er worden 6 
ronden van 4 spellen gespeeld.

Er wordt gespeeld in Café-Zaal De 
Tapperij, Kerkstraat 22 in Beek en 
Donk. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen via tel. 0492-
462113.

Graag tot ziens!
Rob en Maril de Beer

Tel: 06-22479902 / 06-51167939

Openingstijden haringkraam van12 juni t/m 12 juli: 
Maandag:     gesloten
Dinsdag:       13.30-21.00 uur
Woensdag:   13.30-21.00 uur
Donderdag:  14.30-21.00 uur

Vrijdag:         19.00-21.00 uur
Zaterdag:      15.30-19.00 uur
Zondag:        11.00-19.00 uur

Hollandse nieuwe ze zijn er weer!
Vanaf donderdag 12 juni staan wij weer weer op het alom 

bekende stekje aan de

Oranjelaan in Beek en Donk

Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!

15 juni
Vaderdagtip

Zondag 15 juni staan wij op de Oranjelaan 
in Beek en Donk van 10.00 tot 19.00 uur

NK Weg Wielrennen 2015 in Lieshout

Bedo Heren 3 delft onderspit in vuurdoop 

Lieshout - In het Zeeuwse Philippine 
werd afgelopen zondag het Nederlands 
Kampioenschap weg wielrennen voor de 
jeugd gehouden. Vele deelnemers en hele 
mooie wedstrijden werden voorgeschoteld. 

De organisatie was zeer gastvrij en het 
mooie weer deed de rest. Een schitterend 
gebeuren. Een grote delegatie van suppor-
tersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’ was bij 
dit NK aanwezig. Er vond namelijk ook de 
officiële overdracht plaats van het NK 2014 
naar de organisatie van 2015. Zondag 7 juni 
2015 wordt dit Nederlands Kampioenschap 
in Lieshout georganiseerd. De Lieshoutse 
supportersclub is heel blij dit NK te mogen 
organiseren in het kader van haar 60-jarig 
jubileum. 

Beek en Donk - Na afloop van de zaal-
competities werden de Heren 3 en 4 
teams van Handbalvereniging Bedo sa-
mengevoegd tot één Heren 3 team. Dit 
kwam omdat de personele bezetting on-
dermaats was en beide teams maar met 
moeite een equipe op de been konden 
brengen. 

De groepen trainen al jarenlang samen, 
maar in deze samenstelling is nog nooit 
een wedstrijd gespeeld, ook al leende 
het 3e regelmatig enkele spelers van 
het 4e. Op 4 juni vond de vuurdoop 
plaats. Niobe 2 uit Asten kwam op be-
zoek in D’n Ekker op een trainingsavond. 
Bedo mistte de centrale spil Alexander 
Brullemans, die vanwege een blessure 
niet mee kon doen. Dit versomberde de 
gemoederen behoorlijk. Maar men zou 
er toch voor gaan.

Voorafgaand werd bij de toss een strak 
staaltje psychologische oorlogsvoering 
toegepast door van speelveld te wis-
selen. Deze tactiek leek vruchten af te 
werpen. Rick van de Berg wist twee-
maal achter elkaar door de verdediging 
heen te wandelen en verwoestend uit 
te halen. Snel nam Bedo een 5-1 voor-
sprong en het leek dat Niobe er weinig 
tegenin kon brengen. Toen stokte de 

doelpuntenmachine uit Beek en Donk 
echter. De keeper van Niobe pakte en-
kele kansen knap uit het doel. Ook bleek 
nu aan Bedo-zijde dat in deze samen-
stelling nog nooit gespeeld was. Men 
was zowel verdedigend als aanvallend 
niet op elkaar ingespeeld. Vooral verde-
digend liet Bedo steekjes en de nodige 
gaten vallen die de keeper kansloos lie-
ten. Aanvallend werd meer balverlies ge-
leden. Niobe kwam langszij en stoomde 
meteen door tot een 7-9 voorsprong bij 
rust.

Ook een keeperswissel mocht niet baten. 
Niobe bleef het net vinden. Aanvallend 
werden minder fouten gemaakt in de 
tweede helft, maar de doeltreffendheid 
was nog steeds ver te zoeken. Niobe 
nam meer afstand. Bedo gaf echter niet 
op. Naarmate de tweede helft vorderde 
werd beter verdedigd en wist Bedo weer 
een beetje in te lopen. Met nog een hal-
ve minuut te gaan was de wedstrijd ge-
speeld, 17-19. Bedo wist het slotakkoord 
te zetten en scoorde nog een doelpunt 
waarmee Niobe de overwinning behaal-
de: 18-19.

Terugblikkend op de wedstrijd analyseer-
de Alexander Brullemans vlijmscherp: 
verdedigend waren we niet adequaat 

genoeg en het schortte in de afronding.

Veldcompetitie afgelopen
De laatste wedstrijden in de veldcom-
petitie zijn gespeeld. De D-jeugd en 
Jongens B-jeugd wisten deze met over-
tuigende winsten in Heesch af te slui-
ten. De D-jeugd behaalde een knappe 
2e plaats met één punt achterstand op 
de kampioen. De Jongens B-jeugd werd 
puntgelijk tweede met vier punten af-
stand van de kampioen. Afsluitend aan 
de veldcompetitie speelde de selectie van 
Dames 1 op een trainingsavond een oe-
fenwedstrijd tegen de dames van E.H.V., 
welke op een hoger niveau komen. De 
dames verweerden zich kranig maar 
hadden moeite met het fysiekere spel 
van hun geslepen tegenstandsters. In de 
wedstrijd werden enkele nieuwe zaken 
uitgeprobeerd, zoals een offensieve ver-
dediging. Er is nog veel werk aan de win-
kel, maar trainer Matthieu van Bree zag 
desalniettemin perspectief in de prestatie 
van de dames. 

Bedo is altijd blij met versterking. Wil 
je handballen bij Bedo? Kijk voor meer 
informatie op www.hvbedo.nl, op hun 
Facebookpagina www.facebook.com/
hvbedo, of neem contact op per e-mail 
info@hvbedo.nl.

Het dagelijks bestuur van de supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’. 
Pierre Steegs, Leo van Berlo en Carlo Klomp, Harrie Smits namens de 
KNWU en Edwald Martijn, voorzitter Wielercomité Philippine. 

SCHIPPERS OPTIEK VIERT HAAR  5-JARIG JUBILEUM 
IEDEREEN DIE IN DE MAAND JUNI EEN COMPLETE BRIL KOOPT 
MAAKT MINIMAAL KANS OP 20% KORTING, WAT KAN OPLOPEN 
TOT WEL 50% KORTING OVER HET GEHELE AANKOOPBEDRAG!

* In plaats van de korting kunt u ook kiezen voor een gratis zonnebril op 
sterkte, koopt u een Varilux bril  krijgt u een Varilux zonnebril  cadeau.

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

handbal

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden
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Komende zaterdag en zondag worden de fi nales van 
het WK Hockey bij de dames en heren gespeeld.

Welk damesteam en welk herenteam wordt 
Wereldkampioen Hockey?

