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Erik Barten 
Tuin en Parkmachines

Verspreiding in Laarbeek en 
Boerdonk

OnsBrabantNet
Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

Ons Tejater
Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

’t Winkeltje Gemert
Verspreiding in Laarbeek 

slechts

Kijk voor meer info op onze website

€ 1.299,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERGRATIS  installatiekit!
*

vanaf

model 105 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Laarbeek geniet van de lente!

Laarbeek – En eindelijk was het dan zover; de eerste warme zonnestralen zetten Laarbeek tijdens het afgelopen Hemelvaartsweekend letterlijk in het 
zonnetje. Veel mensen genoten in eigen dorp van het prachtige lenteweer; de Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel werden drukbezocht en het Bevrijdingsfestival op 
het Piet van Thielplein beleefde zijn eerste editie. Lees alles over deze festiviteiten op de pagina’s 9, 14 en 15.

Koninklijke onderscheiding voor Bas Krijnen

Redacteur: Danique Verhofstadt

Aarle-Rixtel/Best – Burgemeester 
Anton van Aert speldde afgelopen 
donderdag het versiersel op bij Bas 
Krijnen. Dit versiersel behoort bij 
zijn benoeming tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Er is veel waar-
dering voor de vrijwillige werk-
zaamheden die Bas verricht voor 
museum Bevrijdende Vleugels.

Spilfunctie
Bas Krijnen is sinds 1990 vrij-
williger bij museum Bevrijdende 
Vleugels in Best. Hij fungeert als 
hoofd techniek en is chef van de 
werkplaats voor de restauratie van 
museumstukken. Bas is de spil in 
een groep vrijwilligers die het mu-
seum heeft gemaakt tot wat het 
nu is. Door Bas en zijn team zijn 
veel voertuigen uit de Tweede We-

reldoorlog gerestaureerd. Hij be-
steedt enorm veel van zijn vrije tijd 
aan het restauratiewerk. De wijze 
waarop Bas het restauratiewerk 
verricht is uitzonderlijk. Het moti-
veert de andere vrijwilligers om het 
restauratiewerk tot in de puntjes te 
perfectioneren. 

Inventief
Bovendien is Bas Krijnen zeer in-

ventief. Door oorlogsstukken op 
te knappen en te verkopen heeft 
hij zonder enige vorm van subsidie 
museumstukken kunnen restaure-
ren. 

Mede dankzij de enorme inzet van 
Bas blijft het museum in stand en 
wordt de collectie met de jaren 
mooier. 

Bas Krijnen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
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COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: 
Ma t/m vr.  08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

Verspreidingsgebied
Beek en Donk, Aarle-Rixtel
Lieshout, Mariahout en Boerdonk

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mariëlle de Beer, Spellingk 
Ria Tijssen
Mark Barten
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Acquisitie
Karel van Deurzen
T: 06-36465721
E: verkoop@mooilaarbeek.nl

Administratie
Mark Barten
E: administratie@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design 
Kitty Tijbosch, Atelier Xplore

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Martien van den Heuvel
Mark van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout
Suzan Mulder
Martin Prick
Rudy van den Enden

Fotografi e 
Joost Duppen
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
Daphne van Leuken
Martin Prick 
Johan Maas
Ted Vlemmings
Melissa Kanters

Columnisten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
Joey van der Leemputten
P. Skauwe 
Martien van den Heuvel 
Marie-Christine van Lieshout

Stagiaire 
Danique Verhofstadt

Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties, 
familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: info@mooilaarbeek.nl
T: 0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

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

Isidorus is de patroonheilige van de boeren. Hij was zoon van een landarbeider 
in dienst van een grootgrondbezitter in de omgeving van Madrid. Hij trad in het 
huwelijk met de eveneens heilig verklaarde Santa María de la Cabeza. Het vroege 
overlijden van een van hun kinderen spoorde hen aan tot een zeer vrome levens-
wijze, zeer tegen de zin van de collega's van Isidorus. Bidden deed je op zondag 
in de kerk en niet op het land of onder het werk. Ze deden hun beklag bij hun 
heer die vervolgens Isidorus ging bespieden. En hier zag de hereboer een wonder. 
In de tijd dat Isidorus zat te bidden, pakten engelen de ploeg achter de ossen en 
ploegden hiermee de akker. 
Aan het eind van de negentiende eeuw hadden de meeste boeren maar een arm-
zalig bestaan. Om hun eigen stand te verheffen begonnen boeren zich te orga-
niseren, Zo ontstonden verenigingen van boeren die bij elkaar kwamen om hun 
kennis van het boeren te verhogen in de meest brede zin van het woord.  Op het 
katholieke platteland kon het bijna niet anders dat deze verenigingen zich gingen 
noemen naar de patroonheilige van de boeren. Zo ook in Beek en Donk in het jaar 
1888. De oudste statuten, daterend uit 1895, omschrijven in artikel 1 de doelstel-
ling als volgt: ”Het hoofddoel van het gezelschap is ons bij gepaste uitspanning 
zich met onderlinge deelneming in den landbouw te bekwamen en om deszelfs 
te bespreken.” Het Gezelschap St. Isidorus, ook wel Boerencompagnie genoemd 
heeft de tand des tijds doorstaan en bestaat nog steeds. De doelstelling en het 
karakter van het gezelschap heeft echter geen standgehouden; het is nu niets 
anders dan een gezelligheidsvereniging geworden, die eenmaal per maand op een 
zondagavond bij elkaar komt en die wel de oude tradities in stand heeft gehouden 
zoals het stemmen met witte en bruine bonen en de wedstrijd in het telen van de 
dikste rode kool en niet te vergeten de jaarlijkse teerdag.
Officieus had Sint Isidorus al een straatnaam. Harrie van den Heuvel had het pad 
tussen zijn huis en dat van Sien van den Eijnde St. Isidorussteeg genoemd. Het 
straatnaambord St. Isidorussteeg sierde jarenlang de zijgevel van zijn huis aan de 
Kerkstraat. Nu hebben ze dus een officiële straatnaam, niet zomaar een steegje, 
maar een heel plein en helaas zonder Sint.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

Bron: Bart van den Eijnde e.a., Gezelschap Sint Isidorus Beek en Donk, Kroniek van 
een 125 jarige, Beek en Donk 2013

ISIDORUSPLEIN

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Dag en nacht bereikbaar

OP MAAT
KAMERROUW Voor het creëren van een 

intieme afscheidsruimte

Jan Manders    06 - 28 94 11 05    www.rouwkameropmaat.nl

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van 
het overlijden van ons gewaardeerd lid.

Harrie van Hooff

Hij laat een leegte achter maar in onze herinnering zullen 
wij hem gedenken als een vriend en trouw lid op wiens 
inzet je kon rekenen. Voor het vele werk dat hij gedurende 
lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan 
zullen wij hem altijd dankbaar blijven.

Wij wensen Maria en de overige familieleden heel veel 
kracht en sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Bestuur en leden C.V. De Heikneuters Mariahout

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182

Wie weet welk jaar deze foto is genomen, en 
wie erop staan?   
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van 
MooiLaarbeek. Dit kan per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet 
is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige 
week kwamen onder 
andere de volgende 
reacties binnen:
De mooie foto in De 
MooiLaarbeekKrant 
is de fantastische 
familie Vereijken uit 
Mariahout....!! 
Vader Harrie 
Vereijken en moeder 
Johanna Vereijken.
Met vriendelijke 
groet,
Marie-josé Evers

Dit is de familie Harrie Vereijken uit Mariahout en ik sta zelf ook op de foto.
Met vriendelijke groet,
Anneke Maas-Vereijken

Dit zijn natuurlijk mijn opa en oma en de ooms 
en tantes Vereijken. Een grote familie die op 
het Ginderdoor door de wei richting Beek en 
Donk woonde. Dit huis staat er niet meer. 
Alle ooms en tantes hadden een bijnaam zo-
als vroeger wel vaker gebeurde en er werden 
veel sterke verhalen verteld.
Groeten, Harold Vereijken

Historische beelden

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

Ruimte(n) voor afscheid, uitvaart vieren,
troost, beleving, samenzijn & nazorg.

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 
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The Art of Window Styling

Uw 2de 
Luxaflex® 
Hor nu met

 50%
korting
Actieperiode
1 t/m 31 mei 2016The Art of Window Styling

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492-463233
www.manderswoonsfeer.nl

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Afslanken in 4 stappen!
1. Figuuranalyse
2. Doelgericht bewegen 

in warmtecabines
3. Ozontherapie
4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Carla van der Linden & Thea van Rixtel

Dodenherdenking 2016

“Vluchten doe je niet zomaar”

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

Beek en Donk – Woensdag vier mei 
herdacht Laarbeek de Nederlandse 
slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog en oorlogssituaties en vredes-
missies nadien. Het thema ‘De vrij-
heid omarmd’ was een terugkerend 
thema tijdens een bijeenkomst in de 
Michaëlkerk, een stille tocht en de 
herdenking bij het monument bij het 
gemeentehuis.

Vluchtelingen
“In deze twee minuten gedenken wij 
wat vrijheid betekent”, aldus burge-
meester Willems, die aangeeft dat 
onze oorlogsgeschiedenis meer is dan 

een ontroerend verhaal in bijvoorbeeld 
een musical. “Mensen streden voor 
waarden en normen die voor ons nog 
steeds belangrijk zijn.” Het verhaal van 
mevrouw Bertha Rooijakkers, vluchte-
ling in de Tweede Wereldoorlog, on-
derstreept dit betoog. De hoogbejaar-
de dame moest als vijftienjarig meisje 
vluchten omdat haar boerderij dichtbij 
de Grebbelinie lag. “Als ik vluchte-
lingen op televisie zie, dan komt het 

gevoel van toen terug”, vertelt Bertha 
Rooijakkers. “Ik zag angst in de ogen 
van mijn ouders.” Ze vertelt haar aan-
grijpende verhaal. De vlucht naar vei-
ligheid. De boerderij met vee achter 
moeten laten. Zonder reisdoel zwer-
ven. Nog hoor je de emotie in haar 
stem. Liefdevolle opvang door een 
gastgezin dat zelf al met elf personen 
was. De verschrikkelijke terugtocht met 
dode soldaten in de greppels. “Ons 

huis was er nog, al waren er mensen in 
geweest”, vertelt Bertha Rooijakkers. 
“Mijn ouders huilden, we leefden nog. 
Vluchten doe je niet zomaar.” Franklin 
Deconinck vertelt onder andere over 
zijn grootouders die wegtrokken uit 
België en zich in Nederland vestigden. 
Zijn ouders moesten vluchten uit het 
platgebombardeerde Rotterdam. Als 
kind van vluchtelingen vraagt hij zich 
af in hoeverre hedendaagse vluchtelin-
gen de eigenheid van Europa kunnen 
bedreigen. De Joods-Christelijke tradi-
tie is bij veel Europeanen niet meer be-
kend.  “Veel onder ons hebben voor-
ouders die niet uit Nederland komen”, 
beëindigt hij zijn verhaal. “Bemin je 
naaste zoals jezelf.”

Herdenken
Het belang om de vrijheid te omarmen 
en herinneringen levend te houden 
wordt door veel sprekers uitgedragen. 
Steeds minder getuigen kunnen ver-
tellen over de tijd dat Nederland niet 

vrij was. In de Michaëlkerk wordt de 
lange lijst met oorlogsslachtoffers in en 
uit Laarbeek voorgelezen. Veel jonge 
mensen gaven hun leven voor onze 
vrijheid. Tijdens het voorlezen van de 
namen steken naast veteranen ook le-
den van de jeugdgemeenteraad kaar-
sen aan. De muziek in de kerk wordt 
stemmig verzorgd door Koor Euphonia 
uit Aarle-Rixtel en het jeugdorkest van 
O&U. Thomas van Lieshout en Fenne 
de Jong treden op als solist. Namens 
Amnesty International wordt door 
Nathalie van Boekel het gedicht ‘Vo-
gels’ van de achttienjarige Marjolein 
Werkman voorgelezen. Oud en jong 
zijn betrokken bij de herdenking. Naast 
het monument bij het gemeentehuis is 
de jeugd van de scouting nadrukkelijk 
aanwezig en is er voor kinderen extra 
gelegenheid om bloemen bij het mo-
nument te leggen. ‘Vrijheid geef je 
door’; ook deze vier mei in Laarbeek 
met indrukwekkende verhalen.

Mensen streden voor waarden 

en normen die voor ons nog 

steeds belangrijk zijn
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Agenda 12 - 18 mei 2016

Donderdag 12 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

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

Vrijdag 13 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 14 mei 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor:  Anna 
de Korte, Nel Segeren (mged), Agnes 
Rooijakkers-Huijbers (mged), Pastoor 
Henk Leemans (mged), Miet Dekkers-
Bouw (mged), Jan Hulsen, Grard en Dina 
van den Heuvel-van Uden.

Zondag 15 mei

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Riek 
Kuijken–Thomassen (1e sterfdag), 
Leen van Oort– Huibers (jrgt), Twan 
en Annelies van Oort (par), Overleden 
ouders de Korte–Verhaar, Henk Vos (par), 
Overleden ouders van Boheemen–van 
Grieken, Harrie Swinkels(verj), Adriaan 
Loomans (trouwdag), Overleden oud-
ers Vereijken–Verhagen (verj), Klaas 
Verhagen (verj en jrgt), Overleden ouders 
Wouters-van de Vossenberg, Ria en 
Gerard Wouters-Heesakkers, Marianne 
Stadelmaier (Sonja en Angela Fritsen), 
Thijf van Ganzenwinkel, Jo Houben, Noud 
en Mio Raaijmakers (verj), Riek en Johan 
Smulders– Sengers, Johanna en Peter 
Broekmans–Thijssen, Cor Verschuuren 
(par), Tot welzijn van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Willy 
Kemps, Maria van de Ven-van den Heuvel 
en zoon Peter, Jan Swinkels (verj).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Hans 
Schaddelee, Jan Vereijken, Maria Cuyten-
Ketelaars, Leo van der Leemputten, Cor de 
zoon Geert de kleinzoon.

Maandag 16 mei

Tweede Pinksterdag
09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster 

10.00 Aarle-Rixtel Onze Lieve Vrouw 
Presentatie
Eucharistieviering voor alle kernen uit 
Laarbeek m.m.v. de Cantorij

Dinsdag 17 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van 
Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 18 mei

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

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

Lieshout - Het Sint Servatius gilde trok op 
4 mei met stille trom naar de Sint Servatius 
kerk, om samen met belangstellenden, de 
doden te herdenken, die voor de vrijheid 
zijn gestorven. 

Niet alleen de doden van de tweede wereld-

oorlog, maar ook de doden die nog dagelijks 
vallen voor de vrijheid. Het was een mooie 
viering die werd afgesloten met een vendel-
hulde. Het Gilde dankt iedereen die hier een 
bijdrage aan heeft geleverd. 

Sint Servatius Gilde herdenkt doden
het Gilde betreed de kerk met stille trom

Lieshout/Mariahout - In aanwezigheid van het St. 
Servatiusgilde Lieshout/Mariahout wordt op zon-
dag 22 mei de jaarlijkse openluchmis opgedragen 
nabij de Sint Servatiuskapel aan het Ginderdoor. 
De Eucharistieviering begint om 11.00 uur.                                  

Dit jaar staat deze openluchtmis in het teken van 
het 20-jarig bestaan van de kapel. De muzikale 

opluistering is in handen van Gildekoor St. Barba-
ra uit Dinther. Intenties voor deze H. Mis kunnen 
worden opgegeven bij de heer P.v.d.Burgt, Grens-
weg 2, Beek en Donk. Tel. 0413-209428. Eenieder 
is van harte welkom om deze Eucharistieviering bij 
te wonen. Bij onverhoopt slecht weer wordt deze 
opgedragen in het gebouw van Handboogvereni-
ging Krijgsman Soranus tegenover de kapel.

Openluchtmis bij Sint Servatiuskapel

Gildedoop bij Sint Antoniusgilde Beek

Beek en Donk - De Beekse Schut was zon-
dag 1 mei betrokken bij een bijzondere ge-
beurtenis, een gildedoop. Het was al meer 
als 30 jaar geleden dat dit voor het laatst 
bij dit gilde voorgevallen was. 

Tegen 12.00 uur kwamen de gildeleden sa-
men bij de familie Verhoeven aan de Pater 
Becanusstraat om vandaar de dopeling Eva 
Anne van Rhee met haar broertje en zus-
je en haar ouders, de gildeleden Hanneke 
en Mathie van Rhee, naar de Michaelkerk 
te begeleiden. In de kerk waren inmiddels 
ook vele familieleden en kennissen van de 
familie van Rhee-Schilders bijeengekomen 
om getuige te zijn van de doop.

De doopplechtigheid kreeg een extra Gruun 
tintje omdat gildepastor Jan Engels voor 
ging in de dienst. Tijdens de doop zelf wer-
den de gildevanen geneigd en de trom 

geroffeld. Ook bij de Lezing en de Opdracht 
aan Maria waren gildeleden betrokken.

Na de plechtigheid ging het gezelschap naar 
de schietaccommodatie van de Beek en 
Donkse gilden waar Joshy Gevers en vader 
Mathie van Rhee een vendelgroet brach-
ten aan dopeling Eva en Joshy ook nog 
een demonstratie van acrobatisch vendelen 
gaf. Eva aanschouwde een en ander met 
een heel tevreden gezichtje, en het publiek 
waardeerde het optreden van de vendeliers 
met een luid applaus. 

Kapitein Piet Swinkels sprak in zijn felicitatie 
de wens uit dat er een goede en langdurige 
relatie tussen Eva en het Sint Antoniusgilde 
zal ontstaan. Waarna het op deze mooie 
zonnige meidag nog lang heel gezellig was 
op de schietaccommodatie.  
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Het Klokhuis en De Muldershof heropenen 
feestelijk hun gezamenlijke speelplein 

NR. BLOEMENGIGANT1
OPENING

Onze openingsknallers

10 verse rozen € 3.90
Zware hangfuchsia € 4.90
 
Voor iedere nieuwe klant hebben wij een cadeau.

 
Tot ziens bij de NR1 Bloemengigant

Piet van Thielplein 52, Beek en Donk

Nieuw, nieuw! 

F. Vereijken & Zn BV is een familiebedrijf met meer dan 50 jaar erva-
ring. We voeren werkzaamheden uit zoals grondverzet, cultuurtech-
nischwerk, sloopwerkzaamheden, straatwerk, transport en container-
verhuur voor zowel particulier als bedrijven en overheid. We denken 
in oplossingen en hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan.  
   
             Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 
  

allround loader/kraanmachinist 
minigravermachinist

     
Wij bieden u een uitdagende functie in een enthousiast team waarin 
je samen met collega`s werkt maar ook zelfstandig functioneert.    
    
Bent u iemand met een flexibele instelling, heeft u ervaring in soort-
gelijke functie en een goede motivatie, dan bent u de juiste persoon.  
    
Heeft u interesse neem contact op of richt uw sollicitatiebriefbrief met cv aan:

F. Vereijken & Zn BV     
T.a.v. Frans Vereijken     
`t Hof 4, 5737 PA Lieshout     
06-22930653/0499-422704
info@fvereijken.nl     

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Daphne van Leuken

Basisschool Het Klokhuis en 
Openbare Basisschool De Muldershof 
heropenden gisteren feestelijk hun 
gezamenlijke speelplein. De vorig 
jaar, door vandalen behoorlijk toege-
takelde speelplaats is weer in zijn vol-
le glorie hersteld. Dat de speelplaats 
er nu weer ‘spik en span’ bij ligt, is te 
danken aan de tomeloze inzet van een 
werkgroep.

Voorgeschiedenis
Volgens Ilse van Kreij, initiatiefneem-
ster, bedroeg de schade € 10.000,00. 
Gemeente Laarbeek noch de besturen 
van beide basisscholen wilden of kon-
den dit bedrag ophoesten. “De kinde-
ren van beide basisscholen dreigden 
door dit getouwtrek letterlijk ‘het kind 
van de rekening’ te worden”, zegt Ilse 
fel. “Alle reden dus om samen met an-
dere ouders, opa’s en oma’s, bedrijven 
en vrijwilligers actie te ondernemen om 
de benodigde gelden dan maar op een 
andere manier bij elkaar te krijgen.”

De werkgroep
De werkgroep telt 8 leden. Vier van het 
Klokhuis en vier van De Muldershof.  
Met zijn allen hebben ze veel werk 
verzet en ze zijn apetrots op het resul-
taat. De MooiLaarbeekKrant spreekt 
vooraf met Ilse, Joyce en Bregje. “Nee, 
de werkgroep is niet ontstaan uit boos-
heid”, vertelt Bregje. “Het was meer 
uit frustratie en machteloosheid, dat 
we besloten om hier onze schouders 
onder te zetten en we zijn best trots 
op het resultaat”, zeggen de dames 
terwijl ze hun blik over het zonover-
goten, prachtig versierde speelplein 
laten glijden. “Dat hebben we met zijn 
allen toch mooi voor elkaar gekregen! 
Dat smaakt naar meer!”, zo klinkt het 
vastberaden.

Preventie
“En nu maar hopen dat het werkt”, 
zeggen de dames. Het solide hekwerk 
vormt voor toekomstige vandalen een 
eerste hindernis. Daarnaast hoopt de 
werkgroep, dat alle ouders en kinde-
ren goed zullen opletten dat er niet op-
nieuw iets gebeurt met hùn prachtige 
speelplaats.

Sponsordag
Tijdens de sponsordag heeft de werk-
groep bewust kinderen ingeschakeld. 
“Hierdoor is het hùn speelplein gewor-
den”, lacht Joyce.  Dankzij de spontane 
medewerking van particulieren, bedrij-
ven, verenigingen, instellingen hebben 
ze het benodigde geld bij elkaar gekre-
gen. De spontane medewerking van 

zoveel mensen was hartverwarmend 
en wij als werkgroep waren daardoor 
zeer geroerd!

Opening
Inmiddels hebben de kinderen van 
beide scholen zich verzameld rondom 
het door hen vervaardigde kunstwerk, 
dat nog verscholen zit onder een flin-
ke lap plastic. De directeuren van bei-
de scholen, Sjanny Kusters en Dries 
Klösters heten de kinderen welkom 
en bedanken de werkgroep voor hun 
inzet. Als het plastic door de wethou-
ders Briels en Büter is weggeblazen 
met een bladblazer, verschijnt onder 
luid applaus een boom, met daaraan 

van iedere groep een kleurig nestkastje 
en de lucht zit plotsing vol met regen-
boogkleurige zeepbellen.

Reacties van kinderen
De kinderen praten over het speel-
plein in termen van tof, vet, gaaf en 
super. Lieke uit groep 6/7 van Het 
Klokhuis, doet even voor hoe het klim-
rek werkt. Ook Juul uit groep 5 van 
De Muldershof vindt het klimrek su-
perleuk! Sophie vindt dat vandalen in 
de gevangenis horen, terwijl anderen 
vinden dat lelijk aankijken ook helpt.
Tot slot is er voor iedereen nog limona-
de en frites uit een heuse friteswagen!

Mijn beroep op jullie
Advocaat, machinist, jongleur, 
trompettist. Hovenier, admiraal, 
architect, kardinaal. Staalmagnaat, 
kermisklant, boerenzoon, figurant. 
Timmerman, regisseur, assistent, 
deserteur. Het maakt niet uit voor 
welke bezigheid je dagelijks je 
bed uitstapt. Iedere job verdient 
erkenning. De één ontvangt een 
hongerloontje. De ander een 
vetpot. Maar ieder voor zich werkt 
hard genoeg om het maandelijkse 
loonstrookje waard te zijn. Toch 
zijn er een aantal beroepsgroepen 
waarbij wat extra erkenning de 
normaalste zaak van de wereld 
blijkt. Wat te denken van de 
horeca. Het is in een restaurant of 
café zelfs gebruikelijk dat je als gast 
een fooi geeft ter beloning voor de 
kwaliteit van de geleverde service. 
Maar als we het dan over horeca 
hebben,      waarom                                      
zetten we dan 
de ‘ho’ van 
h o t e l s 
e igen l i j k 

ook niet extra in het zonnetje? 
En dan is er nog een opmerkelijk 
fenomeen. Piloten zien de papieren 
vliegtuigjes van 100, 200 en 500 
euro letterlijk de kant van hun 
bankrekening opvliegen. Waarom? 
Omdat het schijnbaar ontzettend 
knap is om in de cockpit plaats te 
nemen en het vliegtuig voor 80% 
door de automatische piloot te laten 
besturen. Nou hebben de meeste 
vliegtuigpassagiers blijkbaar nog 
steeds bakken medelijden met deze 
gezagvoerders. Want wat doen 
ze nadat het vliegtuig weer veilig 
geland is? Ze nemen de moeite 
om hun iPhones en tablets opzij te 
leggen. En vervolgens ook nog eens 
uitgebreid te gaan klappen voor het 
geleverde werk van de piloot. Geen 
wonder dat die piloten dagelijks in 
de wolken zijn. Ik snap het niet. Het 
is potverdriedubbeltjes hun taak. 
Daar hebben ze voor gestudeerd. 
Niets meer, niets minder. Denk je 
dat ik na een publicatie van m’n 
column ook maar één compliment 
krijg? NEE! Het zijn er misschien 
twee, hooguit drie. Okee, heel 
soms vier… Maar je begrijpt 
m’n punt. Erkenning moet je 
verdienen. Niet ingebakken zijn bij 
die restaurantketens. En ook een 
iets luchtigere benadering voor 
die vliegtuigpiloten is gewenst. 
Dan zal ik voortaan voor jullie 
klappen…

Joey van der Leemputten

COLUMN

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? 
Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl
ksterkennatuursteen@gmail.com

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken
- Keukenbladen

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.
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www.woneninhetklavier.nl

Bezoek de
bouwplaats op 

17 mei van 17:30
tot 19:00 uur!

Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs
T: 0492 66 18 84

Van den Berk & Kerkhof 
Makelaars en Taxateurs
T: 0492 38 66 00

Weer volop 
bouwactiviteit
in Het Klavier

Weer volop 
bouwactiviteit
in Het Klavier
Het Klavier is weer volop in beweging! Sinds we gestart zijn met het “Kopen = bouwen” zijn diverse woningen 

verkocht waarvan de bouw inmiddels is gestart. Binnenkort wordt ook weer gestart met de bouw van nog eens 

vier woningen. Twee van deze woningen zijn nog beschikbaar (Het Klavier 3 en 38). Heeft u interesse in een van 

de woningen in het Klavier? Neem dan contact met ons op of kom op dinsdag 17 mei tussen 17:30 en 
19:00 uur naar de bouwplaats en laat u ter plaatse informeren. 

Het Klavier 3: Start bouw mei 2016 Het Klavier 5: Start bouw mei 2016, beschikbaar Het Klavier 7 Het Klavier 9: Beschikbaar

Het Klavier 11: Beschikbaar Het Klavier 13: Voorbehoud verkoop eigen woning Het Klavier 15: Beschikbaar Het Klavier 17: Beschikbaar

Het Klavier 19: Beschikbaar Het Klavier 21: In aanbouw Het Klavier 23: In aanbouw Het Klavier 18: Beschikbaar

Het Klavier 8 Het Klavier 40: In aanbouw Het Klavier 38: Start bouw mei 2016, beschikbaar Het Klavier 36: Start bouw mei 2016

Verkocht
In optie

Verkocht

Verkocht
Verkocht

Verkocht
Verkocht

Verkocht

✓ Kopen = direct bouwen!

✓ Voorbehoud eigen woning

✓ Korting op de vrij-op-naam-prijs!
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Ondernemers en gemeente streven naar oprichting ondernemersfonds

“Ondernemersfonds is geen doel maar een middel om te verbinden”

Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Sinds enige tijd wordt er 
in Laarbeek gesproken over de oprich-
ting van een ondernemersfonds. “De 
oprichting van zo’n fonds is noodza-
kelijk voor de toekomstbestendigheid 
van Laarbeek”, stellen betrokkenen. 
Wat is een ondernemersfonds? Wie 
neemt deel? Wat levert het op en hoe 
werkt het precies? 

De MooiLaarbeekKrant sprak met 
wethouder Tonny Meulensteen, Joop 
Spek van Stichting Centramanagement 
Laarbeek, Frits Rutten van Stichting 
Parkmanagement Laarbeek en Tanja 
van de Ven van ZLTO Laarbeek en 
geeft antwoord op deze vragen.

Hoezo draagt een ondernemersfonds 
bij aan de toekomstbestendigheid van 
Laarbeek?
“Het is belangrijk voor de toekomst 
van Laarbeek dat ondernemers goed 
gedijen in Laarbeek en dat nieuwe 
ondernemers zich graag vestigen hier. 
Als gemeente hebben we hierin een 
grote verantwoordelijkheid op het ge-
bied van een veilige openbare ruimte 
en werkgelegenheid”, legt wethouder 
Tonny Meulensteen uit. “Maar een 
goed ondernemersklimaat is niet lan-
ger alleen een taak van de gemeente, 
daar ligt een gemeenschappelijke op-
gave voor gemeente én ondernemers. 
Daarom is het van belang dat onder-
nemers zich verenigen. Er moet draag-
vlak ontstaan om zaken collectief aan 
te pakken. Een ondernemersfonds is 
een middel om dit te bewerkstelligen. 
Wanneer alle ondernemers ‘meedoen’, 
ben je in staat om echt met elkaar in 
contact te treden en daar als onder-
nemer je voordeel mee te doen. Hoe 
mooi zou het zijn wanneer centrum, 
bedrijventerrein én buitengebied el-
kaar goed weten te vinden en elkaar 
op die manier alleen maar weten te 
versterken?”

Wie zijn betrokken bij het voorstel 
om een fonds op te richten?
Tijdens verschillende ondernemers-
avonden is gebleken dat onderne-
mersverenigingen het zogenaamde 
‘free rider-gedrag’ willen aanpak-
ken. Een ondernemersfonds kan 
hierin voorzien. Betrokken partijen 
zijn Stichting Centramanagement 
Laarbeek, Stichting Parkmanagement 
Laarbeek en ZLTO Laarbeek. Stichting 
Centramanagement Laarbeek is ac-
tief voor de winkelcentra sinds 2011, 
Stichting Parkmanagement Laarbeek 
voor de industrieterreinen sinds 
2012 en het buitengebied wordt 
sinds de oprichting van de gemeente 

Laarbeek al vertegenwoordigd door 
ZLTO Laarbeek.

De wethouder vervolgt: “Centra-
management Laarbeek heeft voor 
het Piet van Thielplein al een on-
dernemersfonds gerealiseerd door 
middel van reclamebelasting. 
Parkmanagement Laarbeek is gestart 
op Bemmer IV waar de gemeente ver-
plichte deelname aan parkmanage-
ment heeft opgenomen in de koop-
contracten van bedrijven.” Andere 
winkeliers- en ondernemersvereni-
gingen organiseren verschillende ac-
tiviteiten en voorzieningen voor hun 
leden en hun klanten. Dit kost tijd, 
energie en geld. Ondernemers die 
geen lid zijn, betalen niet mee, terwijl 
ze wel baat hebben bij de activiteiten. 

Waarom is een ondernemersfonds 
zinvol?
Joop Spek, voorzitter van Stichting 
Centramanagement Laarbeek legt 
uit: “In 2010 besloot de gemeente 
om centrummanagement te introdu-
ceren. De gemeente wilde er naartoe 
dat ondernemers collectief activiteiten 
gingen financieren. Er was tot die tijd 
sprake van vrijwillige deelname aan 
een winkeliersvereniging. Vrijwillige 
deelname brengt echter zogenaamde 
‘freeriders’ met zich mee; onderne-
mers die geen financiële bijdrage beta-
len omdat ze hiertoe niet verplicht zijn 
maar wél meeprofiteren van gezamen-
lijke activiteiten. Dit leidt tot onvrede 
onder hen die wel bijdragen. Het fe-
nomeen ‘freeriders’ moet de wereld 
uit worden geholpen.” Joop vervolgt: 
“Om te komen tot centramanagement 
in alle kernen van Laarbeek, werd in 
overleg met de gemeente het Piet van 
Thielplein naar voren geschoven als 
pilotproject. Na een draagvlakmeting 
onder de ondernemers op dit plein op 
28 april 2014 is een ondernemersfonds 
(reclamefonds) ingesteld en sindsdien 
betalen alle ondernemers reclamebe-
lasting. Om dit proces in goede banen 
te leiden, werd een centrummanager 
aangesteld. Ook zijn inspanningen 
worden uit het ondernemersfonds 
betaald.

Frits Rutten is parkmanager bij 
Stichting Parkmanagement Laarbeek. 
Als Parkmanager bedrijventerreinen 

Helmond heeft hij veel ervaring met 
het verenigen en enthousiasmeren 
van diverse ondernemers op één be-
drijventerrein. Hij is aangetrokken om 
het model vanuit Helmond uit te rollen 
over de industrieterreinen in Laarbeek. 
Rutten heeft een duidelijke boodschap: 
“Net zoals je in woonwijken burgers 
faciliteert, moet je op bedrijventerrei-
nen bedrijven faciliteren. En dat facili-
teren is geen doel op zich maar slechts 
een middel om ondernemers met el-
kaar in contact te brengen en met el-
kaar in gesprek te laten blijven.”

Tanja van de Ven is voorzitster van 
ZLTO Laarbeek. “Wij zijn als ZLTO 
niet over één nacht ijs gegaan voor-
dat we akkoord zijn gegaan met 
deelname in een ondernemersfonds. 

Dit is een weloverwogen beslissing 
geweest. Maar eerlijk is eerlijk: Wil je 
je bestaansrecht verdienen, dan moet 
je niet aan de zijlijn blijven staan. We 
vinden het als organisatie belangrijk 
de regie in eigen hand te houden. Dan 
moet je keuzes maken. Het ZLTO ziet 
het als een ‘gemiste kans’ als we niet 
zouden participeren.”

