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U kunt ook uw folder
laten bijsteken 

in DeMooiLaarbeekKrant

Diverse voetbaltoernooien in 
Laarbeek
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‘Open Praktijkroute’ verlaagt drempel

Laarbeek - Drie verschillende 
voetbaltoernooien vonden er 
afgelopen weekend in Laarbeek 
plaats. In Mariahout vond, 
na een week vol voorrondes, 
zaterdag de finale plaats van het 
welbekende buurtvoetbaltoernooi. 
Op zaterdag stond het sportveld 
van Sparta’25 in het teken van 
het G-voetbaltoernooi (voetbal 
voor mensen met een beperking). 

Tevens vierden zij hierbij dat het 
G-voetbal van Sparta’25 tien 
jaar bestaat. Op zondag vond 
op hetzelfde terrein in Beek en 
Donk de Laarbeekcup plaats, 
waaraan alle vier de Laarbeekse 
voetbalverenigingen deelnamen.

Lees verder over deze toernooien 
en alle andere sportverslagen 
vanaf pagina 23 in deze krant.

Aarle-Rixtel -  Vrijblijvend en 
kosteloos een kijkje nemen in 
verschillende praktijken.  Dit 
was op zondag 9 juni mogelijk 
tijdens de allereerste ‘Open 
Praktijkroute’ in Aarle-Rixtel. 
Zeventien deelnemers, uit 
gevarieerde disciplines op gebied 
van menselijk welzijn, stelden 
hiervoor hun praktijk open.

“Ik ben hier nog nooit eerder binnen 
geweest.” Deze uitspraak van een 
van de talrijke geïnteresseerde 
bezoekers verwoordt precies het 
doel van de ‘Open Praktijkroute’: 
op een laagdrempelige manier 
kennismaken met de verschillende 
praktijken in Aarle-Rixtel.  
Volgens speltherapeute en 
mede-initiatiefnemer Lenette 
Raaijmakers biedt de ‘Open 
Praktijkroute’ ook voordelen 
voor de deelnemers: “Doordat 
de deelnemende praktijkhouders 
elkaar leren kennen, kunnen ze 
elkaar versterken. Zo brengen 
ze elkaar op ideeën, kunnen 

ze klanten doorverwijzen en 
eventueel samenwerken.” 

De bezoekers konden op de 
diverse locaties, verspreid in 
het dorp, kiezen uit een zeer 
gevarieerd aanbod van praktijken. 
Zo kregen de bezoekers 
bijvoorbeeld voedingsadvies 
van voedingsadviseur Heleen 
van Asten: “Ik wil mijn cliënten 
een voedingspatroon aanleren 
waardoor ze geen diëten meer 
nodig hebben.”

Voor allerlei informatie over 
ademtraining zoals yoga en 
meditatie, konden de bezoekers 
terecht bij de ademcoaches van 
Studio Purana. Deze praktijk is van 
Annemarie Smits en Erik van Tilburg 
(tevens mede-initiatiefnemer van 
de ‘Open Praktijkroute’). Smits: 
”Ademhaling is de rode draad in 
alles wat wij doen.”  

Speltherapeut Lenette Raaijmakers 
wist de bezoekers uit te leggen 

dat mensen, met kleine of grote 
problemen op emotioneel vlak, 
vaak gebaat zijn bij speltherapie. 
Raaijmakers: “In het spel kun je 
gevoelens uiten die je normaal niet 
of moeilijk kunt uiten. Hierdoor 
kun je een vervelende ervaring 
verwerken.”  

Schoonheidsspecialiste Kitty 
Linders wist de bezoekers uit te 
leggen dat schoonheidsspecialisme 
meer is dan oogschaduw en 
lippenstift: “De huid wordt 
verzorgd en verbeterd. Mensen 
nemen even tijd voor zichzelf en 
daarom is dit ook een vorm van 
ontspanning.” 

De deelnemende praktijken waren 
gemakkelijk te vinden door het 
uitstekende foldermateriaal en 
de herkenbare posters bij de 
praktijkingangen. 

Initiatiefnemers Erik van Tilburg 
en Lenette Raaijmakers hebben 
een aantal praktijkhouders 

met elkaar in contact gebracht 
tijdens een contactavond in april 
jl. Daar presenteerden zij hun 
plannen over de op te zetten 
‘Open praktijkroute’. Toen de 
meeste praktijkhouders hier zeer 
enthousiast op reageerden, was 
de basis voor deze route gelegd. 
Kitty Linders:”Het is een geweldig 
initiatief als mensen die een praktijk 
hebben zich bundelen om zich te 
laten zien. Dit initiatief geeft als 
het ware collega’s .”