Stuur uw antwoord voor zaterdag (14 juni) 15.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

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

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
 Ingrid van Hoeck  

Antwoord vorige editie: 
Teun de Nooijer scoorde de 3-2 (golden goal) 

Cadeaubon kan tot 19 juni worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

paardensport

Ponyclub ‘Onze lieve Vrouweruitertjes’ bestaat vijftig jaar

‘Echt wedstrijdgevoel’ bij pony- 
en paardenconcours in Aarle-Rixtel 
Redacteur: Thea Wich 

Aarle-Rixtel - Ter ere van het 
gouden jubileum van ponyclub 
‘Onze Lieve Vrouweruitertjes’ 
vond er, in het Pinksterweekend 
van 8 en 9 juni, een zeer goed 
verlopen tweedaags pony- en 
paardenconcours plaats op het 
terrein van Pieter Verschuure aan 
de Lieshoutseweg te Aarle-Rixtel. 
Dit concours werd georganiseerd 
door de jubilerende ponyclub en 
rijvereniging ‘De Hoefslag’.

In de jaren ’60 was de ponysport 
in opkomst. “Mierlo had al een 
ponyclub”, legt voorzitter Jos 
Kuijpers (51) uit. “Om wat meer 
competitie te maken stimuleerde 
Mierlo dat er meer ponyclubs in de 
omgeving werden opgericht.” De 
in Aarle-Rixtel woonachtige voor-
zitter van de N.C.B. (Boerenbond), 
Cor van den Berk, had hier wel 
oren naar. Op 17 januari 1964 
werd dan ook op zijn initiatief in 
Aarle-Rixtel ponyclub ‘Onze Lieve 
Vrouweruitertjes’ opgericht.

De eerste jaren had de ponyclub 
twaalf leden. Jos: “Deze brachten 
iedere oefenavond 25 cent mee 
om bij hen het besef te kweken dat 
sport geld kost.” In de daarop vol-
gende jaren groeide ’Onze Lieve 
Vrouweruitertjes’ ge-
staag  met als topjaar 
1975, toen er maar 
liefst 45 kinderen lid 
waren. Nu telt de club 
al jaren ongeveer 25 
leden. De voorzitter is 
hier blij mee. “Wij zijn 
één van de grootste 
ponyclubs van kring 
Helmond.”

In de vijftig jaar dat 
de Aarlese ponyclub 
bestaat is er volgens de voorzitter 
wel het een en ander veranderd 
in de wedstrijdsport. “Tijdens de 
concoursen werd er veel acht-
tal en viertal gereden. De pony’s 
werden vervoerd in de vrachtwa-
gen van Toontje Royackers. Die 
zat dan helemaal vol. De shet-
landers stonden dwars onder de 
hoofden van de grotere pony’s. 
We waren dan van ’s morgens 
acht tot ’s avonds zes met zijn 
allen bij elkaar.” Tegenwoordig 
is de sport individueler gewor-
den.  Kring Helmond heeft nu 
nog één zestal en zeven à acht 
viertallen (waaronder het suc-
cesvolle viertal van ‘Onze Lieve 
Vrouweruitertjes’). Jos: “De rui-
ters vertrekken ook niet meer 

gezamenlijk, maar vanuit thuis 
met eigen vervoer.”

Samen met rijvereniging ‘De 
Hoefslag’ heeft de ponyclub 
het tweedaagse concours ge-
organiseerd, dat afgelopen 
Pinksterweekend plaatsvond. 
Jos is blij met deze samenwer-
king: “Zondags als wij moeten 
rijden helpt de rijvereniging. ’s 
Maandags als zij concours heb-
ben, helpen wij.” De voorzitter 

van rijvereniging ‘De Hoefslag’, 
Frank Kuypers, voegt toe: 
”Zonder vrijwilligers, en natuurlijk 
sponsors, is zo’n evenement niet 
mogelijk.” 

Zowel  de voorzitters als de rui-
ters zijn zeer tevreden over het 
concoursterrein. Voorzitter Frank: 
“Het terrein is super. Het gras ligt 
er mooi bij en alles ligt dicht bij el-
kaar.” Amazone Michelle van den 

Heuvel: “Het is een fijn ter-
rein om te rijden.  En door-

dat alles dicht bij elkaar 

ligt, krijg je ook een echt wed-
strijdgevoel.”  

Tijdens beide warme Pinksterdagen 
streden enkele honderden ruiters 
om de prijzen in de diverse ca-
tegorieën dressuur en springen. 
Paarden, pony’s en ruiters zagen 
er piekfijn uit: gepoetste laarzen, 
smetteloos witte rijbroeken, keu-
rig gevlochten manen en  gebor-
stelde staarten. Ruiters maak-
ten volop gebruik van het ruime 

‘losrijterrein’ om de 
spieren van hun edele 
dieren los te rijden. 
Het publiek flaneerde 
tussen de rustig gele-
gen dressuurringen, 
het met vlaggen en 
hekken omringde 
springterrein en het 
zonovergoten terras. 
Diverse Aarlese ruiters 
wisten een prijs te be-
machtigen.

De organisatie is uiterst tevreden 
over het uitstekend verlopen rui-
tersportevenement. Frank: “De 
onweersbui was het enige obsta-
kel. Toen hebben we de wedstrijd 
even stilgelegd. Voor de rest was 
alles super.”

De kringkampioenen van Kring 
Helmond bij het springen en af-
delingsdressuur zijn ook bekend. 
Stefanie Baten met Comback’s 
Myra is Kringkampioen geworden 
in de Klasse C-M/Z springen en het 
Viertal betaande uit Fleur Jansen, 

Frederique Kuijpers, Marjolein 
Kuijpers en Alyssa van der 

Linden zijn Kringkampioen 
geworden bij het afde-

lingsdressuur.

Uitslagen Dressuur:
Plaats  Naam    Naam Pony  Klasse 
1  Fleur Jansen   Evy   D-Z1 
4  Anke van de Kerkhof  Michelangelo  D-M1 
6  Karlijn Kuijpers   Quinty   D-B 

Uitslagen Springen: 
Rang  Naam    Naam Pony  Klasse 
1  Stefanie Baten   Comback’s Myra  C-M 
6  Piet van Bragt   Imogen   D-L

Een archieffoto van O.L.V. Ruitertjes uit 1998

Voorzitter Frank Kuypers (l) van rijvereniging ‘De Hoefslag’, samen 
met voorzitter Jos Kuypers (r) van de jubilerende ponyvereniging 

Kimberly Loos kringkampioen in 
DZ met ‘Stakkato’

Aarle-Rixtel – Op 8 juni werd er 
een spring selectiewedstrijd gehou-
den in Aarle-Rixtel. Kimberly Loos 
werd kringkampioen met haar pony 
‘Stakkato’.

Mike Loos deed mee in de DB met 
pony ‘Beauty star’. Hij reed een mooi 
rondje en kreeg 86,5 stijlpunten van de 
jury, waarmee hij een 1e plaats behaal-
de. Daarnaast reed hij met ‘Arezzo’ in 
het DL en werd hij 5e. Robin Bardoel 
startte in het DL met ‘Happy’ en werd 
7e. Kimberly Loos werd met Stakkato 
overtuigend kringkampioen in het DZ. 
Stakkato werd 1e in het DZ.  Met pony 
‘July’ reed ze ook foutloos in het DZZ 
en werd 2e achter Stakkato. Haar 3e 
pony Jazz liep niet zo fijn  met het 
warme weer en liet 2 balken naar be-
neden vallen in het basis parcours van 
het DZZ.