Wat levert het op? Enkele concrete 
voorbeelden.
Alle betrokkenen maken zich sterk 
voor de oprichting van een onderne-
mersfonds in Laarbeek. De vraag is 
waarom?

“Als je kijkt naar het Piet van 
Thielplein, dan kan ik wel stellen dat 
de pilot is geslaagd en dat een geza-
menlijk fonds alleen maar voorde-
len oplevert”, vertelt Joop Spek. “Er 
is een platform aan te spreken, je 
spreekt met alle monden, ook richting 
gemeente. Er hebben diverse geza-
menlijke activiteiten plaatsgevonden 
en er ontstaan nieuwe initiatieven. 
Ondernemers weten elkaar steeds 
beter te vinden. De weekmarkt wordt 
gestructureerd, het oude postkantoor 
is afgebroken en de ondernemers mo-
gen gezamenlijk meedenken over de 
vormgeving van de nieuwbouw. Maar 
ook parkeerproblemen zijn aangepakt 
en het schoonhouden van het plein en 
de groenvoorziening is uitbesteed.”

“Er liggen heel veel kansen, niet alleen 

in de verbetering van fysieke zaken 
zoals veiligheid, uitstraling en ener-
giebewust en duurzaam ondernemen. 
Een belangrijke taak van een onder-
nemersfonds is ook informatievoor-
ziening”, legt Rutten uit. “Laarbeek 
kent door de instelling van parkma-
nagement inmiddels een ondernemer-
sloket: laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl. 
Ondernemers loggen in en vinden hier 
alle voor hen interessante informatie 
met betrekking tot vergunningen, mi-
lieu, bestemmingen enzovoort, helder 
vertaald in ondernemerstaal. Een on-
dernemer wil namelijk maar één ding: 
ondernemen. Alle bijkomende zaken 
die veel tijd kosten zoals het inwinnen 
van (technische) informatie, daar zit 
een ondernemer niet op te wachten. 
In plaats van een dure kracht in te 
huren om dit te doen, faciliteert zo’n 
loket in deze behoefte.”

“Wij zijn als agrariërs de meest veer-
krachtige en innovatieve sector. Echter, 
het is een grote uitdaging voor ons om 
bij te benen in de wirwar van regels 
en lage prijzen. De maatschappij kijkt 
constant over onze schouders mee en 
praat over ons mee. Het is zaak dat we 
lokaal ons bestaansrecht veiligstellen. 
Maar ook verdienen. De wereldbevol-
king groeit in rap tempo…daarbij zijn 
vijf thema’s belangrijk: Energie, water, 
huisvesting, voedsel en werkgele-
genheid. Al deze thema’s raken ons 
en daarom moeten we proberen hier 
lokaal al een bijdrage aan te kunnen 
leveren. Alle beetjes helpen! We wil-
len volgens mij allemaal de aarde nog 
beter doorgeven aan onze kinderen”, 
aldus Van de Ven.

Crossovers
De hoofdreden voor het instellen van 
een ondernemersfonds is volgens 
betrokkenen het bereiken van zoge-
naamde ‘crossovers’. “Als je georga-
niseerd bent”, zegt Rutten, “en elk 

terrein heeft zijn of haar eigen verte-
genwoordiger, dan ontstaat er een ver-
binding tussen Centramanagement, 
Parkmanagement en ZLTO.” ZLTO-
voorzitster Van de Ven is het hier roe-
rend mee eens. “Onbekend maakt 
onbemind”, zegt ze, “door de komst 
van een ondernemersfonds komt ook 
het buitengebied meer in beeld bij 
Centra- en Parkmanagement. Laten 
we er samen proberen iets moois 
van te maken en met samen bedoel 
ik dan gemeente, inwoners én alle 
ondernemers!” 

Hoe werkt het?
Een ondernemersfonds is dus eigen-
lijk niks meer dan een afspraak tus-
sen ondernemers en de gemeente. 
Het besluit tot oprichting van een 
ondernemersfonds wordt genomen 
door het college van B & W en moet 
uiteindelijk door de gemeenteraad 
worden vastgesteld. Na goedkeu-
ring verhoogt de gemeenteraad de 
OZB (Onroerendezaakbelasting) voor 
niet-woningen (het wettelijk van OZB 
vrijgestelde vastgoed doet niet mee) 
met een van tevoren afgesproken 
bedrag en stelt tegelijkertijd een sub-
sidie in ter waarde van diezelfde OZB-
verhoging. Concreet wil dit zeggen 
dat het totaalbedrag aan extra OZB-
inkomsten in de centrale kas komt 
van de (nog op te richten) Stichting 
Ondernemersfonds Laarbeek. Om 
te komen tot de stichting is al een 
regiegroep gevormd. “Het gaat in 
Laarbeek om ongeveer 1200 panden 
die als niet-woning worden aange-
merkt. De totale opbrengst zou bij 
benadering €100.000,- kunnen zijn. 
Dit betekent een gemiddelde bijdrage 
aan het ondernemersfonds van €83,- 
per pand per jaar. Het voordeel van 
dit systeem is dat iedereen naar eigen 
draagkracht meebetaalt en bijdraagt”, 
besluit Meulensteen.

Wat is een ondernemersfonds?
Een ondernemersfonds is een fonds waaraan alle ondernemers in een 
bepaald gebied, zoals een bedrijventerrein of winkelcentrum, verplicht 
zijn een bijdrage te betalen. Dit gebeurt door een verplichte heffi ng 
via onder meer de onroerendezaakbelasting of de reclamebelasting. 
De gemeente speelt geen grote rol bij het ondernemersfonds, alleen 
een faciliterende. Het voortouw moet worden genomen door de on-
dernemers in een bepaald gebied. Er worden afspraken gemaakt over 
de gemeentelijke taken (hoe gaat de heffi ng geregeld worden) en er 
komt een convenant over de vorm (heffi ngsvariant, gebiedsafbake-
ning en de hoogte van de bijdragen). Daarna komt er een gemeente-
lijk besluit. Als de gemeente akkoord is, komt er een stichting die de 
gelden beheert.

Het fenomeen ‘freeriders’ 

moet de wereld uit worden 

geholpen

In overleg met de gemeente werd het Piet van Thielplein naar voren geschoven als pilotproject
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Uitleg van recept:
Snijd het pitabroodje door de midden, 

zodat 2 ronde plakken per broodje ont-

staan. Leg de pitabroodjes meteen op een 

bakplaat. Pureer de tomaten en verdeel 

deze over het pitabrood. Snijd de ham 

in blokjes, Snijd de verse ananas ook in 

kleine blokjes en rasp de kaas. Bestrooi 

met ham, ananas en kaas en bak 10-15 

minuten in een voorverwarmde oven van 

200 C tot de pizza’s goudbruin zijn. Dit 

is het voorbeeld van de pizza Hawaï. Je kunt 

zo heel makkelijk op verschillende manieren snel kleine pizza’s maken, 

met diverse ingrediënten. 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Leuk voor de kinderen: Makkelijke kleine pizza’s (10 stuks)

is het voorbeeld van de pizza Hawaï. Je kunt 

Ingrediënten

5 st pitabrood
1 st tomaten uit blik
1 Ananas vers of uit blik100 gr Geraspte kaas of Parmezaanse kaas

4 plak Gesneden ham

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk
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Alp du zes wordt kinderspel....’

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Willy VerhoevenRonnie Tijssen

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Willy Verhoeven

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

de razende reporter

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

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

SudokuHard

2 7 8

8 6 3 9

9 2 3

4 7

1 7 5 6

5 2

8 3 4

5 2 9 3

4 2 1

Puzzle #76360

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

ANDIJVIE
ASPERGES
AUBERGINE
AUGURK
BOSUI
BOTER
BROCCOLI

CANTHAREL
CHAMPIGNONS
COUSCOUS
ERWTEN
KNOLRAAP
KNOLSELDERIJ
LINZEN

OESTERZWAM
PORTOBELLO
PAKSOI
RADIJS 
RUCOLA
SHIITAKE
TRUFFEL

SPERZIEBONEN
SPRUITJES
TUINBONEN
VELDSLA
VENKEL
WINTERPEEN
WITLOF

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

KNOLSELDERIJ SPERZIEBONEN CHAMPIGNONS
OESTERZWAM PORTOBELLO WINTERPEEN
AUBERGINE CANTHAREL SPRUITJES
TUINBONEN ANDIJVIE ASPERGES
BROCCOLI COUSCOUS KNOLRAAP
SHIITAKE RADIJS TRUFFEL
VELDSLA AUGURK ERWTEN
LINZEN PAKSOI RUCOLA
VENKEL WITLOF BOSUI
BOTER

Dorpsfeesten

Eet smakelijk!
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Komt het bevrijdingsvuur volgend jaar naar Laarbeek?
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Het staat nog in de 
kinderschoenen, maar op 5 mei werd 
op het Piet van Thielplein voor de eer-
ste keer een bevrijdingsfeest gehou-
den.  Op initiatief van de gemeente 
buigt een enthousiaste groep onder-
nemers zich over het plan om dit be-
vrijdingsfeest uit te breiden naar een 
informeel feest waarin vrijheid, her-
denken en vieren een thema vormen.

Stralende dag
Een staalblauwe hemel met hier 
en daar een witte streep van een 
vliegtuig dat misschien naar een 
subtropisch oord vliegt. Beneden 
op het Piet van Thielplein lijkt het 
subtropisch paradijs al te zijn. Ter-
wijl volwassenen een terrasje pik-
ken met livemuziek, vermaken 
kinderen zich met een groot spring-
kussen, stoepkrijten, schminken en 
voor wie wil een ritje in een huifkar. 

Martijn van Hoek, Jos Biemans en 
Ilse van Mierlo genieten zichtbaar. 
Enthousiast vertellen ze over de 
plannen die ze samen met de ge-
meente hebben. “Ons plein heeft 
veel enthousiaste ondernemers 
met veel talenten”, vertelt Martijn. 
“We zijn bezig met een comité om 
het plein meer leven in te blazen. 
Vanuit de gemeente werd de vraag 
gesteld of we iets konden organise-
ren rondom Bevrijdingsdag.” 
 

Laarbeeks bevrijdingsfeest
Intussen heeft het nieuw opgerichte 
comité Bevrijdingsdag concrete plan-
nen. Ilse; “Dit jaar was het te laat om 
een uitgebreid programma te maken, 
maar naast muziek en vermaak willen 
we volgend jaar bijvoorbeeld het be-
vrijdingsvuur naar hier halen.” In Wa-
geningen wordt jaarlijks in de nacht 
van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur 
ontstoken. Estafettelopers verspreiden 
het vuur over het hele land. Het comi-

té heeft ook contact met personen die 
historische voertuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog kunnen laten zien. “We 
willen de jeugd betrekken bij onze ge-
schiedenis en dit zal veel mensen inte-
resseren”, vertelt Martijn. Terwijl zan-
ger Bas zijn laatste noten zingt, schuift 
wethouder Meulensteen aan.  Hij 

juicht de saamhorigheid van de onder-
nemers toe. Het plein leent zich voor 
het organiseren van evenementen. 

Nieuwe energie
“Het comité om activiteiten rondom 
het plein te organiseren groeit”, ver-
telt Jos. “De koppen staan dezelfde 

kant op en de sfeer is goed.” Afge-
lopen tijd zijn er plantenbakken ver-
schenen en is er aandacht besteed 
aan de aankleding. Tijdens de kermis 
en Luikse markten verzorgen onder-
nemers extra voorzieningen rondom 
het plein. “In het kader van Juni Wa-
termaand en Roefeldag zal op 11 juni 
een springkussen op het plein staan. 
Alle kinderen zijn dan welkom”, zegt 
Martijn, die net als zijn mede-comité-
leden bruist van energie om het plein 
te laten leven. “Het bevrijdingsvuur op 
het plein”, glundert Jos, “ik zie het al 
helemaal voor me!”

We willen de jeugd betrekken 

bij onze geschiedenis en dit 

zal veel mensen interesseren

Julia (12) fi etst op 2 juni Alpe d’Huzes

“Ik wilde vanaf groep 3 al mee doen, nu mag het eindelijk”

Redacteur: Suzan Mulder
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel - Al sinds ze in groep 3 
zit, zeurt ze haar vader aan het hoofd, 
dat ze mee wil doen. Nu ze in groep 
8 zit mag het eindelijk. En gaat ze di-
rect voor twee beklimmingen. Julia 
Swinkels is 12 jaar oud en al sinds 
ze kan fietsen traint ze fanatiek op de 
mountainbike en racefiets. Ze maakt 
regelmatig samen met haar vader lan-
ge tochten, die zelf al twee keer eerder 
meedeed aan het evenement dat geld 

inzamelt voor de strijd tegen kanker. 

Fietsen voor opa Jan
Acht jaar geleden overleed opa Jan 
aan de gevolgen van darmkanker. Julia 
schrijft daarover in het schoolbulletin: 
“Ik had graag nog langer van opa Jan 
willen genieten…Ik denk dat er nog 
veel te onderzoeken is en dat we nog 
lang niet alles weten. Daarom wil ik 
geld inzamelen voor dit goede doel.”

“Twee keer naar de top”
In Laarbeek zijn geen bergen om te 
oefenen. Daarom traint Julia al sinds 

de herfst op een speciaal apparaat; de 
tacx-fietstrainer. “De tacx simuleert de 
berg”, legt Julia uit. “Mijn eigen fiets 
staat daarop en op een scherm zie ik 
ook echt de omgeving van de Alpe 
d’Huez. Maar trainen op de tacx is ei-
genlijk veel zwaarder dan in het echt 
de berg op fietsen. Want je staat stil 
en het is niet echt. Straks ben je in de 
openlucht en langs de kant wordt je 
aangemoedigd. Mijn doel is dan ook 
om twee keer de berg op te fietsen.”

“Trots op Julia”
Woensdagochtend organiseerde 

Julia op basisschool Brukelum een 
sponsoractie waarbij haar medel-
eerlingen en hun ouders konden er-
varen hoe zwaar het is om de Alpe 
d’Huez te beklimmen. Daarbij had 
ze wethouder Tonny Meulensteen 
uitgenodigd om de aftrap te verrich-
ten. Dat deed hij met overtuiging en 
in vol wielrenornaat, want hij heeft 
zelf ook al eens de Alpe d’Huez 
beklommen. Maar zei hij: “Ik ben 
beter in praten dan in fietsen, dus 
Julia moet het zo maar van me over-
nemen.” Dat deed Julia dan ook en 
onder luid gejuich van haar school-
genootjes liet ze zien hoe je traint 
voor het beklimmen van de top. 

Papa Twan weet natuurlijk uit eigen 
ervaring dat zo’n groot evenement 
overweldigend kan zijn en is erg be-
nieuwd hoe zijn dochter haar deel-
name gaat ervaren. Maar mochten 
er nog twijfels zijn, dan wuift Julia’s 
vriendin Daphne die direct weg: “Ik 
ben trots op Julia. Als ze iets wil, dan 
lukt het haar ook.”

Julia’s deelname steunen kan nog 
steeds. Het is mogelijke een bijdra-
ge te doneren via de speciale web-
site: https://deelnemers.opgevenis-
geenoptie.nl/juliaswinkels. 

Julia Swinkels

G E R W E N

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

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

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

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

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

TOMATEN- & KOMKOMMERPLANTEN (GEËNT)
DIVERSE GROENTEPLANTEN & TUINKRUIDEN

 2DE PINKSTERDAG GEOPEND VAN 10.00 UUR TOT 17.00 UUR
IN DE MEIMAAND MA T/M VR KOOPAVOND TOT 20.00 UUR

SNIJBLOEMEN 

EN BOEKETTEN
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8 juli  – promsconcert Sounds of Caecilia
9 juli  – slagwerkshow en Finale Dorpenbattle 
     Lieshout vs Mariahout  (gratis toegang)
10 juli – Battle of the Proms, promswedstrijden 
     (gratis toegang)

locatie: feesttent Floreffeplein
voor meer informatie www.harmonielieshout.nl 

facebook.com/harmonielieshout

Harmonie St Caecilia 
viert groot feest!
Feest mee tijdens 

Sounds of Caecilia XXL

Laarbeek – Het IVN Laarbeek heeft 
op Tweede Pinksterdag weer twee 
boeiende wandelingen, beide door 
de groene long, maar wel op een heel 
ander moment van de dag en met een 
verschillende insteek. 

Op deze 16e mei is de eerste wan-
deling in de ochtend door het schit-
terende natuurpark de groene long, 
waarvoor iedereen welkom is. De 
wandeling begint om 10.00 uur bij het 
parkpaviljoen, Parklaan 3, te Beek en 
Donk, en duurt ongeveer twee uur. 
Onder begeleiding van gidsen ziet u 
de mooiste plekjes. Tijdens deze tocht 
maakt men kans op het zien van bij-
zondere vogels als  de groene specht, 
de boomklever en de ijsvogel.  In de 
groene long staan veel bomen, strui-
ken en planten, zowel inheemse als 

uitheemse. De vijvers en waterpartijen 
vergroten de biodiversiteit in dit unie-
ke stukje Beek en Donk. Water uit de 
Zuid-Willemsvaart, regenwater uit de 
Beekse Akkers en plaatselijk kwelwater 
leveren alle een bijdrage tot de water-
huishouding van de groene long. In de 
afgelopen jaren zijn er van omliggende 
buurten hier en daar hemelwaterrio-
len aangelegd om de doorstroming te 
bevorderen.  Sommige delen van de 
groene long hebben een meer natuur-
lijke uitstraling, andere delen een meer 
cultuurlijke uitstraling. Het is boeiend 
deze afwisseling te beleven.

In de avond van 16 mei vindt er nog een 
wandeling door de groene long plaats 
, deze in het kader van de Nationale 
Vogelweek. Deze wandeling is speciaal 
gericht op vogels en wordt verzorgd 

door vogelwerkgroep de Ortolaan van 
het IVN. De wandeling start om 19.00 
uur. Anders als bij de andere wandelin-
gen moet je je voor deze aanmelden bij 
www.vogelweek.nl. Men krijgt dan op-
nieuw de kans dit heel gevarieerde na-
tuurpark te ervaren met veel waterpar-
tijen, veel verschillende boomsoorten, 
bloemenweides en prachtige doorkijk-
jes. Er zijn enkele gidsen van de vogel-
werkgroep aanwezig die veel kunnen 
vertellen over de vogels. De wandeling 
is gericht op de beginnende vogelkijker. 
Mogelijk kan men bijzondere broedvo-
gels zoals de ijsvogel waarnemen. Het 
startpunt van de wandeling is bij de 
hoofdingang van het gemeentehuis van 
Laarbeek in Beek en Donk.  De wande-
ling duurt ongeveer anderhalf uur. 

De groenling, een van de vogels die in de groene long zijn te zien

Twee wandelingen met verschillende insteek

Wandelingen IVN door de groene long

Fotograaf: Leo van den Heuvel

3e Editie Lieshout Cultinair 
Lieshout - Na het succes van de 
vorige 2 jaren, houdt buurtvereni-
ging Dorpsstraat/ Kuiperstraat, in 
samenwerking met Café De Koe-
koek, Lieshout Cultinair. Een cu-
linair  evenement dat plaats vindt 
op zondag 22 mei van 13.00 tot 
17.30 uur, op straat ter hoogte van 
Café de Koekoek.

Een entreekaartje kost €12,50. 
Hiervoor krijgt u 10 verschillende 
hapjes uit 10 verschillende landen. 
Voor de kinderen kost een kaartje 
slechts €3,00. Hiervoor krijgen ze 

een frietje, zakje chips en drinken.

Er is een cocktailbar, de wereld-
winkel heeft een kraampje. Voor 
de kinderen is er een springkussen, 
poppentheater Kris-Kras en ze mo-
gen gratis worden geschminkt.

Er zijn slechts 250 kaartjes voor 
volwassenen beschikbaar. Kaart-
verkoop tot 14 mei. Het is niet mo-
gelijk om daarna nog een kaartje 
te kopen. Kaartverkoop via Café 
De Koekoek en Top 1 Toys, Dorps-
straat Lieshout.

Archieffoto van de 2e editie Lieshout Cultinair Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Geen 18, geen alcohol

Zou u ook wel eens willen weten welk proces 
voorafgaat aan een glas Bavaria? Tijdens de 
Nederlandse Brouwerijdagen op zaterdag 
28 mei en zondag 29 mei openen wij onze 
deuren zodat u een kijkje kunt nemen achter 
de schermen van onze brouwerij in Lieshout 
voor slechts €5,- per persoon (normaal €15,-). 
 
De Bavaria Biertour
De Bavaria Biertour bestaat uit een rondleiding, 
twee Bavaria Pilsener*, bitterballen en een 
souvenir.
 
Tijdens de Nederlandse Brouwerijdagen kunt 
u de Bavaria Biertour ook uitbreiden met een 
Bierproeverij en nacho’s voor €10,- extra of een 
lekker broodje hamburger of wrap pulled chicken 
voor €7,50 extra.
 
Meld u aan voor de Bavaria Biertour via 
0499 - 42 55 85 of ga naar:

www.bavariabiertour.nl

Neem een kijkje 
achter de schermen 

bij Bavaria op 
28 en 29 mei!

Voor slechts €5,- per persoon!

* In plaats van de Bavaria Pilsener kunt u ook kiezen voor koffi e, thee, frisdrank of andere producten uit het Bavaria assortiment.

X55732_Bavaria_Open_BrouwerijDagen_Adv_132x183.indd   1 10-05-16   09:12
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TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Vrouw, echtgenote, mama en collega. Met man, drie kinderen en een baan. 
Chaotisch en verstrooid, actief en creatief, emotioneel en betrokken.

Moederdag

Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

In het gezellige Brabantse dorpje Lies-
hout staat woonzorgcomplex Franciscus-
hof. Een mooi, gezellige locatie midden 
in het centrum waar u zelfstandig kunt 
wonen. Franciscushof is van alle gemak-
ken voorzien; 

• Zorg dichtbij & Fysiotherapie
• Wasvoorzieningen & Schoonmaakservice
• Ontspanningsactiviteiten
• Huiswinkel 
• Gezellige Gasterij (iedereen welkom)

Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met het Cliëntcontactcentrum.

Vragen over zorg? Bel het Cliëntcontactcentrum 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut) 

of kijk op www.zorgboog.nl

Project FoodLabPeel brengt herkomst voedsel onder de aandacht 

"Varken is meer dan het haasje"

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

Mariahout – Afgelopen woens-
dag was de kick-off van project 
FoodLabPeel. Tijdens de Dutch 
Designweek oktober 2015 stel-
den varkenshouders Marcel en 
Miriam Berkvens aan kunste-
naars de vragen: “Hoe kunnen we 
zichtbaar zijn bij de consument 
en is er een manier te verzinnen 
waarbij consumenten zien waar 
vlees vandaan komt?” Samen met 
kunstenaarskoppel Foodcurators 
proberen ze een antwoord op de 
vraag te vinden.

Vlees en emotie
Vanaf de veranda met prachtig uit-
zicht over Mariahout, praten Mi-
riam en Marcel vol passie over hun 
bedrijf en het project FoodLabPeel 
waar ze vanaf 2015 mee bezig zijn. 
“Als mensen praten over intensie-
ve veeteelt dan gaat dat meest-
al met emoties gepaard”, vertelt 
Marcel. Megastallen in Noord-Bra-
bant staan vaak ter discussie.  Con-
sumenten eten bijna dagelijks vlees 
en vragen om herkenbaar, mager 
en goedkoop vlees. Dit is 30% van 
het varken. “Ieder dier heeft twee 
varkenshaasjes”, legt Marcel uit. 
“Er zitten ook minder populaire 
onderdelen aan het varken. Azia-
ten eten bijvoorbeeld varkensoren 
of –staarten. Daarom worden de-
len van het varken geëxporteerd 
naar China of in de vleesverwer-
kende industrie verwerkt tot aller-
lei niet-herkenbare producten.”

Bewustwording
Via een speeddate op de Dutch 
Designweek werden ze gekoppeld 
aan kunstenaarskoppel Foodcura-
tors, Digna Kosse en Lucas Mullié. 
Een puzzel met de ‘keten van het 
varken’ is een van de manieren om 
te laten zien wat er gebeurt voor-
dat het varken bij de consument 
belandt. Lucas is kok en maakte 
met Miriam en Marcel heerlijke 
paté. Ze gebruikten onder andere 
lever, niertjes en reuzel dat als ‘het 
vijfde kwartier’ minder courante 
delen van het varken bevat die 

consumenten niet meer gewend 
zijn om te gebruiken. Het vette 
varkensvlees is een smaakmaker 
in de keuken maar consumenten 
kennen dit niet meer. Foodcurators 
lanceerden het idee patécafé, om-
dat paté een product is waarin on-

dergewaardeerde onderdelen van 
een varken gebruikt worden in een 
smaakvol gerecht. Door dit soort 
producten te maken krijgt ‘slacht-
afval’ opeens meer waarde. Een 
mobiele slager die in supermarkten 
vertelt waar vleesproducten van-
daan komen is een derde idee om 
consumenten bewuster vlees te la-
ten eten en kopen.

Lokale proeverij
Woensdag was de aftrap van het 
project FoodLabPeel in de Cacao-
fabriek in Helmond. Miriam en 
Marcel hebben de smaak te pak-
ken en wilden aandacht bij loka-
le initiatieven. Bij het evenement 

‘LOS op het veld’ van 13 tot en 20 
mei laten Miriam en Marcel ‘De ke-
ten van het varken’ zien. Inmiddels 
hebben ze ambachtelijke slager 
Gijs Vogels twee van hun varkens 
laten slachten. Zo krijgen bezoe-
kers van ‘Los op ‘t veld’ de kans 
om Mariahoutse paté te proeven. 
Samen met de Foodcurators zullen 
ze later dit jaar hun werkzaamhe-
den op de Dutch Designweek pre-
senteren.  

Als mensen praten over 

intensieve veeteelt dan gaat dat 

meestal met emoties gepaard

Moeder. Deze titel kreeg ik zestien 
jaar geleden. Manlief had voor 
Moederdag het voetje van zoonlief 
in de verf gedoopt en kwam trots 
met ‘de tekening’ mijn slaapka-
mer op. Toen de kinderen groter 
werden, werd hij minder roman-
tisch. Als de dag vergeten dreigde 
te worden en ik voorzichtig hints 
probeerde te geven was mees-   
tal het antwoord: “Jij bent mijn 
moeder niet!” Na twee (schijnbaar) 
onverschillige zonen heb ik nu een 
dochter die met haar zeven jaar 
deze dag niet onopgemerkt voorbij 
laat gaan. Dochterlief is al dagen in 
de weer en grijpt elke gelegenheid 
aan om te shoppen. In een sprintje 
trekt ze het Piet van Thielplein over 
om bij bloemist en Hema het een 
en ander te scoren. “Lipgloss? Sinds 
wanneer heb jij lipgloss?” vraag 
ik aan mijn meisje, die vuurrode 
lippen heeft alsof ze van de ker-
senjam gegeten heeft. “Nodig voor 
Moederdag!” Discussie gesloten.

Voor manlief, die door zijn doortas-
tende dochter voor het karretje 
gespannen wordt, heeft deze 
Moederdag een dubbel gevoel. Nog 
geen twee maanden geleden moest 
hij afscheid nemen van zijn lieve 
moeder. Tijd om hierover te treuren 
geeft zijn dochter hem niet. “Papa, 
sta jij zondagmorgen om 10 uur op 
om mij te helpen?” Gedwee volgt 
hij haar orders. De jongens lachen 

zich suf en geven me af en toe een 
hint. “Mam, je krijgt allemaal leuke 
cadeaus”, lacht de middelste. “Als 
je tenminste een meisje van zeven 
bent.” Bij het woord Moederdag 
begint dochterlief al te glunderen. 
“Jij bent de liefste mama van de 
wereld.” Ik krijg een opgelaten ge-
voel. Ik ben dol op aandacht, maar 
ik begin hier een beetje nerveus 
van te worden. Overal in huis ligt 
plakband, inpakpapier en zie ik 
dozen met doeken erover. Als ik 
in de buurt kom begint dochter te 
gillen of duikt met een snoekduik 
over haar knutselwerkjes. Rollen 
inpakpapier zijn verdwenen en 
in de prullenbak vind ik mislukte 
inpakpogingen. 

Of mijn jongens aan hun moe-
der denken, natuurlijk wel. Mijn 
aardige overbuurjongens zetten 
hun moeder gelukkig ook in het 
zonnetje. Een beetje opgelaten 
omdat hun overbuurvrouw ze be-
trapte en ook meteen eruit fl apte 
dat ze dat ‘zo schattig’ vond. Ja, ik 
ben een vervelende tante! Ik wacht 
intussen rustig Vaderdag af. Vaak 
zijn vaders zwaarder de pineut. Ik 
wacht nog op het moment dat de 
juf van school bedenkt om papa’s 
schoenen te schilderen zoals de 
kinderen van mijn zwager deden. 
Hij liep de hele dag te pronken met 
zijn prachtige schoeisel. Leuk hè, 
vader.

Marcel en Miriam BerkvensMarcel en Miriam Berkvens

Voor complete 
BBQ - Gourmet - 

vleespakketten en catering

Luud Habraken
Ambachtelijke Slagerij

Dorpsstraat 8 • Aarle-Rixtel • 06-10062065
luudhabraken@gmail.com

Gratis
thuis

bezorgd
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Informatiemiddag Zeilkamp 
Laarbeek 2016
Laarbeek – Stichting Zeilkamp Laar-
beek houdt zondag 22 mei een infor-
matiemiddag voor iedereen die inte-
resse heeft in watersport. Al bijna 50 
jaar organiseert Stichting Zeilkamp 
Laarbeek een zeilkamp op de Loos-
drechtse plassen, voor jongens in 
de leeftijd van 12 t/m 18 jaar (vanaf 
groep 8 schoolverlaters). 

Wil je op een zeer laagdrempelige ma-
nier leren zeilen (is geen must) of vindt 
je het leuk om te kanoën, vissen of te 
surfen? Het is natuurlijk ook leuk als je 
gewoon een keer zonder je ouders op 
vakantie wilt. Dan is dit zeilkamp zeer 
geschikt voor jou. Dit jaar vindt het 
kamp plaats van 20 t/m 27 augustus 
op het Holtus Eiland te Loosdrecht. 

Elk jaar probeert de organisatie iets bij-
zonders op te nemen het programma. 
Zo zijn ze afgelopen jaar naar de Sail 

Amsterdam geweest en ze hebben ook 
al verschillende keren kunnen waters-
kiën.  Dit jaar is op de dag van de aan-
komst de gondelvaart in Loosdrecht. 
Tijdens deze gondelvaart zijn veel bo-
ten op het water en is er in Loosdrecht 
van alles georganiseerd. Dit wordt 
afgesloten met een mooi vuurwerk. 
Door de ligging van het eiland kunnen 
de deelnemers van het zeilkamp hier 
volop van genieten. 

Is je interesse gewekt? Kom dan naar 
de informatieavond op zondag 22 mei 
van 15.00 tot 17.00 uur, Scheepstal 3 
te Aarle-Rixtel.

Kijk op www.zeilkamplaarbeek.nl  of 
mail: info@zeilkamplaarbeek.nl, ook te 
volgen op twitter @ZLaarbeek, insta-
gram zeilkamp_laarbeek. Hopelijk zien 
ze jou dus ook op dit geweldige eiland 
in 2016!

Helmond/Laarbeek –  De inschrij-
ving voor de Peeltrofee 2016 sluit 
op 23 mei. Meld je daarom nu 
nog aan met een goed idee waar-
mee je cultuur en erfgoed in jouw 
omgeving kunt versterken en win 
€2.500,00 om het te realiseren. 
Ook vanuit Laarbeek kan men zich 
aanmelden.

De Peeltrofee is een prijs die jaar-
lijks wordt uitgereikt door het 
Peelnetwerk, de samenwerkings-
organisatie voor een vitale groene 
ruimte in De Peel. Er zijn mooie 
prijzen te winnen, waarmee je het 
initiatief ook echt een stap kunt 
brengen: €2.500,00 voor het bes-
te idee, €1.000,00 voor de tweede 

plaats en €500,00 voor het idee 
dat als derde eindigt. Publiek en 
jury kiezen samen de winnaars.

www.peeltrofee.nl
Kijk op www.peeltrofee.nl voor 
meer informatie en stuur jouw 
idee in. Na 23 mei kun je stemmen 
op alle ingezonden ideeën, via de 
website of via Facebook. Dit kan 
tot 11 juli 2016. De prijswinnaars 
worden na de zomervakantie be-
kendgemaakt. 

Jouw idee maakt de Peel van de 
toekomst! 
Dus wacht niet te lang met het in-
dienen van jouw idee, je hebt nog 
tot 23 mei!

€2.500,00 voor het beste idee

Schrijf je in voor de Peeltrofee 2016
Expositie schilderkunst en tekeningen in Gallery 
Berkendijkje

Beek en Donk - Mieke Vesters en 
Wilma van Stiphout houden een 
expositie van schilderkunst en te-
keningen in Gallery Berkendijkje. 

Mieke is begonnen met aquarel. 
Langzamerhand ontdekte ze aller-
lei materialen en begon daarmee 
te experimenteren. Dit heeft ertoe 
geleid dat schilderen met materie 
haar grote levensinvulling is ge-
worden. Ze kan geen dag meer 
zonder schilderen en wil de kijker 
daar graag in meenemen. Haar 
schilderijen zijn in de loop der tijd 
geëvolueerd van aquarel naar 
sfeervolle abstractie. Ze schildert 
voornamelijk met acrylverf daar 
dit goed aansluit bij haar manier 
van werken. Karakteristiek voor 
het werk is de variatie in materie, 
zowel in de thema's en sferen als 
in de toepassing van kleurgebruik. 