Bezoekers die naar aanleiding 
van de ‘Open Praktijkroute’ 
meer willen weten van één of 
meerdere deelnemende praktijken, 
krijgen hiervoor de komende 
weken de mogelijkheid. Diverse 
deelnemende praktijkhouders 
gaan workshops en lezingen 
geven. Hiervoor kan iedereen 
zich aanmelden via de site www.
praktijkroute.nl.

MooiLaarbee

Slagerij Hegeman
Dorpsstraat 36 - Aarle-Rixtel

tel. 0492-381262
www.slagerijhegeman.nl

BBQ Worst
4 stuks voor 2.50

Gegrilde kippenpoot
per stuk voor 0.99

Braziliaanse Ribeye
per 100 gram 1.99

Leverkaas (eigen keuken)
per 100 gram           0.99

Aanbiedingen: 16-6 t/m 21-6
Drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud 

ASV’33 won dit jaar opnieuw de Rabobank Laarbeekcup
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Laat het ons weten via:
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Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 
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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.

De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

OVERLĲDENSBERICHTEN

Kindervakantieweek Mariahout 
zoekt leiding
Mariahout – Volwassen leiding en 
hulpleiding, daar is de organisatie 
van kindervakantieweek 
Mariahout dringend op zoek. De 
leiding is nodig voor begeleiding 
van de bovenbouw.

Eigenlijk is er meer dan genoeg 
leiding, maar omdat veel ouders 
bij hun eigen kind in het groepje 
willen, zitten de groepjes van de 
onderbouw overvol met leiding 
en komt de bovenbouw leiding 
te kort. Dit is met name voor de 
groep 5 en 6. Een dringende 
oproep voor ouders/leiding die 
eventueel een groepje van de 
bovenbouw willen begeleiden. 
Heeft u hierin interesse dan kan je 
contact opnemen met Anouska. 
De organisatie vraagt ook om 

knutselspullen te bewaren voor de 
markt op woensdag 7 augustus. 
Op woensdag 19 juni om 19:00 
uur vindt er een informatieavond 
voor (hulp)-leiding plaats in het 
Buurthuis van Mariahout. 

Ons pap is thuis. U bent hier welkom om afscheid van hem te nemen.

We herdenken hem tijdens een avondwake, welke wordt gehouden 
op donderdag 13 juni om 19.00 uur in de Heilige Michaëlkerk aan de 
Kerkstraat in Beek en Donk.

Wij nemen afscheid van ons pap op vrijdag 14 juni om 10.30 uur in 
eerdergenoemde kerk. Aansluitend zullen we hem te voet begeleiden 
naar begraafplaats De Oude Toren aan de Dr. Timmerslaan in Beek en 
Donk.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en �ijne 
herinneringen, hebben wij geheel onverwacht afscheid  moeten 
nemen van mijn man en ons pap

Els Swinkels-Raaijmakers
     Marco
     Peter
     Laurens

Henricus Josephus Plechhelmus

  Beek en Donk, 16 juni 1953             † Helmond, 9 juni 2013

Henk Swinkels

echtgenoot van

Els Swinkels-Raaijmakers

* 

Correspondentieadres: Molenweg 96, 5741 NC Beek en Donk

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het 
overlijden op 9 juni 2013 van onze zeer gewaardeerde collega

Na 27 jaar bij de gemeente gewerkt te hebben, is het onmogelijk 
de buitendienst van de gemeente voor te stellen zonder Henk. 
Altijd op pad, een luisterend oor voor de mensen op straat, en 
zoekend naar een oplossing voor hun problemen. Hij voelde zich 
enorm verbonden met de Laarbeekse verenigingen en de 
mensen die zich daarvoor inzetten.

Wij zullen hem erg missen.

Wij wensen zijn vrouw, zonen en verdere familie heel veel 
sterkte toe bij het verwerken van dit onbegrijpelijke verlies.

Het college van burgemeester en wethouders
en de medewerkers van de gemeente Laarbeek

Henk Swinkels Met stomheid zijn wij geslagen door het plotselinge overlijden van

Onze Henk, de tank, een boom van een vent, nu zelf geveld.
We zullen je missen!

Team buitendienst
Gemeente Laarbeek

Henk Swinkels

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

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

Nelleke Beaard
De overweldigende betrokkenheid rondom het overlijden van Nelleke heeft ons diep

geraakt. Het is voor ons een troostrijke gedachte dat Nelleke in haar leven, voor zo

velen, zo veel heeft betekend.

Daarom willen wij u hartelijk bedanken voor uw medeleven, steun, en uw gift aan

KiKa van in totaal € 1642,05.