Op 29 mei werd een springen selec-
tiewedstrijd in Asten gehouden. Mike 
startte met Beauty Star in de DB en 
werd 7e. Demi Bardoel reed in het DB 
met Kyra en werd 17e. Robin Bardoel 
startte in het DL en werd 23e met 
Happy. Kimberly reed in het DZ met 
Stakkato en reed een snelle foutloze 
barrage en werd 1e, in het DZZ werd ze 
met July 4e en met Jazz 5e.

In Heeswijk-Dinther werd een wedstrijd 
springen gehouden op 25 mei. Mike 
deed mee met Beauty Star in het DB. 
Hij reed foutloos en kreeg 80 stijlpunten 
en behaalde een 1e plaats. Met Arezzo 
deed hij mee in het DL ook foutloos en 
werd 10e. Kimberly reed met haar jon-
ge pony Kay in het DL, hij tikte een balk 
naar beneden en werd 13e. Kim reed in 
het DZ met Stakkato en werd 4e. In het 
DZZ wrd July 5e en Jazz 7e.

Kimberly Loos met ‘Stakkato’ 

Compleet, goed, betaalbaar 
onderhoud & reparatie alle merken 

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

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL

De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   
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badminton Geslaagde jeugddag bij BC Mixed

Beek en Donk – De jeugddag van 
BC Mixed werd gehouden op za-
terdag 7 juni. Met veel enthou-
siaste kinderen, ruim voldoende 
begeleiders en schitterend weer, 
werd het een geslaagde dag. 
Eerder die week bezocht het be-
stuur de jubilaris Maridy Daems. 
Zij was op 4 juni 25 jaar lid van 
BC Mixed. 

Eens in de twee jaar organiseert 
BC Mixed een jeugdkamp, in de 
tussenliggende jaren wordt er een 
jeugddag georganiseerd. Dit jaar 
dus een jeugddag met fantastisch 
weer op een geweldige locatie. Als 
de jeugd om 10.00 uur arriveert is 
het spelterrein al helemaal klaar. 
Een buikschuifbaan, touwtrek-
ken, een kruiwagenrace en niet 

te vergeten een torenhoge dub-
bele waterglijbaan. Zo maar enkele 
voorbeelden van de spellen van die 
dag. In de ochtend werden alle kin-
deren in 4 groepen verdeeld. Na de 
middagpauze en een lekker frietje 
bleven de jongste kinderen op 
het terrein en werden de oudsten 
op pad gestuurd voor een foto-
wandeltocht. De dag is vlekkeloos 
verlopen door de inzet van 12 en-
thousiaste jeugdbegeleiders en na-
tuurlijk dankzij de goede opkomst 
van de jeugdleden. 

Op woensdag 4 juni bracht het 
bestuur een verrassingsbezoekje 
aan Maridy Daems (in het verre 
Valkenswaard). Op die dag was 
Maridy precies 25 jaar lid van BC 
Mixed. Haar dochter en man zaten 
in het complot, dus stond het be-
stuur niet voor een gesloten deur 
met de jubileumslagroomtaart. 
Het werd een gezellige avond 
en Maridy gaat op voor de vol-
gende 25 jaar. Kijk voor foto’s van 
deze en andere evenementen op 
www.bcmixed.nl en volg hen op 
Facebook en Twitter. 

Waterpret op de jeugddag van BC Mixed

handboogschieten Kleine nederlaag voor 
Krijgsman Soranus

Lieshout - Donderdagavond werd 
het Krijgsman Soranus toernooi 
voortgezet met een wedstrijd te-
gen De Vriendschap uit Mierlo. De 
Mierlonaren deden hun best en slaag-
den erin om met 6,03 punten boven 
hun gemiddelde te eindigen.

Krijgsman Soranus bleek de verwachte 
nederlaag beperkt te houden en kwam 
2,89 punten tekort. Een overwinning 
voor De Vriendschap met 8,92 pun-
ten, waarmee ze de voorlopige twee-
de plaats in het verenigingsklassement 
innemen.

Beste schutter van de avond was 
Krijgsman Soranus schutter Ad 
Endevoets met een totaal van 234 
punten, terwijl zijn vrouw Rita met 
haar score van 199 punten een nieuw 
persoonlijk record schoot.

Uitslagen schutters Krijgsman Soranus
Recurve: Ad Endevoets 234; Maarten 
v.d. Elsen 207; Willem Bekx 203;
Paul v.d. Broek 200; Rita Endevoets 
199; Stephan Wijffelaars 196; Toos 
v.d. Graef 179; Theo v.d. Laar 178; 
Nelly v.d. Laar 129.
Compound: Arjan v.d. Heuvel 225; Rik 
v.d. Westerlo 210.

Aarle-Rixtel - Voor het verschieten van de 
5e wedstrijd van het van Ganzenwinkel 
toernooi van Handboogschutterij de 
Eendracht, was Handboogvereniging 
Kunst en Vriendschap uit Liessel de te-
genstander. 

Zij waren op donderdag 5 juni slechts 
met 4 schutters opgekomen voor het 
verschieten van deze wedstrijd. Hierdoor 
doen zij niet mee met de verenigings-
competitie (minimaal 6 schutters) en 
tellen de behaalde resultaten alleen 
mee voor de individuele klassementen. 
Vooraf gaven zij op 795 punten te gaan 
schieten. Het werden er 825 dus een po-
sitief resultaat van +30 punten. Hoogste 
schutter van de Eendracht werd Toon 
van Hoof met 226 punten.

Opvallend was ook het goede resultaat 
van Paul van Bakel. Na lang blessureleed 

heeft hij de goede weg weer gevonden 
en behaalde hij 211 punten.

Resultaten schutters de Eendracht
1. Toon van Hoof 226, 2. Frank Schepers 
224, 3. Walter Jansen 216, 4. Paul van 
Bakel 211, 5. Justin van Dijk 200, 6. 
Arno Donkers 166, 7. Michiel Verbakel 
166, 8. Martien van de Graef 162, 9. Jo 
Maas 159, 10. Gerrie van Hoof 116 (hs), 
11. Wim van Mol 98.

HBS de Eendracht neemt op donderdag 
19 juni deel aan het toernooi van HBV   
St. Willibrordus in Milheeze, aanvang 
20.00 uur. De eerst volgende thuiswed-
strijd is op zaterdag 21 juni HBV Strijd in 
Vrede uit Beek en Donk is dan de tegen-
stander in de 6e wedstrijd van het van 
Ganzenwinkeltoernooi, aanvang 18.00 
uur.