Door het veelvuldig mengen van 
kleuren wil ze haar werk een extra 
warme uitstraling geven. Ze pro-
beert graag dingen uit, intuïtief, 
ogenschijnlijk onbewust in com-
binatie met een sterk compositie-
gevoel en kleurgebruik ontstaan 
de kleurrijke  abstracties  meestal 
vanzelf. Dankzij het werken met 
gemengde technieken en de daar-
door ontstane structuren waardoor 
haar passie zichtbaar wordt, is het 
resultaat verbluffend te noemen.

Wilma is met tekenen al op zeer 
jonge leeftijd begonnen. Later is 
zij ook gaan schilderen met acryl 
en olieverf. Haar inspiratie haalt 
ze o.a. uit markante figuren die 
ze tegenkomt en vraagt hem/haar 
dan  of ze een foto mag maken, 
die ze later gaat uitwerken. Ook 
word ze geïnspireerd door oude 

gebouwtjes, oude straatjes, de zee 
en vooral door haar kinderen. Er 
gaat bijna geen dag voorbij of Wil-
ma gaat even zitten tekenen. Teke-
nen is haar grote passie en dit kun 
je zien in haar prachtig werk. De 
materialen waarmee ze werkt zijn 
voornamelijk pastelkrijt, soft-pas-
tel, pastel-potlood, acryl, olie en 
aquarelverf.

Mieke en Wilma exposeren hun 
schilderijen en tekeningen in Gal-
lery Berkendijkje, Berkendijkje 8 in 
Beek en Donk van 15 tot en met 
29 mei op zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Ook is 2e Pinksterdag  
maandag 16 mei de expositie ge-
opend. Loop gezellig eventjes bin-
nen, de dames zijn aanwezig. U 
bent van harte uitgenodigd.

Mieke Vesters en Wilma van Stiphout exposeren

Meubelshow
2e pinksterdag geopend 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Boxspring Grandeur 1000
2 boxsprings vlak 20 cm / elektrisch verstelbaar 30 
cm, 2 gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen, 
1 splittopper, 1 hoofdbord 10 cm dik, 8 alukleurige 
poten, leverbaar in stof of kunstleer.

VLAK
140 x 200 cm  van 1329,- nu €     999,-
160 x 200 cm  van 1329,- nu €     999,-
180 x 200 cm  van 1595,- nu €  1199,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
160 x 200 cm  van 2659,- nu €  1999,- 
180 x 200 cm  van 2839,- nu €  2139,-

A new 
way of living

Bank Zeus
Alle ruimte om groots en ontspannen te zitten.
*exclusief sierkussens

In stof zoals afgebeeld van 2199,-     nu  € 1799,-
Er is al een 2-zits vanaf                                €   599,-

voor

1799,-

voor

1999,-

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

* Vraag naar de voorwaarden. 
Keuze zaterdag 2 of zondag 3 juli

Lid van:

Bij aankoop van 
een badkamer

2 VIP-kaarten*

voor Wish Outdoor 2016
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

 Wiep en Faas 
van de Kam

Mistela of Moscatel is een zoete 
dessertwijn waar “mijn” Jalónvallei 
bekend om staat. Deze wijn is er 
in rood of wit (amberkleur) en past 
uitstekend bij zoete nagerechten zoals 
vruchtendesserts, taart, ijs of chocolade. 
Het is ook een ideale begeleider voor 
bij een krachtige blauw-aderige-kaas. 
Deze wijnen worden gemaakt van 
ingedroogde zoete muskaatdruiven 
die een zódanig hoog suikergehalte 
bevatten dat er bijna een likeur van kan 
worden gemaakt. Giet het Goddelijke 
drankje eens in een weckpot met grote 
opening, leg het een nacht in de vriezer 
en lepel het bij een zoet nagerecht eens 
uit de pot. Ooit meegemaakt dat er 
een Engeltje over je tong heen piest?

Het waren veelal oude boertjes die 
hier de wijnvelden beheerden maar 
sinds de crisis is toegeslagen en de 
werkeloosheid in Spanje enorm is, heeft 
de jeugd de weg naar de wijnvelden 
ook gevonden. De wijnvelden hebben 
er in jaren niet zó prachtig bijgelegen. 
Het hele jaar door wordt er in de vlakke 
wijnvelden van “mijn” Jalónvallei 
hard gewerkt. In het vroege voorjaar 
worden de wijnstronken tot op de 
kale stam gesnoeid. Omdat er in die 
periode nog gestookt mag worden zie 
ik vaak van die rookpluimpjes uit de 
wijnvelden kringelen. Ik probeer altijd 
een stapel snoeihout te scoren omdat ik 

van de rondbuigende takken makkelijk 
de mooiste sierkransen kan maken. 
De wijnboer is alleen maar blij als ik 
het vraag, dan hoeft hij het niet op te 
ruimen! Met het kleine beetje water 
wat de druivenstronken in het voorjaar 
krijgen en het loeihete zonnetje 
daaropvolgend, vormen zich al snel 
de frisgroene bladeren. Dan moet er 
worden geploegd. Zo weg-breed als de 
tractoren in Laarbeek zijn, zo fietspad-
smal zijn ze in Lliber. Daarmee tuffen 
ze tussen de rijen wijnstronken en 
ziet het landschap er weer keurig uit. 
De bladeren groeien hard en al snel 
vormen zich minuscule druiventrosjes. 
In die periode zie je overal autootjes in 
de velden staan en rieten hoedjes boven 
de struiken uitpiepen. Er moet gekrent 
worden en (helaas) ook gespoten. In 
september hangen de boeren achter de 
minitractor een karretje en dan moet er 
geoogst worden. Daarvoor komen veel 
gastarbeiders naar Spanje. Het leek 
mij vroeger wel iets hebben om een 
wijnboer te helpen met oogsten, maar 
na één keer geholpen te hebben vond 
ik het welletjes. De gekregen paëlla 
als dank smaakte overigens prima en 
de eerste slok van die oogst ook nog 
wel. Als Aelese boerendochter ben ik 
echt niet flauw, weet de handen aardig 
uit de mouwen te steken… maar dit is 
ECHT mannenwerk! 

Toen de Spaanse koning Philip zijn 
Letizia huwde waren de Nederlandse 
royalty’s ook aanwezig. Heel de 
Jalónvallei was zo trots als een aap-met-
vijf-lullen omdat tijdens het Koninklijk 
banket de Goddelijke Mistela uit Jalón 
werd geschonken! En - zo denk ik maar 
- wat onze Koninklijke familie drinkt… 
kan ik óók. De Mistela kost maar liefst 
€1,20 per liter! Kom eens met me 
proosten. Salud.

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

Luchtpostspanje

Mistela

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

AANGEBODEN
Zoekt u een oppas voor uw kind(eren)? 
Bel: 0499-422258 vraag naar Ruben (15j)

Gratis af te halen, oude eiken Regenton, 
zonder deksel. Tel. 06-25466317 

Ongeveer 250 grijze en rode stoeptegels 
(30x30cm) gratis af te halen. Tel. 
06-30450825

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

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

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

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

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

OVERIG
Inzamelpunt olie en vet. Octopus speeltuin, 
Lage Heesweg. Iedere 3de zaterdag van de 
maand. 21 mei / 18 juni / 16 juli van 10.30 
tot 11.30 uur.

TE HUUR
Gestoffeerde eengezinswoning te huur per 
1-7-2016. Brabantlaan 51 te Aarle-Rixtel. 
Huurprijs €900,00. Huursubsidie mogelijk. 
Tel. 06-54798037 (na 18.00 uur)

TE KOOP  
Te koop: jonge bruine legkippen volledig in-
geent. Tel. 0499-471755 of 06-13894215

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

2e Pinksterdag geopend van 10.00-
17.00u. Staande geraniums € 0,99 p.st. 
het gehele seizoen. Zomerbloeiers en 
kuipplanten, alle soorten groente- en 
kruidenplanten, vaste planten, coniferen 
en heesters. Potgrond en meststoffen. Van 
Heesch Groencentrum, Kerkdijk-Zuid 7B 
Sint-Oedenrode, 0413-472040

Tomatenplanten, courgetteplanten, 
koolplanten, slaplanten, andijvieplan-
ten; Kapelstraat 39, Beek en Donk. Tel. 
06-53309580

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

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

Dvd-speler met 2 boxen (groot en klein). 
Tel. 06-23277401

Te koop: jonge poesjes. Tel. 06-22849257

Te koop: 6 verstelbare aluminium tuinstoe-
len met kussens en tuintafel (160x90cm). 
€200,00. Tel. 0492-463288

Gazelle e-bike type ‘Easy glider’, incl. 2 
accu’s en oplader. In prima staat (fi ets van 
13-10-2011). €375,00. Tel. 0492-781633

2e Pinksterdag geopend van 10.00-
17.00u. Diverse maten hedera 's, taxus 
van plantgoed tot 2.50 meter, diverse ma-
ten haagbeuken, bomen ook fruitbomen.  
Van Heesch Groencentrum, Kerkdijk zuid 
7B Sint-Oedenrode, 0413-472040

Mooie jonge hangoorkonijntjes te koop. 
Tel. 0492-463452

Exclusieve hostaplanten van 15cm tot 
120cm hoog, als bodembedekker of pot-
plant op je terras. 50 soorten vanaf € 1,50 
pp. Coppelmans, Groene Woud 12, Sint-
Oedenrode, 0412-477038 / 06-47341155

Wegens overcompleet te koop: 20 ver-
pakkingen hoorbatterijen van RAYOVAC 
extra model 13 oranje. €25,00. Mail  
pgmbrouw@kpnmail.nl of tel. 
06-18290572

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

Portefeuille verloren tijdens het fi etsen in 
Aarle-Rixtel (29 april). Ook mijn rijbewijs 
zat erin. Zou de vinder a.u.b. contact wil-
len opnemen via 06-17750809

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49, Beek en Donk
0492 468503    www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 16,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 53,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 13,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 27,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 33,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 33,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 37,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 43,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 47,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 53,-

€2.500,00 voor het beste idee

Schrijf je in voor de Peeltrofee 2016

Dochter en zusje van Kristy, 
Hendrik Jan en Olivia van Vuure

Trotse opa en oma: 
Frans en Jeanne Janssens

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Dank,

Op 26 april mocht ik uit handen van burgemeester Henk 
Willems, de onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau, ontvangen. Ik ben daar nog steeds erg blij mee en 
trots op, en wil daarom aan iedereen dank zeggen die dat 
mede mogelijk hebben gemaakt.

Ook wil ik iedereen dank zeggen, voor de vele felicitaties die 
ik heb mogen ontvangen, in welke vorm dan ook.  Het geeft 
energie te ervaren dat je, samen met anderen, mooie dingen 
tot stand kunt brengen, waar een grote waardering voor is.

Ton Schepens

Gefeliciteerd Karel!

Mark: Abraham, proficiat.
Mark: Abraham, proficiat.

www.mooilaarbeek.nl
www.mooilaarbeek.nl

Het laatste nieuws
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Traditionele Aarlese Dorpsfeesten in de volle zon!

Redacteur: Martin Prick

Aarle-Rixtel - De jaarlijkse dorpsfees-
ten beleefden hun 39e editie. Mede 
door het warme en zonnige weer werd 
het een mooi feest.

Markant
Elk jaar zijn de Dorpsfeesten in Aar-
le-Rixtel de opmaat voor de komende 
zomer. Dit jaar liet deze zich alvast in 
volle glorie zien. Een zonovergoten 
jaarmarkt en waterrijke zeskampspelen 
zorgden voor een subtropisch tafe-
reel. Uw redacteur was te gast op het 
‘cultureel gebeuren volwassenen’. Het 
thema is ‘Gelukkig leven en feesten’. 
De bedoeling is dat in een korte vast-
staande tijd op het podium een decor 
wordt opgebouwd en het optreden 
plaatsvindt. In het optreden moet in ie-
der geval een live-gezongen onderdeel 
zijn opgenomen. Oorspronkelijk wa-
ren er 17 deelnemende groepen. Eén 

groep, ‘De Straot’ heeft op het laatste 
moment moeten afzeggen vanwege 
te weinig deelnemers. “Jammer”, zegt 
Ton Slaats, één van de toeschouwers, 
“want dat was altijd een markante 
groep in het dorp.”

Joker
Eén van de onderdelen is de ‘joker’. 
Deze wordt apart beoordeeld en wordt 
door de groep ingeleverd vóór het be-
gin van de spelen. De jokers worden 
beoordeeld door de jury. Een van de 
groepen DVO (Door Vrienden opge-
richt) vindt deze verplichte joker een 
wat afgezaagd thema en maakt een 
kerkgebouw, dat middendoor wordt 
gezaagd. De zaag steekt nog in de jo-
ker. Een andere opvallende joker van 
de groep Blitz bestaat uit een tv, waar-
op een doorlopend journaal is te zien, 
dat wordt gepresenteerd door Milou 
Kos. 

Afwisselend
De eigenlijke optredens beginnen om 
acht uur. Zowel ‘Zo Zin Wai’ als ‘Blitz” 
hebben het schoolleven als thema 
genomen. Omdat de groepen hun 
optredens niet bekend maken is het 
niet te voorkomen, dat dergelijke dou-
blures voorvallen. Vervolgens worden 
de toeschouwers getrakteerd op fees-
tende Boeddhisten en een algemene 
treurnis vanwege het niet geplaatste 
Nederlandse elftal voor het Europees 
Kampioenschap Voetbal door DVO. 
‘Kiele kiele’ beeldt een kinderfeest uit 
met een verrassend goed zingende 
Rachel Gruijters als ingepakt cadeau-
tje. Via een groep pinguïns die via een 
speciale ‘oprit’ het podium bestijgen 
laat het bajeslied van ‘De Heikant’, 
genaamd ‘Wanne Kwats’ zien, dat de 
cultuur binnen de groep op een hoog 
plan staat. De bestorming van de ‘Bas-
tille’ wordt uitgebeeld. Dit begin van 
de Franse Revolutie in 1789 leidde tot 
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Traditionele Aarlese Dorpsfeesten in de volle zon!

Ter ere van het 40-jarig bestaan 

volgend jaar staan er een extra 

aantal evenementen op stapel

het ontstaan van de republiek Frank-
rijk. Het feest na de overwinning sluit 
prima aan bij het thema. Ook ‘’t Club-
ke’ liet zien dat historisch besef hoog 
in het vaandel staat, want zij vierden 
feest rondom de opening van de kiosk 
in het Aarle-Rixtel van 1924. Natuur-
lijk is er op dit moment van de avond 
nog geen uitslag bekend. De groep 

‘L.E.O.’ echter krijgt een ovationeel 
applaus met een act die lijkt op de 
‘Babysit Boogie’. De groep viert haar 
5-jarig bestaan en levert een prima 

prestatie. Een belangrijk gedeelte van 
de optredens is de zang, die in het 
optreden wordt geïntegreerd. Zoals al 
vernoemd, springt vanavond Rachel 
eruit. In het optreden van de groep ‘Zo 
Zin Wai’ wordt perfect gezongen door 
Marly Driessens. Ook de zang van 
Daan van Duppen van ‘’t Clubke’ was 
van grote klasse.

Jubileum
De presentatie van de avond is in de 
vertrouwde handen van Jorg Krij-
nen. Hij verklapt ons, dat ter ere van 

het 40-jarig bestaan volgend jaar er 
een extra aantal evenementen op 
stapel staan. Al heel snel, op 19 juni, 
zal een heuse badkuipenrace worden 
gehouden op het kanaal. De andere 
activiteiten worden ruim van tevoren 
aangekondigd. Het uiteindelijk sluit-
stuk is dan de veertigste editie van 
de ‘Dorpsfeesten’. De MooiLaarbeek-
Krant wenst de ‘stichting dorpsfeesten’ 
veel succes en inspiratie toe bij de or-
ganisatie.

Uitslagen: 
Jeugd: 1e De Muppets; 2e BIG; 3e Blitz 
Kids, Aanmoedigingsprijs: In the Mix
Volwassenen: 1e Troef; 2e Weinig 
Kans; 3e Kiele Kiele, aanmoedigings-
prijs Wanne Kwats en de publieksprijs 
is gewonnen door L.E.O.

Meer informatie over De Dorpsfeesten 
2016 staat op www.dorpsfeesten.info
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Biezenweg 2a   |   Beek en Donk   |   Tel.: 0492-461310  |  www.tuincentrumdebiezen.nl

Fuchsia Zuil Plantjesmarkt

Osteospermum

Knolbegonia

Barcelona Loungeset

90-cm hoog in 
21-cm pot
van € 21,95

Mooie volle planten
10-cm hoog in 9-cm pot
keuze uit:
Verbena, Vlijtig Liesje,
Begonia, Petunia,
Lobelia of Afrikaantjes
van € 5,99

Rozen
1e kwaliteit, 
50-cm lang en
10 takken
per bos
van € 3,50

“Spaanse margriet”
Zonaanbidder 
verkrijgbaar in diverse 
kleuren, 20-cm hoog 
en in 11-cm pot.
€ 1,50 p/stuk

Dubbelbloemig,
verkrijgbaar in 
diverse kleuren 
in 11-cm pot
€ 1,50 p/stuk

Heerlijk geurend en 
goed winterhard.
17-cm hoog en 
in 12-cm pot
€ 1,99 p/stuk

4-delige loungeset. Kleur Ice Grey met
verstelbare rugleuning
voor maximaal zit
comfort.
Van € 1499,-

Deze aanbiedingen zijn geldig 
van 11 t/m 17 mei 2016

nu

€14.99

20%
korting

1 + 1 
GRATIS

nu

€999,-

1e en 2e Pinksterdag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

KnolbegoniaKnolbegoniaKnolbegoniaKnolbegoniaKnolbegoniaKnolbegonia
Dubbelbloemig,
verkrijgbaar in 
diverse kleuren 

€ 1,50 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Barcelona LoungesetBarcelona Loungeset

Heerlijk geurend en 

Lavendel “Hidcote” OsteospermumOsteospermumOsteospermum

verkrijgbaar in diverse 

Freearm Parasol “Miami”

nu

€249,-*

Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”Freearm Parasol “Miami”

nu

€249,-*

Luxe verstelbare parasol met 
duurzaam olifindoek!
ø 3,6 meter of vierkant 3 x 3

RozenRozenRozenRozenRozenRozen
1e kwaliteit, 
50-cm lang en
10 takken
per bos
van € 3,50

PlantjesmarktPlantjesmarktPlantjesmarkt

10-cm hoog in 9-cm pot

Verbena, Vlijtig Liesje,

Lobelia of Afrikaantjes

Tray à 12 stuks

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
Tuincafé

4-delige loungeset. Kleur Ice Grey met
verstelbare rugleuning

Tuinmeubel weken!

Deze aanbiedingen zijn geldig 

nu

€3.99

Terras & Balkon
Een sierraad voor elke tuin! 
Perkgoed ø 50-cm in 27-cm schaal. Van € 12,99Perkgoed ø 50-cm in 27-cm schaal. Van € 12,99

OsteospermumOsteospermum
“Spaanse margriet”
Zonaanbidder 
verkrijgbaar in diverse 
kleuren, 20-cm hoog kleuren, 20-cm hoog 
en in 11-cm pot.
€ 1,50 p/stuk

Zonaanbidder 
verkrijgbaar in diverse 
kleuren, 20-cm hoog 

nu

€7.99
1 + 1 
GRATIS

nu

€1.99

van 11 t/m 17 mei 
BBQ-dagen

Op al onze WEBeR en nAPOLEON BBQ

*Exclusief voet
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Redacteur: Dieuwke Kommerij 

De Harmonie St. Caecilia Lieshout/
Mariahout viert van vrijdag 8 tot en met 
zondag 10 juli haar 140-jarig bestaan. 
Het belooft een groots jubileumfeest te 
worden in de feesttent op het Floreffeplein 
in Lieshout. Herman van Loen en Jacques 
Kals vertellen over eerdere jubileum-
feesten, een stukje geschiedenis en de 
betekenis van de harmonie voor henzelf.    

Persoonlijk
Het gedenkboek 'Lieshout Suite 1976', 
het jubileumboek van 2001, manu-
scripten en krantenknipsels liggen klaar 
voor het gesprek. De verhalen komen 
als vanzelf naar boven. Het zou De 
MooiLaarbeekKrant niet misstaan om met 
een speciale editie de rijke historie van de 
harmonie op te tekenen. We richten ons 
vandaag op de persoonlijke verhalen van 
twee betrokken leden: Herman van Loen 
en Jacques Kals. 

We beginnen met het verhaal van Jacques 
Kals. Vanaf mei 1995 is hij betrokken bij de 
harmonie. Hij vertelt: “Ik weet dat ik met 
griep in bed lag en Herman aan de deur 
kwam. Hij wilde polsen of ik secretaris 
wilde worden bij de harmonie. Ik bezocht 
altijd al de concerten van de harmonie en 

als 12-jarig jochie speel-
de ik klarinet bij de schoolharmonie. Als 
Limburger zit blaasmuziek gewoon in mijn 
bloed, dus over mijn antwoord hoefde ik 
niet lang na te denken.” 

Het persoonlijke verhaal van Herman van 
Loen en de harmonie begint in 1966. Hij 
vertelt: “Er was sprake van een bestuurscri-
sis bij de harmonie. Er zat geen 'schwung' 
meer in. Tijn Swinkels van Bavaria wilde, 
als nieuwe president, het draagvlak onder 
de bevolking vergroten. Hij vond dat het 
90-jarig bestaan gevierd moest worden. 
Op een zaterdag werd ik overrompeld door 
een serenade en werd mij medegedeeld dat 
ik een erebaantje als commissaris kreeg. 
Vanaf die tijd loop ik mee, in jacquet. Dat 
geeft cachet, iets dat in Limburg gewoon 
is, maar dat wij beschouwen als uniform”, 
voegt Herman lachend toe.  

100 en 125 jaar
“Het 100-jarig bestaan was een ongekend 
dorpsfeest”, vertelt Herman. “Twee fig-
uren, burgemeester Piet van Hout en Tijn 
Swinkels van Bavaria, verhieven elkaar in 
het kwadraat en het lukte hen om er veel 
mensen bij te betrekken. De rol van Arnold 
Aalders, moet ik daarbij niet vergeten. Hij 
is veertien jaar secretaris geweest.” Het 
werd ook het jaar van de wereldprimeur 
'Lieshout en zijn molens', een suite ge-

componeerd door 
professor Badings, 
waarin het geluid 
van de molens hem 
inspireerde. “Het 
was een grensver-
leggend, vernieu-
wend stuk voor die 
tijd en iedere goede 
muzikant kent het 
inmiddels”, licht 
Jacques toe. Zelf 
beschouwt Jacques 
het 125-jarig jubile-
um van 2001 als één 
van de hoogtepunt-
en. Dat was negen 
dagen feestvieren 
met voor iedereen 

wat wils. Trots is hij ook op het gelegde 
contact met 'Musikverein Dotternhausen', 
onder Stuttgart, waarmee meerdere uitwis-
selingen plaatsvonden. 

“De harmonie is als cement voor het dorp”
“Ik heb veel te danken aan de harmonie”, 
vertelt Herman van Loen. “De harmo-
nie heeft mij vriendschappen opgeleverd. 
Steph Zoetmulder heeft mij geleerd om een 
boek te schrijven en als voorzitter leerde ik 
te praten voor de groep.” Jacques Kals ver-
woordt zijn passie als volgt: “De harmonie 
zit in mijn bloed en wortels. Het is eeuwige 
liefde.” De harmonie, daar zit muziek in, 
dat moge blijken. Er wordt al gespaard 
voor het tweede eeuwfeest in 2076, maar 
8, 9 en 10 juli kunnen veel muziekliefheb-
bers nu meemaken! 

Zie ook: www.harmonielieshout.nl

140 JaaR: hArMonIE sT. cAeCilIA140 JaaR: hArMonIE sT. cAeCilIA140 JaaR: hArMonIE sT. cAeCilIA

als 12-jarig jochie speel-

componeerd door 
professor Badings, 
waarin het geluid 
van de molens hem 
inspireerde. “Het 
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wend stuk voor die 
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muzikant kent het 
inmiddels”, licht 
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um van 2001 als één 
van de hoogtepunt-
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De harmonie zit in mijn bloed en 
wortels. Het is eeuwige liefde
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

GELDIG VAN 13 T/M 15 MEI

VANAF WOENSDAG 11 MEI

    

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

  

KIWI GOLDGEMARINEERDE 
VARKENSRIBEYE*

PETIT PAINS

PACKHAM’S 
TRIUMPH PEREN

TUINKRUIDEN

Dames t-shirt

Vruchtensap

Heren t-shirt

Chocoladereep

Limoenen

Bananen

Dagelijks in ons 
assortiment 

Herman van Loen en Jacques Kals

Samen repareren bij Repair Café Laarbeek
Laarbeek - De Dorpsraad van Lieshout houdt 
op woensdag 18 mei het maandelijkse Repair 
Café. In het Dorpshuis Lieshout draait het dan 
allemaal om repareren en ontmoeten. Tussen 
13.30 en 16.00 uur staan diverse vaklieden 
voor u klaar.

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

Door repareren te promoten wil de Dorpsraad 
van Lieshout bijdragen aan het verkleinen van 
de afvalberg. In Nederland gooien we ontzet-

tend veel weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. Met het Re-
pair Café wil de Dorpsraad daar verandering in 
brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwoners van Laar-
beek en omgeving. Het dient ook om bewoners 
op een andere manier met elkaar in contact 
te brengen. En te ontdekken dat er heel veel 
kennis en praktische vaardigheden 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 re-
pareren leuk is, en vaak heel makkelijk. 
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Beek en Donk – De Vrouwenbewe-
ging Beek en Donk nodigt haar le-
den uit voor de moederdagviering op 
dinsdag 17 mei. De avond begint om 
20.00 uur. 

Op deze avond treden ‘T’s alt wa’ uit 
Sint-Oedenrode op. Zij spelen komi-
sche stukjes en sketches zodat de be-
zoekers weer flink kunnen lachten. De 
organisatie wenst iedereen een ont-
spannen fijne avond toe.

Beek en Donk - Vanaf deze week kun 
je, naast de online-voorverkoop, ook 
je WiSH Outdoor tickets kopen bij de 
regionale voorverkoopadressen. In 
Beek en Donk kun je bij Snackbar De 
Beemd en supermarkt PLUS Van Bal-
kom je tickets kopen. 

Buiten Beek en Donk kun je bij de 
Mensroom in Helmond en bij 2Faces 
Fashion in Gemert voor je WiSH Out-
door tickets terecht. Zorg dat je er op 
tijd bij bent, want de verkoop gaat 
hard. Héél hard. Zowel de vrijdag, za-
terdag en de zondagtickets gaan als 
warme broodjes over de toonbank en 
de organisatie verwacht dan ook ruim 
voor het festival uit te gaan verkopen. 
Er wordt bij de lokale verkooppunten 
dit jaar door Ticketscript een betaling 

fee van €2,00 per ticket gerekend, 
maar daarvoor krijg je wel een tof (ca-
deau)hoesje waar je ticket in verpakt 
wordt. Bij de tickets voor de zondag is 
er dit jaar een splitsing gemaakt in 12-, 

17- en 18+ tickets dus zorg dat je het 
juiste ticket koopt. Camping- en mun-
tentickets zijn uitsluitend verkrijgbaar 
via de website van WiSH Outdoor.

Moederdagviering bij de 
Vrouwenbeweging

Mariahout – De KBO houdt op 
donderdag 9 juni het toneelstuk 
‘Zoeken’. Dit gaat over Dementie.

De avond begint om 19.00 uur in 
de zaal van het Buurthuis, wat om 
18.30 uur open gaat. De avond is 
gratis en voor iedereen toeganke-
lijk. Men dient zich wel aan te mel-

den bij de inloop of bij Anny van 
Lierop. 

Leden van de KBO gaan op vrijdag 
10 juni uit eten bij de Pelgrim. De 
kosten zijn €20,00 per persoon. De 
aanvangstijd komt in de nieuws-
brief te staan. Aanmelden kan bij 
de inloop of bij Anny van Lierop.

Toneelstuk en diner met KBO 
Mariahout

shoeby.nl Piet van Thielplein 46, Beek en Donk

op de hele collectie

20% 
korting*  

Shoeby Beek en Donk is vernieuwd! 
Vier het feest met ons mee van 
woensdag 11 t/m zondag 15 mei.

De eerste 25 klanten ontvangen 
woensdag maar liefst 50% korting* 
op hun aankopen!

heropening
feestelijke

* De korting is geldig van 11 t/m 15 mei 2016 
op de originele prijs van de artikelen uit 
de hele collectie van Shoeby Beek en Donk. 

Shoeby Beek en Donk is vernieuwd! 
Advertorial

Shoeby Beek en Donk is totaal ver-
nieuwd en heropent op woensdag 11 
mei haar deuren! Wij nodigen jou uit 
om dit met ons te komen vieren. Kom 
een kijkje nemen in dit modeparadijs 
met de nieuwste musthaves voor 
dames, heren en kids. In het gloed-
nieuwe concept en opgefriste interi-
eur shop je nu de perfecte outfit voor 
iedere gelegenheid! Van woensdag 
11 tot en met zondag 15 mei profite-
ren alle klanten van een spetterende 
voordeelactie. Op zaterdag 14 mei 
is er een beauty expert in de winkel 
om jou de perfecte look te geven bij 
je outfit. 

Dit is dus het perfecte moment om 
jouw basisgarderobe een upgrade te 
geven. De Personal Shoppers helpen 
je graag om een nieuwe fashionable 
outfit te vinden die helemaal bij jou 
past. Met fashion draait het immers 
maar om één ding: jezelf blijven! Ca-
sual chic, sporty glamorous en feeste-
lijk stoer. Voor ieder wat wils. Omdat 
je natuurlijk het liefst zo lang mogelijk 
wilt genieten van jouw nieuwe aan-
kopen, geven de Personal Shoppers 
je graag advies over het combineren 
van items zodat je ze nog het hele 
seizoen (of zelfs langer!) kunt dragen.

Van fashion tot beauty
Shoeby heeft altijd de nieuwste 
fashion voor een vriendelijke prijs. 
Het dameslabel Eksept vind je exclu-
sief bij Shoeby. Voor de kids zijn er de 
eigen labels: Jill en Jilly voor meiden 
en Mitch en MTC voor de jongens. 
De heren shoppen het eigen label 
Cult Edition. Style je outfit af met de 
leukste accessoires en maak je look 
compleet met een paar toffe schoe-
nen. Ontdek ook de heerlijke Eksept 
cosmeticalijn, met onder andere bad- 
en doucheproducten. Leuk om (je-
zelf) cadeau te doen!

Jouw Personal Shopper
Wanneer je naar Shoeby komt, krijg 
je persoonlijk advies van Jouw Per-
sonal Shopper om die stoere, casual 
of chique outfit te vinden. Iedere dag 
staat het team klaar om jou van top 
tot teen te stylen! En mocht het je 
even niet uitkomen, dan maak je heel 
eenvoudig een afspraak met een Per-
sonal Shopper in de winkel. Shop jij 
liever vanuit huis? Op Shoeby.nl vind 
je de hele collectie ook online, 24/7 
online shoppen dus! Wil je nog meer 
inspiratie op het gebied van styling? 
Via de blog van Shoeby (shoebyblog.
nl) word jij dagelijks op de hoogte ge-

houden van de laatste fashion trends 
en leukste lifestyle nieuwtjes. 

Over Shoeby
Shoeby heeft een uniek en bijzonder 
concept waarmee zij zich weten te 
onderscheiden binnen de Nederland-
se mode-industrie. In ruim 35 jaar is 
Shoeby uitgegroeid tot een toonaan-
gevende retail- en full service franchi-
se organisatie in Nederland en België. 
Het van oorsprong Brabantse mode-
bedrijf heeft met modische, betaalba-
re en eigen ontworpen collecties een 
serieus aandeel in de Nederlandse 
mode branche. Een groot team van 
designers ontwikkelt wekelijks de 
meest trendy collecties. Shoeby heeft 
een duidelijke visie over mode, win-
kelbeleving, winkeluitstraling en hoe 
klanten geadviseerd moeten worden. 
Ze wil een oprechte, persoonlijke 
band tussen haar klanten en mede-
werkers creëren. Deze persoonlijke 
communicatie met klanten is ook een 
belangrijke en onderscheidende suc-
cesfactor. 

Graag tot ziens bij Shoeby aan de Piet 
van Thielplein 46 te Beek en Donk.

VAN SCHIJNDEL 
WONEN

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

2e pinksterdag open vanaf 12 uur. 
Volg ons!

WiSH tickets te koop via regionale voorverkoopadressen

Fotograaf: Joost Duppen

Kamerkoor Cantique zingt 
tijdens open atelier route

Fotoclub PTCC Brabant kan 
nieuwe leden plaatsen

Aarle-Rixtel/Gemert - Kamerkoor 
Cantique is een gemengd koor uit 
Aarle-Rixtel en omgeving met een re-
pertoire van barok tot romantiek. Het 
koor bestaat sinds 1992 en staat on-
der leiding van Rob Rassaerts.

Op zondag 15 mei zingt Cantique in 
de Nazareth-ateliers in het school-
gebouw van het voormalig klooster 
Nazareth, Binderseind 32 in Gemert. 
Dit gebeurt in het kader van de open 
atelier route aldaar. De ateliers bestaan 

30 jaar, Cantique heeft er al vele jaren 
een muzikale bijdrage verzorgd. Ze 
zingen daar in een informele sfeer, a 
capella, bij mooi weer buiten in de tuin 
en brengen ongeveer vijftien werkjes 
ten gehore. Die zijn van zeer uiteenlo-
pende aard, U hoort wat van Mozart, 
Purcell, Di Lasso en Dowland, maar 
ook werk van Elgar en Saint Saëns. De 
aanvang is 15.30 uur en de toegang 
geheel gratis. 

Aarle-Rixtel – Fotoclub PTCC Brabant, 
gevestigd bij de Dreef in Aarle-Rixtel 
aan de Duivenakker 76, kan nieuwe 
leden plaatsen.