Piet, Klaartje, Astrid, Wouter, partners en kleinkinderen

Beek en Donk, juni 2013

GRATIS ZONNEBRIL OP 
STERKTE BIJ AANKOOP VAN

EEN COMPLETE BRIL
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Feestmiddag Vereniging 
‘De Laarbeekse Veteranen’

Jeugd3daagse Aarle-Rixtel gered

Drukke, zonnige Friesche Markt in Beek en Donk

Beek en Donk - Ter gelegenheid 
van het 40-jarig bestaan van ‘De 
Laarbeekse veteranen’ werd er op 
dinsdag 11 juni een feestmiddag in 
zaal ‘De Zwaan’ gehouden.

Willy van de Laar uit Beek en Donk 
was marinier in Nederlands Nieuw-
Guinea in 1956 en 1957, Jan 
Verkuijlen was van het 41e bataljon 
stoottroepen en Theo Spierings was 
kok in het leger. Allemaal hebben ze 
één ding gemeen. Ze vochten voor 
het vaderland in Nieuw-Guinea, 
Indië, Bosnië, Irak of Libanon. 

Piet van Kessel, bijna 95 jaar oud 
en nog ‘goed bij de pinken’ was er 
vandaag niet bij. Hij was de enige 
van de vereniging van veteranen 
die de Tweede Wereldoorlog nog 
had meegemaakt als Nederlands 
soldaat. De al vermelde Theo 
Spierings was samen met slager 
Van Haaren de oprichter van de 
groep. Ze hadden tot doel de 
mensen een gezellige avond te 
bezorgen en ervoor te zorgen, dat 
gelijkgestemden een klankbord 
vonden. Vaak zitten mensen met een 
oorlogsverleden met onverwerkte 
trauma’s. Ze kunnen onder andere 
worden geholpen door militairen 
die hetzelfde hebben meegemaakt. 

Van alle namen mag Mieke 
Vereijken niet vergeten worden, die 
samen met haar man veel voor de 
veteranen betekende. Zij zocht uit 
hoe mensen met een onverwerkt 

verleden aan hulp konden komen. 
Door het inroepen van medische 
bijstand kan veel worden bereikt, 
maar zeker rond de jaren ’90 van 
de vorige eeuw was er weinig 
bekend over geldelijke steun, die 
vanuit Den Haag beschikbaar was. 
Het echtpaar Vereijken wees de 
veteranen op die mogelijkheid en 
zorgde ervoor, dat ze de nodige 
onderzoeken lieten doen. Zo 
kwamen ze dan in aanmerking voor 
de uitkering.

Het is Tonny Wijnans uit Deurne 
wel toevertrouwd om de stemming 
erin te brengen en te houden met 
liedjes als ‘Send me the pillow, 
that you dreamed on’. Dat was 
voor veel liefjes van militairen in 
het verre buitenland natuurlijk 
een ondoenlijke zaak. Maar 
voor sommige militairen was dat 
uitgezonden worden een vroege 
versie van een verre vakantie; het lied 
‘Schön ist die Jugendzeit’ werd dan 
ook uit volle borst meegezongen. 
Namens het gemeentebestuur 
kwam burgemeester Ubachs met 
diverse wethouders een cheque 
aanbieden als steun voor deze 
belangrijke groep mensen uit de 
Laarbeekse samenleving.

De veteranen in Laarbeek 
herdenken hun gevallenen op 4 
mei en op de tweede zaterdag 
in november. Dan vindt er een 
ontvangst plaats voor alle oud-
strijders op het gemeentehuis.

Aarle-Rixtel - Dankzij alle hulp 
van ouders, opa’s, oma’s, ooms, 
tantes, vrienden en vriendinnen 
is het toch gelukt genoeg leiding 
te vinden voor de groepjes van 
de Jeugd3daagse. Deze gaat weer 
plaatsvinden in de laatste week 
van de grote vakantie en wel op 
6,7 en 8 augustus voor de Dreef.

De organisatie is iedereen enorm 
dankbaar dat het weer gelukt 
is genoeg leiding te vinden. Zij 
hebben er hard voor moeten 
zoeken, maar gelukkig zijn er 
genoeg enthousiaste mensen te 
vinden die er gezamenlijk een 
mooi feestje van gaan maken. 
Dit jaar werd de organisatie ook 

overspoeld met kinderen die 
tijdens de Jeugd3daagse hun 
maatschappelijke stage wilden 
volgen. Voor nieuwe stageplaatsen 
is geen plaats meer, zij zitten 
helemaal vol. Iedereen die mee 
doet ontvangt volgende week een 
informatieboekje in de brievenbus. 
Hierin staan alle belangrijke dingen 
die men moet weten en mee 
dient te nemen. Vergeet vooral 
niet om de kleurplaat te kleuren. 
Als je deze meebrengt tijdens de 
Jeugd3daagse krijg je een mooi 
prijsje. Pak alvast je koffers in en ga 
met ons op vakantie naar Camping 
‘HUTJE MUTJE’. Meer informatie 
vind je op www.jeugd3daagse.nl. 