5e Wedstrijd van het 
Ganzenwinkel toernooi

Bert Manders dubbelkampioen 
bij Badminton Club Lieshout 

Lieshout - Na een spannend toer-
nooi mag Bert Manders zich 
‘Clubkampioen Dubbel 2014’ noemen 
bij de senioren van Badminton Club 
Lieshout. Bert volgt Richard Essers 
op, die vorig jaar de titel won en deze 
keer niet op de topposities eindigde. 
Hiermee eindigde Bert deze keer nét 
voor Ruud van Vijfeijken, die twee-
de werd. Op de onlangs gehouden 
‘Clubkampioenschappen Single 2014’ 
was de volgorde nog omgekeerd.

Dubbelkampioenschappen 2014
Ook de senioren hebben dit jaar een 
dubbelkampioenschap afgewerkt. Net 
als de afgelopen jaren spelen de senio-
ren dan niet in vaste koppels. Alle wed-
strijden worden individueel afgewerkt, 
samen met een steeds wisselende part-
ner. Zodoende speelt een speler steeds 
voor zichzelf, maar moet hij wel steeds 
samenspelen met een ander. Ook dit 
jaar zorgde deze toernooivorm weer 
voor spannende wedstrijden én bijzon-
dere koppels. Zo waren bijvoorbeeld de 
partijen van Richard Essers en Laurence 
Roijackers tegen Theo de Jong en 
Jeroen van der Heiden erg spannend 
en wonnen Theo en Jeroen in de heen-
wedstrijd en Laurence en Theo in de 
terugwedstrijd. Zo bleek maar weer dat 
de partijen zeer gelijk waren. 

Ook de wedstrijden tussen aan de ene 
kant Bert Manders en Niels Dirven en 

aan de andere kant Ruud van Vijfeijken 
en Jeroen van der Heiden waren span-
nend en zeer gelijkopgaand. Opvallend 
was uiteindelijk wel dat er geen enkele 
partij verlengd hoefde te worden. Alle 
partijen waren bij de 21 punten, met 
twee punten verschil beslist. Opvallend 
was ook dat de uiteindelijke winnaar 
Bert Manders meerdere keren heeft 
verloren, onder andere van de nummer 
twee Ruud van Vijfeijken. Toch eindig-
de Bert deze keer boven Ruud omdat 
zijn prestatie als geheel beter was. 

De volledige uitslag was als volgt:
1. Bert Manders
2. Ruud van Vijfeijken
3. Theo de Jong, Richard Essers
4. Laurence Roijackers, 
     Jeroen van der Heiden, Niels Dirven
5. Tim van Bommel

Bert Manders is duidelijk blij met zijn 
overwinning in het dubbeltoernooi 
van Badminton Club Lieshout

Maridy Daems 25 
jaar lid BC Mixed

Aarle-Rixtel - Ook dit jaar is er bij de 
jaarlijkse clubkampioenschappen van 
B.C. Ganzeveer gestreden om de fel-
begeerde titel ‘Clubkampioen 2014’. 
De wedstrijden zijn in verschil-
lende klasse ingedeeld, Heren 
A en B, Dames A en B. 

In iedere poule is een reeks 
spectaculaire en spannende 
wedstrijden geweest, waar ie-
dereen zich tot het uiterste heeft 
laten gaan. Hierdoor was het voor het 
publiek een lust voor het oog. Alle uit-
slagen lagen erg dicht bij elkaar, maar 
alleen de beste konden doorgaan naar 
de finales, waar bij de dubbels meteen 
gespeeld ging worden voor de eerste 
tot vierde plaats. Bij de ‘enkels’ eerst 
een kruisfinale. De finale van de dub-
bels werden gespeeld door Johan en 
Pim tegen Oskar en Stephan in de 
A-klasse en door Jac en Rob tegen 

Jeroen en Bart in de B-klasse. Oskar 
en Stephan wisten na lang zweten 
op de baan de 1e plek te veroveren 
in de A-klasse. Jac en Rob pakten na 

een fantastische wedstrijd de 1e 
plaats in de B-klasse. 

Bij de dames was het even-
eens spannend. Charlotte 

en Lianne speelden tegen 
Jeanette en Ellen om de 1e en 

2e plaats, waarbij na een mooie 
wedstrijd Charlotte en Lianne de 1e 
plaats pakten. In de kruisfinales van 
de ‘enkels’ speelden Oskar tegen Pim 
en Mark tegen Luc, waar Oskar en 
Mark door gingen voor de 1e en 2e 
plek en Pim en Luc voor de 3e en 4e 
plek. Het ging zeer gelijk op in de strijd 
voor Clubkampioen 2014, maar na 3 
spannende sets wist Oskar het beste 
uit zichzelf te halen en won daarmee 
de wedstrijd, maar ook de titel en wis-
selbeker voor Clubkampioen 2014 B.C. 
Ganzeveer. 

Bij de dames was het ook een zeer 
gewaagde wedstrijd, waar Anne en 
Stefanie het tegen elkaar opnamen. 
Hier had Stefanie toch net de overhand 
en won daarmee bij de dames de wis-
selbeker en de titel Clubkampioen 2014 
B.C. Ganzeveer. 

Uitslagen:
Heren dubbel A
1 Oskar Martens en Stephan Smits
2 Pim leenders en Johan 
3 Mark van Melick en Willem Sterke

Heren dubbel B
1 Jac Musters en Rob
2 Jeroen en Bart Kweens

Dames Dubbel 
1 Charlotte Hendriks en Lianne
2 Jeanette en Ellen
3 Stefanie van melick en Joyce

Heren Enkel A
1 Oskar Martens
2 Mark van Melick
3 Pim Leenders

Heren Enkel B
1 Ludwig
2 Jeroen
3 giedo

Dames Enkel A
1 Stefanie van Melick
2 Anne v/d Elsen

Dames Enkel B
1 Wendy
2 Charlotte Hendriks

Bosscheweg 30
Beek en Donk     

T: 0492 - 46 12 38
www.josverschuren.nl

APK KEURING BIJ VERSCHUREN... 

SNEL, EERLIJK EN VOORDELIG

GRATIS Herkeuring
binnen 1 maand

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

Heuvelplein passage 
Beek en Donk

Clubkampioenschappen Badmintonclub Ganzeveer

Oskar Martens

Stefanie van Melick
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MooiLaarbeekkrant
Oranjekoorts in Laarbeek stijgt ... 
Twee weken geleden berichtte ik 
u over een eventuele Oranjekoorts 
voor wat betreft het op handen zijnde 
wereldkampioenschap voetbal te 
Brazilië. Uit de respons die ik hierop 
kreeg, mag ik nog steeds concluderen 
dat we echte Hollanders zijn en dat 
het echte ‘Hollandgevoel’ moet 
groeien. Naarmate we dichter bij die 
‘Spaanse’ vrijdag komen, notabene 
de 13e, wakkert de koorts aan en 
zullen we straks met z’n allen als 
vice-wereldkampioenen, de officiële 
wereldkampioenen al in een vroeg 
stadium een halt toeroepen. Want 
een revanche, die willen we zeer 
zeker! Met die kleine teen van Casillas 
heb ik het nou wel gehad. Laat nu die 
grote teen van Robben of van Van 
Persie of die kleine, grote teen van 
Sneijder, nu maar eens een cruciale 
rol spelen in ons voordeel.