Zij zijn een fotoclub in de regio Hel-
mond en omstreken. Heeft u foto-
grafie als hobby en wil je kennis de-

len met andere fotografen of wil je 
als beginnend fotograaf uw kennis 
vergroten, zij kunnen weer nieu-
we leden plaatsen. Kijk daarvoor op 
www.fotoclubhelmond.ptcc.nl. U kunt 
ook contact met hen opnemen via 
e-mail: fotoclubhelmond@ptcc.nl. 
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel - Bavaria heeft samen 
met de landbouwers een systeem 
bedacht om proceswater terug te 
brengen naar de landbouwgron-
den. Voorheen werd dit water na 
reiniging geloosd op de Goorloop.

Landbouwwater
Het project Bier-Boer-Water is bij 
de landbouwers in de omgeving 
een bekend begrip. Samen met de 
boeren in de omgeving probeert 
Bavaria te komen tot een goed ge-
bruik van het opgepompte grond-
water voor de fabricage van bier. 
Daarnaast helpen de landbouwers 
in de omgeving mee door gerst te 
verbouwen, die aan alle voorwaar-
den voldoet om een kwaliteitsbier 
te kunnen brouwen. Voor de fa-
bricage van een flesje bier zijn drie 
flesjes water nodig. Deze twee 
flesjes restwater worden gebruikt 
voor reiniging van grondstoffen 
en materialen voordat er opnieuw 
afgevuld gaat worden. Dit zo-
genaamde proceswater werd tot 
voor kort via de zuiveringsinstal-
latie geloosd op de Goorloop. Het 
water was geen drinkwater, maar 
kon nog prima dienstdoen als wa-
ter voor de landbouw. 

Tweeledig
Het nieuwe peilgestuurd drainage 
systeem (PGS) op het perceel van 
de familie Van Dijk is een nieuwe 
ontwikkeling in de verhouding 
tussen brouwer en landbouwer. 
Het proceswater van de brouwerij 
wordt namelijk door een lange lei-
ding naar een put gestuurd, waar 

het water door drainagebuizen 
gaat, die het water afstaan aan de 
landbouwgrond. Eigenlijk is dit dus 
irrigatie. Het voordeel van deze 
methode is een betere beheersing 
van de grondwaterstand. De nieu-
we aanvoerput van water zorgt 
voor voldoende water in droge tij-
den. Als er te veel hemelwater valt 
wordt dit door een leiding auto-
matisch vanuit de put geloosd op 
het Wilhelminakanaal. Dit gebeurt 
ook, als er te veel aanvoer is van-
uit de brouwerij. Anderzijds kun-
nen de aanwezige aanvoerbuizen 
een drainagetaak op zich nemen, 
doordat een teveel aan hemelwa-
ter via de put op het kanaal wordt 
geloosd.

Voorbeeldfunctie
De heer Arnaut van Loon van 
het KWR Watercycle Research 
Institute heeft de aanleg van het 
nieuwe systeem begeleid en was 
betrokken bij de aanleg ervan. Er 
wordt op dit moment nog maar 
heel erg weinig water vanuit de 

waterzuivering van Bavaria ge-
bruikt om deze nieuwe installatie 
van water te voorzien. Er zijn dus 
nog uitbreidingsmogelijkheden. 
Het ligt dan ook in de lijn der ver-
wachtingen, dat in de toekomst 
meer landbouwers op deze ma-
nier het water gaan hergebruiken. 

Vooral in de lente is de grond erg 
droog en de planten hebben juist 
op dat moment veel water nodig. 
Dit is dus het seizoen, waarin een 
watertekort dreigt. De grassoorten 
wortelen dan niet diep genoeg om 
het lage grondwater te kunnen 
bereiken. Nick van Eekeren van 

het Louis Bolk instituut nam de 
aanwezigen mee naar een plaats 
midden op het land, waar hij met 
een grasmonster een en ander 
duidelijk maakte. Ook vanuit het 
ZLTO (ZuidNederlandse Land- en 
Tuinbouwondernemers) was er 
belangstelling. De heren Gerard 

Nabuurs en Bart Pardoel hebben 
erg veel belangstelling voor deze 
nieuwe samenwerking tussen de 
industrie en de landbouwers. Niet 
elk bedrijf moet veel overbodig 
proceswater kunnen lozen. Op 
het moment zijn met het groen-
teverwerkingsbedrijf ARDO in 
Nederland en België gesprekken 
gaande om op de hier in Lieshout 
geïntroduceerde manier, hun 
overtollige proceswater beter te 
benutten.

Overtollig water van Bavaria laat planten beter groeien

In bed met...Ilse Barten
Redacteur:      Joey van der Leemputten
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

In bed met… is een nieuwe rubriek 
waarin inspirerende personen uit 
Laarbeek op informele wijze letterlijk 
het hemd van het lijf gevraagd worden. 
Deze keer spreekt onze redacteur met 
Ilse Barten.

Vertel eens. Met wie ligt de redacteur in bed?
“Met Ilse Barten. Ik ben 44 jaar en gebo-
ren en getogen in Mariahout. Getrouwd 
met Erik Barten en samen hebben we 4 
kinderen, twee jongens en twee meis-
jes. In het dagelijks leven werk ik als 
zelfstandige. Na ruim 15 jaar ervaring 
bij een groter landelijk accountantskan-
toor ging mijn voorkeur toch uit naar 
het kleinschalige en meer persoonlij-
ke benadering. Daarom run ik nu een 
eigen administratiekantoor aan huis. 
Daarnaast ben ik penningmeester bij 
het Openluchttheater Mariahout.”

Hoe ben je bij Openluchttheater 
Mariahout (OLTM) terecht 
gekomen?
“Nadat Ad van de 
Vossenberg had 
aangegeven 

na 38 jaar zijn bestuursfunctie neer te 
willen leggen, is het bestuur op zoek ge-
gaan naar een nieuwe penningmeester. 
Over de vraag of ik zijn opvolger wilde 
worden, hoefde ik niet lang na te den-
ken. Zodoende ben ik sinds 1 februari 
2015 officieel lid van het bestuur van 
OLTM.”   

Waar houd je je binnen 
OLTM zoal mee bezig?
“Als penningmeester 
ben ik met name ver-
antwoordelijk voor de 
geldstromen, het in 
de gaten houden dat 
facturen tijdig betaald 
en ontvangen worden, 
het opstellen en analy-
seren van de jaarcijfers, 

et cetera. Verder vergaderen we als be-
stuur regelmatig en nemen we gezamen-
lijk beslissingen op het gebied van onder 
andere de programmering, investeringen 
en PR.”

Ben je een theaterliefhebber?
“Jazeker! Ook voordat ik in het be-

stuur kwam, bezocht ik regel-
matig met veel plezier voor-

stellingen. Niet alleen in ons 

eigen OLTM, maar ook in de regionale 
(binnen)theaters ben ik te vinden.” 

Wat is de leukste show die je tot nu toe 
hebt meegemaakt?
“Sowieso de indrukwekkende muzikale 
optredens van Miss Montreal en Guus 
Meeuwis en de gezellige, humoristi-
sche Zomertonavonden. Daarnaast is de 
voorstelling van Petazzie mi Skrûwsaus, 
inmiddels alweer een aantal jaren gele-
den, me nog heel goed bijgebleven.”

  Naar welke show kijk je dit OLTM-                          
  seizoen het meeste uit?

“De programmeringscommissie 
heeft weer heel veel werk verzet 

om een prachtig programma 
samen te stellen. Natuurlijk 

belooft 15 juli 

met 

een uitverkocht optreden 
van BLØF een prachtige avond te wor-
den, maar ook Gerard van Maasakkers, 
De Zomerton en de cabaretiers Andy 
Marcelissen en Rob Scheepers hebben al 
vaker bewezen garant te staan voor een 
geweldige avond. Verder hebben we 
ook dit jaar weer mooie muziekavonden 
en toneel- en kindervoorstellingen in het 
vooruitzicht.”

Wat doe je graag buiten je werk om?
“In de weekenden sta ik vaak langs 
het sportveld om naar wedstrijden van 
de kinderen te kijken. Maar zelf ben ik 
ook regelmatig óp de tennisbaan te vin-
den. Ook zijn we momenteel met ons 
comité volop bezig om de aanstaande 
Roefeldag in Mariahout te organiseren. 
Daarnaast zing ik graag met ons gele-
genheidskoortje Rejoice en kijk ik ernaar 
uit om weer met Kiek Ons (ons klets-
avondgroepje) aan de slag te gaan voor 
het jubileumjaar van de Heikneuters!” 

Met wie zou je graag nog een keer in 
bed willen liggen?
“Mmm, lastige vraag… Hoewel ik 
het erg gezellig vond met de redac-
teur, zou ik gaan voor Chris Martin 
van Coldplay. Uiteraard om zijn 
mooie muziek, haha!”

Het ligt in de lijn der verwachting dat in de 

toekomst meer landbouwers op deze manier 

water gaan hergebruiken
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Handen ineengeslagen voor een duurzaam Laarbeek

De gemeente Laarbeek heeft geld 
gereserveerd voor duurzaamheid. 
Maar tot nu ontbreekt het aan con-
crete plannen. Daarom hebben wij 
de handen ineengeslagen. 

Duurzaam Laarbeek is een bur-
gerinitiatief dat voor én met jou je 
woon- en werkomgeving verder 
verbetert. We hebben elkaar ont-
moet tijdens het Energiecafé in de-
cember, wat toen georganiseerd 
was door politieke partij de Werk-
groep. Met een enorme diversiteit 
aan deskundigheid en maatschap-
pelijke ervaringen, maar met een 
gezamenlijke missie - een duurzaam 
Laarbeek – hebben we afgesproken 
elkaar opnieuw te ontmoeten. In 
een energieke vergadering in febru-
ari hebben wij onze doelstellingen 
geformuleerd. We waren het hele-
maal eens: wij willen niet wachten. 
Wij willen beginnen!

De doelstelling van duurzaam Laar-
beek is het bereiken van energie-
neutraliteit in Laarbeek door middel 
van energiebesparing en bewust-
wording van de lokale bevolking en 

bedrijven enerzijds en het duurzaam 
lokaal opwekken van energie ander-
zijds. Wij gaan dat bereiken door het 
opzetten en uitvoeren van diverse 
projecten voor bewoners van Laar-
beek, van basisschoolleerlingen tot 
senioren. Onze vrijwilligers willen 
je ook inspireren en ondersteunen 
om (sociale) duurzaamheid binnen 
je eigen leven, huis, werk, straat en/
of wijk te integreren. En daar het 
plezier en de voordelen van te erva-
ren, zodat het toegevoegde waarde 
heeft. 

Hoe dan?  Door ……
• het aandragen van realistische op-

lossingen voor jouw woning, zoals 
bijvoorbeeld objectieve ervarin-
gen met zonnepanelen en isolatie.

• informatiebijeenkomsten te orga-
niseren

• samen met bewoners van een 
straat eens te brainstormen over 
hun collectieve mogelijkheden

• kennis die vrijwilligers uit hun da-
gelijkse werk hebben te delen en 
daarmee onze eigen omgeving te 
verbeteren

• basisschoolleerlingen bewust te 

maken van hun invloed op de 
toekomst

• het bieden van een on- en offline 
platform om Laarbeekse kennis en 
ervaringen met elkaar te delen.

Zo doen we het met elkaar en voor 
elkaar! 
We zijn een uiteenlopend gezel-
schap, variërend van professionals 
met jarenlange ervaringen met 
energiebeleid, deskundigen met 
veel ervaring in het analyseren van 
de duurzaamheid van woningen, tot 
hardwerkende vrijwilligers die via 
social media hun steentje bij gaan 
dragen. Wij gaan er een succes van 
maken.

Wil je meer weten over onze plan-
nen? Kijk dan eens rond op www.
duurzaamlaarbeek.nl   Natuurlijk zijn 
we als ‘duurzaam laarbeek’ ook te 
bereiken via Facebook en Twitter.

Heb je ideeën? Of beter nog 
… wil je meedoen? Welkom! 
Neem contact op met Ton Son-
neveldt of met Wim Hijnen: 
ton.sonneveldt@hotmail.com. Tel. 
0492 462190.

LEZERSPODIUM

Vlnr: Jos Gruijters, Veerle van Schayk, Johan Frenken, Theo van Hoek. Jan Sprengers,  Wim Hijnen, Marthijn 
Junggeburth, René van Heugten, Jan Brans, Ton Sonneveldt, Rick van Bree, Gert-Jan van Kesteren en Han van Oirschot

Open Dag trimbaan Mariahout 
Mariahout - Iedereen is zaterdag 
21 mei van harte welkom om tus-
sen 13.30 en 16.00 uur een kijkje 
te komen nemen op de trimbaan 
in Mariahout. Op deze trimbaan 
in de bossen van Mariahout kun 
je heerlijk wandelen, hardlopen of 
oefeningen doen met behulp van 
toestellen. 

Sportcoach Jaccy van den Enden 
van ViERBINDEN is aanwezig om 
mensen desgewenst uitleg te ge-
ven over het gebruik van de toe-
stellen. Ook kinderen worden 
uitgedaagd om actief te zijn op 
de trimbaan en hun beste beentje 
voor te zetten.

Trimbaan opgeknapt
De trimbaan wordt beheerd en on-
derhouden door vrijwilligers van 
Zorg om ’t Dorp. Vorig jaar werden 
ze geconfronteerd met vandalisme 
en vernielingen. Tijdens NLdoet 
en met vrijwilligers van WiSH/FR-
WRD is hard gewerkt om de trim-
baan weer tiptop in orde te maken. 
Kom kijken en gebruikmaken van 
deze mooie sportieve voorziening! 

Voor meer informatie kunt u te-
recht bij Henrie Bouwmans, mail:
hjmtbouwmans@onsbrabantnet.nl  of 
tel. 0499-421750 of Ton Leenders, mail: 
lleenders@onsbrabantnet.nl.

Beek en Donks Gemengd Koor 
in het Concertgebouw
Beek en Donk - In het 
Concertgebouw in Amsterdam 
vindt 2e Pinksterdag, 16 mei, het 
Koninklijk Korenfestival plaats. 
Meer dan 55 koren met in totaal 
meer dan 2500 zangers zullen in 
verschillende zalen van zich laten 
horen. Ook het Beek en Donks 
Gemengd Koor neemt aan dit ko-
renfestival deel. 

De plenaire opening is om 11.00 
uur en wordt verzorgd door 
Merlijn Twaalfhoven. De beken-
de mezzosopraan Tania Kross zal 
het festival afsluiten. Er is een 
grote verscheidenheid aan koren; 

niet alleen het bekende Westland 
Mannenkoor is aanwezig, maar 
ook studentenkoren, kamerko-
ren, grote, kleine, moderne en 
eigenwijze koren in alle moge-
lijke samenstellingen. Wij nodi-
gen iedereen, die in de gelegen-
heid is, uit om te komen luisteren 
naar fijne muziek in het prachtige 
Concertgebouw met de mooiste 
akoestiek van Nederland. 

Het Beek en Donks Gemengd Koor 
gaat na afloop met de bus naar 
Haarzuilens om daar de dag met 
een diner af te sluiten.

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

Pannen-/verhuislift

Een andere kijk op dementie: 
intuïtie en dementie
Laarbeek/Helmond - Communiceren met 
iemand met dementie is niet altijd een-
voudig. Er kunnen onverwachte gevoelens 
zijn en vaak is het confronterend om je 
naaste te zien veranderen.  Waar luister je 
naar in de communicatie met iemand met 
dementie?  Hoe vang je een onderliggen-
de boodschap op? En hoe kom je als man-
telzorger aan jezelf toe? Op welke manier 
kun je plezier en creativiteit inzetten bij de 
zorg voor iemand met dementie? 

Evelien Pullens, leraar intuïtieve ontwik-
keling, theatermaker en schrijfster, is op 
donderdag 19 mei te gast in het Alzhei-
mer Café te Helmond om deze vragen te 
bespreken. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetings-
plaats voor iedereen die met dementie, 
in welke vorm dan ook, te maken heeft. 
In een ongedwongen sfeer kunt u lot-
genoten ontmoeten, informatie krijgen 
en ervaringen delen. Elke derde donder-

dagavond van de maand in Zorginstel-
ling Alphonsus, Hoofdstraat 176, Mier-
lo-Hout in Helmond.  

Als u een bezoek wilt brengen aan het 
Alzheimer Café kunt u op 19 mei zon-
der aanmelding vooraf langskomen. De 
entree is gratis. Vanaf 19.00 uur bent u 
van harte welkom voor een kopje koffie 
of thee, het programma start om 19.30 
uur. Na de inleiding is er tijd voor een 
drankje. Daarna kunt u vragen stellen en 
in discussie gaan. Rond 21.00 uur, na de 
afsluiting, is er gelegenheid om nog iets 
te drinken en na te praten. Het Alzheimer 
Café sluit om 21.30 uur. 

Het Alzheimer Café is ook bedoeld voor 
de inwoners van Laarbeek. Als u voor-
af vragen heeft kunt u contact opne-
men met Lies van Houtem, Stichting 
LEVgroep Leven & Verbinden, telefoon 
0492-598989 (tijdens kantooruren).

BINDERSEIND 1 • 5421 CG GEMERT
T: +31 492-392498

E: INFO@GEERTSMAKELAARDIJ.NL

WWW.GEERTSMAKELAARDIJ.NL

MAKELAARS •  TAXATEURS
Geerts

HEIKAMPSEWEG 28 
DE MORTEL: 

Voormalige stallen/bijgebouwen met ondergrond:

Gesplitste nog te renoveren woonboerderij 
(stalgedeelte) is gelegen op een absolute toplocatie 
in De Mortel aan de rand van de bebouwde kom. 
Dit biedt een uitzonderlijke mogelijkheid om uw 
droomhuis te realiseren.
Perc.opp:  1500 m2 (met meer grond bespreekbaar)
Inhoud:  875 m3 

Vraagprijs: € 210.000,-
Percelen (akkerbouw) landbouwgrond 
nabij Heikampseweg 28 De Mortel. 

Perceel I: 2 ha 24a 71ca. Gemeente Gemert 
(De Mortel) gedeelte van G, nummer 1473
Perceel II: 2 ha 26a 32ca. Gemeente 
Gemert (De Mortel) gedeelte van G, 
nummer 1121. 

De percelen kunnen samen of per 
perceel gekocht worden, prijs n.o.t.k. 

Deze voormalige stallen 
zijn gelegen aan de 
Heikampseweg te De 
Mortel en mogen gebruik 
worden voor opslag.

I: Voormalige veldschuur 
opgetrokken in (steens) metselwerk 
en met golfplaten gedekt. 
De schuur is bereikbaar middels 
schuur- en loopdeur. 
Afmeting: 18.50 x 10.90 meter.

II: voormalige varkensstal 
opgetrokken in spouw metselwerk 
en met golfplaten gedekt. 
De stal is bereikbaar middels stallen 
kanteldeur en loopdeur.
Afmeting: 38 x 8.60 meter.

De schuren kunnen 
samen of per schuur gekocht 
worden, prijs n.o.t.k.
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Verzekeringen | Hypotheken | Financieringen | Betalen en Sparen
Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu

Ga je binnenkort samenwonen? Kijk op onze (vernieuwde) website voor 5 handige tips!

Nationale Molendagen tijdens Pinksterweekend
Lieshout - Het is weer het week-
end van de Nationale Molenda-
gen. Beide Lieshoutse molens 
staan op zaterdag 14 en zondag 
15 mei weer in het zonnetje en 
staan ook de beide molens in Lie-
shout weer in het zonnetje.

Molen De Vogelenzang aan de 
Molendreef is de oudste van de 
twee molens in Lieshout en dateert 
van 1819. Deze molen is nu een 
korenmolen, maar in het verleden 
is De Vogelenzang ook in gebruik 
geweest als oliemolen en als pel-
molen. In de oliemolen werd veelal 
voor lokaal gebruik olie gewonnen 
uit ter plaatse geteelde gewassen 
voor bakken en braden van voed-
sel en als brandstof voor olielamp-
jes. In de pelmolen werd vroeger 
gerst tot gort gepeld.

Molen De Leest aan de Molen-
straat in Lieshout is een koren-
molen die in 1899 is gebouwd. 
Eigenlijk is dat vreemd, omdat er 
toen al volop stoommachines, die-
selmotoren en ook elektrische mo-
toren waren waar je dag in dag uit 
bedrijfszekerheid mee had, anders 

dan met een windmolen, die alleen 
werkt als het voldoende waait. 
Maar te verklaren omdat de veest-
apel in die jaren enorm is gegroeid 
en er grote behoefte was aan voer. 
Het molengebouw is toen nieuw 
gemetseld, het volledige interieur 
is afkomstig van molens die in die 
tijd in grote aantallen werden ge-
sloopt, en is soms honderden jaren 
oud. Zo heeft De Leest een mole-
nas (waar de wieken aan vastzit-
ten) van het merk Nolet, waarvan 
er nog maar 4 in Nederland zijn, 
deze as is ruim 170 jaar oud. 

De Leest is zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur en zondag van 11.00 tot 
16.00 uur te bezoeken. De Voge-
lenzang is zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur te bezoeken.
Op beide molens krijgt u zaterdag 
vanaf 11.00 uur een pannenkoek 
aangeboden, zolang ze beslag 
kunnen maken.

U bent van harte welkom om deze 
monumenten in de eigen woon-
plaats te komen bezoeken! Wie 
weet vindt u het zo boeiend dat u 
zelf molenaar wil worden.

Laarbeek – De eerste editie van de 
culinaire beleving LOS op ’t Veld 
maakt een vliegende start. Een 
week voor opening van het tijdelij-
ke restaurant zijn er nog slechts 78 
diner plaatsen en 275 lunch stoelen 
beschikbaar. LOS op ‘t veld, een 
initiatief van Robert de Jong, is een 
pop-up restaurant midden in het 
weiland gelegen in Mariahout. 

In samenwerking met lokale on-
dernemers organiseert Robert een 
culinaire beleving door een week 
lang lunch & diner te verzorgen met 
voornamelijk producten uit de eigen 
gemeente. 

Initiatiefnemer Robert de Jong heeft 
jarenlang in de eventbranche ge-
werkt en is gespecialiseerd in het 
organiseren van events op locatie, 
een pop-up restaurant opzetten in 
eigen omgeving is altijd al een jon-
gensdroom geweest. Zelf woont 
Robert in Beek & Donk en ziet dat 
deze streekproducten zoals toma-
ten, asperges & bier de gehele we-
reld over gaan. Graag geeft Robert 
de leveranciers van deze prachtige 
producten een podium en laat dit 
samenkomen met zijn passie: het or-
ganiseren van events in zijn pop-up 
restaurant LOS op ’t veld.

LOS staat voor Laarbeek Op Smaak. 

Met de twee top koks Roland Lo-
renzini & Hans Claas die een week 
lang gaan koken, willen zij met dit 
initiatief gemeente Laarbeek en hun 
prachtige producten op de kaart 
zetten.

Dat de kaartverkoop zo hard zou 
gaan had Robert nooit gedacht: 
“We staan aan de vooravond van 

onze eerste editie van LOS op ’t 
Veld en dan is het fantastisch om te 
zien dat we op zoveel enthousiasme 
kunnen rekenen. Niet alleen van in-
woners van Laarbeek, maar ook van 
verschillende bedrijven die met hun 

relaties gaan genieten van een lunch 
of diner.” Robert vervolgt: “De voor-
bereidingen zijn nog in volle gang, 

maar ik kan niet wachten tot ik de 
eerste gasten mag ontvangen!’’.

LOS op ‘t veld vindt plaats van 13 
tot en met 20 mei in het weiland 
bij de biologische  boerderij  Janmie-
keshoeve: de hei 15 in Mariahout. 
De 3-gangen lunch is elke dag van 
12.00 tot 15.00 uur en het 4-gan-
gen diner van 18.00 tot 22.00 uur. 
Meer informatie is te vinden op  
www.losophetveld.nl. Via deze web-
site kunnen ook de laatste tickets be-
steld worden.

Als de kaartverkoop zich doorzet kan 
een uitbreiding met datums van het 
unieke evenement niet uitblijven!

Reeds 70% van de beschikbare plaatsen al gereserveerd 

Eerste editie LOS op ’t Veld maakt vliegende start

Fantastisch om te zien dat 

we op zoveel enthousiasme 

kunnen rekenen

Fietste Mee voor het goede doel
Laarbeek - Voor de tweede keer 
wordt, op maandag 2e Pinksterdag 16 
mei, door de Stichting Goede Doelen 
Laarbeek een Fietste Meetocht ge-
houden. Deze fietstocht voor het hele 
gezin start tussen 11.00 en 13.00 uur 
bij de blokhut van de Scouting aan 
de IJsweg in Beek en Donk (achter de 
vroegere basisschool De Raagten). 

Het bestuur van deze stichting heeft 
weer een prachtige en veilige route 
uitgezet van ongeveer 35 km, richting 
Gemert, Boekel, en Handel. Het is een 
fietstocht voor het hele gezin, jong 
en oud kunnen eraan deelnemen. Bij 
de drie controleposten wordt telkens 

iets te drinken aangeboden. De deel-
nemerskaart en de fietsroute ontvangt 
u bij de start en omdat zij graag veel 
mensen voor deze tocht willen uitno-
digen, hebben zij het inschrijfgeld erg 
laag gehouden. Dat bedraagt €3,00 
per persoon en kinderen beneden 12 
jaar mogen gratis meefietsen met hun 
ouders.  De tocht eindigt bij de blokhut 
van de Scouting met nog een gezellig 
samenzijn en de trekking van de loterij. 
Hier zijn ook broodjes, drank en hapjes 
verkrijgbaar.

De opbrengst van deze Fietste Mee-
tocht, aangevraagd door Pater Martin 
van de Avoird, is bestemd voor aan-

schaf van dekens ten behoeve van on-
geveer 200 kinderen die in Cambridge 
in een hostel (pensionaat) wonen. 
Vooral in de koude woestijnnachten in 
de maanden juli, augustus en septem-
ber is daar behoefte aan warme de-
kens. Ook de opbrengst van de loterij 
wordt besteed aan de aankoop van die 
dekens.

Graag nodigt de stichting u uit deel te 
nemen aan deze fietstocht. Niet alleen 
voor het goede doel maar ook omdat 
fietsen zo gezond is. Zij wensen u een 
gezellige fietstocht.
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Ophaaldata binnengebied

Kort nieuws Verleende vergunningen

Bestemmingsplannen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

Gemeente actueel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bent u een docent in kunst- en cultuuronderwijs in Laarbeek?

Gemeentehuis maandag gesloten 

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Prijsvraag voor pakkende titel duurzaamheidsprogramma!
• Vacaturecafé, werkgroep Laarbeek Werkt
• Tijdelijk schoolgebouw Lijsterstraat Aarle-Rixtel verwijderd
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

De burgemeester van Laarbeek maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• de Bernadetteschool voor het hoden van een ANWB Streetwisedag op een gedeelte 

van de Bernadettestraat in Mariahout op vrijdag 16 september 2016 van 8.00 tot 
12.30 uur (verzonden op 9 mei 2016),

• Harmonie De Goede Hoop voor het organiseren een concert bij kasteel Croy aan de 
Croylaan in Aarle-Rixtel op zaterdag 18 juni 2016 van 19.00 tot 24.00 uur (verzonden 
op 9 mei 2016).

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

Vastgesteld bestemmingsplan groenstroken, Laarbeek
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 21 
april 2016 het bestemmingsplan groenstroken, Laarbeek heeft vastgesteld. Het 
bestemmingsplan voorziet in het aanpassen van de bestemming op diverse stroken 
grond naar aanleiding van verkoop aan aanliggende eigenaren. Omdat er geen 
sprake is van kostenverhaal, is er geen exploitatieplan vastgesteld.
Het bestemmingsplan groenstroken, Laarbeek met de bijbehorende stukken ligt 
van vrijdag 13 mei 2016 tot vrijdag 24 juni 2016 voor iedereen ter inzage bij de 
informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het bestemmingsplan 
is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen 
en leven > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen 
(www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPgroenstroken-VG01).
Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage. Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een 
voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Het beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden 
ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat 
hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

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

Aangevraagde sloopmelding
Locatie   Ingediend Werkomschrijving
Bosscheweg 79, Aarle-Rixtel 02-05-2016 saneren asbest dakopbouw
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 uitgebreide procedure
Locatie     Werkomschrijving   Activiteit            Verzonden
Piet van Thielplein 13, oprichten van een lunchroom  afwijken gebruik  09-05-2016
Beek en Donk
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. 
Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en 
tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het 
beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)

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

Locatie         Werkomschrijving Activiteit
Dorpsstraat 69, Lieshout       verwijderen asbest slopen
Lieshoutseweg 30, Aarle-Rixtel       verwijderen asbest slopen

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

Op vrijdag 13 mei komt wethouder Meulensteen aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

• In verband met ‘Culinair Lieshout’ is de Dorpsstraat in Lieshout tussen 
huisnummers 46 en 54 afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze 
maatregel geldt op zondag 22 mei 2016 van 12.00 tot 18.00 uur. 

• In verband met een vlooienmarkt zal op de Lieshoutseweg een tweezijdig 
parkeerbord worden ingesteld en wel op het gedeelte tussen de kom Aarle-
Rixtel en de toegangsweg tot de geitenfokkerij, Lieshoutseweg 76 in Aarle-
Rixtel. Verder geldt er een maximumsnelheid van 30 resp. 60 km. per uur. Deze 
maatregelen gelden op zondag 22 mei 2016 van 9.00 tot 18.30 uur. 

Kunst en cultuur is onmisbaar voor de samenleving. De gemeente Laarbeek heeft 
een nieuw subsidiesysteem voor kunst- en cultuuronderwijs met ingang van het 
cursusjaar 2016-2017. Docenten die op dit werkterrein actief zijn, kunnen zich laten 
registreren op een docentenlijst. Daarmee wordt het voor leerlingen gemakkelijk 
om een aanvraag voor subsidie in te dienen. Wilt u dat, dan hebben we voor 4 juni 
de volgende gegevens van u nodig:
• een kopie van uw vakdiploma van het conservatorium voor de opleiding die u 

verzorgt;
• uw CV;
• indien u niet over een dergelijk diploma beschikt, dan een document waaruit uw 

geschiktheid voor het geven van de opleiding blijkt. Een commissie beoordeelt 
dit vervolgens;

• een opgave van de locatie waar de opleiding wordt gegeven.

Wanneer deze gegevens compleet zijn en akkoord, wordt uw naam gepubliceerd 
op de website van de gemeente. Ouders van leerlingen kunnen met deze docenten 
een lesovereenkomst sluiten. Een voorbeeld daarvan staat op de website. Als de 
lesovereenkomst voor 1 augustus bij de gemeente binnen is, dan krijgt de ouder/
verzorger voor het begin van de opleiding (in principe aanvang basisonderwijs) 
duidelijkheid over de hoogte van de subsidie.
Voldoen docent en leerling aan de criteria, dan ontvangt de ouder van het kind een 
subsidievoucher. De ouder kan die overdragen aan de docent en hoeft daarmee 
dat deel van het lesgeld niet voor te schieten.

Nieuw
Dit subsidiebeleid is nieuw. Om het met ingang van het cursusjaar 2016-2017 in te 
kunnen voeren, beschikken we graag op tijd over een docentenlijst. Dat betekent 
dat we uw aanmelding graag voor 4 juni in ons bezit hebben.
Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum 
via 0492 469 700.

Komende maandag is het gemeentehuis gesloten vanwege tweede pinksterdag.

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

M E I
ma di wo do vr za zo

M E I
ma di wo do vr za zo

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek
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NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

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

Een ochtend met een gouden randje!
Afgelopen weekend waren Marcel van de Kerkhof uit Beek en Donk en ik samen aan het fotografe-
ren bij de optredens van de kinderen in de tent bij de Dorpsfeesten. Prachtig om die kleintjes op het 
podium bezig te zien, wat een geweldig evenement wordt hier ieder jaar toch weer neergezet door 
de organisatie! Tussendoor kwam het gesprek op de natuur, en Marcel vertelde dat hij goudvinken 
ontdekt had die aan het nestelen waren. Afgesproken om de volgende ochtend vroeg op pad te 
gaan dus de wekker op half vijf gezet, lekker vroeg uit de veren! Bij het eerste zonlicht kwamen 
we op de plek aan waar we een goed schuilplekje hadden zodat we niet opgemerkt werden door 
de goudvinken en niets konden verstoren. Het koppeltje goudvinken vloog af en aan waarbij het 
vrouwtje steeds met nestmateriaal aan kwam zetten, het mannetje zat erbij en keek ernaar. Ik kon 
het mannetje goudvink fotograferen met een gouden achtergrond, het was zogezegd een gouden 
ochtend en weer volop genieten in onze Mooie Laarbeekse natuur!

Locatie: Croy

Wedvlucht vanuit Laon voor 
Postduivenvereniging De Luchtbode

Beek en Donk - Postduivenvereni-
ging De luchtbode had een wed-
vlucht vanuit Laon in Frankrijk. De 
afstand was 253 km. In het con-
cours waren 294 duiven.

De uitslag: 1 Sjef Schellekens, 2 

Henk Verstappen, 3 Martien de 
Groot, 4 Frans Manders en zoon, 
5 en 6 Pieter Beekmans, 7  Frans 
Manders en zoon, 8 Sjef Schelle-
kens, 9 en 10 Frans Manders en 
zoon.

Laarbeek – Vrijwilligers van de 
Zonnebloem komen In de week 
van 16 tot en met 21 mei in alle 
vier de kerkdorpen in Laarbeek bij 
u langs om te collecteren voor de 
Zonnebloem voor hun eigen afde-
ling. 