Beek en Donk – Een diverse markt in 
combinatie met heerlijk zomerweer 
zorgde ervoor dat de Friesche Markt 
in Beek en Donk drukbezocht werd. 
Naast de vele kraampjes waren er 
ook tal van activiteiten te doen. 

Zo kwam profvoetballer Theo 
Lucius langs om voetballen uit te 
delen. Maar daar bleef het niet bij. 
Hij maakte ook een ritje in één van 
de vele trikes, die voor De Blokker 
opgesteld stonden. En daarin was 
Theo Lucius niet de enige. Diverse 
bezoekers maakten kennis met de 
driewielmotoren en ‘scheurden’ als 
bijrijder een rondje door Beek en 
Donk.

Op het plein was een gezellig terras 
aanwezig, dat in handen was van 
Grand Café Stout uit Aarle-Rixtel. 
Voor het terras speelden diverse 
live-bandjes. Ook stond er een 
groot luchtkussen op het plein, 
waar men kon fierljeppen. Wie 
Laarbeeks Kampioen Fierljeppen is 
geworden, zal onduidelijk blijven. 

Het luchtkussen zat voornamelijk 
vol met kinderen, waardoor niet 
vaak met de stok over het water 
werd gesprongen, maar waarbij wel 
veel plezier was.

Voor Jansen Kappers stond een 
gigantische bus opgesteld. Voor 

de touringcar werden de mooiste 
kapsels ontplooid. In de bus waren 
onder andere massagestoelen en 
loungebanken aanwezig. Radio 
Kontakt was met de caravan 
aanwezig om voor de muzikale 
omlijsting van de Friesche Markt te 
zorgen. 

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Theo Lucius op één van de trikes

LANGEAKKER 9
AARLE-RIXTEL

TEL. 06 13 64 20 46

NIEUWBOUW
ONDERHOUD
RESTAURATIE

ROB@VOEGERSBEDRIJFVERHOEVEN.NL
WWW.VOEGERSBEDRIJFVERHOEVEN.NL

‘De Boemerang’ nieuwe naam Tienerwerk Beek en Donk
Beek en Donk – In het 
Ontmoetingscentrum liep de 
spanning afgelopen vrijdag hoog 
op. Voordat de laatste disco van 
het jaar voor tieners van 10-15 
jaar ‘los’ zou gaan, werden de 
websites van het tienerwerk in 
Laarbeek bekendgemaakt, en van 
elk dorp afzonderlijk. Tienerwerk 
Beek en Donk kreeg tevens een 
nieuwe naam: De Boemerang. 

Onthulling van de nieuwe sites
In de zaal zijn veel mensen: tieners, 
ouders, vertegenwoordigers 
van de gemeente, dorpsraden, 
mensen van Vierbinden en van 
het tienerwerk in Laarbeek. De 
volwassenen staan, de tieners 
zitten op de grond. Burgemeester 
Ubachs krijgt de eer om het logo 
en de website van het tienerwerk 
van heel Laarbeek bekend te 
maken: www.tienerwerklaarbeek.
nl. Hij wijst op het gemak van de 
site. Er kan moeiteloos bekeken 
worden wat er in elk dorp te doen 
is. Doorlinken naar de sites van 
de andere dorpen is mogelijk. De 
kleurrijke sites, in dezelfde frisse 
huisstijl, worden vervolgens na 
elkaar gelanceerd: Lieshout met 
www.energyteens.nl, Mariahout 
met  www.yammas.nl en Aarle-
Rixtel met www.cendra.net. 

De Boemerang 
Dan volgt het klapstuk: de 
onthulling van de nieuwe naam 
van het tienerwerk van Beek 
en Donk en de lancering van 
de nieuwe site. Roel Beekmans, 
van reclame- en internetbureau 
Skyhighmedia, is de ontwerper. 
Hij drukt op de knop en daar 
verschijnt onder luid applaus de 

nieuwe naam: De Boemerang 
(www.boemerangbeekendonk). 
Confetti knalt de lucht in. Drie 
boemerangs in de kleuren groen, 
blauw en rood vormen het nieuwe 
logo. De boemerangs stellen 
tieners voor met de handen in de 
lucht. Alsof ze juichen, feestvieren 
en genieten van de gezelligheid.

Tienerwerk Beek en Donk 
Henrie Bouwmans, dorps-
ondersteuner van Beek en Donk, 
vertelt enthousiast over het 
ontstaan van het tienerwerk in Beek 
en Donk. Hij benoemt de groep 
van acht fanatieke moeders die het 
tienerwerk nieuw leven in wilden 
blazen. Naast het organiseren van 
activiteiten werd het verpauperde 
Ontmoetingscentrum met man en 
macht opgeknapt. “Alle moeders 
werden er verliefd op en zagen 
mogelijkheden om de ruimte zelf 
op te knappen”, vertelt Henrie. 