Derhalve moet ik nu dan ook 
met deel 2 van die Laarbeekse 
Oranjekoorts komen en zal dit in de 
komende columns nog wel een keer 
langskomen, hoop ik. Want ik was 
van plan, zeker na deze column, er 
nog minimaal twee te schrijven over 
‘onze’ prestaties daar in het verre 
Zuid Amerika. Wat inhoudt dat we 
dan na vier weken, toch heel dicht bij 
een halve, misschien wel ‘hele finale’ 
zitten! Wordt vervolgd toch!?

Op het moment van dit schrijven 
heb ik al weer veel Oranjegevoel 
beleefd in dit hete Pinksterweekend! 
Zo hebben onze darters van Gerwen 
en Barnevelt de Hollandse eer hoog 
gehouden, door het onverslaanbare 
duo uit Engeland, Taylor en Lewis, 
met 3-0 naar huis te sturen. Een 
wereldtitel rijker en weer veel lof over 
de Hollanders, die toch bij menigeen 
kippenvel deed veroorzaken bij 
die ‘Bam Bam’ houding en die, 
duidelijk zichtbare, eensgezinde 
saamhorigheid, bij toch twee ‘bazen’ 
die voor dit W.K. darten, hun eigen 
ego opzij konden zetten! ‘Sjappoo!’

Ook het hockey heeft bij mij veel 
losgemaakt en niet alleen door die 
overwinningen van de oranjedames 
en de oranjeheren! Ze staan nu in de 
halve finales (na het pinksterweekend) 
en zullen er zeer zeker nog meer uit 
gaan slepen. Ook hier zie je een missie, 
waar iedereen achter staat en waar 
iedereen ook alles aan doet en voor 
laat! Hierbij hoort ook het op tijd en 
op het juiste moment ‘aanvragen van 
videobeelden’! Wat heerlijk zou het 
toch zijn in het voetbalwereldje, als je 
na een vermeende dikke overtreding 
van jouw tegenstander, die niet 
bestraft wordt, met videobeelden zou 

kunnen aantonen dat het een echte 
gemene tackle was, goed voor rood, 
binnen de zestien en dus te bestraffen 
met een penalty? Het zou volgens 
mij de wereld op zijn kop zetten, 
maar toch! Gerechtigheid viert dan 
wel hoogtij! En dat is wat wij willen, 
toch? Een zuiver spel en eerlijkheid 
naar iedereen toe. Op het WK 
voetbal gaan ze al wel met minimaal 
5 camera’s kijken, of die bal over de 
doellijn is! Dit gebeurt misschien 1 
keer op het hele toernooi! Laat ze 
nou eens die gemene  overtredingen 
en buitenspelmomenten eens nader 
onder de loep nemen. Dan win je er 
respect bij, bij iedereen in kwestie!

En last but zeker niet het 
minste oranjegevoel, kreeg 
ik op tweede Pinksterdag op 
het Luytelaar! Het sportpark 
van Eli was het voetbaldomein 
van vele jeugdleden van onze 
Laarbeekse voetbalverenigingen! 
De voetbalvelden waren met 
zon overgoten en met een klein 
uurtje verplichte rust, i.v.m. een 
onweersbui, speelden alle ploegen 
met veel strijd en een ongelooflijke 
sportieve inzet, voor elke meter op 
die groene grasmatten. Wat heerlijk 
dat er nu nog gevoetbald wordt! Het 
jeugdtoernooi, prima georganiseerd 
overigens, wordt elk jaar in een 
andere kern van Laarbeek gespeeld, 
wat aangeeft dat men ook hier een 
groot saamhorigheidsgevoel kent! 
Bij deze een compliment naar alle 
verenigingen en hun vrijwilligers, die 
er toch maar weer voor zorgen dat 
eenieder zich betrokken kan voelen 
bij het ‘wij-gevoel’! 

Ook al was dat vandaag natuurlijk 
veel gekleurder dan alleen maar 
‘Oranje’, morgen (vrijdag) zal dat 
voor een dikke maand en voor deze 
pupillen de enige kleur zijn!

R. van den 
Enden

COLUMN

DHR. G.VAN DER WIJST
10.000 STE KLANT

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

Tweede elftal ASV’33 
gepromoveerd na � inke strijd 

Derde elftal Sparta’25 promoveerd na geweldig seizoen

voetbal

Aarle-Rixtel - In een beladen wedstrijd 
werd  tweede pinksterdag op neutraal 
terrein bij Stiphout Voorruit de promotie-
wedstrijd gespeeld tussen ASV’33 2 en 
Bruheze 2. Het werd een echte promotie-
wedstrijd die alles in zich had, volop in-
zet, af en toe harde strijd, een rode kaart 
voor een speler en de coach van Bruheze 
en enkele gele kaarten voor beide teams. 

Ook werd de wedstrijd nog even ge-
staakt wegens overtrekkend onweer, 
waarna de zon weer scheen, gevolgd 
door nog een flinke regenbui. Er werd 
gestreden op het scherpst van de 
snede, maar op het einde trok ASV’33 
de wedstrijd naar zich toe door drie 
prachtige doelpunten van Thijs van 
Uden, Maarten Verbakel en Thomas 

Neaum. Na het eindsignaal van de 
scheidsrechter werd de promotie sa-
men met het in grote getale aanwe-
zige publiek uitzinnig gevierd en trok 
het team op een platte kar vanuit 
Stiphout naar de kantine van ASV om 
de promotie tot in de kleine uurtjes te 
vieren.

Beek en Donk - Na een lang seizoen 
en vier beslissingswedstrijden was 
afgelopen zondag de ‘finale’ voor de 
promotie naar de tweede klasse. Met 
een heuse spelersbus en supporters 
reisde het derde elftal van Sparta’25 
af naar Venray, waar de wedstrijd te-
gen het tweede team van Sparta’18 uit 
Sevenum plaatsvond.

Ondanks de hitte begonnen beide 
teams goed aan de wedstrijd. Het ging 
lange tijd gelijk op in de eerste helft. Het 
was Sparta’25 dat een enorm kans van 
Andy van der Vegt niet in de goal zag 
verdwijnen, door uitstekend optreden 

van de keeper van Sparta’18.  

De verwachting was dat het derde team 
van Sparta’25 het af zou leggen op con-
ditie tegen het tweede van Sparta’18. In 
de tweede helft bleek het tegenoverge-
stelde. Ook de extra individuele klasse 
van de spelers van Sparta’25 zorgden 
voor een veel beter veldspel en de beste 
kansen. De keeper van de tegenstan-
der stond echter een puike wedstrijd te 
keepen. Kansen van Andy van der Vegt, 
Ricardo Ros en Gertjan van der Aa wer-
den vakkundig tegengehouden. 