Door uw bijdrage maakt u het 
mogelijk om voor hun gasten, 
thuiswonende zieken, eenzamen, 
mensen met een fysieke beperking 
door ziekte, handicap of gevor-
derde leeftijd steeds weer nieuwe 
activiteiten en uitstapjes te organi-
seren.  Zoals onder meer de ont-
spanningsmiddagen, de Kerst- en 
Paasactiviteit, knutselmiddagen, 
de dag boottocht, de picknick, 

bus uitstapjes naar de dierentuin, 
musea. Elke afdeling zorgt voor 
activiteiten, die hun mensen aan-
spreken. Ook dit jaar staan er weer 
verschillende uitstapjes op het 
programma. Door goede samen-
werking kunnen de vier afdelingen 
in Laarbeek profiteren van elkaar. 
Alle collectanten zijn in het bezit 
van een geldig legitimatiebewijs.

Bij deze doen zij een vriendelijk be-
roep op uw goedheid en gulheid 
om het vele werk van de Zonne-
bloem te steunen. Laat uw mede-
mens niet in de kou staan. Steun 
de Zonnebloem in Laarbeek van 
harte.

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Verkeersmaatjes 'Victor Veilig' én borden voor 't 
Otterke

Beek en Donk – Om de veiligheid 
van de scholieren van 't Otterke 
te verbeteren heeft de Dorpsraad 
van Beek en Donk twee verkeers-
maatjes cadeau gedaan aan de 
basisschool. Afgelopen dinsdag 
werden ze in gebruik genomen. 

Samenwerking
Vorige week plaatste de gemeente 
al twee borden met de tekst 'denk 
aan onze kinderen'. “De Dorpsraad 
van Beek en Donk stelt hoge ei-
sen aan de verkeersveiligheid 

van schoolgaande kinderen”, 
vertelt Wies Rooijakkers, voor-
zitter van de Dorpsraad. “Samen 
met ouders, juf Christel van 't 
Otterke, dorpsondersteuner 
Henrie Bouwmans en Michiel 
van den Eijnde, voorzitter van de 
Verkeersveiligheidscommissie van 
de dorpsraad, hebben we dit op-
gepakt omdat er onveilige situa-
ties ontstonden. Het is gelukt om 
de gemeente ervan te overtuigen 
om de verkeersborden te plaatsen. 
En Dorpsraad Beek en Donk biedt 

twee poppen genaamd 'Victor 
Veilig' aan.”

Brigadier worden?
Basisschool 't Otterke is op zoek 
naar brigadiers die willen helpen bij 
het veilig oversteken bij de school. 
Woont u in de buurt en kunt u 
helpen? Stuur dan een mailtje 
naar hbouwmans@vierbinden.nl 
Immers: een kwartier van uw tijd, 
geeft een kind meer veiligheid!

VACATURES

De Staadegaard Groep is opgericht in 1933 door Simon Staadegaard. Het familiebedrijf is in de 
loop van de jaren uitgegroeid tot een moderne en dynamische onderneming met inmiddels de 3de 
generatie aan het roer. De huidige Staadegaard Groep is actief in de mechanisatie en beschikt over 
een breed assortiment machines en producten van gerenommeerde merken voor zowel Landbouw 
als Tuin, Park en Golf (John Deere, Veenhuis, Kverneland, Vicon, Fliegl, Siloking en Giant).
Vanuit de 4 vestigingen bedient de Staadegaard Groep de klanten op het gebied van verkoop van 
machines en onderdelen en het leveren van service en onderhoud.
 
Bij Staadegaard werken 70 gemotiveerde medewerkers in een enthousiast en dynamisch 
teamverband. Samen met deze medewerkers zorgen wij voor continuïteit en winstgevendheid van een 
onderneming waarin het prettig is om te werken: Staadegaard, “Op grond van kwaliteit”.

Voor vestiging Lieshout zijn wij op zoek naar (M/V):

www.staadegaard.nl

Vertegenwoordiger Landbouw

Service-adviseur/garantie-
coödinator

Commerciële balieverkoop

Allround monteur 

Heb je interesse?
We nodigen kandidaten die voldoen aan de functie-eisen van harte uit om per omgaande hun 
motivatiebrief en cv per e-mail te sturen naar vacatures@staadegaard.nl. Voor een uitgebreider 
functieprofiel en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Simon Staadegaard of Roland Maas 
via telefoonnummer 0499-422435.

Functie omschrijvingen
Kijk voor meer informatie over deze vacatures op onze website www.staadegaard.nl/vacatures.

Staadegaard Groep met vestigingen in:
Lieshout Haelen Simpelveld  Wijchen
Beekseweg 7 Giesel 24 Deus 4   Bijsterhuizen 3102A
5737 RC Lieshout 6081 PH Haelen 6369 GA Simpelveld 6604 LV Wijchen

16 tot en met 21 mei

Collecte Zonnebloem in Laarbeek 
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Voor verschillende tips over het leggen, afwerken, reinigen en onderhoud 
van onze vloeren kunt u terecht op onze website: cisencovloeren.nl

10%
KORTING

20%
KORTING

30%
KORTING

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

2E PINKSTERDAG GEOPEND 11.00 - 17.00

ONZE MAGAZIJNEN MOETEN LEEG!

PROFITEER NU
VAN 10-20-30% EXTRA KORTING 
OP ONZE TOCH AL VOORDELIGE 
G R O O T H A N D E L S P R I J Z E N
PVC - HOUT - LAMINAAT

LAATSTEWEEK!
MIS DIT
NIET!

De Werkgroep stelt opheffen van buslijnen aan de orde
Politieke partij De Werkgroep 
maakt zich zorgen over het mo-
gelijk opheffen van busdiensten 
in het weekend. Dit zou het geval 
zijn in Beek en Donk en Lieshout. 
Naar ons idee is het voor de leef-
baarheid in onze dorpen van be-
lang dat onze inwoners gebruik 
kunnen maken van het openbaar 
vervoer, ook in het weekend. 
Wij zijn vooral benieuwd naar 
de achterliggende redenen voor 
dit besluit. Is het bijvoorbeeld zo 
dat er in het weekend nauwelijks 
gebruik wordt gemaakt van de 
bus? Eerlijk is eerlijk… ook wij 
zien vaak lege bussen rondrijden. 
In dat geval kunnen we begrijpen 
dat het in stand houden van deze 
busdienst voor die enkele reiziger 
wel erg kostbaar is. Vraag is dan 
of- en zo ja welke mogelijke alter-
natieven er voor onze inwoners 
zijn, en dan vooral voor degenen 
die ook in het weekend aangewe-
zen zijn op het openbaar vervoer. 

Positief vinden wij het wel dat bij 
de aanbesteding voor het open-

baar vervoer in de regio door 
de Provincie ambitieuze doelen 
zijn gesteld op het gebied van 
duurzaamheid, vernieuwing en 
mobiliteit. Zo stond ‘op weg 
naar nul procent CO2-uitstoot’ 
ook in deze bieding centraal. De 
Werkgroep is enthousiast over 
deze uitgangpunten. Maar dan 
moeten we wel gebruik kunnen 
blijven maken van deze vervoers-
voorzieningen of alternatieven.

Tijdens de commissievergadering 
Ruimtelijke Domein van 11 mei 
hebben we de wethouder hier-
over bevraagd. De Werkgroep 
vindt het belangrijk om bij voor-
zieningen die komen te vervallen 
ook na te denken over de com-
pensatie daarvan. Dit in het be-
lang van Laarbeek.

Fractie De Werkgroep

Ben Swinkels, Erik van Hape-
ren, Jos Gruijters, Rick van Bree, 
Veerle van Schaijk

LEZERSPODIUM

“Hier word ik stekelig van… tevergeefs moeten wachten op de bus”

    

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

        
LAARBEEKS JEU DE BOULES TOERNOOI
Wanneer:   3 juli organiseert Omroep Kontakt  
Tijd:            van 10.00 tot 17.00 uur
Waar:         Parkeerterrein achter Kindcentrum de Raagten 
                  aan de Otterweg in Beek en Donk.
Wie:           Iedereen kan meedoen voor slechts € 10,00
                  inschrijfgeld per team.

Schrijf nu in!
Formulieren zijn te downloaden via onze website 
www.kontaktfm.nl of op te halen in de studio.

Carnavalsmotto 2016-2017 is bekend

‘Ganzendonck, nie te fi lme!’
Beek en Donk - Het Ganzendon-
ckse carnavalsmotto 2016-2017 
is geworden: ‘Ganzendonck, nie te 
filme!’. 

Net zoals afgelopen jaren is het 
nieuwe motto in gezamenlijkheid 
bepaald door een aantal mensen 
die actief betrokken zijn bij carna-
val. Hierbij was de enige voorwaar-

de dat het motto gemakkelijk te 
gebruiken moet zijn door optocht 
deelnemers en organisatoren van 
evenementen. Het motto in de 
breedste zin van het woord ge-
bruikt worden.

De organisatie van carnavalsconcert 
O&U, Duo Dubieus, de Neij Prinsen 
Garde, de organisatie van de Gan-

zendonckse Optocht, de Prinsen-
commissie van de Teugelders, Café 
Zaal De Tapperij, en Café Zaal Dave 
v.d. Burgt waren er na ruim 30 mi-
nuten overleggen al uit. Komende 
zomer kan iedereen, al dan niet 
liggend op een strand, gaan beden-
ken wat er gedaan kan worden met 
het motto.

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren
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Mijn dochter Ilse belde zaterdag op: “Pap, de Cana-
dese gans heeft jongen en zit bij ons voor de deur.” 
En dus ben ik in de Nachtegaallaan foto’s gaan ma-
ken van dochter Ilse en kleindochter Britt. 

Groetjes van een trotse opa Leo v.d. Heuvel

Mijn dochter Ilse belde zaterdag op: “Pap, de Cana-
dese gans heeft jongen en zit bij ons voor de deur.” dese gans heeft jongen en zit bij ons voor de deur.” 
En dus ben ik in de Nachtegaallaan foto’s gaan ma-
ken van dochter Ilse en kleindochter Britt. 

Groetjes van een trotse opa Leo v.d. Heuvel

Mijn dochter Ilse belde zaterdag op: “Pap, de Cana-
dese gans heeft jongen en zit bij ons voor de deur.” 
Mijn dochter Ilse belde zaterdag op: “Pap, de Cana-

Mooi GespotMooi GespotOptreden Five4you tijdens braderie Lieshout

Lieshout - Het succesvolle optre-
den op de feestelijke jaarmarkt, 
vorig jaar in Lieshout, smaakt 
naar meer. Five4you speelt daar 
opnieuw op Tweede Pinksterdag 
(16 mei 2016) tijdens de jaarlijk-
se braderie op het podium aan de 
Heuvel.

In samenwerking met Bavaria 
Brouwerij Café zal Five4you het 
publiek trakteren op een swingend 
optreden. Vanaf het ruime terras 
voor Bavaria Brouwerij Café kunt 
genieten van een drankje en de 
klanken van de band.
Five4you is een allround formatie 
uit Gemert en Laarbeek. Met uit-
stekende vocalisten en vier gerou-
tineerde muzikanten wordt met 
veel plezier muziek gemaakt op 
een professioneel niveau. Het re-
pertoire van Five4you is zeer uit-
gebreid en bestaat uit de bekende 

dance classics, swingende rocks-
ongs, Nederlandstalige hits en lek-
kere popnummers uit de Top-2000 
aller tijden. 

Five4you bestaat uit zangeres 
Gina Donkers, zanger Peter van 
Vijfeijken, guitarist Enzio van 
Erp, toetsenist Marty van der 
Hoek, drummer Jackie Peeters 

en basgitarist Frans van den 
Nieuwenhof. Five4you wordt on-
dersteund door de vaste en er-
varen geluidstechnicus  Huib van 
Asseldonk.

Alvast de sfeer proeven? 
Luister dan naar de mp3 op 
www.five4you.nl of kijk op 
Facebook.

Laarbeek/Peelgemeenten - Alle 
Brabantse gemeenten kregen van 
de Commissaris van de Koning, 
Wim van de Donk de vraag om 
voor 15 mei een regionaal plan te 
maken voor de opvang van asiel-
zoekers en de huisvesting van 
statushouders. De Peelgemeenten 
hebben inmiddels hun plan van 
aanpak bij de Commissaris inge-
diend. De uitwerking hiervan is nu 
aan de afzonderlijke gemeenten.

De zes Peelgemeenten (Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, 
Laarbeek en Someren) staan samen 
voor een opgave voor de realisa-
tie van 826 extra opvangplekken 
voor asielzoekers en de huisvesting 
van 501 statushouders in 2016. 
Burgemeesters en wethouders van 
de Peelgemeenten zijn gezamen-
lijk met deze opgaven aan de slag 
gegaan. 

Opgaven
De gemeenten verwachten aan 
de taakstelling voor de huisvesting 
van 501 statushouders in 2016 

te kunnen voldoen. Zij hebben 
elk goede afspraken met de wo-
ningcorporaties in hun gemeente. 
Voorgaande jaren is ook telkens 
aan de taakstellingen voldaan. De 
Peelgemeenten verwachten ook 
dat zij in 2016 nagenoeg kunnen 
voldoen aan de opgave om 826 ex-
tra opvangplekken voor vluchtelin-
gen in de regio te realiseren. Voor 
de jaren 2017 en verder liggen er 
nog uitdagingen.

Gezamenlijkheid
Burgemeester Hilko Mak van 
Deurne is door de Commissaris van 
de Koning gevraagd als voorzitter 
van regio De Peel: “We zijn geza-
menlijk opgetrokken om de vraag 
van de Commissaris te beantwoor-
den. In goed overleg hebben we 
met elkaar bekeken wat onze op-
gaven zijn en of we daar invulling 
aan kunnen geven. Elke gemeente 
gaat nu aan de slag met de uitwer-
king hiervan. Op het moment dat 
er concrete plannen zijn, zullen zij 
daarover communiceren met hun 
inwoners.”

Eindexamenkandidaten sluiten schooltijd in stijl af 

Galabal voor leerlingen Commanderij College

Laarbeek - De zenuwen zijn nog niet 
verdwenen, nadat de examens ach-
ter de rug zijn. Heb ik het wel of niet 
gehaald? 
Bij de vmbo-afdelingen en de 
Praktijkschool van het Commanderij 
College (Gemert en Laarbeek) kun-
nen die zenuwen vlak voor de uitslag 
nog even vergeten worden. 

Op woensdag 25 mei zijn alle 
eindexamenleerlingen van vmbo 
Laarbeek uitgenodigd voor het gala-
bal in Laarbeek. Op donderdag 26 mei 
worden alle eindexamenleerlingen 
van vmbo Gemert en Praktijkschool 
onthaald voor het galabal in Gemert.

Alle kandidaten van het Commanderij 
College vmbo-pro kunnen nog even 
uit hun dak gaan tijdens een groot 
bal. De kandidaten van het vmbo-pro 
Gemert worden in stijl bij café Dientje 
in Gemert ontvangen. De kandida-
ten van vmbo Laarbeek worden in 
galakledij bij café Thuis verwacht. 
Traditioneel arriveren de eindexa-
menkandidaten op ludieke wijze.

In Gemert lopen de leerlingen (en 
maximaal twee introducés) op don-
derdag 26 mei vanaf 19.30 uur 
over de rode loper bij café Dientje. 
Leerlingen van Laarbeek mogen één 
introducee mee brengen, zij lopen op 

woensdag 25 mei vanaf 19.30 uur 
over de rode loper bij café Thuis.

Voor leerlingen van vmbo Gemert 
en de Praktijkschool geldt dat zij 
hun geldige schoolpas 2015-2016 
bij zich moeten hebben. Voor leer-
lingen van vmbo Laarbeek geldt dat 
zij naast hun geldige schoolpas ook 
een toegangsbewijs mee moeten ne-
men. Ouders, verzorgers en andere 
belangstellenden zijn natuurlijk van 
harte welkom om de feestelijke aan-
komst te bewonderen.

Uw vakkundige meubelstoff eerder
          Paul  van der Velden

Openingstijden
Ma. 13.00 - 17.00 uur

Di. - Vr. 09.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

www.paulvandervelden.nl

Berg 28
Nuenen
(040) 283 5252

sinds 1980

Archieffoto van het galabal in 2015. Leerlingen arriveren in stijl Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Taakstelling opvang in De Peel 
nagenoeg rond 

www.ditismijnfeestje.nl

KI TT Y  TI JB O SC H
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Lieshout/Mariahout – De leden 
van Scouting Lieshout – Maria-
hout hebben de laatste dagen 
van de meivakantie doorgebracht 
midden in de bossen tussen Wel-
lerlooi en Arcen, op slechts enkele 
meters van de Duitse grens. De 
opzet was een klassiek scouting-
kamp met op het terrein als enige 
voorziening een koudwater kraan.  
 
Dinsdag 3 mei hadden de Explo-
rers als eerste het kampterrein 
‘Grenspaal 500’ van Scouting Re-
gio Maasven bereikt. Het thema 
voor de eerste dag en nacht was 
‘back to the basics’. Dit betekende 
de nacht doorbrengen in de open 
lucht bij het kampvuur. 

Voor de Scouts van Scouting Lies-
hout – Mariahout begon het kamp 
op woensdagochtend. Na aan-
komst hadden de Scouts snel de 
tenten opgezet en de slaapplaat-
sen ingericht. 

’s Avonds was er voor de Explo-
rers en Scouts tijd ingepland voor 
de 4 mei dodenherdenking. Eén 
van de leiders deelde de eigen er-
varingen bij de V.N. in Bosnië en 
daarna volgden twee minuten stil-
te.  Na deze indrukwekkende do-
denherdenking was het tijd voor 
een dropping. In groepjes werden 
de Explorers en Scouts in Duitsland 
gedropt op een afstand van 10 km 
hemelsbreed van de kamploca-
tie, waarna de weg terug gezocht 
moest worden. De eerste groepjes 
kwamen na een gelopen afstand 
van ongeveer 14 kilometer, ruim 
voor middernacht terug. De laatste 
groep arriveerde (met flinke bla-
ren) pas ruim na middernacht, en 
met ongeveer 26 kilometer in de 
benen, op de kamplocatie. 

Al snel kwamen de ‘kook-ouders’ 
om op Bevrijdingsdag het avond-
eten te verzorgen; 10 blikken soep, 
15 kilo aardappels, 5 kilo gehakt, 
4 kilo bonen en 1 zak dropjes 
werden verwerkt tot een heerlijk 
avondmaal. 

Donderdagavond werd een grep-
peltocht gehouden. De spelgroe-
pen werden gemengd en elke 
groep van 5 kinderen, tezamen met 
1 of 2 leiders, kreeg 2 zakken met 
elk 10 ballonnen mee. Ze moesten 
op 6 gemarkeerde punten groeps-
foto’s maken. Helaas bevonden 
zich in de buurt ook spionnen. Elke 
keer dat een groep door een spion 
werd gezien werd een ballon van 
deze groep stukgemaakt. Het doel 
was om op zoveel mogelijk gemar-
keerde locaties foto’s te maken en 
daarbij zoveel mogelijk ballonnen 
over te houden. 

Vrijdagochtend kwamen de activi-
teiten op het kampterrein rustig op 
gang. Nu werd óók de Bevervlag 
gehesen, want de Bevers arriveer-
den rond 10.30 uur op het kamp-
terrein. 

Voor het middagprogramma had 
de kampleiding een ‘crazy 75’ 
voorbereid. In 8 gemengde groep-
jes werden creatieve oplossingen 
gevraagd op vragen en opdrach-
ten. 

Traditioneel stond de laatste avond 
in het teken van een feest met 
een beperkt programma waarin 
de nieuwe leiding op een ludie-
ke manier werd ontgroend. Het 
was (ver) na middernacht voordat 
de laatste bevers en welpen hun 
slaapzak opzochten. Enkele Scouts 
en de Explorers hebben hun slaap-

zak helemaal links laten liggen om 
het rond 05.00 vanuit het Oosten 
licht te zien worden. Waarschijnlijk 
hebben zij hun ouders de rest van 
het weekend rust gegund.

Op zaterdagochtend werd het ui-
terst geslaagd kamp afgesloten 
met het opruimen en inpakken van 
de tenten en spullen. 

Géén luxe voor leden van Scouting Lieshout – Mariahout 

Scouts en Welpen wachten geduldig totdat het brooddeeg in blik gebakken is en klaar is voor de lunch.

18 en 19 
mei vanaf 
10.00 uur 

open

dinsdag 
17 mei 

gehele dag 
gesloten

Na 54 jaar nemen wij afscheid van onze winkel.
Daarom willen wij iedereen uitnodigen om op 18 en 19 mei

samen met ons, onder het genot van een kop koffi  e, bubbels of 
iets anders lekkers, terug te kijken op deze periode.

Tevens hebben wij 18 en 19 mei hoge kortingen 
op alle producten in onze winkel.

U bent allemaal van harte uitgenodigd!

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

Afscheidsfeest met grandioze opruiming

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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Laarbeek - Kinderen van basisschool 
groep 6 van een groot aantal Laar-
beekse basisscholen gaan in de week 
van 17 tot en met 20 mei de Janmie-
keshoeve bezoeken. Zij krijgen daar 
een educatief programma aangebo-
den. 

In Laarbeek worden heel veel heerlijke 
producten geproduceerd. Ieder pro-
duct heeft zijn eigen verhaal. Tijdens 
‘de reis’, midden in de natuur, maken 
de kinderen kennis met een aantal 
van deze verhalen. En hoe kun je nu 
beter de smaak van Laarbeek ervaren 
dan door een aantal smaken ook echt 
te proeven. Dit kan aan de Pop-up 
Smaakbar waar de kinderen ‘Laarbeek 
op een bordje’ geserveerd krijgen. Ter 

afsluiting krijgt ieder kind nog een 
toepasselijk Laarbeek Op Smaak ver-
rassing mee naar huis. Deze activiteit 
wordt mogelijk gemaakt dankzij de 

financiële ondersteuning van de Ra-
bobank, de ZLTO en de Gemeente 
Laarbeek en is niet mogelijk zonder de 
inzet van een groot aantal vrijwilligers. 

'Voute avond' bij 
De Boemerang
Beek en Donk - Tienerwerk de Boeme-
rang houdt op vrijdag 13 mei een Voute 
avond van 19.30 tot 22.00 uur. Tijdens 
deze avond staan er weer tal van leuke 
activiteiten gepland, kortom voor ieder 
wat wils. 

De toegang is gratis en je mag een in-
troduce meenemen, mits deze minimaal 
10 jaar is. Dus wacht niet maar geef je 

snel op 
via www.boemerangbeekendonk.nl. 
Mocht je een leuk idee hebben voor een 
activiteit tijdens deze avond, geef dit 
dan ook door via bovengenoemd adres 
en misschien lukt het de vrijwilligers wel 
om jouw idee ten uitvoer te brengen. 
Benieuwd wat de Boemerang nog meer 
gepland heeft tot de zomervakantie? 
Kijk dan snel op de site.

Cursus jeugd EHBO A 't Otterke succesvol 
afgerond
Beek en Donk - Aan 25 kinderen van 
groep 8 van Dalton Basisschool ’t 
Otterke werden maandag 9 mei de 
diploma’s jeugd EHBO A uitgereikt. 
Alle kinderen hadden de cursus en 
het afsluitende examen goed door-
lopen.

Op 15 februari begonnen de eerste 
lessen. De praktijklessen werden ver-
zorgd door 2 leden van EHBO Beek en 
Donk, terwijl de theorie werd bijge-
bracht door de leerkracht van groep 
8. Een van de lessen betrof voor een 
deel een demonstratie van reanimatie 
in combinatie met inzet van de AED. 
Dit is voor de kinderen echter geen 
examenonderdeel. 

De lessen werden gegeven conform 
de daarvoor opgestelde Eindtermen 
jeugd Eerste Hulp 
Na 9 lessen werden op maandag 18 
april de examens afgenomen. Dit on-
der toeziend oog van een daarvoor 
gecertificeerd kader namens de bond. 
Het examen bestond uit 6 onderde-
len. De theorie, welke door het offici-
ele kader werd afgenomen. Verder de 
onderdelen draaien van buik naar rug 
en stabiele zijligging met het aanspre-
ken, aanschudden, controle ademha-
ling en het inroepen van deskundige 
hulp. Daarnaast moesten alle kinde-
ren een slachtoffer behandelen. De 

slachtoffers waren kinderen uit groep 
6 en 7 die vakkundig geschminkt wa-
ren. Zo waren er bloedende wonden 
die steriel afgedekt moesten worden 
met een pleister, een snelverband of 
een steriel gaasje met een elastische 
zwachtel. Daarnaast waren er ver-
stuikte enkels en polsen, waar de 
kinderen een druk verband moesten 
aanleggen met synthetische watten 
en een ideaalzwachtel. Natuurlijk 
moest de gewonde arm ook vakkun-

dig in een mitella gehangen worden 
voor de nodige rust en steun. Voor 
al deze onderdelen werden door de 
examinatoren punten toegekend. De 
examinatoren waren leden van de 
EHBO-vereniging Beek en Donk.

Al met al een geslaagde cursus met 25 
blije gezichten met een officieel jeugd 
EHBO-diploma.

Laarbeekse kinderen gaan ‘een reis maken 
door agrarisch Laarbeek’

Schrijf je in voor Kindervakantieweek Lieshout

Kruisboogschieten bij 
&RG-Teens
Lieshout – De tieners van &RG-Teens 
met een leeftijd tot en met 15 jaar zijn 
op vrijdag 13 mei uitgenodigd op de 
Beemdkant bij het Sint Servatius Gil-
de in Lieshout. Tijdens deze avond 
kan men zelf o.a. kruisboog- en buks-
schieten en er zijn nog meer spannen-
de dingen te beleven. 

Weer of geen weer, de jeugd kan die 
avond vermaakt worden. Leuk om met 
je Lieshoutse vrienden en vriendinnen 
actief bezig te zijn. Kom lekker sportief 
gekleed. Vergeet niet je pasje mee te 

nemen. Alle verdere benodigdheden 
worden beschikbaar gesteld. 

Deze avond is alleen voor de &RG-
Teens en &RG-PLUS leden, je bent lid 
als je een pasje hebt en het is geschikt 
voor jongens én meisjes. Je kunt je in-
schrijven door een mail te sturen naar 
Info@energyteens.nl. De deelname-
kosten van deze activiteit zijn €1,50 
per persoon. Je wordt verwacht om 
19.30 uur. Belangrijk is dat je op tijd 
bent! Om 22.00 uur is deze bijzondere 
avond weer voorbij. 

Lieshout - Nog een paar maanden en 
dan gaat de Kindervakantieweek in Lie-
shout weer van start. Deze wordt ge-
houden van maandag 29 augustus tot 
en met vrijdag 2 september. Dit jaar we-
derom op sportpark ’t Luijtelaar aan de 
Herendijk. Het thema van dit jaar is: ‘Pi-
raten’.  Wat dat allemaal met zich mee 
gaat brengen? Wie weet, nog eventjes 
geduld..

Wil je meedoen aan de Kindervakantie-
week in Lieshout? Schrijf je dan in op 
onderstaande dagen of digitaal via hun 
website. De kleurplaten, welke tevens 
je inschrijfformulier is, zijn inmiddels op 
school uitgereikt. Heb je nog geen kleur-
plaat gehad, kijk dan op www.kvwlies-
hout.nl of mail naar info@kvwlieshout.nl.

Inschrijven kan op maandag 16 mei 

op de Pinksterbraderie in Lieshout, van 
11.00 tot 17.00 uur of op donderdag 
19 mei in het Dorpshuis te Lieshout, van 
19.00 tot 20.30 uur.

Digitaal inschrijven
Ook dit jaar kan je jezelf digitaal inschrij-
ven. Op de website van de Kindervakan-
tieweek vind je het digitaal inschrijffor-
mulier, zowel voor deelnemers als voor 
leiders. De inschrijving is pas definitief als 
zij de inschrijving en het inschrijfgeld ont-
vangen hebben. De digitale inschrijving 
sluit op zondag 22 mei. Daarna is het niet 
meer mogelijk om in te schrijven.

Ook zoeken ze uiteraard nog veel, heel 
veel leiding! Vanaf het 2e jaar van het 
voortgezet onderwijs kun je meedoen als 
leiding, of als begeleider tijdens spellen 
of tochten. Als je dat leuk lijkt en je hebt 

tijd om 1 of meerdere dagen bezig te zijn 
met kinderen, schrijf je dan in. Je kan je 
nu al opgeven, vul dan je gegevens in op 
de website. Het kan ook op bovenstaan-
de inschrijfdagen. Heb je nog vragen 
neem gerust contact met de organisatie 
op (Coen Verbakel, tel. 06-19202829) 
Ook kun je jezelf telefonisch aanmelden 
bij Coen. 

Denk niet dat je het niet kunt, of dat een 
ander zich wel aanmeldt, zij hopen dit 
jaar weer zo’n 300 kinderen in te mogen 
schrijven, en om die groep in goede ba-
nen te leiden, hebben ze weer vele hand-
jes nodig. Ook voor die leiders die al ja-
ren meedoen, ook die worden gevraagd 
om zich even officieel op te geven. Ook 
bestaat hier de gelegenheid om je maat-
schappelijke stage te lopen. Wil je hier 
meer over weten? Mail of bel dan gerust.

Meester Jon speelt met zijn band in 't Otterke
Hippe Gasten spelen het 
dak eraf?

Beek en Donk - De kinderen van 
OBS Het Klokhuis uit Beek en Donk 
en Lieshout konden maandag 9 mei 
genieten van een optreden van Hip-
pe Gasten, een rockband speciaal 
voor kinderen. 

In de ochtend was er een optreden 
voor de kinderen van de onderbouw, 
samen met kinderen van Beekrijk en 
’s middags was de bovenbouw aan 
de beurt. Ook ouders waren van 
harte welkom.

Het was mooi om te zien dat aan het 
begin van de show iedereen netjes 
klaar zat, zoals gebruikelijk bij de 
wekelijkse optredens op de school. 
Maar al snel werd duidelijk dat je 
bij Hippe Gasten niet stil kunt blij-
ven zitten. Dus zongen, dansten en 
sprongen kinderen, leerkrachten en 
ouders met de liedjes mee. Ook werd 
er luchtgitaar gespeeld en waren er 

regelmatig kinderen, leerkrachten en 
ouders op het podium in actie.

Deze wervelende poprockshow was 
een cadeau van PlatOO, de stich-
ting van openbare scholen, waar 
OBS Het Klokhuis en onder ande-
re ook OBS De Driehoek deel van 
uit maken. Alle 15 PlatOO-scholen 
hebben inmiddels een show mogen 
bijwonen en OBS Het Klokhuis sloot 
deze reeks af. De show stond geheel 
in het thema van ‘anders zijn’, wat 
helemaal aansluit bij de scholen van 
PlatOO, waar ieder kind wordt ge-
waardeerd en waar verschillen nor-
maal zijn.

Voor OBS Het Klokhuis was het op-
treden van Hippe Gasten wel heel 
bijzonder, want de zanger van deze 
band is meester Jon van groep 5/6. 
Voor hem en voor de school was het 
een onvergetelijk mooie dag!
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

mijn slijterij

0.99
kilo 5.66

50%
KORTING

1.00
liter 0.50

2 fl essen

4.99
kilo 9.98

1.00
2 blikjes

10.00
4 stuks

W 19 - Aanbiedingen gelden van maandag 9 t/m zaterdag 14 mei 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Reus of Fleuril
wasmiddel

alle soorten
4 stuks naar keuze

16.76-25.16

Captain Morgan original spiced gold, Johnnie Walker 
Red Label blended Scotch whisky, Gordon’s London dry 

gin, Smirnoff triple distilled vodka, Captain Morgan 
white rum of Tanqueray London dry gin*

fl es 700 ml.

5 EURO
KORTINGPrijsvoorbeeld: Captain Morgan 

original spiced gold, fl es 700 ml. 

van 18.49 voor 13.49

Johma salades
bakje 175 gram

1.51-2.62

Varkensrollade
kilo

van 9.99 voor 4.99

AA-kwaliteit 
Hollandse asperges

500 gram

5.99

2.99
kilo 5.98

Nestlé KitKat, Smarties, 
Rolo of Bros toetjes
pak 2 bakjes à 70-120 gram

pak 4 bakjes à 59 gram

1.39-1.62

0.99

Bij aankoop van 2 pakken 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 pakken Ola Viennetta vanille 

à 650 ml. van 4.56 voor 2.28

Bonduelle groenten
alle soorten 1/4 blikjes

2 blikjes naar keuze

1.36-2.80

Lipton sparkling ice tea
2 fl essen à 1 liter

2.40

Ola Viennetta
per stuk 650 ml.
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kletskop pen Rob Bardoel

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
 (Beek en Donk)

Om de week lees je in de rubriek KletskopPEN 
een interview met een inwoner uit Laarbeek. 
Hij/zij kiest zelf aan wie hij de pen ‘geeft’. 
Uiteraard laat de interviewkandidaat zijn/
haar handtekening achter op deze nu al 
befaamde MooiLaarbeek-pen!  

Dat ons-kent-ons-gevoel is 
heel prettig

Langs een weiland met verschillende 
paarden staat het huis van Rob Bardoel en 
zijn vrouw Anoeska. Minstens twee honden 
en twee katten lopen rond in de achtertuin 
in Mariahout, waar Rob al sinds '89 woont. 
Het landleven: dat was altijd al Robs streven, 
maar al die dieren stonden niet per definitie 
op zijn verlanglijstje. 

Dan is er toch iets niet helemaal goed gegaan 
met je plan, Rob. 
"Als je dieren neemt, 'moet' je zoveel. Mijn 
dochters wilden alleen heel graag ponyrijden. Ze 
hebben geen rijbewijs en dus sta ik nu iedere 
zondag op een of ander concours. Het landleven 
heeft me echter altijd getrokken. Mijn vader is 
hier in het bos gaan wonen en wilde het even 
later weer verkopen. Mijn vrouw en ik wilden 
hier graag blijven en hebben het toen van hem 
gekocht." 