Met hulp van vrijwilligers zit het 
tienerwerk vanaf 18 januari in een 
‘gloednieuw’ jongerencentrum.

Disco-time 
Na de onthulling van het graffiti-
kunstwerk ‘De Boemerang’, 
gemaakt door Jordy Vrugt, is het 
eindelijk disco-time. Raoul van 11 
en Jack van 12 jaar zeggen dat ze 
het ‘vet’ vinden in De Boemerang. 
Iris, 10 jaar, vindt het leuk dat je 
er veel dingen kunt doen, zoals 
darten, dansen en poolen. Ook 
vindt ze de verlichting heel mooi. 
Zou er toch al sprake zijn van een 
Boemerangeffect?

A lbe r s  P i s to r i uss t raa t  7

5735 SG Aa r l e -R i x te l

T  06  53  56  19  65 

Je roen  van  Kemenade

www.tuin-werk.nl
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Roefelen bij De MooiLaarbeekKrant
“Je mag alles aan mij vragen, behalve…”, begint burgemeester Hans Ubachs met het interview. In plaats van dat de kinderen inkoppen met ‘je pincode’, roept er één hard: 
“Hoeveel vrouwen dat je hebt!” Hiermee was de toon gezet van een leuke interviewdag. De kinderen interviewden de vier wethouders en de burgemeester. Lees op deze pagina de 
verrassende, ongecensureerde artikelen die hieruit voortkwamen.

“Wethouder Hans vindt dat hij 
uit een mooi bouwjaar komt’’
Interview met Wethouder Hans Vereijken door: Manon van der Vliet, 
Anouk van der Heijden en Deveny Smits.

Sportieve wethouder Hans Vereijken die zich vooral bezighoud met 
woningbouw, fi nanciën, nieuwbouw van scholen o.a. De Raagten en 
komt graag op de fi ets naar het gemeentehuis. 
Hans vind het belangrijk dat de 
voorzieningen goed zijn voor 
mensen die hulpbehoefend 
zijn. Hij is 54 jaar en al 14 jaar 
wethouder van de gemeente 
Laarbeek. Hans zegt zelf dat hij uit 
een mooi bouwjaar komt. Verder 
was hij ook locoburgemeester 
maar als hij burgemeester zou 
willen worden dan wil hij dat 
wel van een ander dorp. Het 
stomste wat hij ooit heeft gedaan 
is het vliegtuig missen, voor zijn 
vakantie. Dit zou ons als slimme 
meiden natuurlijk nooit gebeuren.

‘’Wedhouwer  vind sport en 
evenementen belangrijk!’’
Interview met Wethouder Joan Briels door: Esmée Kerste(10), Tim 
van Stiphout (10), Daan Bruinsma (10)en Teus Beekmans (10).

Wedhouwer Joan Briels 49 jaar houd van sport. En woont in beek en 
donk. Ik vind het leuk om te sporten. Daarom is het ook mijn werk. 
Hij vind dat de heindert mooi wordt. Hij heeft gewerkt in kinder en 
jeugd psychiatrisch. Heeft 1 vrouw en 3 kinderen en woont in Beek 
en donk tegen over de muziektuin. 

‘’Theodoor bij dameskapper!’’
Interview met Wethouder Theodoor Biemans door: Eva Leenders, 
Manon van Osch, Janne Heesakkers, Daphne van Bommel, Ellen van 
Kaathoven en Lise de Wit. 

Wethouder Biemans ook bekend als boomkweker. Wethouder 
Biemans is trot op hoe hij eruit ziet ook al is hij 45 jaar. Hij is gelukkig 
met zijn gezin. Theodoor zorgt voor openbare werken zoals de 
drempel in Mariahout nu verlaagd is. Zijn grootste blunder is dat 
hij een dag langer op vakantie ging en dat er 50.000 plantjes dood 
waren. Theodoor had nooit gedacht dat hij wethouder zou worden 
maar hij wil nooit burgemeester worden omdat hij dan geen tijd meer 
heeft voor zijn bedrijf. Zijn favoriete muziek is stevige gitaarmuziek 
en hardcore. Vroeger kon hij nog 
headbangen. Maar toen hij naar de 
kapper ging werd hij doorgestuurd 
naar de vrouwenkapper. Theodoor 
is nu 8 jaar wethouder en zijn 
politieke partij is PNL (Partij Nieuw 
Laarbeek). Hij rookt graag vis en 
rijdt graag op zijn motor in zijn vrije 
tijd. Je mag hem ’s nachts wakker 
maken voor een bokswedstrijd. 
Hij vind het geweldig als Badr Hari 
verliest. Hij bokste vroeger zelf en 
hij deed zelf ook aan judo en nu 
doet hij bootcamp. Hij is de tofste 
wethouder van Laarbeek.!!!