Een kwartier voor tijd werd er gewisseld 

aan Sparta’25 zijde. Met name de wissel 
van Pieter van der Bruggen bracht veel 
gevaar. Een eerste voorzet met links 
bereikte een vrijstaande medespeler 
voor de goal net niet. Na een volgende 
lange rush  was het dezelfde Pieter die 
de bal tegen het net kreeg, 1-0.  Even 
later was er een knappe aanval met Nick 
Peters, die de vrijstaande Andy van der 
Vegt perfect bediende. Met de verdien-
de 2-0 stand werd de eindstand bereikt. 
Met een gezellig feestje in de bus terug 
en even later op het terras werd een 
mooi einde van een geweldig seizoen 
van dit team van Sparta’25 afgesloten. 
Proficiat! 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel) 

Het tweede elftal van ASV’33 
viert de promotie op de platte kar

Het derde elftal van Sparta’25

Andy van der Vegt (rood-geel shirt) torent boven de tegenstanders uit

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Vanaf 1 mei nieuwe openingstijden:
Donderdag en vrijdag tot 19.00 uur geopend

Kapelstraat 49, Beek en Donk
0492 468503    www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 50,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 12,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 25,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 30,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 35,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 40,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 45,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-
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MooiLaarbeekkrant
zwemmen Zwemvereniging 

Beek en Donk 
op bezoek bij 
de buren

Vloerenland Open tennistoernooi 
geweldig verlopen

Vakantiepas tennisvereniging ’t Slotje

Beek en Donk - Zaterdag 31 mei was 
er een uitje voor de jeugd (9 t/m 15 
jaar) van Zwemvereniging Beek en 
Donk. Dit jaar was gekozen om een 
middagje te klimmen bij Outdoor 
Laarbeek, de buren van het zwem-
bad.

Onder het genot van een heerlijk 
zonnetje heeft iedere deelnemer zijn 
of haar grenzen op kunnen zoeken op 
grote hoogte. Dat is weer eens wat 
anders dan een duik in het diepe! Na 

wat lekkers ging iedereen moe maar 
voldaan huiswaarts. Het was een ge-
slaagde dag.

De activiteitencommissie Zwem-
vereniging Beek en Donk bedankt de 
jongens en meisjes voor hun enthou-
siasme.

Beek en Donk - Bij tennisvereniging ’t 
Slotje is van Hemelvaartsdag tot en met 
eerste Pinksterdag een fantastisch toer-
nooi gespeeld. Er zijn ruim 300 wedstrij-
den gespeeld, met veelal prachtig weer. 
Er werd gespeeld in 23 verschillende ca-
tegorieën. 

De uitslagen:
HD 5: 
1 Nic Kroot en Boudewijn Wassenberg, 2 
Neel van Hout en Willy Rooyakkers 
HE 6: 1 Bas de Bont, 2 Frank Gruijters 
HD 6: 1 Stijn van de Burgt en Teun 
Habes, 2 Bas de Bont en Gideon van Esch 
DE 6: 1 Myrne van Erp, 2 Monique Krol 
DD 6: 1 Myrne van Erp en Roos 
Kruisbrink, 2  Nomi Koenraadt en Elle van 
Stiphout 
GD 6: 1 Rob van Berkel en Ellen Tichelaar, 
2 Ben de Vries en Marieke Broere 

HD 635+: 1 Rogier van Schip en Harold 
Schippers, 2 Frank Gruijters en Huub van 
de Leegte 
DD 635+: 1 Monique Krol en Maaike 
van de Laar, 2 Josta Hurkmans en Gerrie 
Liebregts 
GD 6 35+: 1 Ramon Voorzaat en Marlon 
van Keulen, 2 Twan Swinkels en Gerrie 
Swinkels 
HE 7: 1 Fabio Francocci, 2 Maarten van 
Stiphout 
HD 7:  1 Marco de Beer en Stijn Jansma, 2 
Michel den Bol en Bart Mighels 
DE 7: 1 Kelly Slaets, 2 Jessica van den Hurk    
DD 7: 1 Cris Bressers en Kelly Slaets, 2 
Marieke Daelmans en Sarah Robbins 
GD 7: 1 Lars Durlinger en Tonny Camps, 2 
Robin Vereijken en Mariska Briels 
HD 735+: 1 Mari van der Aa en Paul 
Verhoeven, 2 Michel de Bol en Marcel 
Sterken 

DD 735+: 1 José Verhallen en Enith 
Verhoeven, 2 Rita Verbakel en Henrië 
Verbeet 
GD 735+: 1 Frank Slaats en Carla 
Hupkes, 2 Henk van Duijnhoven en Dorry 
de Groot 
HE 8: 1 Hans van Rosmalen, 2 Valentijn 
Valentijn 
DE 8: 1 Tonny Camps, 2 Karplien de Bont 
DD 8: 1 Nori van Duijnhoven en Brigitte 
van Rooij, 2 Bonnie Aben en Inge van 
Hoof 
HD 835+: 1 Gertjan Biemans en Paul Krol, 
2 Mark Timmers en Martijn Verkuijlen 
DD 835+: 1 Wilma Peeters en Annie van 
Rijsewijk, 2 José Kragten en Monique van 
de Rijdt 
GD 835+: 1 Patrick de Bloeme en Yvonne 
van Erp, 2 Paul Krol en Nathalie Bakkers.

Beek en Donk - Ook dit jaar bestaat 
de mogelijkheid om 2 maanden, juli 
en augustus, met een vakantiepas 
te tennissen bij tennisvereniging ’t 
Slotje. 

Wil je gedurende de zomermaanden 
tennissen maar ben je (nog) geen lid 
van de tennisvereniging? 
Haal dan een 

vakantiepasje bij Tennisvereniging 
’t Slotje in Beek en Donk. Je betaalt 
hiervoor slechts €25,00 en €10,00 
borg voor het pasje wat je bij inle-
vering weer terug krijgt. Dus voor 
slechts €25,00 kun je 2 maanden 
zoveel tennissen als je wil. Een schit-
terende mogelijkheid om eens 

kennis te maken met deze sport op 
het prachtige complex van ‘t Slotje. 

Het is mogelijk telefonisch een af-
spraak te maken met Hans van Gend 
(06-30613560) om het pasje bij het 
tennispaviljoen af te halen. Ook kun 

je een pasje ophalen bij Roland 
Megens, Margrietstraat 11, Beek 

en Donk. Tel. 0492-465813.

tennis

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
Smash
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Lea H

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

KINDERKLEDING 
25% KORTING

MAATJE MEER
X-two
Samoon
No secret
Open end 
KINDERKLEDING
Vingino
Baker bridge
Cks
Salty Dogs EN NOG VEEL MEER!

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

korfbal Jubileum Korfbalvereniging 
Flamingo’s fantastisch verlopen

Mariahout - Korfbalclub Flamingo’s uit 
Mariahout bestond op 24 maart 2014 
officieel 50 jaar. Op die datum werd 
al afgetrapt met een fantastisch bal-
lonnenfestijn en in het weekend van 
30 mei t/m 1 juni heeft er een groots 
feestweekend plaats gevonden op 
Sportpark de Heibunders in Mariahout!

Op vrijdag 30 mei, om klokslag 18.00 
uur, werd er gestart met een ouderwets 
gezellige slaapavond voor de jeugd. 
Tijdens ‘Flamingo’s got Talent’ heb-
ben de meiden de meest spectaculaire 
optredens laten zien die werden be-
oordeeld door een professionele jury. 
Veerle Robbescheuten is tot winnares 
van de avond gekroond. Hoewel het 
hier om een slaapfeest ging is er wei-
nig geslapen en vooral veel gefeest. 
De meiden hebben zich uitstekend ver-
maakt!