Je komt oorspronkelijk uit Son. Waardoor 
ben je in Mariahout blijven plakken?
"Ik weet nog goed dat we hier in het begin naar 
een plaatselijke kroeg gingen. Mensen kijken je 
dan gelijk aan, want ze kennen je niet. Een man 
zei toen tegen me: "Jij komt niet uit Mariahout. 
Ik ken iedereen, behalve die mensen die in dat 
bos wonen daarachter." Dat was ik dus. Dat 
ons-kent-ons-gevoel is heel prettig. De sociale 
controle is goed; de dochters fietsten al snel 
alleen naar school." 

En je hebt hier de ruimte om je eigen bedrijf 
op te zetten.
"In 2007 heb ik inderdaad Agrion opgezet. 
Ik bouwde altijd al stallen, maar dan op 
provisiebasis. Over de stallenbouw krijg ik nog 
weleens vragen. Laatst was ik aan het zwemmen 
en vroeg iemand of ik diegene was die al die 
plofkipstallen bouwt. Ik ga daar niet serieus op 
in. Tegenwoordig moet ik in nieuwe stallen ervoor 
zorgen dat de dieren daglicht krijgen. Dat klinkt 
goed, maar ik zit nu ook onder de parasol tegen 
de zon. Varkens zitten in een stal echt niet op 
zonlicht te wachten als ze hiervoor niet kunnen 
schuilen. Zij kunnen geen parasolletje opzetten."

Je zwemt dus! Omdat je dat leuk vindt om te 
doen of?
"Mijn vrouw begon met trimzwemmen en kwam 
doodop thuis. Zwemmen is echt niet te doen, was 
haar conclusie. Ik ben er toen aan begonnen om 
te kijken of ze gelijk had. En nee, ik vind het niet leuk, maar wie vindt baantjes trekken nou echt 

leuk om te doen. Het is net als hardlopen. Saai, 
maar het zorgt er wel voor dat je een beetje in 
beweging blijft. In de zomer pak ik wel eens de 
fiets, maar dat gebeurt minder vaak dan eigenlijk 
zou moeten." 

Rob Bardoel

Rob geeft De MooiLaarbeekKrant-
KletskopPEN door aan Claartje Ruis van 
de hengstenhouderij op de Lieshoutseweg 
in Aarle-Rixtel. Zij staat over twee weken in 
de krant. 

Verschillende demonstraties en activiteiten

Open dag Dierenpark Regter-Eind

Beek en Donk - Dierenpark Reg-
ter-Eind in Beek en Donk opent 
op zondag 15 mei zijn poorten om 
zijn donateurs en alle andere die-
renliefhebbers te ontvangen voor 
de jaarlijkse Open Dag. Bezoekers 
zijn welkom van 11.00 tot 17.00 
uur en als het weer mee wil wer-
ken, kan het een heel gezellige dag 
worden waarbij iedereen aan zijn 
trekken kan komen. 

Er zijn verschillende demonstraties 
en activiteiten, bij voorbeeld: Scha-
pen scheren, kaarsen maken en 
korfvlechten. Er is een dieren knuf-

felhoek voor de kleinere kinderen. 
Bijenhouders vereniging Boekel en 
omstreken toont producten van de 
bijenhouderij. Er is een observatie-
kast met bijen aanwezig zodat je 
van dichtbij kunt zien hoe de ijveri-
ge bijen hun werk doen. Klein-dier-
sport vereniging ‘Oost-Brabant’ is 
aanwezig met een kippen- en ko-
nijnenshow. 

Uw kinderen kunnen nestkasten 
maken of deelnemen aan een leuke 
quiz. Een uilen bezitter vertelt alles 
over het welzijn van uilen en roof-
vogels. Kinderen kunnen zich uitle-

ven in de hooischuur.  Daarna kunt 
u uitrusten op de centrale ontmoe-
tingspek waar u onder het genot 
van een drankje gezellig kunt ge-
nieten van het mooie dierenpark.

Dat vindt u allemaal aan de Her-
melijnstraat in Beek en Donk (in-
gang splitsing Otterweg-Nach-
tegaallaan). Parkeeradvies: kom 
te voet of per fiets, komt u met 
de auto dan kunt u die parkeren 
bij het Ontmoeting centrum aan 
de Otterweg. De toegang is gra-
tis. Kijk voor meer informatie op 
www.dierenparkregtereind.nl.  

Kinderen en dieren kunnen zich weer uitleven tijdens de open dag Fotograaf: IMarcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Maandelijkse bijeenkomst 
Contactgroep Laarbeek 
Laarbeek - De begeleider van ‘Con-
tactgroep Laarbeek’, houdt op dins-
dag 17 mei van 20.00 tot 22.00 uur in 
het Franciscushof te Lieshout, Fran-
ciscushof 17, de maandelijkse bijeen-
komst voor mensen die langdurige 
stress, overspannenheid, burn-out, 
verlies van eigenwaarde en/of onba-
lans in draagkracht/draaglast ervaren.

Een deelneemster vertelt: “Mijn zoon 
kreeg al een tijdje behandeling voor 
zijn psychische problemen. Niet alleen 
hij leed onder deze problemen, zijn 
hele omgeving had last van zijn ge-
drag. Omdat we altijd klaar voor hem 
stonden, leefden we zelf maar op hal-
ve kracht. Geen vakanties en altijd de 
telefoon in de buurt voor als er weer 
iets was. Als ouder is het verschrik-
kelijk om lijdzaam toe te moeten zien 
hoe je kind met het leven worstelt. 
Tijdens zijn behandelingen werden 
wij zelfs op afstand gehouden. Dat 
was onderdeel van zijn therapie, maar 
voor ons natuurlijk heel moeilijk. We 
kregen zo, weinig informatie. Deze 
afstand en het onvermogen iets te 
kunnen doen, gaven me een verloren 
gevoel. Niemand in mijn omgeving die 
mijn situatie echt begreep. Ik ging ook 
sterk aan mezelf twijfelen, wat heb ik 
dan verkeerd gedaan? Ik ben naar een 
psycholoog gegaan om deze proble-
matiek te bespreken. Daar had ik wel 
wat aan, maar het was toch meer op 
mij gericht, dan op de thuissituatie. 
Toen zag ik in De MooiLaarbeekKrant 
een oproep staan voor Contactgroep 
Laarbeek. Praktische bijeenkomsten 
zonder kosten, zonder afspraak en 
zonder verplichting weer te moeten 
komen. De eerste keer was wel even 
spannend natuurlijk. Gelukkig werden 
we warm ontvangen met een kopje 
koffie. Het was prettig dat de avond 
werd begeleid door iemand, die zelf 

ervaren heeft wat langdurige stress 
en spanningen kunnen doen met een 
mens en dus precies weet hoe het is. 
Het gaf me, door die persoonlijke er-
varing, (h)erkenning en geruststelling. 
Tijdens de bijeenkomst ontmoette ik 
verschillende lotgenoten. Met hen 
kon ik openhartig en in vertrouwen 
mijn verhalen delen, omdat ze mij 
echt begrepen. Dat leverde heel wat 
steun en praktische tips op. Het was 
een verademing om zulke herkenba-
re dingen te horen uit de mond van 
anderen. Ik ben dus niet de enige! Ik 
ben nu al naar een stuk of acht bijeen-
komsten gegaan. Inmiddels kan ik niet 
meer iedere maand. Maar als ik wel 
kan of het weer nodig vind, ga ik er 
graag naar toe. Groot voordeel is dat 
zo’n bijeenkomst relatief kort en doel-
treffend is. De thema’s en gesprekken 
zijn heel praktisch ingestoken. In het 
hier en nu. Uiteindelijk leer je er hoe je 
overeind blijft in zo’n turbulente situa-
tie. Dat ik wel op vakantie mag gaan, 
dat ik wel mijn eigen leven mag leiden. 
Eigenlijk leer je er je grenzen stellen, 
voor jezelf en daarmee ook voor an-
deren. Ik ben tenslotte ook maar een 
mens. Jammer dat ik niet eerder ben 
gegaan.”

Praten met iemand die hetzelfde 
heeft meegemaakt, helpt je herstel-
len; makkelijker om te gaan met de 
situatie waarin je leeft; en het zon-
der schaamte weer genieten van 
het leven. Wil je meer informatie of 
vooraf contact dan kan dat via: Ben 
Rooijakkers, Tel. 06 51915657 of 
mail ben@zelfhulpverbindt.nl. Wil 
je direct contact en/of praten met 
iemand die hetzelfde heeft meege-
maakt of nog meemaakt, ga dan naar 
www.zelfregietool.nl.
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

14, 15 en 16  MEI  

de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

PINKSTEREN:

VROEGE VOGELS

KORTING!

*excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films

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

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

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a
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Koninklijke Harmonie 
Oefening & 

Uitspanning 
125 jaar

Koninklijke Harmonie Koninklijke Harmonie 

Het is slechts een voetnoot in de 
staalkaart van hoogtepunten uit 
de rijke historie van Oefening 
en Uitspanning: het toetreden 
tot de gelederen van de harmo-
nie door ondergetekende. Op 
vrijdag 5 januari 1973 schoof 
schrijver dezes, nog net 11 jaar 
oud, aan in de saxofoonrij van 
de vereniging. Veilig naast le-
raar Karel Heinsbergen. Het 
was het slotstuk van een roeri-
ge maand waarin de harmonie 
haar voorzitter en ik mijn vader 
verloren had.

Aan mijn lidmaatschap was een 
jaar van voorbereiding vooraf-
gegaan waarin ik samen met 
Karel het beduimelde mosgroe-
ne buukske van Kessels had 
doorgespit. Een muziekmethode 
waaruit het lied ‘Blijf mij nabij 
heer tot dat de avond valt’ als 
meest frivole werkje bestempeld 
mag worden. Ik kan me slechts 
flarden van die eerste repetitie 
herinneren. Het zag er blauw 
van de rook, de dirigent droeg 
een lichtblauw pak (hij knipoog-
de naar me) en iedereen was 
stokoud. Op de lessenaar stond 
Jean Sibelius’ Ballade e alla mar-
cia. Het verplichte werk voor 
wéér een concours in Arnhem. 
Verbijsterd keek ik naar de diar-
ree aan noten op mijn partituur. 
Ik snapte ik er he-le-maal niets 
van.
Mijn leraar die mij bij hem thuis 
in huiselijke sfeer door de Spart-
aanse doch eenvoudige oefe-

ningen van Kessels had heen 
geloodst, troostte me. Het pad 
naar een muzikaal volwaardig 
lidmaatschap van de harmonie 
was geplaveid met ruwe stenen 
met daarop teksten als ‘aanwe-
zig talent’, ‘doorzettingsvermo-
gen’ en vooral… véél geduld.
Mijn eerste ‘sneeuwwitje’ (se-
ven-up met een vleugje pils op 
homeopathische basis) vormde 
in de pauze het sluitstuk van 
mijn eerste van tot nu toe ruim 
1800 repetities. Ik was pas 11 
jaar en ons moeder vond half 
tien een mooie tijd om naar huis 
te gaan. Hoe het met dat con-
cours in Arnhem is afgelopen? 
Verloren! Van Deurne nog wel!
Ach ja...

Peter Lammers

Herinnering

Jubileumweekend O&U breekt aan met 'Beek & Dance'

Beek en Donk - Het jubileum-
weekend van Harmonie O&U 
breekt op vrijdag 20 mei aan. Een 
weekend lang vieren dat Konink-
lijke Harmonie Oefening & Uit-
spanning al zo’n 125 jaar op deze 
aardbol rond marcheert. 

Nu hoort de organisatie jullie al 
denken: ‘Dat is toch alleen voor 
nerds en muzikantentypjes?’ Fout! 
Om het weekend goed in te luiden 
beginnen ze met een spetterende 
vrijdagavond. De feesttent in de 
Muziektuin naast het gemeente-
huis gaat open en de felle spotlights 
gaan aan. Licht, rook, confetti en 
opzwepende muziek van: Week-
end Warriors. De nieuwste sensatie 

op de Nederlandse festivalbodem. 
Met militaire precisie vuren deze 
podiumbeesten een explosieve 
show met een onevenaarbare hit-
dichtheid op je af. Bewapend met 
enthousiasme en een overdosis 
energie komen zij Beek en Donk 
op zijn kop zetten. En wat te den-
ken van Puinhoop Kollektiv. Dit 
energieke interactieve trio is een 
begrip in de Nederlandse eclecti-
sche dj-scene. Bekend van WiSH 
Outdoor, alwaar ze de mainstage 
kolossaal afsloten. Woonachtig in 
en rond het vertrouwde dorpje zijn 
ook de Badmeesters van het die-
pe en Bon Jaski van de partij. Met 
heerlijke zonnige klanken, vuige 
plaatjes, toeters en bellen kan de 

vrijdagavond niet meer stuk. 

Dus, mocht je denken dat het niet 
jouw ding is omdat de Harmonie 
zo oubollig is? De line-up bewijst 
het tegendeel. En wat is er nou 
harmonieuzer om allemaal gezellig 
een biertje te drinken en te genie-
ten van een goed staaltje muziek. 
Om het verhaal nog sappiger te 
maken komt de Harmonie ook nog 
eens met een actie: Bij aankoop 
van 5 kaartjes krijg je het 6e kaart-
je cadeau. Kaartjes zijn verkrijgbaar 
bij Bloematelier de 4 seizoenen en 
Fietsvakman v/d Berg. Kijk voor 
meer informatie op www.oenu.nl.

Beek en Donk - De Koninklijke Harmonie 
Oefening & Uitspanning bestaat dit jaar 
125 jaar en dat jubileum gaat niet onop-
gemerkt voorbij. Op vrijdagmiddag 20 
mei biedt O&U met medewerking van 
OverdagEnsemble Laarbeek en cabare-
tier Bert Kuijpers alle senioren van Beek 
en Donk een middag entertainment aan 
in de feesttent nabij het gemeentehuis 
van Laarbeek. De aanvang is om 14.00 
uur en de toegang is gratis.

ODE Laarbeek, opgericht in 2009, is een 
seniorenorkest en heeft eenenveertig 
muzikanten. Het orkest staat vanaf het 
begin onder leiding van Theo Lokin. ODE 
speelt inmiddels een repertoire dat sterk 
afwijkt van dat van de meeste senio-
renorkesten in de omgeving. Op die vrij-
dagmiddag speelt ODE mooie nummers 
in een mix van klassiek getinte stukken, 
ballades en swing. Theo voorziet op zijn 
bekende humorvolle wijze de stukken 
telkens van toelichting.
 
Na de pauze treedt cabaretier Bert Kuij-
pers uit Aarle-Rixtel op. Bert Kuijpers 
past heel goed bij deze middag, omdat 
hij al meer dan vijftig jaar op de planken 
staat. Ooit begonnen als de allereerste 
Keiekletser bij de Helmondse Keiebijters 
ging hij later veel meer de cabareteske 
kant op en stond in heel veel theaters in 
binnen- en buitenland. Hij stond op de 
planken naast veel beroemdheden zoals 
Lee Towers, Ruth Jacott en zelfs Elton 
John. In 1986 kwam zijn eerste avond-
vullende theaterprogramma ‘Zonder ge-
luk vaart niemand, wel?’ en er volgden 
nog heel veel programma’s. Veel succes 
boekte hij ook met zijn vijftien oudejaars-

conferences, waarvan de meeste werden 
uitgezonden door Omroep Brabant. Zijn 
laatste oudejaarsprogramma ‘Ooit houdt 
het op’ speelde hij in 2010. Hij is echter 
nog steeds niet echt opgehouden want 
op de seniorenmiddag is hij dus in de 
feesttent van O&U zijn en de titel van 
zijn bijdrage luidt: Klinkutniedanbutsut.

ODE sluit na het optreden van Bert Kuij-
pers de middag af met een aantal echte 
meezingnummers.

Ode aan Harmonie O&U

Opening theaterseizoen Openluchttheater Mariahout

 

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.n l
info@dejong-rijschool.nl

Beek en Donk   
0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

De eerste 5 uur voor 
€175,00!
Wij komen in 
de hele regio!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Mariahout - Komt dat zien! Komt 
dat zien! De opening van het the-
aterseizoen is zoals ieder jaar weer 
een grote beleving. Voor jong en 
oud is er van alles te doen en te 
zien door het hele theater; van leu-
ke activiteiten en spelletjes tot op-
merkelijke karikaturen en bijzonde-
re optredens. Kortom, deze middag 
wil je echt niet missen!

Vanaf mei opent het Openlucht-
theater Mariahout opnieuw haar 
poorten voor een spetterend thea-
terseizoen. Ook dit jaar is het een 
programma waar ze trots op zijn. 
Ze hebben weer een uitgebreid en 
divers programma voor u in petto. 
Cabaret, muziek of theater. Jong of 
oud. Iedereen kan dit seizoen ge-
nieten van de vele mooie voorstel-

lingen in het Openluchttheater.

Het theaterseizoen barst los op zon-
dag 29 mei met een spectaculaire 
opening. Alles wordt uit de kast ge-
trokken om dit jaar goed te begin-
nen. Door heel het theater heen zijn 
er activiteiten en spelletjes voor de 
jeugd. Je kunt je leuk verkleden en 
het zou zo maar eens kunnen dat je 
een ballonnenclown tegen het lijft 
loopt…

Op het podium
Tijdens de opening hebben ze al een 
aantal leuke voorstellingen voor je 
in petto. Met gitaar, contrabas en 
accordeon als wapen voorzien de 
Brabantse Penthouse Boys de mid-
dag van een flinke dosis positivisme. 
Ook de jongste groep van Toneel-

vereniging Mariahout verschijnt ter 
tonele, met het bijzondere sprook-
je ‘Het lelijke eendje’. Five4you 
maakt er een echt feestje van met 
bekende dance classics, swingende 
rocksongs, Nederlandstalige hits en 
popnummers uit de Top-2000 aller 
tijden. En er is ook een Gospelkoor, 
met 35 geoefende muzikanten die 
het theater vullen met hun swin-
gende gospelklanken.

Kaartverkoop
De opening van het theaterseizoen 
is gratis toegankelijk voor iedereen. 
Benieuwd naar de rest van het thea-
terprogramma? Neem dan eens een 
kijkje in de programmafolders in het 
theater, of op oltm.nl. Openlucht-
theater Mariahout. Beleef meer!

Peter Lammers in seventies look
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De slimste keuze als je moet tanken.
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Tango Beek en Donk, Oranjelaan 44, altijd open.

TANGO
TRAKTEERT
BEEK EN DONK

16ct/l
KORTING*
OP EURO 95

16ct/l
KORTING*
OP DIESEL

van 9 mei t/m
15 mei 2016

Vlooienmarkt in 
Openluchttheater Mariahout

Mariahout – Buurtvereniging De Ber-
nadettebuurt houdt op 1e Pinksterdag, 
15 mei, voor de 26e keer een vlooien-
markt. In de ochtend, op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 mei tot 12.00 uur, gaan de 
buurtleden de nog bruikbare spullen in 
Mariahout en omstreken ophalen. 

Deze spullen worden op zondag 15 

mei van 9.30 tot 13.00 uur gesorteerd 
te koop aangeboden. De vlooienmarkt 
vindt plaats in het rustieke Openlucht-
theater van Mariahout. Deze gezellige 
markt, waar de kinderen kunnen spe-
len en de ouders gebruik kunnen ma-
ken van het terras, wordt elk jaar druk 
bezocht. De entree bedraagt €1,50 (tot 
12 jaar gratis).

Lieshout – Tijdens de braderie, op 
2e Pinkserdag 16 mei, is ook de 
Stichting Laarhuys present met 
een kraam.

Zij verkopen koffie/thee en wafels. 
Voor de kinderen is er gratis ranja 
en er is een grabbelton. Men kan 
raden hoeveel spekken er in de 
snoeppot zitten, geschonken door 
Snoeperij Jantje.  De winnaar krijgt 

een mooi kunstwerk dat gemaakt 
is door de cliënten. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan het 
Laarhuys dat momenteel gebouwd 
wordt voor 24 jongeren met een 
beperking achter het voormalige 
gemeentehuis. Van het geld wordt 
o.a. (aangepast) spelmateriaal ge-
kocht, ook worden de tuin en een 
snoezelhoek ingericht. 

Stichting Laarhuys op braderie 
Lieshout

2e Pinksterdag braderie in Lieshout
Lieshout – In het centrum van Lieshout 
wordt op Pinkstermaandag 16 mei voor 
de 29e keer een braderie gehouden. De 
organisatie is in handen van de Gardis-
tenbond en Commissie Boerenbruiloft 
Raopersgat. 

Naast de vele kramen en kinderattracties 
op deze markt, kunt u onder het genot 
van een hapje en een drankje op gezelli-
ge terrassen bij plaatselijke horeca genie-
ten van muziek. 

De Lieholter Blaaskapel verzorgt van 
14.00 tot ca. 16.00 uur een optreden 
met vrolijke en vlotte blaasmuziek. 
Countryclub ‘The Black Longhorn’ houdt 
met DJ Henk haar Country Dance Party 
buiten of in het nabij de braderie gelegen 
Dorpshuis. De toegang tot deze druk-
bezochte en kindvriendelijke braderie is 
gratis en duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

‘Troef’ winnaar van De Dorpsfeesten Aarle-Rixtel 2016
Aarle-Rixtel - De Dorpsfeesten in 
Aarle-Rixtel, die vanaf Hemelvaart 
tot en met zondag 8 mei in en rond 
de tent bij De Dreef werden ge-
houden, zijn grandioos verlopen. 
Het mooie weer en de gezellige 
sfeer hebben ervoor gezorgd dat 
deze 39e editie weer vlekkeloos is 
verlopen. 

Met maar liefst 3 nieuwe jeugdploegen 
op een totaal van 7 laat Aarle-Rixtel 
zien dat De Dorpsfeesten springlevend 
zijn.  De deelnemende ploegen hebben 
met elkaar gestreden om een aantal prij-
zen waarvan hieronder de uitslag staat.

Jeugddorpsfeesten
Cultureel: 1e De Muppets; 2e Blitz Kids; 
3e BIG

Zeskamp: 1e De Muppets; 2e BIG; 3e 
We doen mar wa
Algemeen: 1e De Muppets; 2e BIG; 3e 
Blitz Kids
Aanmoedigingsprijs: In the Mix

Volwassenen
Quiz: 1e Troef; 2e Kiele Kiele; 3e Weinig 
Kans
Joker: 1e Totheloo; 2e Troef; 3e Weinig 
Kans
Zeskamp: 1e 't Clubke; 2e L.E.O.; 3e 
Troef
Cultureel: 1e 't Clubke: 2e Kiele Kiele; 
3e L.E.O.
Algemeen: 1e Troef; 2e Weinig Kans; 3e 
Kiele Kiele

De aanmoedigingsprijs is gewonnen 
door Wanne Kwats en de publieksprijs 
is gewonnen door L.E.O. Meer informa-
tie over De Dorpsfeesten 2016 staat op 
www.dorpsfeesten.info.
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Geweldige opbrengst voor TopTeam Huibers
Beek en Donk – TopTeam Huibers 
stond op 5 mei met een kraam op de 
jaarmarkt in Aarle-Rixtel. Daar vonden 
enkele activiteiten plaats en werden 
allerlei spullen verkocht waarbij de op-
brengst naar het KWF gaat. Zo was er 
het blikkengooien. De bezoekers wer-
den enthousiast gemaakt om voor een 
geringe vergoeding een aantal blikken 
om te gooien waarop foto’s van leden 
van TopTeam Huibers waren geplaatst. 

Daarbij viel het op dat naast een groot 
aantal kinderen ook vele volwassenen 
hieraan deelgenomen hebben. Ook 
was er een envelop-trekspel waarbij 
vele mooie prijzen (allemaal door be-
drijven gesponsord) te winnen waren. 
Daarnaast werden vele artikelen ver-
kocht zoals eigen gemaakte appelkoe-
ken en bonbons, diverse soorten wij-
nen, schitterende hangplanten en bol-/
pyramide buxussen. Naast het feit dat 
op deze mooie zonnige dag veel men-
sen genoten hebben, leverde het voor 
Top Team Huibers een schitterend be-
drag op van €1.300,00.

Op 7 mei werd onder de vleugels van 
WAC Beek en Donk een zaalvoetbal-

toernooi gehouden in sporthal D’n Ek-
ker. Aan dit toernooi namen 10 teams 
deel. Deze werden verdeeld in twee 
poules. De eerste 2 van elke pou-
le kwamen terecht in de kruisfinales 
waarna de winnaars daarvan de fina-
le speelden. Deze finale ging tussen 
AZ Glas en Café-Zaal De Tapperij. Na 
een spannende wedstrijd was het uit-
eindelijk AZ Glas die met 3-0 de finale 
won. Na de finale vond de prijsuitrei-
king in de kantine plaats en werd een 
loterij gehouden. Bij deze loterij waren 
schitterende prijzen te winnen (die ook 
waren gesponsord door bedrijven) zo-
als kaartjes voor Wish en een Bavaria 
biertour voor 10 personen dinerbon-
nen, etc. Zowel de inschrijvingen voor 
het toernooi op zich (€750,00) als de 
opbrengst van de loterij (€450,00) ging 
naar Top Team Huibers.

Het was dus een geweldige week voor 
Top Team Huibers. Een bedrag van 
€2.500,00 opgehaald. Inmiddels is 
TopTeam Huibers zijn streefdoel van 
€11.000,00 al voorbij, maar ze houden 
nog niet op. Er staat (naast de flessen-
actie en de bonbons die nog steeds te 
koop zijn) nog één activiteit op het pro-

gramma en wel het diner bij de 3 ge-
broeders in Gerwen. Op 25 mei wordt 
op die avond een 3 gangen keuzeme-

nu geserveerd voor €29,50. U kunt 
zich hier nog steeds voor aanmelden 
door te bellen naar 040-2906644 of te 

e-mailen naar: info@de3gebroeders.nl. 

Ophaaldag Rommelmarkt Sparta’25
Beek en Donk - Op sportpark ‘t 
Heereind vindt op zondag 12 juni 
de jaarlijkse rommelmarkt van 
Sparta’25 plaats. Naast de kraam-
houders die op de markt een plaats-
je huren, heeft Sparta’25 een eigen 
kraam waar traditiegetrouw veel 
spullen worden verkocht. 

Zij zijn nog op zoek naar spullen die 
zij op deze markt kunnen verkopen. 
De opbrengst gaat naar de voetbal-
club. Heb je spullen die geschikt zijn 
voor de rommelmarkt en waar je 
vanaf wil? Dan komen zij deze des-
gewenst op zaterdag 21 mei bij je 
ophalen. Neem contact op met Bas 
van de Vossenberg (06-53828707, 
na 16.00 uur) of Gerry Vogels (06-
48613727) of stuur een e-mail naar 
rommelmarkt@sparta25.nl en zij 
stemmen dan samen af hoe laat de 
spullen opgehaald worden.
 

Het is ook mogelijk om de spullen 
aan te leveren bij Sparta'25. Dit kan 
op elke zaterdag voor de rommel-
markt tussen 9.00 en 13.00 uur. De 
organisatie kan veel zaken gebrui-
ken zoals speelgoed, puzzels, spie-
gels, lampen, kleding, maar geen 
witgoed en meubels. Acceptatie van 
spullen is in handen van de organi-
satie. Voor de aangeleverde spullen 
wordt geen vergoeding gegeven.
 
Verder kun je op 12 juni een kraam 
of grondplaats huren om zelf je 
spullen te verkopen. De prijs voor 
een kraam is €19,00. Een grond-
plaats kost €7,50 voor 15 m2. In de 
kantine komt een aparte hoek waar 
kinderen hun spullen kunnen verko-
pen. Zij hoeven hiervoor niet te be-
talen. Wil jij jouw plaats al reserveren 
of wil je meer informatie? Mail dan 
naar rommelmarkt@sparta25.nl of 
kijk op www.sparta25.nl.

www.losophetveld.nlMeer informatie?
Reserveren?

Wegens succes verlengd 
met één extra diner!

21 mei
diner

EEN CULINAIRE REIS 
DOOR LAARBEEK!

13 t/m 21 mei

Pop-up restaurant

Samenwerkingspartners van LOS op 't veld

(Her)ontdek de bibliotheek! 

Infomiddag voor KBO Lieshout
Lieshout - De bibliotheek anno 2016 
staat midden in de samenleving. De 
ontwikkelingen in de samenleving gaan 
snel. Goed kunnen lezen en goede di-
gitale vaardigheden helpen om de ver-
anderingen bij te kunnen houden. De 
bibliotheek heeft als doel om bij ieder-
een het leesplezier te vergroten en bij te 
dragen aan de taalontwikkeling en de 
ontwikkeling van digitale vaardigheden. 
Dit doet de bibliotheek in samenwer-
king met een aantal belangrijke part-

ners. Zoals het onderwijs en culturele en 
maatschappelijke organisaties. 
Benieuwd naar de bibliotheek anno 
2016? Kom dan naar de themabijeen-
komst op donderdag 19 mei in het 
Dorpshuis Lieshout van 14.00 tot uiterlijk 
16.30 uur. Bibliotheek De Lage Beem-
den verzorgt een presentatie en u kunt 
terecht met al uw vragen over de abon-
nementen, het lenen van digitale boeken 
(E-books), het reserveren of verlengen 
van boeken, de cursussen digitale vaar-

digheden en de boekendienst aan huis 
(dit is een service voor mensen die zelf 
niet aan de bibliotheek kunnen komen).
Al nieuwsgierig? U vindt een schat 
aan informatie op de website van de 
bibliotheek: www.bibliotheeklage-
beemden.nl. In verband met de voor-
bereiding is het prettig als u zich voor 
deze bijeenkomst even aanmeldt bij 
de Inloop. Dit kan ook via de mail: 
kbolieshout@gmail.com.

Vrienden van Sparta viert 25 jaar clubondersteuning
Beek en Donk – De Vrienden van 
Sparta’25 vierden zondag het 25-jarige 
bestaan van deze vriendengroep. Met 
een buffet voor de leden, opgemaakt 
door Dave van de Burgt, en een zanger 
na de wedstrijd van Sparta 1, is dit heu-
gelijke feit gevierd. 

De contributie voor de Vrienden van 
Sparta’25 bedraagt €50,00. Hiervan 
worden velen activiteiten, materialen en 
diverse andere zaken financieel onder-
steund. Eén van de belangrijkste zaken 
van afgelopen jaren zijn zeker wel de 
defibrillators AED’s) geweest. Deze zijn 
al eens met succes ingezet waarmee 

iemands leven gered is. 

Het zou geweldig zijn als de groep vrien-
den groter wordt. Als jij lid wil worden, 
voor maar €50,- per jaar, mail dan naar 
vriendenclub@sparta25.nl. Je bijdrage 
wordt altijd zeer goed besteed.  
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Boerdonk - Het beloofde zondag 
een prachtige dag te worden, de 
jaarlijkse barbecue van RKSV Boer-
donk, zomerse temperaturen, voet-
bal en lekker reflexen op het terras 
onder de nieuwe overkapping. 

Voor Boerdonk 3 en 4 stonden de 
laatste wedstrijden op het spel. 
Boerdonk 4 trof het niet. Mariahout 
5 kon kampioen worden en ging 
hier vol voor, zo werd Boerdonk 4 
met 0-6 van het veld gespeeld. On-
dertussen werd de barbecue aange-
stookt en kon het bakken beginnen. 
De Vrouwen 1 hebben een prima 
seizoen gedraaid en zijn knap twee-
de geworden, en hadden tegen ZSV 
V2 niet zo veel moeite en wonnen 
makkelijk met 1-6. Boerdonk 3 had 
tegen het hooggeplaatste Irene 3 
met 1-4 verloren maar mogen op 
een goede tweede seizoenshelft 
terugkijken. De geur van gebakken 
vlees hing lekker rond het sportpark, 
en samen met de lekkere salades 
was dit prima bikkelen. Boerdonk 2 
mocht naar Erp om te proberen met 
een positief resultaat het seizoen af 
te sluiten, helaas wilde Erp 4 niet 
echt mee werken en won Erp ver-

diend met 5-1, zodat Boerdonk 2 
onderaan eindigt in hun klasse. 

Boerdonk 1 kreeg de terechte kam-
pioen Mulo op bezoek. Er stond 
voor beide teams niks meer op het 
spel dan slechts de eer. Maar het 
klasseverschil tussen de beide teams 
is gewoon te groot. Het werd zelfs 
0-6. En de spelers waren eigenlijk 
meer bezig met de ontknoping van 

de eredivisie. En zo floot de scheids-
rechter op tijd af zodat iedereen de 
laatste spannende minuten in de 
kantine nog mee kon kijken, En met 
een grote lach of teleurgesteld ge-
zicht er weer buiten kwam. Hierna 
werd er eigenlijk aan de barbecue 
eigenlijk maar over 1 ding gepraat. 
Wat smaakt het goed, en volgend 
seizoen dan gaan we…

MooiBoerdonk
Seizoensafsluiting bij RKSV Boerdonk

In het zonnetje en met een barbecue werd het seizoen bij RKSV Boerdonk afgesloten

Boerdonk - Vorig jaar werd een nieuw 
item gelanceerd tijdens het dorpsfeest. 
Dit item was Gastvrij Boerdonk. Een 
zeer geslaagd initiatief dat door de deel-
nemers zeer hoog werd gewaardeerd. 
Reden genoeg om ook dit jaar op vrijdag 
dit culinair spektakel in te plannen. 

Hoe werkt het: Je geeft je als duo op, 
en geeft aan dat je voor 6 personen een 

voorgerecht, een hoofdgerecht of een 
nagerecht bereidt. Via het lot wordt ver-
volgens bepaald welke  2 duo’s bij jou 
thuis van het door jou gemaakte gerecht 
komen genieten en bij welke 2 duo’s je 
de andere 2 gerechten mag gaan opeten. 
Je zit derhalve steeds bij andere mensen 
aan tafel en het is uiteraard een verras-
sing wat je voorgeschoteld krijgt. Een 
culinaire surprise zogezegd. De datum 

van uitvoering is dus vrijdag 2 septem-
ber. Overleg alvast eens met je partner, 
vrienden of familie met wie je deze cu-
linaire surprise zou willen beleven. Op-
geven kan ook al. Dit doe je via de site 
www.dorpsfeestboerdonk.nl onder het 
kopje gastvrij Boerdonk. Daar kan je ook 
alle informatie over dit evenement rustig 
lezen. Opgeven kan tot 19 augustus.  