‘’Burgermeester vergeet trouwdag’’
Interview met Burgemeester Hans Ubachs door: Ziggy Daniëls, Tim 
van de Ven, Rick Barten en Niels Vissers.

Burgermeester Hans Ubachs is ooit zijn trouwdag vergeten, 
gelukkig is dit andersom ook ooit gebeurd. De burgemeester 
woont nu in Beek en Donk maar verhuist naar Aarle-
Rixtel. Hij is sins 2 jaar burgemeester van Laarbeek. Sins 
dat hij burgermeester is hij nooit meer dronken geweest. 
Hij drinkt veel kopjes, vaak rond de 12 per kopjes per dag. 
Zijn lievelingstaart is rijstevlaai met slagroom en chocolade 
vlokken. Toen Hans nog studeerde werkt hij bij een bakker. 
Op zijn vaders verjaardag nam hij die taart mee. Zijn moeder 
en Hans ze zus waren weg. Ze namen eerst allebei een stuk 
daarna zei die vader: als dadelijk dieven komen nemen ze heel 
de taart mee. Toen aten ze allebei een hele taart op.

‘’Wethouder wil Laarbeek 
verbeteren”
Interview met Wethouder Frans van Zeeland en raadslid Frans 
Biemans door: Lars Visser(11), Mathijs Janssen (11), Marvin Jansen 
(12).

Wethouder Frans van Zeeland (56 jaar) uit Mariahout wil Laarbeek 
verbeteren. Hij wil iedereen goed 

onderdak bieden. Raadslid Frans Biemans 
(57 jaar) uit Lieshout wil dat er geen 
armoede is. Hij wil graag burgemeester 
worden. Wethouder Frans lid van a.b.l. is 
wethouder vanaf 2010. Vanaf 82 in de raad 
86 – 90 wethouder van Lieshout. Raadslid 
Frans Biemans is lid van p.n.l. vanaf 
1999 raadslid van Laarbeek 90 – 98 in 
Lieshout. Sinds 1 jan. 97 Laarbeek.



Donderdag 13 juni 2013 5
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

Asperges Holland 
geschoond

lekker mals
Achterham

€ 2,98 € 1,29

Asperges Holland 
geschoond

€ 2,98

lekker mals
Achterham

€ 2,98 € 1,29
500 gram 100 gram

van slager Gerry Hagelaar Helmond
verse hamburgers

€ 2,50
4 stuks 

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

nieuw in ons assortiment
Biologische groenten, 
maaltĳden en gegrilde 
producten van ARDO
bĳvoorbeeld Risotto Funghi 
of gegrilde courgette- of 
aubergineschĳven 

licht gekruid 
voor op de bbq

VRIJDAG 21 JUNI 17.00 UUR TOT 21.00 UUR
 

DEMONSTRATIES VAN DE NIEUWSTE 
DEWALT PRODUCTEN

 
EXTRA INRUIL OP UW OUDE MACHINES

  
OPGEVEN IS GEWENST

UNIEKE DEWALT 
VAK-AVOND VOOR IEDERE 
GEÏNTERESSEERDE

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Kersen       500 gram 2.99
Wilde Bosperziken 
        500 gram 1.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Tasty Tom    500 gram 0.99
Koolrabi    per stuk  0.99

Roerbak speciaal

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79

Laarbeekse kinderen roefelen erop los 
Laarbeek – Brandweerman 
spelen, je eigen brood bakken, 
koeien melken, een graafmachine 
bedienen of kennismaken met 
een sport: zaterdag mochten de 
Laarbeekse kinderen dit allemaal: 
het was Roefeldag. Bijna 1200 
kinderen uit de gemeente namen 
hieraan deel en namen een kijkje 
in ‘de grote mensenwereld’ of 
kwamen in aanraking met een 
vereniging. 

Roefelen is het Vlaamse woord 
voor kennismaken met en 
onderzoeken of ontdekken van 
iets nieuws. Twintig jaar geleden 
waren de Beek en Donkse 
kinderen de eerste in de gemeente 
Laarbeek die kennismaakten 
met het fenomeen.  Inmiddels is 
het roefelen uitgegroeid tot een 
jaarlijkse, populaire dag onder 
kinderen en bedrijven. 
Maar liefst 250 organisaties en  
verenigingen zetten zaterdag de 
deuren open voor de Laarbeekse 
jeugd, waarmee zij deze dag 
tot een groot succes maakten. 
Sommige organisaties roefelen al 
vanaf het eerste uur, voor andere 
was dit de eerste keer.
  