Zaterdag 31 mei stond in het teken 
van een gezamenlijke brunch. Aan 
een enorm lange tafel konden de maar 
liefst 125 aanwezige leden, spon-
sors en vrijwilligers genieten van een 
heerlijke brunch. Het zonnetje scheen 
volop en de sfeer zat er direct goed in. 
Vicevoorzitter Linda Vermeulen sprak 
de aanwezigen op enthousiaste wijze 
toe en oud voorzitster Doortje van der 
Burgt deed een mooie duid in het zakje 
door terug te blikken op alle fantasti-
sche jaren en door iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen te complimenteren. 

Na afloop van de brunch stonden 92 
kinderen te popelen om te beginnen 
met de Zeskamp. Een groot luchtkus-
sen en diverse andere spellen stonden 
klaar om de groepen te ontvangen. 

Uiteraard mochten de welbekende wa-
terspellen niet ontbreken en onder deze 
weersomstandigheden was dat bepaald 
geen straf voor de kinderen. De bege-
leiders en andere toeschouwers heb-
ben genoten van het enthousiasme en 
fanatisme en het was duidelijk dat de 
middag voor de kinderen niet lang ge-
noeg kon duren. 

Zaterdagavond was het tijd voor een 
groot feest! Linda Vermeulen nam op-
nieuw het woord om een wel heel bij-
zonder lid te huldigen. Nelly van Veggel, 
Flamingo’s lid van het eerste uur, werd 
officieel gehuldigd in verband met haar 
50 jarige lidmaatschap. Nelly is al die 
tijd betrokken gebleven bij de vereni-
ging en nog steeds mag Flamingo’s op 
haar aanwezigheid en inzet rekenen. 
Ook Nelly zelf wilde deze mijlpaal niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan en ze 
kwam goed voorbereid. Met hulp van 
haar kleinkinderen werd een korfbal-
paal, met op diverse hoogten korven, 
naar voren gebracht die Nelly de ver-
eniging heeft geschonken. Een prachtig 
gebaar van het trouwste lid.

Vervolgens was het tijd om aandacht 
te schenken aan de huldiging van 
twee ere leden. Mirjam Bekkers en 
Annemarie Boers zetten zich beiden al 
jarenlang in voor de vereniging en zijn 
bekende gezichten in de korfbalwereld. 
Hoogste tijd om ook deze twee dames 
in het zonnetje te zetten. De dames 
waren erg verrast en vooral vereerd 
met deze verdiende aandacht. 

Na het officiële gedeelte gingen de 
voetjes van de vloer en was er volop 

ruimte om bij te praten met alle oud-
leden en foto’s van vroeger te bekijken. 
Het feest ging door tot in de late uurtjes 
en alle aanwezigen hebben volop ge-
noten van de muziek, een heerlijk buf-
fet en van elkaars gezelschap.

De laatste dag van het jubileumweek-
end werd op feestelijke wijze geopend 
door Harmonie Sint Cecilia en een 
woordje van wethouder Johan Briels. 
Na deze officiële opening barstte de 
strijd tussen de 18 deelnemende fami-
lie/vriendenteams los. Het weer zat we-
derom mee en de onderlinge sfeer was 
ontspannen. De deelnemers streden 
op enthousiaste wijze voor de winst en 
hier en daar werd zelfs schoorvoetend 
toegegeven dat korfballen zo makkelijk 
nog niet is. Na een zinderende finale 
was het team Spiritueli dat er met de 
eerste plaats vandoor ging. 

Er werd nog nagepraat, genoten en 
gelachen en toen kwam er ook aan 
dit fantastische jubileumweekend een 
eind.

Flamingo’s dankt de jubileumcommis-
sie voor hun tomeloze inzet en voor het 
organiseren van een geweldig weekend 
waar ze nog jaren met veel plezier op 
terug kunnen kijken! En daarnaast ui-
teraard ook grote dank aan de betrok-
ken sponsors en alle vrijwilligers die 
hebben bijgedragen aan dit succes. Zij 
hebben ervan genoten!
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MooiLaarbeekkrant
judo Clubkampioenschappen bij 

Budoclub Beek en Donk

Beek en Donk – Mark van de Burgt 
werd voor de tweede maal ‘terecht’ 
kampioen bij Biljartvereniging ‘Van de 
Rooje’. In 2010-2011 pakte hij zijn eer-
ste kampioenschap.

Na zijn eerste kampioenschap enkele 
jaren geleden, ging hij op halve kracht 
spelen en zijn gemiddelde vloog ach-
teruit. In het seizoen 2013-2014 pakte 
hij de draad op en volgde de ene na de 
andere overwinning. Mark bleef rustig 
toen het kampioenschap in zicht kwam.

De laatst te nemen hobbel was ‘neef 
Dave’, de regerend kampioen. In een 
zenuwslopende partij werd Dave netjes 
aan de kant gezet door Mark. Namens 
de gehele club ‘Van de Rooje’ gefelici-
teerd met het kampioenschap.

Beek en Donk – Mark van de Burgt 
werd voor de tweede maal ‘terecht’ 
kampioen bij Biljartvereniging ‘Van 
de Rooje’. In 2010-2011 pakte hij zijn 
eerste kampioenschap.

Na zijn eerste kampioenschap enkele 
jaren geleden, ging hij oa Beek en 
Donk – In een goed gevulde sport-
hal aan de Otterweg in Beek en Donk 
vonden op vrijdag 6 juni de jaarlijkse 
clubkampioenschappen van Budoclub 
Beek en Donk plaats. In totaal streden 
55 budoka`s om de hoogste plaatsen 
op het erepodium. 

Naast de gebruikelijke judowedstrijden 
werden er ook door de Karate Jitsu / 
Jeugd Jiu Jitsuleden diverse wedstrij-
den afgewerkt. Vanwege het grote 
aantal inschrijvingen werden er op 
drie matten wedstrijden gehouden. 
Het bestuur wil bij deze alle vrijwil-
ligers weer bedanken voor hun hulp. 
Namens Budoclub Beek en Donk, 
Budoka`s Proficiat! Hieronder volgen 
de uitslagen.

Judo
Poule 1: 1e Sarah Spierings, 2e Mathijs 
Rosenbrand, 3e Flint Wouters, 4e Lynn 
Wouters, 5e Anouk Beerkens. 
Poule 2: 1e Thijs Blok, 2e Rick van 
Zutphen, 3e Evi Somhorst, 4e Ties de 
Groot.
Poule 3: 1e Noortje vd Boogaart, 2e Lars 
van ham, 3e Lieve van Vugt, 4e Thijs 
Toonen.
Poule 4: 1e Jolijn v/d Kerkhof, 2e Tijn 
Korsten, 3e Roy v/d Tillaart, 4e Wessel 
Thonies. 
Poule 5: 1e Ragne v/d Linden, 2e Djeb 
van Diermen, 3e Aron v/d Berg, 4e 
Anouk v/d Molengraaf. 
Poule 6: 1e Rutger van Lieshout, 2e 
Julian Bekx, 3e Gijs de Visscher, 4e Kevin 
v/d Harg
Poule 7: 1e Jaremy Aarts, 2e Yara v/d 
Linden, 3e Bart Kanters, 4e Joeri van 
Zutphen. 
Poule 8: 1e Jorn Janssen, 2e Collin de Wit, 
3e Roy Smits, 4e Robin van Asseldonk, 
5e Luka v Zutphen. 
Poule 9: 1e Geertjan v/d Kerkhof, 2e Lenn 
Swinkels, 3e Roy Vialle, 4e Jega v Rhee, 
5e Colin Biemans, 6e Luuk Grasveld. 