Een culinaire surprise door en voor Boerdonkenaren

Gastvrij Boerdonk op vrijdag tijdens dorpsfeest 

Eerste wijkschouw in Boerdonk
Boerdonk – In Boerdonk vindt op maan-
dagavond 23 mei de allereerste wijk-
schouw ‘nieuwe stijl’ plaats. Op die avond 
verkent wijkbeheerder Henk de Laat deze 
eerste keer samen met wethouder Anne-
mieke van de Ven op de fiets Boerdonk.

Tijdens deze rondgang wordt er geke-
ken naar verbeterpunten in de openbare 

ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van 
het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, 
overhangend groen en verkeersproble-
men. Ter plaatse licht de wijkbeheerder 
de aandachtspunten toe en beantwoordt 
hij vragen. Ook geeft hij informatie over 
de richtlijnen van bestaand beheer en 
onderhoud. Verder kunnen er tijdens 
de wijkschouw ook afspraken gemaakt 

worden over de werkzaamheden die de 
bewoners zelf willen uitvoeren.

De wijkschouw begint om 18.30 uur bij 
Den Hazenpot. Om alles vlot te laten 
verlopen is het ook mogelijk om vooraf 
onderwerpen aan te dragen. U kunt deze 
per mail naar de Dorpsraad toe sturen: 
dorpsraad@boerdonk.nl.

Boerdonk - Stichting Agrarisch Boerdonk 
heeft besloten om ook het komende jaar 
weer (voor het 4de seizoen op rij) Boer-
donkse verenigingen, stichtingen en or-
ganisaties te ondersteunen met Agrari-
sche producten. 

Alle leden aangesloten bij deze stichting 
vinden het namelijk positief om op deze 
manier het Boerdonkse verenigingsleven 
te ondersteunen. Iets waarvoor ze regel-
matig in Boerdonk complimentjes ontvan-
gen en dat doet hen goed. Ook de leuke 
foto’s of artikeltjes die ze dan in de media 
terug zien vinden ze hartstikke mooi. Echt 
Boerdonk, samen sterk!

Om een voorbeeld te geven van enkele 
evenementen of verenigingen die Agra-
risch Boerdonk de afgelopen tijd onder-
steund heeft: Kerstbingo RKSV Boerdonk, 
Movember (team Unforgettable), Vrou-
wen van Nu, Cv de Zandhazen, Trekker-
trek Boerdonk, Sint Nicolaas school, Biljart 
vereniging Krijt op tijd, Goede Doelen 
week Boerdonk.

U ziet, een mooi rijtje. Maar ook nu kun-
nen ze zeggen, ze zijn er nog niet. Agra-
risch Boerdonk gaat er gewoon mee door. 
Gewoon omdat het kan. Dus schroom 
niet en doe een aanvraag via agrarisch-
boerdonk@live.nl het makkelijkst is het, 
als u dit meteen op het aanvraagformulier 
doet. Hebt u dit niet meer dan sturen zij u 
er gewoon eentje toe. Ook nu willen ze 
weer gewoon iets voor u betekenen.

Buffelrun
En ook dit jaar gaan ze weer door met hun 
speciale samenwerking met de organisatie 
van de Buffelrun. Een samenwerking die 
beide partijen goed bevalt kunnen ze wel 
zeggen. Ook dit jaar geeft Agrarisch Boer-
donk weer op allerlei vlakken hun mede-
werking aan dit groeiende evenement. Zo 
stellen ze weer hun percelen beschikbaar, 
als mede enkele sportieve deelnemers 
leveren en ook weer mede de eetstand-
jes bemannen op ‘Ut Weike’.  Eetstand-
jes waar u ook nu weer kunt genieten 
van een heerlijke broodje kip of broodje 

hamburger, van Boeringse kwaliteit voor 
Boeringse prijzen.  Mede mogelijk ge-
maakt door Agrarisch Boerdonk zegt men. 
Daarom sluiten ze voor nu af met de wij-
ze woorden: ‘Agrarisch Boerdonk en de 
Boerdonkse gemeenschap, samen sterk’.

Agrarisch Boerdonk blijft ondersteuning geven

Goede doelen week in Boerdonk
Boerdonk - Dit jaar vindt voor de derde 
keer de Goede Doelen Week plaats in 
Boerdonk. Vrijdag 20 en zaterdag 21 mei 
wordt huis aan huis een brief met invul-
formulier en een envelop afgegeven.            

Op het invulformulier staan de 13 Goede 
Doelen waarvoor de actie is bedoeld. Bij 
elk doel staat een korte uitleg. De gever 
kan achter elk doel een bedrag invullen, 
dat hij/zij aan het betreffende doel wil 
schenken. Als het formulier volledig is in-
gevuld, telt u de bedragen op en stopt u 
het formulier met het totaal bedrag aan 
contanten in de envelop. Er wordt dus 
maar 1 keer bij u aangebeld in plaats van 

13 keer voor een afzonderlijk doel. De 
enveloppen worden op dinsdag 31 mei 
en woensdag 1 juni tussen 16.00 uur en 
20.00 uur opgehaald. 

De werkgroep en de collectanten zijn 
weer enthousiast en zij hopen dat u als 
inwoner van Boerdonk dit initiatief weer 
goed ontvangt en met een gulle gift de 
Goede Doelen ondersteunt.

Apk I en II
Onderhoud van Personen- en 
Bedrijfswagens (tot 50 ton)
Campers en Aanhangwagens
Reparatie, Banden (ook opslag)
Airco, Diagnose, Elektro, Remservice, Uitlijnen
Schadetaxatie /Herstel
(vervangend vervoer)

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

voor het betere onderhoud

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ 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
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Sportend Laarbeek

Redacteur: Rudy van den Enden
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Afgelopen 
Hemelvaartsdonderdag, de 5e mei, 
was het weer zover. Aan de Otterweg 
in Beek en Donk, vond het Nationale 
Straatvoetbaltoernooi plaats, onder 
zeer zonnige omstandigheden. Dat het 
dan ook zeer geslaagd mag worden 
genoemd, lag natuurlijk ook aan het 
weer, maar nog veel meer aan de spe-
lers en de organisatoren van dit spek-
takel, te weten Tienerwerk Laarbeek 
(De Boemerang - Beek en Donk), een 
werkgroep van welzijnsorganisatie 
ViERBINDEN.

Straatvoetbal is 'in'
De SVBN, de Straat Voetbal Bond 
Nederland, had de Nationale 
Straatvoetbaldag 2016 gepland op 
donderdag 5 mei. Dat dit op Hemelvaart 
en in de Hemelvaartsvakantie viel, was 
helaas een beetje te zien aan de op-
komst en aantal teamaanmeldingen, 
laat Catti Baks horen, als voorzitter 
van de Boemerang hier aanwezig en 
woordvoerster in deze. “Maar dat 
drukt de pret niet. Het is een zeer ge-
slaagd toernooi, want de kinderen 

hebben het allen naar hun zin!”, al-
dus Catti. Niet alleen op de parkeer-
plaats bij het Ontmoetingscentrum 
werd gevoetbald, maar op 25 lo-
caties in heel Nederland werden 
er voorrondes van de Nationale 
Straatvoetbalkampioenschappen 
gespeeld.

Organisatie
De organisatie was, zoals gezegd, in 
handen van Boemerang, Tienerwerk 
Beek en Donk. Deze werd bijge-
staan door Sportcoach Jaccy van den 
Enden van ViERBINDEN Laarbeek en 
verder ondersteund door met name 
de Rabobank, Dorpsraad, expeditie 
Laarbeek en de GGD. Deze laatste 

zorgde voor zéér gezonde hapjes zoals 
meloen, tomaat en komkommer. Toch 
niet zomaar ‘tussendoortjes’ die je op 
een ‘voetbalveld’ ziet, maar wel ge-
zond toch?
“En zo hoort het ook”, moeten vele 
voetballertjes gedacht hebben, want 
dit alles vond gretig aftrek in het GGD-
kraampje, tussen de wedstrijdjes door. 
Verder droegen ook Sportcentrum 
Coach, Outdoor Laarbeek en restau-
rant Pluk een ‘financieel’ steentje bij, 
om dit alles tot een succes te maken.

Verbondenheid
Het is mooi om te zien dat het straat-
voetbal op deze donderdag zoveel 
mensen met elkaar kan verbinden. 

Ongeacht of je nou wel of niet kan 
voetballen, jong of oud bent, het 
straatvoetbal laat zien dat het staat 
voor saamhorigheid en dat iedereen 
binnen deze sport gelijk is. Want waar 
leerden de meeste goede voetballers 
het voetballen? Juist…op straat! En 
natuurlijk zullen er winnaars zijn. Op 
deze dag plaatsten zich twee teams uit 
twee verschillende leeftijdscategorieën 
zich voor de landelijke finales, welke 
voor hen gehouden wordt op 11 juni 
bij Amstel Borchland. 

Laarbeeks evenement
Naast een leuk en spannend evene-
ment, ziet de organisatie dit ook als 
één groot feest waarin muziek, eten en 
plezier voorop staat. “De organisatie is 
top. Met alle medewerkers verloopt de 
communicatie prima, is er een prettige 
samenwerking met alle geledingen en 
iedereen is in de weer. Ik ben erg blij 
met zoveel vrijwilligers”, geeft Catti 

met een ‘big smile’ aan en geniet zicht-
baar van alle voetbalvreugde om haar 
heen. Er zijn dan ook veel vrijwilligers in 
touw die het zaakje draaiende houden. 

Wat te denken van de scheidsrechters 
(Sparta’25), de omroeper (ELI), de jury, 
de leiders… “Het is hier een prachtige 
locatie en we gaan er volgend jaar weer 
voor. Ik hoop dat we in 2017 nog meer 

teams en vrijwilligers mogen begroeten, 
uit alle kernen van Laarbeek. Het is per 
slot van rekening een Laarbeeks evene-
ment. Sporters en vrijwilligers, allemaal 
bedankt”, besluit Catti.

Randactiviteiten
Niet alleen het voetbal stond dus cen-
traal. Ook plezier maken was belang-
rijk. De organisatie had dit ook zeker 
goed begrepen en had voor diverse 
andere activiteiten gezorgd dan alleen 
maar voetbal. Zo kon je ook ‘voet-
volleyballen’, ‘bumperbal’ spelen en 
was er gezorgd voor een natje en een 
droogje. Hiernaast hadden ze ‘dansers’ 
uitgenodigd en één heuse ‘balfreesty-
ler’, balkunstenaar, die met het publiek 
en de voetballers een heuse battle aan-
gingen, in een soort ‘pannawedstrijd-
je’. Hier mochten de kleine mannen 
het opnemen tegen deze ‘grote’ voet-
baller en zie daar…ook hier een grote 
betrokkenheid en verbondenheid. Ook 
was daar Sparty, de plaatselijke mascot-
te van het eerste elftal van Sparta’25, 
waar menig voetballer graag mee op de 
foto ging. Al met al een zéér geslaagde 
voetbaldag, waarop iedereen met een 
goed gevoel kan terugkijken.

De organisatie is top en 

iedereen is in de weer

Nationale Straatvoetbaldag verbindt Laarbekenaren
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

TWEEDE PINKSTERDAG OPEN
Maandag 16 mei 10:00 – 17:00 uur 

Extra veel voordeel, gezellig buitenterras, live muziek en demo/promoteams aanwezig van Daxara, Adola, Leatherman, Rösle, Sitecom en Soft Science

22,-
39,99

499,-
579,-

20,-
46,50

25,-
39,95

54,95
Topje

34,95
Broekje

69,99
Vanaf

Intex Rectangular Frame
Rechthoekig stevig framebad in diverse 
maten. Ideaal om in een hoek van uw tuin 
te plaatsen. Exclusief fi lterpomp.

FastRider
Shopper Sakura
Enkele fi etstas voor
achter op de fi ets

Deuter Tommy
Rugzak met diagonaal draagsysteem
dat zorgt voor een optimale 
bewegingsvrijheid.

Dakine EQ Bag
Duffel van 31 liter. Geschikt 
als weekendtas, sporttas of 
voor een stedentrip. 

TC WOW
Strapless top multiway.
Kan op 4 verschillende manieren
worden gedragen.
Verkrijgbaar in cup C-D-E. 

Safarica Kenia 180
Sportieve 2-3 persoons polyester 
koepeltentmet voorbouw incl. PE grondzeil.
Verkrijgbaar in 2 verschillende kleuren.

Cadac Meridian 3
Buitenkeuken met 3 RVS branders, een zijbrander 
en een zijtafel. Beschikt over twee barbecueroosters, 
een bakplaat en een uitneembaar vetopvangbakje. 
De deksel is voorzien van een geïntegreerde 
thermometer.

89,99
115,-€10,- Korting

Bij aankoop
van een WOW
bikini / tankini
Minimale besteding € 49,95 voor 31 mei 2016
Niet geldig in combinatie met andere acties

Knappe comeback levert rood-witten punt op

ASV'33 vecht zich knap naar gelijkspel tegen Keldonk
Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft zich 
zowel letterlijk als figuurlijk ver-
dienstelijk naar een gelijkspel 
gevochten. Tegenstander Keldonk 
begon in Aarle-Rixtel zeer sterk 
aan de wedstrijd en wist in de eer-
ste 20 minuten ASV’33 volledig in 
bedwang te houden. 

Al in de 8e minuut kwam Keldonk 
op voorsprong, een voorzet werd 
prima door een van de aanvallers 
van Keldonk via binnenkant paal 
binnen gekopt 0-1. Hiervoor had 
Marnic van Rosmalen al enkele 
malen reddend op moeten treden 
om ASV’33 voor een achterstand 
te behoeden. Een kleine 10 minu-
ten later kwam Keldonk al op een 
2-0 voorsprong, een prima aanval 
ging hier aan vooraf. In de 19e mi-
nuut kwam ASV’33 onverwachts 
tot een tegentreffer, het was Pim 
Dubois die eigenlijk uit het niets 
de aansluitingstreffer op het score-
bord bracht. Hierna kwam ASV’33 
iets beter in het spel en bracht het 
de wedstrijd iets meer in balans. 
Toch was het wederom Keldonk 
dat in blessuretijd van die 1e helft 
de marge weer op twee doelpun-
ten bracht via een rake kopbal 1-3.

Na de thee een sterker ASV’33 en 
het was de aanvoerder van ASV’33 
René de Vries persoonlijk die in de 
57e en de 60e minuut ASV’33 
weer met twee knappe doelpun-
ten langs Keldonk bracht, 3-3. In 
het gehele restant van die 2e helft 
mocht ASV’33 de meeste aan-
spraak maken op de overwinning, 
echter gebeurde dit niet meer. 

Door het verlies van Bavos thuis te-
gen MVC mag ASV’33 nog steeds 
hopen op de nacompetitie. Bavos 
moet dan op 2e pinksterdag ver-

liezen van Leunen en ASV’33 moet 
met grote cijfers gaan winnen bij 
degradatiekandidaat Milheezer 
Boys, beide opties zijn zeer zeker 
mogelijk en ASV’33 gaat dan ook 
voor deze laatste mogelijkheid. Al 
kan men bij ASV’33 zeker al spre-
ken van een geslaagd seizoen, na 
promotie naar de 4e klasse het vo-
rige seizoen , en in het eerste jaar 
tot aan de laatste wedstrijd mee-
doen op de prijzen kan het eigen-
lijk niet mooier.

Afscheid Sander van de Waarsen-
burg
ASV’33 mocht nog na afloop van 
deze wedstrijd Sander van de 
Waarsenburg in de bloemetjes zet-
ten, Sander had aangegeven na 13 
seizoenen in de selectie, en meer 
dan 300 wedstrijden in de selectie 
voor de Rood-witten uit Aarle-Rix-
tel het voor gezien te houden en 
zich bezig te gaan houden met 
mountainbiken. Sander, een heu-
se steunpilaar in de defensie van 
ASV’33, en een voorbeeld voor 
vele anderen. Daarbij heeft San-
der zich in al die jaren altijd voor 
de volle 100% ingezet, Elke trai-
ner kon altijd een beroep op hem 
doen, én op hem rekenen. En een 
ding is dan ook wel zeker, ASV’33 
zal Sander als speler, en als een 
echte ASV’er, zeker gaan missen. 
ASV’33 bedankt Sander oprecht 
voor alles wat hij voor ASV’33 be-
tekend heeft, wat gepaard ging 
met een bloemetje, en een gepast 
cadeau.

Volgende week op 2e pinksterdag 
de laatste competitiewedstrijd uit 
naar Milheezer Boys, ASV’33 re-
kent op de steun vanuit het Aar-
le-Rixelse, en wie weet wat er nog 
voor moois kan gebeuren.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Sander van de Waarsenburg wordt bedankt voor zijn inzet bij ASV'33
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Tja, deze vraag kun je iedereen 
stellen en kan te maken hebben 
met van alles en nog wat. Het 
antwoord is ook al zo divers als 
het maar zijn kan. Vaak krijg je 
het antwoord: "Goed", of "z'n 
gangetje". Wat moet je er mee? 
Het beste is dan om het gesprek 
aan te gaan, om zo écht te 
weten te komen hoe iemand 
er voor staat of hoe het met 
iemand of 'iets' gaat! Ik weet 
dat velen op een rijtje willen 
hebben, hoe de Laarbeekse 
clubs er in principe nu voor 
staan, een laatste wedstrijd 
nog te gaan. Nu, u vraagt, wij 
draaien! Te beginnen met de 
club die er in principe nu het 
beste 'voor staat', Mariahout. 
Zij spelen a.s. zondag tegen 
het al gedegradeerde LSV en 
bij winst eindigen zij als 4e in 
de competitie, wat recht zou 
geven op de nacompetitie, ter 
promotie naar de 4e klasse. 
Dit omdat zij een beduidend 
beter doelsaldo hebben dan 
RKGSV, die hetzelfde aantal 
punten hebben. Laat het niet 
liggen in die laatste wedstrijd 
zou ik zeggen, anderen zijn je al 
voor gegaan! In deze 5e klasse 
H speelt ook ELI en zij staan 
weer onder Gerwen en spelen 
op het moment nergens meer 
voor. Ook volgend jaar weer 5e 
klasse voor de Lieshoutenaren! 
Een stukje verder op in het 
Aarlese heeft ASV nog een heel 
klein kansje op nacompetitie. 
Zij eindigen op óf op plek 3 óf 
4. Alleen plek 3 geeft kans op 
nacompetitie in deze klasse. 
Maar met een achterstand van 
3 punten op Bavos en een veel 
slechter doelsaldo, zal dat 
zéér waarschijnlijk niet gaan 
lukken. Ook zij spelen nergens 
meer voor, zoals dat gezegd 
wordt in voetbaljargon. 
Sparta'25 daarentegen, speelt 

wel degelijk ergens voor en 
daar hangt dan ook weer veel 
van af! Geposteerd op de 
voorlaatste plaats, moet het 
haar laatste uitwedstrijd tegen 
mededegradatiekandidaat 
Best Vooruit. Zelfs met een 
overwinning gaan ze deze niet 
voorbij, maar komen dan op 
26 punten. ODC en Venhorst 
hebben er beide 25 en dienen 
ook te winnen om rechtstreekse 
degradatie te ontlopen. Winnen 
zij beiden niet en Sparta wel, is 
dit de enigste kans om directe 
degradatie te voorkomen. 
Laten we het hopen voor de 
groen-witten, dat zij zich mogen 
opmaken voor de nacompetitie 
voor behoud van deze tweede 
klasse. Nu, u even weer op 
de hoogte gebracht van de 
Laarbeekse clubs, kunt u verder 
genieten van het mooie weer 
en zondag aanstaande weer uw 
club aanmoedigen in de laatste 
(voor sommigen misschien niet) 
wedstrijd van dit seizoen. Succes 
allen!

R. van den Enden

voor gegaan! In deze 5e klasse 
H speelt ook ELI en zij staan 
weer onder Gerwen en spelen 
op het moment nergens meer 
voor. Ook volgend jaar weer 5e 
klasse voor de Lieshoutenaren! 

Aarlese heeft ASV nog een heel 
klein kansje op nacompetitie. 
Zij eindigen op óf op plek 3 óf 
4. Alleen plek 3 geeft kans op 
nacompetitie in deze klasse. 
Maar met een achterstand van 
3 punten op Bavos en een veel 

zéér waarschijnlijk niet gaan 
lukken. Ook zij spelen nergens 
meer voor, zoals dat gezegd 

Sparta'25 daarentegen, speelt 

Hoe staan we er voor?
COLUMN

   Dorpsstraat 102
   5737 GE Lieshout
   Tel. 0499-421469

Merks v.o.f.

   Tel. 0499-421469

www.merks-lieshout.nl

Minimaal €100,- 
seizoenskorting

 Verkoop
 Reparatie
 Service

Inruil oude machine mogelijk

Vraag naar de voorwaarden

Groen-witten in grote degradatiezorgen

Sparta'25 heeft het niet meer in eigen hand

Beek en Donk - Na de 0-4 nederlaag 
van afgelopen zondag tegen kampi-
oenskandidaat Prinses Irene pakken 
zich donkere degradatiewolken samen 
boven sportpark 't Heereind in Beek 
en Donk.

Sparta’25 begon goed aan haar laatste 
thuiswedstrijd van deze teleurstellend 
verlopen competitie. In de 2e minuut 
kwam Jaccy van den Enden gevaarlijk 
door tot bij het doel van Prinses Ire-
ne. Zijn inzet in de korte hoek werd 
door de doelman gekeerd. Een paar 
minuten later dook Elco van Schijndel 
gevaarlijk op voor het doel van Prin-
ses Irene, helaas belandde zijn stiftbal 
naast het doel. Na een kwartier mocht 
Prinses Irene op ruim 25 meter van het 
Beek en Donkse doel een vrije trap ne-

men. Waarom willen keepers altijd een 
muurtje, ook al is de afstand zo groot? 
Van Rooij schoot de 0-1 onberispelijk 
in de linkerhoek. Tien minuten later 
deelde Van Vugt de genadeklap uit na 
een vlot lopende aanval door het hart 
van de Sparta defensie, 0-2. De kopjes 
gingen hangen bij de Beek en Donke-
naren en afgezien van een schot van 
Elco van Schijndel kwam de thuisploeg 
niet meer gevaarlijk voor het doel van 
Prinses Irene. 

In de tweede helft zakte Prinses Ire-
ne wat verder in voor de eigen goal. 
Daardoor kreeg Sparta’25 meer bal-
bezit zonder echt gevaarlijk te wor-
den. Sparta'25 bleef zoeken naar de 
aansluitingstreffer met alle risico's van 
dien. Het was keeper Fabio Neijts die 

met goede reddingen Sparta nog enige 
hoop liet houden. Maar het was Van 
de Brand die uiteindelijk optimaal pro-
fiteerde van de geboden ruimte. In de 
slotfase bepaalde hij met twee treffers 
de 0-4 eindstand. Een zeer teleurstel-
lende dag. 
Maandag 16 mei, 2e Pinksterdag, 
speelt Sparta uit tegen Best Voorruit. 
Deze ploeg stond twee wedstrijden 
geleden nog op degraderen, maar 
nu op een veilige plek. Sparta’25 
moet winnen en dan mogen Ven-
horst en/of ODC geen punten ha-
len. Alleen dan mag Sparta’25 de 
nacompetitie in. Bij een gelijkspel of 
verlies is Sparta gedegradeerd. Het is 
niet meer mogelijk om direct in de 
klasse behouden te blijven. 

Keeper Fabio Neijts wordt gepasseerd. Joost Ankersmit in de achtervolging

Sparta’25 B1 overtuigend kampioen

Spelers en staf van Sparta'25 B1 vieren de titel

Beek en Donk - De B1 van Sparta 
was vorige week al kampioen ge-
worden zonder zelf te spelen. Af-
gelopen zaterdag hebben ze deze 
geweldige prestatie goed gevierd. 

Met de kampioensbus werd voor 
de laatste competitiewedstrijd afge-

reisd naar Velden (Limburg), waar 
IVO B1, de eer had om tegen de 
kampioenen te spelen. Sparta liet er 
geen gras over groeien en met een 
zeer verdiende 3-7 overwinning 
kon het feest beginnen. Natuurlijk 
veel gezelligheid en muziek in de 
bus. Een rondgang met de platte 

kar en het nodige fris en frikadellen 
in de kantine. 

Met 55 punten uit 22 wedstrijden 
is het kampioenschap binnen ge-
haald. Dat Sparta terecht kampioen 
is blijkt ook uit de 101 goals voor 
en maar 27 tegen. Proficiat jongens.

Haar Zaken, Raagtenstraat 21, Beek en Donk
T: 0492 - 593433 E: margo@haarzaken.net 

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

Bikinilijn ! 20,-  |  Bovenlip of kin ! 10,-
oksels ! 15,-

onderBenen ! 50,-  |  rug en schouders ! 100,-
Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.

De meeste iPl apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als Ce of FDA) maar de 
Record iPl is tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse

Kwalteit- en veiligheidscertificaten: FDA: Food and Drug Administration (usA)
Ce-MDD: international Medical standardieC 601-1: Medical safety standard
CFs: governmental health Approval CsA: Canadian & us safety standards

isO 13485: Quality Medical Production isO 9001: Quality Management standard

Pijnloos definitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Haar Zaken, Broek 20, 5738 PA Mariahout (zijstraat Sonseweg) 
T 06-53975005 E margo@haarzaken.net 

www.haarzaken.net

Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.
De meeste IPL apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als CE of FDA) maar de Record IPL is 
tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse Kwaliteit- en veiligheidscertificaten.

RUIM 9 JAAR ERVARING IN DEFINITIEF ONTHAREN 
MET UITSTEKENDE RESULTATEN!

zie voor meer informatie onze webpagina 

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN
BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK

BIKINILIJN € 25,- | BOVENLIP OF KIN € 12,50  
OKSELS € 20,-

ONDERBENEN € 50,- | RUG EN SCHOUDERS € 100,-
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Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   
info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht, erfrecht en 
echtscheidingsbemiddeling

Vonderweg 15A, 5741 TE  Beek en Donk     T. 0492 - 747 124
info@dk-garagebedrijf.nl     www.dk-garagebedrijf.nl 

Vonderweg 15A, 5741 TE  Beek en Donk     T. 0492 - 747 124
info@dk-garagebedrijf.nl     www.dk-garagebedrijf.nl 

De temperatuur loopt op. 
In de verte zien we de zomer 
al aankomen.
 
Vergeet niet uw airco op tijd 
te laten controleren!

Bij voorkeur door een erkend airco-specialist. 
Zoals DK-Garagebedrijf!

Download onze app

Dames Mariahout sluiten 
seizoen winnend af

Mariahout – Afgelopen weekend was 
de laatste wedstrijd van het seizoen 
voor de voetbaldames van Mariahout. 
De uitwedstrijd in Uden tegen  een 
combinatie van Fc de Rakt/Udi’19 Be-
ter Bed vr 2. Volgens de ranglijst zou 
het niet veel problemen moeten ople-
veren. Maar op papier of op het veld 
ligt nog steeds een groot verschil.
 
Ook nu begon Mariahout weer goed 
aan de wedstrijd, de eerste 15 minuten 
had het al 0-2 kunnen/moeten staan. 
De combinaties liepen goed en er wa-
ren goede scoringskansen waarbij wel 
gezegd moet worden dat de goalie van 
Uden in goede vorm stak. De afstands-
schoten van onder meer Marianne en 
Mara werden gepareerd. Na een half 
uur was Mara dichtbij met een knap-
pe kopbal, maar weer lag de keepster 
letterlijk en figuurlijk dwars. Maar net 
voor rust vond Marianne het mooi ge-
weest en schoot van buiten de 16 hard 
en laag in, 0-1 en dit was tevens de 
ruststand.

De 2de helft was nog geen minuut oud 
of de gelijkmaker moest worden geno-
teerd 1-1. De vereiste concentratie was 

nog niet aanwezig. Maar al snel werd 
duidelijk dat het meegereisde publiek 
(dat ook speciaal voor Ton van Bussel 
die na 10 jaar trouwe dienst afscheid 
zou nemen) nog wat voorgeschoteld 
zou krijgen. De aanvallen van Maria-
houtse zijde werden steeds intensiever, 
het was nog wachten op.. 

Halverwege de 2de helft was er een 
drinkpauze ingelast. Mariahout scoor-
de via Mara ook met een afstands-
schot, 1-2. Zes min later nu diagonaal 
was het weer Mara die hard binnen-
schoot 1-3. Tussendoor kreeg Emy 
van de scheidsrechter nog een extra 
drinkpauze van 10 min. In de slotfa-
se was het Marianne die voor een 1-4 
eindstand zorgde door beheerst bin-
nen te schieten nadat de keeper een 
afstandsschot niet kon controleren. Er 
werd na de wedstrijd alvast een beetje 
afscheid genomen van Ton die na 10 
jaar trouwe dienst aan het damesteam, 
afscheid nam.

Verdiende overwinning voor RKGSV: 1-3

ELI kan zich niet revancheren

Lieshout - In de laatste thuiswedstrijd 
van het seizoen heeft ELI zich niet kun-
nen herstellen van de 5-0 zeperd tegen 
Irene. Op een zonovergoten sportpark 
’t Luijtelaar was de Lieshoutse ploeg 
opnieuw de mindere van buurtgenoot 
RKGSV. 

De Gerwenaren wonnen meer dan ver-
diend met 1-3 en toonden aan eerder in 
aanmerking te komen voor de nacom-
petitie dan ELI. De bezoekers waren van-
af het begin veel feller en dat leverde in 
de 10e minuut de verdiende 0-1 op door 
spits Klaas van Krieken. Binnen het half 
uur werd de voorsprong verdubbeld. 
Van Krieken omspeelde de buitenspel-
val en stelde Tim van Gend in staat de 
0-2 te scoren. Direct hierna was ELI voor 
het eerst gevaarlijk via Sem Steenbak-
kers, die de bal voorlangs schoot. Vlak 
voor rust hadden de mannen van trainer 

Theo Donkers hun beste fase en waren 
enkele keren dichtbij de aansluittreffer. 
Eerst kon Steenbakkers een mooie solo 
niet bekronen en schoot Roel van Mook 
rakelings voorlangs het Gerwen-doel. 
Tekenend was, dat de hardwerkende 
voorstopper Bas Hollanders de Ger-
wen-defensie zodanig stoorde, dat hij de 
bal veroverde. Joost van der Tol wist de 
bal uit de daaruit voortvloeiende schiet-
kans niet de juiste richting te geven.
Direct na rust kreeg de thuisclub de 
eerste kans. Na een fout in de Ger-
wen-defensie bracht Sem Steenbak-
kers Bram Donkers in stelling, maar 
ook hij schoot de bal gehaast voor-
langs. Na een uur spelen werd RKGSV 
weer sterker en doelgerichter. Een 
doelpunt van van Krieken werd afge-
keurd vanwege hands en direct hierna 
voorkwam ELI-goalie Robin Evers in 
een 1-tegen-1 situatie een treffer van 

Menno Vos. Het werd toch 0-3 door 
een fraai uitgevoerde lob van Van Krie-
ken, 0-3. De thuisclub kon hier weinig 
tegenover stellen, maar wist toch de 
eer te redden. Bram Donkers werd 
in het strafschopgebied onreglemen-
tair ten val gebracht. Hij nam zelf de 
toegekende strafschop, maar schoot 
tegen de doelman op. In de rebound 
was aanvoerder Lex Hollanders wel 
doeltreffend, 1-3. Hierna ontstonden 
aan beide zijden nog goede doelkan-
sen, maar er vielen geen doelpunten 
meer. De lat voorkwam hierbij een nog 
grotere nederlaag voor de Lieshoute-
naren. 

Tweede pinksterdag speelt ELI de laat-
ste wedstrijd van het seizoen uit tegen 
Fiducia. Daarbij staat voor beide teams 
niets meer op het spel. 

Gerwen-speler Joey van den Berk in duel met Bram 
Donkers. Aaron Hurkx (l) en Frank van Erp (r) kijken toe 

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan: 088-444 9550

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

spankappen • afschermzeilen • voorzettenten caravans • verandazeilen

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:

Verandazeilen op maat
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handboogschieten

hardlopen 565 kilometer hardlopen voor het goede doel

Running team Laarbeek klaar voor Roparun

Spannende strijd bij handboogschutters

Ad Endevoets koning bij 
Krijgsman Soranus

Laarbeek - Alle acties zijn achter 
de rug, de trainingen afgewerkt 
en de laatste voorbereidingen 
zijn nog in volle gang. Running 
Team Laarbeek is klaar voor de 
Roparun, Hamburg – Rotterdam 
565 kilometer hardlopen voor het 
goede doel.

De laatste training is afgewerkt 
met een gedeelte van de route. Al 
lopend en fietsend werd 65 kilo-
meter afgelegd in estafettevorm 
met het hele team. Ieder is op het 
juiste moment in vorm en de doel-
stelling van 12 kilometer per uur 
werd ruim gehaald. De stemming 
zat er vanaf het begin goed in, het 
weer was dan ook ideaal voor de 
lopers, een enkele regenbui kon 
de pret niet drukken. Het was 
weer een mooie generale repetitie 
voor het echte werk met de Pink-
sterdagen.

Op zaterdag 14 mei om 8.00 
uur vertrekt het team vanaf het 
gemeentehuis in Beek en Donk, 
uitgezwaaid door familieleden en 
bekenden. Om 17.30 uur gaat 
Running Team Laarbeek van start 
in het zuidelijk havengebied in 
Hamburg. Maandagmiddag ho-
pen ze te finishen op de Coolsin-
gel in Rotterdam. Voor het zover 
is komt het team samen op vrij-
dagavond op het kerkhof van 
Lieshout om hun overleden team-
leden, familieleden en bekende 

die overleden zijn aan kanker, te 
gedenken.