Mariahout
Op hoeveel manieren kun je 
zeggen: “Waar is de pot met 
pindakaas?” Bij Toneelvereniging 
Mariahout weten ze dat je dit op 
heel veel manieren kunt zeggen. 
Voor de kinderen is het nog een 
beetje onwennig. Inge van de 
Ven speelt dat ze boos is, maar 
ondertussen moet ze wel een beetje 
giechelen. Met veel enthousiasme 
doen de kinderen mee aan de 
toneeloefeningen. Het is de 
eerste keer dat Toneelvereniging 
Mariahout meedoet aan de 
Roefeldag, maar daar is niets van 
te merken.  

Lieshout
Voor melkveebedrijf familie Bouw 
is het de 10de  keer dat ze hun 
deuren openen voor de Roefeldag. 
Hier weten ze uit ervaring dat 
met name de tractoren en kalfjes 
de meeste aandacht trekken. 
Toevallig is er net een groepje 
met alleen meisjes, zij begroeten 
de pasgeboren kalfjes met veel 
“ohhs” en “ahhs”.  Als ze de 
grotere koeien zien, vraagt een van 
hen een beetje benauwd of ze hier 
moeten gaan werken. Dat hoeft 
gelukkig niet, wel mogen ze eigen 
melk van de boerderij proeven.

Aarle-Rixtel
Bouwbedrijf Gevers opent voor 
de eerste keer de deuren voor de 
Roefeldag. De kinderen worden 
gelijk aan het werk gezet om 
cement te maken, zodat ze een 
muurtje kunnen metselen. Dit 
wordt met zoveel overgave 
gedaan dat er geen tijd meer 
genomen wordt om te drinken en 
een snoepje te eten. Tussendoor 
kan er nog wel wat verteld worden 
over de werkzaamheden. Op de 
vraag, hoe lang het duurt om een 
huis te bouwen, antwoordt Bram 
Vlemmings: ”Eén week!”

Beek en Donk
Als de kinderen aankomen zien 
ze een grote berg zand met 4 
graafmachines. Een medewerker 
van Gebr. Kanters legt uit dat 
ze een graafmachine mogen 
uitzoeken en zelf mogen graven. 
De kinderen laten zich dit geen 
twee keer zeggen en nemen met 
een grote grijns plaats. Guus van 
Ham zegt tegen zijn moeder: “Dit 
is mooi werk, mama!” Hier weten 
ze na 15 jaar roefelen precies wat 
de kinderen leuk vinden.

Roefelen bij de MCD

Verras de STOERSTE PAPA van Nederland...
Papa’s Smultompouce
Héérlijk gevuld met Zwitserse room! 

Vaderdagtaartje
Gezellig samen smullen...

NU Voor 
€12,50

Héérlijk gevuld met Zwitserse room! 

NU Voor 
€12,50

Héérlijk gevuld met Zwitserse room! 

NU Voor 
€12,50

Actie Geldig  van 10 t/m 15 juni

4+1
gratis

Annet van Gils-Kuys
Havenweg 2, Aarle-Rixtel
T: 06-22870521
E: annetkuys@successieinbedrijf.nl 
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ZORG EN WELZIJN

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Medium

8 7 1 5

4 7

5 2 3

9 2 8 4 7

6 1 9

3 1 9 2 6

6 7 9

1 6

4 6 8 3

Puzzle #123152

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

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

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

De Bitterbal

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Dorien Sleegers
uit Lieshout                    
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1 Judith Vermeulen

2 Corina van Roosmalen

3 Liesbeth Diender

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1 Judith Vermeulen

2 Corina van Roosmalen

3 Liesbeth Diender

Oplossing vorige week:
RADIO KONTAKT

Truus van de Graef  kan tot 20 juni haar prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Los het gist en de suiker op in het lauwwarme water en roer goed door. 
Maak op het aanrecht een bergje bloem en meng daar het zout door. Maak 
in het midden een gat er giet er het water met de gist en suiker bij. Meng 
alles tot je een soepel deeg krijgt wat lekker luchtig is. Voeg evt. nog een 
beetje bloem toe.  Snijd de olijven fijn en hak de rozemarijn naalden fijn ( of 
evt. andere gedroogde kruiden). Meng de kruiden en olijven door het deeg, 
en leg weg in een kom. Bestrooi de bovenkant met een beetje bloem en 
maak met een mes een diepe kerf in het deeg. Dek af met een keukendoek 
en laat 35 rijzen op kamertemperatuur. Bak een bakplaat met een bakpapier 
en bestrooi met een beetje bloem, rol het deeg uit tot een groot rechthoek 
( 1cm dikte). Duw met je duim ± 25 holletjes in het brood zodat er lucht in 
kan en laat het vervolgens weer 45 min rijzen met een doek erover.  Bak het 
brood af in een oven op 220°c ( ongeveer 15 min). Haal het brood uit de 
oven en besprenkel lekker met olijfolie en zeezout. Snijd het brood in repen 
van 2 cm. Smakelijk.