Poule 10: 1e Bram Werdens, 2e Jeroen 
v/d Heijden, 3e Niek Potters, 4e Lars 
Sebregts, 5e Koen Jonkers,
Poule 11: 1e: Marc Wijgergangs, 2e 
Teun Bosmans, 3e Ruud Vermeulen
Poule 12: 1e Dirk Nefkens, 2e Frank 
Bosmans. 

Karate Jitsu / Jeugd Jiu Jitsu
Poule 1: 1e Tom Otten, 2e Julia Strik, 
3e Luuk Gevers.
Poule 2: 1e Rens van Schayk, 2e Stan 
Otten, 3e Yohan Beekmans.
p halve kracht spelen en zijn gemid-
delde vloog achteruit. In het seizoen 
2013-2014 pakte hij de draad op en 
volgde de ene na de andere overwin-
ning. Mark bleef rustig toen het kam-
pioenschap in zicht kwam.

De laatst te nemen hobbel was ‘neef 
Dave’, de regerend kampioen. In 
een zenuwslopende partij werd Dave 
netjes aan de kant gezet door Mark. 
Namens de gehele club ‘Van de Rooje’ 
gefeliciteerd met het kampioenschap.

De clubkampioenschappen bij Budoclub Beek en Donk in volle gang

biljarten Mark van de Burgt 
kampioen ‘Van de Rooje’

Kampioen Mark vd 
Burgt (l) en voorzitter 
Jan van Grinsven (r).

Biljartclub ‘Trefzeker’ 
prolongeert titel

Aarle-Rixtel – Biljartclub ‘Trefzeker’ 
heeft in de stadscompetitie 
Helmond en omstreken een knap-
pe prestatie geleverd. De biljarters 
van Trefzeker wisten voor het 2e 
achtereenvolgende jaar het kam-
pioenschap in de hoogste klasse in 
de wacht te slepen.

Het team, bestaande uit Tiny 
Swinkels, Antoon Rooyakkers, 

Willie Konings, Hans Biemans, 
Henk Rooyakkers en Hans v.d. Ligt, 
versloegen Biljartclub ‘De Vliegert’ 
uit Mierlo in een denderende fi-
nale. Afgelopen vrijdag werden de 
prijzen uitgereikt in een volle zaal 
‘De Kamenij’ in Helmond door de 
voorzitter en wedstrijdleider van de 
stadscompetitie. 

Vlnr: Hans v.d. Ligt, Tiny Swinkels, Willie 
Konings, Henk Rooyakkers en Hans Biemans 

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

Nu vele Vaderdag aanbiedingen. 
Alles van weber –25%

Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl

Diverse 
stuntsteppen

vanaf € 77,-

Cortina U4 

van € 539,-
voor € 469,-
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E V E N E M E N T E N

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Donderdag 12 juni 
Expositie Emilie Lindenberght/m 15 juni
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

‘Zomer expositie’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje,
Beek en Donk

Marlon Kicken - Nee Gij!
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

WK Voetbal Openingswedstrijd 
Brazilië – Kroatië
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Vrijdag 13 juni
WK Voetbal openingsavond, all-round 
muziek van Dennis & Joey
18.00 uur, Café/Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Spanje - Nederland WK met feest 
DJ Giorgio Fine
19.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Live WK Spanje - Nederland
21.00 uur, Café Zaal v/d Burgt,
Beek en Donk 

TGIF Brasil edition - Live: Nederland - 
Spanje op 4 grote schermen
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 14 juni 
Kermis Mariahout
Mariahout

Roefeldag
9.00 uur, Kernen Aarle-Rixtel en 
Lieshout

Scholenzeskamp 
9.30 uur, Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Power to the Pieper 35+ Toernooi 
t/m 22 juni
Tennisvereniging de Hut, Aarle-Rixtel

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Muziek op het plein
16.00 uur, Kiosk Kouwenberg, 
Aarle-Rixtel

Feestavond Zeskamp 
20.30 uur, Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Bandje: Mind the Gap!
22.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 15 juni 
Kermis Mariahout
Mariahout

Maaseiktocht TSC Aan de Wielen 140 km
7.30 uur, Kerkplein, Aarle-Rixtel

WTC Beek en Donk, Jan van Berlotocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Rondje Vierlingsbeek TSC Aan de 
Wielen 90 km
8.30 uur, Kerkplein, Aarle-Rixtel

Dorpszeskamp 
9.30 uur, Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Vaderdag (vader en kind) Petanque/Jeu 
de Boulestoernooi
10.30 uur, Jeu de boulesbaan bij ‘t 
Heuveltje, Aarle-Rixtel

‘Zomer expositie’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Optreden MuziektuinPodium
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Muziek op het plein
14.00 uur, Kiosk Kouwenberg, 
Aarle-Rixtel

Maandag 16 juni 
Kermis Mariahout
Mariahout

Dinsdag 17 juni 
Kermis Mariahout
Mariahout

Woensdag 18 juni 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Australië – Nederland WK
16.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Live WK Nederland - Australië
18.00 uur, Café Zaal v/d Burgt,
Beek en Donk

WK Voetbal Nederland - Australië
18.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Vrijdag 20 juni 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

TGIF Local DJ Contest
22.00 uur, Herberg ‘t Huukske,
Beek en Donk

Zaterdag 21 juni 
Roefeldag
9.00 uur, Laarbeek

Laarbeekse Open Tuinenroute
10.30 uur, Laarbeek

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

Beachsoccer Sparta’25
14.00 uur, Sportpark Sparta’25, Beek en Donk

IVN Laarbeek 
Midzomernachtwandeling Grotel
22.00 uur, parkeerplaats Restaurant 
Grotels Hof, rand Aarle-Rixtel

Zondag 22 juni 
Zomershow RC de Oude Molen
Rollerhal, Lage Heesweg, Beek en Donk

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

Vlooienmarkt
9.30 uur, De Sluiter, De Wolwever, 
Lieshout

Laarbeekse Open Tuinenroute
10.30 uur, Laarbeek

‘Zomer expositie’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Lowman Reggae Festival
14.00 uur, OJA, Schoolstraat, 
Aarle-Rixtel

Maandag 23 juni 
Chili – Nederland WK
16.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Live WK Nederland - Chili
18.00 uur, Café Zaal v/d Burgt,
Beek en Donk

WK Voetbal Nederland - Chili
18.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Dinsdag 24 juni 
Picknick Zonnebloem Beek en Donk
11.00 uur, Theehuis Muziektuin, 
Beek en Donk

Woensdag 25 juni 
Seizoen-workshop ‘Zomer’
10.00 uur, Beatrixlaan 13, Aarle-Rixtel