Running Team Laarbbeek wil met 
deze run zoveel mogelijk geld 

bijeenbrengen voor het doel van 
de Roparun: ‘Leven toevoegen 
aan de dagen, waar geen dagen 
meer kunnen worden toegevoegd 
aan het leven’. U kunt hen volgen 

via Omroep Kontakt, die 24 uur 
per dag verslag uitbrengt van de 
Roparun. Ook is de Roparun te 
volgen op www.roparun.nl/live.
Wilt u hen steunen, kijk dan op 

www.runningteamlaarbeek.nl en 
doneer op Running Team Laar-
beek team 56. 

Lieshout - Op de banen van Krijgsman 
Soranus vond zaterdagmiddag de 
jaarlijkse wedstrijd om het koning-
schap plaats. 11 Seniorenleden en 
7 jeugdschutters moesten over een 
wedstrijd van 32 pijlen uitmaken wie 
voor een jaar deze titel voor zich op 
kon eisen. 

Om te voorkomen dat men van el-
kaar wist hoe de stand was, werden 
de geschoten punten genoteerd door 
een tweetal niet actieve schutters. 
Iedereen verkeerde dus tot het einde 
toe in het ongewisse hoe de wedstrijd 

zich ontwikkelde. Bij de jeugd was 
halverwege al duidelijk tussen welke 
twee schutters het zou gaan, in te-
genstelling tot bij de senioren, waar 
tot het einde toe nog twee kansheb-
bers over waren. Winnaar en koning 
bij de jeugd werd Alex v/d Ven met 
256 punten. Op de tweede plaats 
Ziggy Daniéls, die prins werd met 242 
punten. Bij de senioren ging de strijd 
tot de laatste pijl met als gevolg een 
gelijke stand van 296 punten voor Ad 
Endevoet en Arjan v/d Heuvel. Hier 
werden de rozen geteld met als gevolg 
14 maal een tien voor Ad Endevoets, 

11 maal een tien voor Arjan v/d 
Heuvel die daardoor prins werd.

Persoonlijke uitslagen
Ad Endevoets 296 (14 maal 10), 
Arjan v/d Heuvel (11 maal 10), Rik 
v/d Westerlo 279, Maarten v/d Elsen 
275, Willem Bekx 275, Paul v/d 
Broek 260, Alex v/d Ven 256 Ziggy 
Daniéls 242, Joost Prick 238, Yvonne 
Robbescheuten 232, Toos v/d Graef 
220, Theo v/d Laar 217, Nelly v/d 
Laar 212, Dion Thielen 204, Rita 
Endevoets 197, Jeffrey v/d Post 191, 
Jim Daniéls 177, Noa Relou 176.

Lopers van Running team Laarbeek

De winnaars bij Krijgsman Soranus
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2E 
PINKSTERDAG 

GEOPEND!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

GEOPEND!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

     

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

D E U R N E  
STATIONSSTRAAT 67 

T0493 441111

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

T0493 441111

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

ONZE 
NIEUWE 

COLLECTIE 
IS BINNEN

Lieshout - De jeugdtak van Bad-
minton Club Lieshout is aan een 
forse groei bezig. Graag wil deze 
vereniging haar jeugdleden opti-
maal begeleiden. Daarom is Bad-
minton Club Lieshout nu op zoek 
naar begeleiders om het badmin-
tonnen voor de Lieshoutse jeugd 
nóg leuker te maken: nu en zeker 
in het komende seizoen.

Begeleiders gezocht
De jeugd van Badminton Club Lie-
shout speelt alle woensdagavon-
den vanaf 18.30 uur in sporthal 
‘De Klumper’, aan de Papenhoef 
in Lieshout. Dan speelt de jeugd 
onder leiding van een échte trainer 
en worden de oefeningen bege-
leid door een begeleider. Omdat 
Badminton Club Lieshout veel 
aandacht wil geven aan de jeugd-
spelers zijn ze voor nu en voor het 
nieuwe seizoen op zoek naar meer 
begeleiders. 

De jeugd wordt dus getraind door 
trainer Frans van Waardenburg. 
Deze trainer wordt tijdens de 
speelavond geassisteerd door en-
kele begeleiders, die de jeugd hel-
pen om de opgedragen oefenin-
gen uit te voeren. Om deze spelers 
te kunnen begeleiden hoef je niet 

te kunnen bad-
mintonnen, maar 
moet je wél om 
kunnen gaan met 
de jeugd. Als je 
wél enigszins kunt 
badmintonnen is 
dat natuurlijk makkelijker, maar 
het is geen pertinente noodzaak.

Deeltijd
Hoewel Badminton Club Lieshout 
mensen zoekt die liefst de hele 
anderhalf uur aanwezig kunnen 
zijn en iedere speelweek aanwezig 
kunnen zijn, kan het ook zijn dat je 
niet alle avonden kunt, dat je af en 
toe eens kan komen of dat je alleen 
wat later kan komen. Ook dan is je 
aanmelding hen veel waard: geza-
menlijk kunnen ze dan immers de 
programma’s in elkaar schuiven, 
zodat de jeugd tóch van optima-
le begeleiding wordt voorzien. De 
jeugd van Badminton Club Lies-
hout speelt alle woensdagen van 
18.30 tot 20.00 uur. De jeugd 
speelt niet tijdens schoolvakanties.

Interesse?
Lijkt de begeleiding van deze jeugd 
je iets? Meld je dan aan via een 
email (secretariaat@badminton-
clublieshout.nl) of spreek een van 
de huidige begeleiders of trainer 
aan (Frans van Waardenburg, Tim 
van Bommel en Bianca Heuvel-
mans) op een van de speelavon-
den. Loop gerust eens binnen als 
je de jeugdgroep eens wil bekijken. 
Op dit moment loopt het seizoen 
een beetje naar het einde toe en is 
het een mooi moment om ‘in te le-
ren’. Vanaf eind augustus start het 
nieuwe seizoen weer op en heb-
ben ze veel behoefte aan nieuwe 
jeugdbegeleiders. Kan Badminton 
Club Lieshout op jou rekenen?

badminton Badminton Club Lieshout zoekt hulp voor begeleiding jeugd
De jeugd van Badminton Club Lieshout speelt 
badminton met veel plezier: wil jij ze begeleiden?

   

 
Huiswerk- 

begeleiding 
 

Jong - LEREN  

 

www.jong-leren.com 
0492 382 668 
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T.V. ’t Slotje verliest thuis van 
Bastion Baselaar

Beek en Donk - Op de eerste overge-
goten zomerdag van dit jaar mocht 
het team van ’t Slotje het opnemen te-
gen de ervaren Bosscher formatie. Van 
tevoren was bekend dat de wedstrij-
den veel strijd opleverden. In het ver-
leden waren er wisselende resultaten. 
Vorige jaar was het 5-1 voor Bastion 
en een jaar daarvoor 6-0 voor ’t Slotje.

Nu ook weer waren er kleine verschil-
len. Zowel bij Bart van Opstal als Stan 
de Haan als Bart Smeets mondden de 
eerste set in een tiebreak. Maar alle 
drie verloren die. Alleen Bart Smeets 
kon tegen Ivo Snelders de tweede set 
in zijn voordeel te doen keren. Daarna 
was het toch Ivo Snelders die het weer 
deed omdraaien en trok de derde set 
met 6-3 over de streep.

Bart van Opstal kon in de tweede set 
tegen WK-ganger Niels de Kok de 
concentratie niet vasthouden en liet 
de set en daarmee de wedstrijd met 
6-4 aan de Kok. Stan de Haan was 

ook in de tweede set iets minder en hij 
had last van de warmte. Bas Snelders 
mocht met 6-3 het tweede wedstrijd 
punt in ontvangst nemen. 

Beek en Donkenaar Bowen Straatman 
kon in zijn wedstrijd tegen Maurice 
Jacobs geen vuist maken. In mum van 
tijd was de eerste set (6-1) voorbij. 
In de tweede set kon Straatman zich 
oprichten en hij kon zelfs bij 5-4 een 
break ongedaan maken. Helaas was 
het twee games later toch gedaan en 
kon de Bosschenaar met 7-5 het vierde 
punt binnenhalen.
  
Dubbels
Opnieuw moesten de dubbels toch de 
pijn verzachten. Tot nu had ’t Slotje 
nog geen dubbel laten liggen. Nu ook 
weer gingen ze beide goed van start. 
Bart van Opstal/ Stan de Haan won-
nen tegen Niels de Kok/Ivo Snelders 
de eerste set met 6-4. Daarna viel 
de tweede set de andere kant op. 
Vervolgens was het toch van Opstal/

de Haan die het eerste punt voor ’t 
Slotje op het scorebord lieten noteren.
Bowen Straatman en Bart Smeets 
lieten in hun dubbel niks heel van 
Maurice Jacobs en Toon van Moorselt. 
Met tweemaal 6-2 was dit een zeer 
duidelijke overwinning.

Coach Jorg Gussenhoven had ge-
mengde gevoelens met deze uitslag. 
”Jammer dat we niet een singel heb-
ben kunnen doen beslissen in ons 
voordeel. 3-3 was een eerlijkere uitslag 
geweest. Wel hebben we nog steeds 
de ongeslagen status in de dubbels. 
Ook hebben we elk punt nodig om in 
het spoor te blijven van onze concur-
renten en dat we uit kunnen blijven 
kijken op plek drie. Dat is onze doel-
stelling. Zeker nog met de twee thuis-
wedstrijden voor de boeg op 28 mei en 
3 juni tegen respectievelijk de kampi-
oenskandidaat Goirle en LTV de Zoom 
uit Bergen op Zoom (nr. 3)”.

Vlnr: Bart Smeets, Bart van Opstal, Koen Schuurmans, Stan 
de Haan, Bowen Straatman en coach Jorg Gussenhoven

tennis Spannende wedstrijd bij 
eerste gemengd team 't Slotje

Beek en Donk - Het eerste ge-
mengd team schoot zondag uit de 
startblokken tegen kampioenskan-
didaat TV de Krekel. Zowel Myrne 
van Erp als Giulia Hens wonnen 
de eerste twee wedstrijden. 

Van Erp moest wel een set zoeken 
naar een antwoord, maar wist de 
onstabiele forehand te ontregelen 
en trok mede daardoor de twee en 
derde set gedecideerd naar haar 
toe. Hens was met 6-1 6-1 duide-
lijk te sterk. 

De heren hadden het een stuk 
zwaarder. Gideon van Esch en 
Tom Booy moesten het opnemen 
tegen heren, die nog geen enkele 
punt hebben laten liggen in de sin-
gel. Van Esch had zelfs een trainer 
genaamd Leeghwater tegen, die 
met zeer precieze slagen het spel 
naar zich toetrok. Tom Booy kon 
het Vughs net niet lastig genoeg te 
maken om een setje af te snoepen.

De dubbels waren een duidelijke 
prooi voor de Mariaheidense for-
matie. De mixen waren nog een 
kans om een punt over de streep te 
trekken. Bijna lukte het Bas de Bont 
en Giulia Hens het om het derde 
punt te pakken, maar moesten 
toch buigen in de super tiebreak.

Tweede mix team speelden 4-4 
gelijk tegen TOZ uit Oss. Roy 
Willemsen en Jelle Wijgergangs be-
haalden met de twee herensingels 
de punten binnen. Samen met de 

twee opgaves van de tegenstan-
ders. Wel had Laura Hazenberg 
twee keer kans op om de over-
winning over de streep te trek-
ken. Helaas verloor ze samen met 
Frederique Kuijpers de damesdub-
bel in de drie sets en ook de singel 
moest ze het onder delft spitten te-
gen sterk spelende Linderman.

Het jongensteam t/m 14 boek-
ten een mooie 4-2 overwinning 
op Hertog Jan uit Erp. Wouter de 
Jong en Teun Jongmans wonnen 
samen de dubbel en hun singel. 
Ook Swen van Steenbergen deed 
een duit in het zakje.

In de kampioensrace van het eerste 
gemengd team t/m 17 jaar maak-
te ’t Slotje geen fout. Wederom 
werd er met 6-0 gewonnen. 
Daarentegen liet TV Mierlo voor 
het eerst een punt liggen. 

10-6 verlies voor korfbalsters

Inzet Flamingo’s 1 wordt niet beloond
korfbal

Mariahout - Senioren 1, gesponsord 
door Auto Corsten, trad zondag aan 
tegen Astrantia/Ona 1. Beide ploe-
gen konden de wedstrijdpunten goed 
gebruiken. Flamingo’s speelde een 
prima wedstrijd, maar haar inzet werd 
niet beloond. Vanaf het begin gaven 
beide ploegen elkaar verdedigend 
geen ruimte. Het aantal doelpunten is 
mager. 

De Mariahoutse dames nemen keer 
op keer het initiatief in scoren en ne-
men de hele eerste helft steeds een 
voorsprong op Astrantia/Ona. De 
thuisploeg weet de voorsprong telkens 
teniet te doen en de ruststand is 4-4. 
Na de rust lijkt dit in eerste instantie 
op eenzelfde manier door te gaan. 
Flamingo’s komt eerst op 4-5 en daar-
na op 5-6. De thuisploeg moet flink 
aan de bak om de score weer gelijk te 
trekken. De ploegen wisten het ster-
ke verdedigende werk vol te houden. 
Met nog 10 minuten te spelen was de 
stand in evenwicht, 6-6. In de laatste 
tien minuten weet Astrantia/Ona eerst 
met een doorloopbal de score op 7-6 

te zetten en Flamingo’s kijkt daardoor 
voor het eerst in de wedstrijd tegen 
een achterstand aan. Helaas lukt het 
de tegenstander om in de slotfase van 
de wedstrijd nog drie afstandsscho-
ten raak te schieten. Gezien de mooie 
combinaties van de Mariahoutse da-
mes en de grote inzet een vertekende 
eindstand van 10-6. 

In het pinksterweekeinde staan er 
geen wedstrijden op het programma. 
Op zondag 22 mei speelt Senioren 1 
een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter 

TOG, 13.00 uur op sportpark de 
Heibunders.

Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken gereedschappen en ver-
huur, ging op bezoek bij SCMH 2 in 
Mariaheide. Flamingo’s kon geen vuist 
maken en het tweede aanvalsvak had 
moeite om tot scoren te komen. Met 
rust stond het 8-8 en helaas liet de 
tweede helft hetzelfde beeld zien en 
wist de thuisploeg uiteindelijk één tref-
fer meer te maken waardoor Senioren 
2 met 13-12 verliest.

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

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

www.schippersoptiek.com

GRATIS BASIS ZONNEBRIL OP 
DEZELFDE STERKTE BIJ AANKOOP 

VAN EEN COMPLETE BRIL.
Deze brillenglazen bieden uitstekende  

bescherming tegen schadelijke UV-stralen.
Dit geldt voor zowel enkelvoudige als 

Varilux glazen.
Deze actie geldt niet voor de huiscollecties.

Wilt u LUXE zonnebrilglazen,  
vraag dan naar de actie voorwaarden.

*Deze acties zijn niet i.c.m. andere acties.

 

van de Voorste Grootel

Grotelseheide 11, Bakel            www.voorstegrootel.nl             0492-381490 / 06-15126730

pension | asiel | kennel | trimmen  
dierbemiddeling |transport | voer

Trimmen op afspraak  
v.a. € 35,- voor kleine hond.

TRIM@VOORSTEGROOTEL.NL

2 voersoorten uit ons assortiment: 
* ADULT 22/8  € 13,50 / 10 KG 
* LAM&RIJST         € 18,-    / 10 KG

Ons voer is vrij van chemische kleur/geur 
en/of smaakstoffen. Vraag  ook naar de 

glutenvrije voeding.

VOER@VOORSTEGROOTEL.NL

van de Voorste Grootel
pension | asiel | kennel | trimmen  
dierbemiddeling |transport | voer
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 12 mei 
19.30 Mariahout 4 - Sparta'25 6
19.15 ASV'33 4 - Sparta'25 8
Zaterdag 14 mei 
17.00 Erp Veteranen - Sparta'25 
Veteranen
15.00 Sparta'25 B2 - Schijndel/DE 
WIT B2
Maandag 16 mei 
14.30 Best Vooruit 1 - Sparta'25 1
12.00 Avesteyn 4 - Sparta'25 5

Uitslagen 7-8 mei Senioren
Sparta'25 1 - Prinses Irene 1  0 - 4
Gemert 4 - Sparta'25 2  3 - 1
Sparta'25 3 - MULO 2  4 - 1
Sparta'25 4 - Bavos 3  4 - 1
WEC 3 - Sparta'25 5  1 - 3
UDI'19 8 - Sparta'25 6  9 - 1
Avesteyn 5 - Sparta'25 7  1 - 4
Sparta'25 9 - Boekel Sport 8  6 - 2
FC de Rakt VR1 - Sparta'25 VR1 3 - 1
Junioren
Sparta'25 A1 - Mifano A1  3 - 2
IVO B1 - Sparta'25 B1  3 - 7
Blauw Geel'38 C1 - Sparta'25 C1 4 - 0
Sparta'25 C2 - S.V. Brandevoort C2 0-10
Sparta'25 D1 - Rood Wit'62 D1 7 - 0
SJVV F4G - Sparta'25 F6  0 - 1
Boekel Sport F10 - Sparta'25 F7 0 - 1
Sparta'25 G1 - UDI'19 G1  9 - 1

ASV’33
Zaterdag 14 mei
14.30 Liessel A1 – ASV'33 A1
12.15 ASV'33 D1G – Bavos D1
9.00 Mierlo Hout F4 – ASV'33 F2
Veteranen zaterdag 14 mei
16.30 RKVV Keldonk – ASV'33
Senioren donderdag 12 mei
20.00 Deurne 5 – ASV'33 3
19.15 ASV'33 4 – Sparta'25 8
Zaterdag 14 mei
18.00 ASV'33 3 – Bavos 3
18.00 ASV'33 5 – Mariahout 5
18.00 ZSV VR2 – ASV'33 VR2

Maandag 16 mei
14.30 Milheezer Boys 1 – ASV’33 1
11.30 ASV’33 3 – Someren 6
11.00 ASV’33 4 – Oranje zwart 3
10.00 MVC 4 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – OSS’20 VR1

Jeugd zaterdag 7 mei
ASV'33 A1 – Bavos A1  12-1
ASV'33 B3 – SSE B2  0-5
Stiphout Vooruit E4 – ASV'33 E3G  8-0
ASV'33 F1 – Someren F2  6-5

Maandag 9 mei
ASV'33 F4 – Deurne F4  6-5

Veteranen zaterdag 7 mei
RKPVV – ASV'33  1-4

Senioren zondag 8 mei
ASV'33 1 – RKVV Keldonk 1  3-3
Volharding 3 – ASV'33 2  5-0

Eli
Zaterdag 7 mei 
ELI A1 - Venhorst A1    3 - 5
ELI B1 -  Schijndel/DE WIT B2  0 - 1
Rhode C3 -  ELI C1G    2 - 3
Irene D1  -  ELI D1    5 - 1
Liessel F2– ELI F2     0 - 1
ELI F3  -  Stiphout Vooruit F6G 1 - 0
ELI F4G -  Bruheze F5    0 - 1

Zondag 8 mei 
ELI 1   -  RKGSV 1    1 - 3
ELI 2   -  HVCH 4    0 - 5
Mierlo Hout 3  -  ELI 3    5 - 2
Avanti'31 7  -  ELI 5    2 - 2
ELI 6   -  Blauw Geel'38/J 15   0 - 7
Heeswijk VR1  -  ELI VR1   1 - 1

Zondag 15 mei 
9e Laarbeekcup toernooi plaats op 
het sportpark van ASV’33 in Aarle-
Rixtel. De volgende teams van ELI 
zullen deelnemen: D1, E1, E2, F1, 
en F2.
Zaterdag 14 mei 
12.45 Bruheze D5 - ELI D2

Maandag 16 mei 
14.30 Fiducia 1 - ELI 1
11.00 ELI VR1 - VOW VR1

Mariahout
Zaterdag 14 mei 
18.00 ASV'33 5 - Mariahout 5
Maandag 16 mei 
14.30 LSV 1 - Mariahout 1

Zondag 8 mei 
Mariahout 4 - SCMH 3          2 - 4
Mariahout 3 - Schijndel/DE WIT 9 - 0
Boekel Sport 3 - Mariahout 2    3 - 2
ST FC de Rakt/UDI'19 Beter Bed 
VR2 - Mariahout VR1  1 - 4
Mariahout 6 - Boekel Sport 9      3 - 1
Boerdonk 4 - Mariahout 5         0 - 6

Zaterdag 7 mei 
S.V. Brandevoort A1 - Mariahout A2         
 3 - 2
Mariahout A1 - Mierlo Hout A2 1 - 1
Mariahout C2 - Erp C2         0 - 9
ONDO E1 - Mariahout E1         4 - 3
Mariahout F3 - Gemert F8         0 - 1
Mariahout F1 - Liessel F1          6 - 5
S.V. Brandevoort F11 - Mariahout 
F4         1 - 0

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 7 en 8 mei
De Korfrakkers – PupF1   7 – 11 
PupD2 – DAKOS    4 – 4 
Be Quick – AspC1     0 – 3 
AspB1 – De Korfrakkers   6 – 6 
Steensel 2 – Sen 3    9 – 4 
SCMH 2 – Sen 2    13 – 12 
Astrantia/ONA 1 – Sen 1    10 – 6 

Programma Woensdag 18 mei
Sportpark Mariahout
18.30 PupF1 – Avanti (S)
Sportpark Tilburg
20.00 Melmac MW2 – MW1 

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum 
Uitslagen bandstoten maandag 9 mei 
Lambert van Bree - Henk van der 
Vegt    0-2
Leo van Griensven - Herman van de 
Boom   0-2
Antoon Maas - Frits Wilbers     2-0
Henk Jansen - Cor Verschuren     0-2
Antoon Rooijakkers - Jan 
Hesselmans    2-0
Tonny de Louw - Lambert van Bree  0-2
Hans van der Ligt - Henk Mastbroek 2-0
Henk van den Bergh - Jan Verbakel  2-0
Martien Swinkels - Ad de Koning   2-0
Rinie van den Elsen - Hans Heldoorn  2-0
Ad van der Linden - Tonny 
Raaijmakers    0-2
Willie Vorstenbosch - Pieter 
Rooijackers   0-2
Theo Verheijen - Mari Vereijken   0-2
Frits Poulisse - Bert van de Vorst   0-2
Frits Tak - Hans Heldoorn     1-1
Fons van der Linden - Piet Goossens 0-2
Theo Spierings - Bennie Beerens  0-2

Uitslagen bandstoten (tussenronde) 
dinsdag 10 mei 
Theo van Rossum - Mari Verbakel 
(een barrage)  2-0
Henk van den Bergh - Henk van der 
Vegt   0-2
Antoon Maas - Frits Wilbers     0-2
Jan Verbakel - Lambert van Bree   2-0
Ad de Koning - Huub Biemans     0-2
Hans van der Ligt - Cor van den 
Berg    2-0
Cor Verschuren - Jan van Neerven  0-2
Antoon Rooijakkers - Theo van 
Rossum    2-0
Marinus Steegs - Wim Swinkels    0-2
Frits Tak - Tonnie Raaijmakers     1-1  
na een barrage 
Frits Tak - Tonnie Raaijmakers     0-2
Rinie van den Elsen - Mari Vereijken 0-2
Henk Meerwijk - Bert van de Vorst   0-2
Theo van Hoogstraten - Theo 
Spierings    2-0

Piet van Zeeland - Jan van Hout   2-0
Bennie Beerens - Willie 
Vorstenbosch    2-0
Programma    
Dinsdag 17 mei de finaleronde

bridgen
Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 4 mei
1. Marijke en Kori   62,50%
2/3. Willy en Trees   55,42%
2/3. Wim en Eric   55,42%
4/5. Gerda en Ellen   52,08%
4/5. Riek en Leo   52,08%
Uitslag dinsdag 10 mei
1. Maria en Jan  57,99%
2. Mari en Arno  56,60%
3. Frans en Joos  55,56%
4. Annie en Dinie  54,86%
5. Nettie en Marijke  52,43%
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in  
Bavaria Brouwerijcafé te Lieshout. 
Zie voor verdere informatie
www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 10 mei  
1 Bernadette en Diny  67,00%
2 Jos en Lien   64.00%
3 Lien en Tony   55,50%
4 Ine en Mien   53,50%
5 Pieta en Riet   53,00%
Volgende zitting op dinsdag 17 mei

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen dinsdag 10 mei
Finale Bekertoernooi
0-1 Aloys Wijffelaars - Zjon v.d. Laar   
Competitie
1-0 Johnny v.d. Laarschot - André 
Bergman
Clubkampioen: Zjon van de Laar  
Winnaar Bekertoernooi: Zjon van de 
Laar
Winnaar B-groep: Hans Claas
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paardensport

Zomerse paardenwedstrijd bij D'n Perdenbak

Lieshout - De paarden ruiters uit 
de regio kwamen, op vrijdag 6 
mei, naar Lieshout voor een heer-
lijke zomeravond wedstrijd. Het 
zonnetje bleef lang schijnen op 
het buitenterrein en enkele be-
zoekers zaten heerlijk buiten op 
het terrasje. Het grasveld zag er 
keurig uit en het was gezellig druk 
met 30 deelnemers uit de regio. 

Uit Laarbeek reden de volgende 
deelnemers mee:

In de klasse B, Anna Roelfsema 
met Binki, zij werden 2x 2de met 
193,5 en 181 punten.

In de klasse M2, Cynthia Louwers 
met Billy Jean en zij werden ook 2x 
2de met 181 en 184 punten.

In de klasse Z2 startte Maarten 
Donkers met Bella en zij werden 
10de met 187 punten.

De volgende wedstrijd is voor 
pony's op 20 mei en hiervoor 
kun je nog inschrijven. Zaterdag 
21 mei is er vanaf 13.00 uur een 
Bixie wedstrijd bij de manege. 
Deze Bixie is voor de jongste kin-
deren, en tijdens deze wedstrijd 
kunnen zij spelenderwijs kennis-
maken met de sport. Ook hier-
voor kun je nog inschrijven. Kijk op 
www.stichtingderaam.nl voor de
mogelijkheden.

Anna Roelfsema met 'Binki'

De chevelingse
in-Loop

Tapperij - Restaurant

NIEUW

26,50
euro

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

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

Tevens hebben wij ook een à la carte kaart

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

Vrijdag t/m zondag € 29,50

geen meerprijzen en inclusief desserts

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

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

Een uitbreiding op ons 
huidige concept van het 
Schevelingetjes menu. 

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

van onze chefkok.

2-gangen keuzemenu € 19,50

3-gangen keuzemenu € 24,50

4-gangen keuzemenu € 28,50

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL
DE VLONDER 110, BOEKEL, 06 - 203 80 151 

• Vernieuwde showtuin
• Specialistisch advies
• Thuisbezorging mogelijk

RUIM ASSORTIMENT SIERBESTRATING

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 17:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

vissen Jaarlijks 
forelvissen bij 
HSV Het Geduld

Beek en Donk - Zoals al jaren gebrui-
kelijk houdt HSV Het Geduld elk jaar 
tijdens de Pinksterdagen een weekend 
voor de leden om op forel te vissen op 
hun vijver aan de IJsbaanlaan. 

Drie dagen lang wordt er van 8.00 
tot 19.00 uur getracht om de forel-
len aan de haak te krijgen om daarna 
thuis lekker op te eten. Er worden bijna 
400 forellen en een stuk of 10 zalm-
forellen uitgezet zodat iedereen de 

nodige forellen kan vangen. Deze da-
gen zijn alleen voor de leden van HSV 
Het Geduld, die dan tegen een kleine 
vergoeding drie dagen kunnen vissen. 
Mocht u ook willen meedoen en bent 
u nog geen lid, meldt u zich dan nog 
snel aan bij hun secretaris, Ad van der 
Zanden Pater Vogelstraat 31, Beek en 
Donk. Tel. 0492-464473.

wielersport

Aarle-Rixtel - De tochtencom-
missie van T.S.C. Aan de Wielen 
heeft de vroegere ‘Dorp aan de 
Riviertocht’ een beetje aangepast 
en omgedoopt naar ‘Dijkentocht’. 
De mooiste gedeeltes van de rou-
te zijn behouden gebleven en dus 
koerst men voor een groot ge-
deelte van de tocht over de dijken 
langs de Maas en worden plaat-

sen zoals Lith en Ravenstein na-
tuurlijk ook aangedaan. 

Deelnemers aan de rit kunnen een 
keuze maken uit de afstanden 125 
en 100 km. Je kan op 2e Pinkster-
dag 16 mei starten tussen 8.00 en 
8.30 uur bij Grand Café Stout aan 
de Dorpsstraat 86 in Aarle-Rix-
tel. Als je in groepsverband onder 

ADW-begeleiding wil fietsen, dan 
kan dat om 08.00, 08.05 en om 
08.10 uur voor de langste afstand 
en om 08.30 uur voor de 100 km. 
Wens je meer informatie, dan kan 
je die vinden de ADW-site, maar je 
kan ook bellen naar Theo Sterken, 
tel. 0492-382340.

Dijkentocht Aan de Wielen op 2e Pinksterdag

61e Bavaria-Ronde van Lieshout
Lieshout - De 61e editie van de 
Bavaria-Ronde van Lieshout staat 
op zondag 15 mei, 2e Pinksterdag, 
op het programma. De Lieshoutse 
wielerronde kent al een lange ge-
schiedenis die terug voert naar de 
jaren '50. De oudste wielersuppor-
tersclub van Nederland, ‘De Lies-
houtse Wielrenners’, tekent voor de 
organisatie.

Het parcours vormt ook al een lange 
geschiedenis door de Dorpsstraat, al 
van begin jaren '60 is de finishlocatie 
bijna op dezelfde plaats. De ronde 
van Lieshout is ook internationaal in 
trek. Bij de junioren komt een team 
uit de Verenigde Staten aan de start 
en bij de elite komt het continentale 
team Data#3Cisco met wielrenners 
uit Australië en Nieuw-Zeeland aan 
de start. Het dagprogramma wordt 

geopend om 12.30 uur met een 
wedstrijd over 40 kilometer voor 
de nieuwelingen. Zij maken er on-
getwijfeld een mooie wedstrijd van. 
Om 13.45 uur starten de junioren 
voor hun wedstrijd over 65 kilome-
ter.

De hoofdschotel, de elite, beloften 
en amateurs, starten om 15.30 uur 
voor hun wedstrijd en zij hebben 
80 kilometer voor de wielen. In het 
hoofdprogramma oud winnaars van 
de laatste vijf Bavaria-Ronde van Lie-
shout. Patrick Bos (2013 en 2010), 
Koos Jeroen Kers (2012-2011) en 
Nico Vuurens (2009). Verdere favo-
rieten Robbert de Greef, Edwin Arts, 
Twan Brusselman, Tim Veldt, Lars 
van de Vall, Kobus Hereijgers, Jasper 
de Laat, Eddy van IJzendoorn en Ro-
bin Wennekes.

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

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!

2e Pinksterdag 
en zondag 22 mei 

geopend van 
11.00 – 17.00 uur
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 

Mariahout en Lieshout achter Jos 
Martens en Zn.
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Donderdag 12 mei
Vloerenlandtoernooi (t/m 15 mei)
10.00 uur, Tennisvereniging 't Slotje, 
Beek en Donk

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

Zaterdag 14 mei
Musical groep 8 - Eenbes Brede 
School Bernadette
19.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

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

Vlooienmarkt
9.30 - 13.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

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

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

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

Maandag 16 mei (2e Pinksterdag)
Koopzondag bij Van Schijndel 
Wonen
Wilhelminaweg 3, Beek en Donk

IVN wandeling door de Groene Long
10.00 uur, Parkpaviljoen, parklaan 3 
Beek en Donk

Fietste Mee 2016
11.00 uur, Scouting Beek en Donk

Pinksterbraderie
11.00 - 17.00 uur, De Heuvel en 
Dorpsstraat, Lieshout

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

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

Woensdag 18 mei
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

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

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

Vrijdag 20 mei
125 jaar O&U Presenteert: 'ODE aan 
O&U'
13.00 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis' Beek en Donk

Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D'n Perdenbak, 
Lieshout

125 jaar O&U Presenteert: 'Beek & 
Dance'
20.30 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis', Beek en Donk

Zaterdag 21 mei
Bixie Pony Dressuur
10.00 tot 17.00 uur, Manege D'n 
Perdenbak, Lieshout

125 jaar O&U Presenteert: 'Reünie'
11.00 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis', Beek en Donk

125 jaar O&U Presenteert: 'Proms 
Royale'
20.00 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis', Beek en Donk

Zondag 22 mei
Grote Gildevlooienmarkt Gilde Sint 
Margaretha Aarle-Rixtel
10.00 - 16.00 uur, Loods 
Lieshoutseweg 74a, Aarle-Rixtel

Muziektuinconcerten
11.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

125 jaar O&U Presenteert: 'Heel 
Beek bakt.. en Donk ook'
11.00 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis', Beek en Donk

125 jaar O&U Presenteert: 'Muzikale 
Rondwandeling'
13.00 uur, Door de straten van 
Beek en Donk

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

Lieshout Cultinair
13.00 uur, Dorpsstraat (ter hoogte 
van de Koekoek), Lieshout

125 jaar O&U Presenteert: 'Beek en 
Donk presenteert'
14.00 uur, Feestterrein 'naast het 
gemeentehuis' Beek en Donk & de 
Muziektuin

Dinsdag 24 mei
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Café de Koekoek, Lieshout

Woensdag 25 mei
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Buurthuis Mariahout

Donderdag 26 mei
Vacature Café 'Laarbeek Werkt'
13.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Conferentiecentrum 
Couwenberg, Aarle-Rixtel

Fotograaf: Joost Duppen
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)