500 gr bloem
1,5 zakje gist
15 gr suiker
3,6 dl lauwwarm water
10 gr zout

30 gr zwarte olijven
2 el gedroogde kruiden 
(rozemarijn)
Olijfolie
Zeezout

Recept van de week

Heerlijk vers gemaakt focacciabrood met olijven

www.kookcentrumbrabant.nl

Kruiswoordpuzzel

WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Waarom smaakt kattenvoer niet naar muizen? 

Koninklijke Harmonie Laarbeek

Weerbericht komend weekend
Vrijdag
Min. temperatuur         8°
Max. temperatuur       21°
Neerslag               0,1 mm

Zaterdag
Min. temperatuur         9°
Max. temperatuur      23°
Neerslag              0,2 mm

Zondag
Min. temperatuur        12°
Max. temperatuur       22°
Neerslag                  4 mm
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‘Het lijkt hier wel een 
zwijnenstal’, is voor ieder 
van ons een bekende 
uitdrukking wanneer 
iemand een ruimte slordig 
achtergelaten heeft. Ervan 
uitgaande dat we algemeen 
aannemen dat de stal van 
zwijnen vies en niet prettig 
is om in te wonen. Letterlijk 
genomen is beeldspraak 
aldus figuurlijke taal. We 
denken aan iets bepaalds en 
hebben daarbij iets anders 
in gedachten dat daarmee 
overeenkomt. 
Toch is er ook een andere 
vorm van beeldspraak. Zo 
fietste ik de laatste zonnige 
dagen eens lekker door de 
vier kernen van Laarbeek 
en ben zomaar wat aan 
het tellen geslagen. Daarbij 
valt op dat de beelden 
die onze gemeente rijk is 
bijzonder oneerlijk verdeeld 
zijn. Als kleinste kern heeft 
Mariahout een stuk of vier 
beelden. Aarle-Rixtel volgt 
met zes, in het kielzog 
gevolgd door Beek en 
Donk waar tien beelden 
staan, mooi verdeeld over 
Donk en Beek. Lieshout 
spant echter de kroon. Om 
er zeker van te zijn dat ik 
niet scheel keek en dubbel 
geteld had nog eens 
geteld. Ik kwam tot een 
som van maar liefst dertien 
exemplaren. Uiteraard kan 
ik er best een beeld of wat 
naast zitten. 
De oudste beelden zijn 
van religieuze aard. We 
zouden ze testbeelden 
kunnen noemen. Iedere 
kern heeft volgens traditie 

namelijk een Heilig Hart beeld. 
Tussen de jaren negentientachtig 
en tweeduizend komen de 
beelden als spreekwoordelijke 
paddenstoelen uit de grond, 
een ware storm van beelden. 
Niet te verwarren met een 
beeldenstorm waarbij op grote 
schaal heiligenbeelden en andere 
godsdienstige objecten worden 
vernield in katholieke kerken en 
kloosters. In Laarbeek worden 
ze juist opgericht. Met een 
duidelijk waarneembaar accent in 
Lieshout. De meeste beelden zijn 
overigens gelijkenissen met echte 
dorpsfiguren, in hard materiaal 
geëerd door een enigszins 
overijverige burgemeester. 
Wanneer je in Lieshout geen 
beeld hebt mag je je serieus 
afvragen of je een slecht mens of 
veel te vroeg gestorven bent. En 
zo heilig zijn de beelden ook niet. 
Tenminste wanneer ik naar het 
beeld bij de kiosk kijk. Pontificaal 
staat Martien Meijers, volgens 
welingelichte bronnen echt geen 
heilig boontje, fier overeind met 
vaandel, iets of wat achterover 
hangend alsof hij aan het 
droogsurfen is. En wat te denken 
van de Roaper en de Mulder. 
Of het Nonneke, waarvan de 
onschendbaarheid tegenwoordig 
ook lichtelijk aangetast is. Of het 
beeld van de Tweekamp die door 
de gelijkenis met soixante-neuf 
een ongewild erotisch tintje krijgt. 
Fiets eens rond, geef je ogen 
goed de kost (ook een vorm van 
metaforische beeldspraak want ik 
zou niet weten wat ogen eten), 
en geniet van de uitvoeringen in 
brons en steen. Wellicht komen 
we elkaar nog eens tegen. 
Daarmee hebben we meteen 
ook de figuurlijke betekenis van 
beeldspraak gevonden, gewoon 
gewauwel over beelden.

BEELDSPRAAK
Volgens P. Skauwe

Gemeente koopt units De Regt 
als nieuwe clubhuis voor scouting

‘Sorry’-concert door Ekkermuzikanten

Aarle-Rixtel maakt kennis met nieuw, multicultureel festival

Lieshout/Mariahout – De 
gemeente heeft de oude units van 
Zorgboogcentrum De Regt gekocht 
om daar het ‘nieuwe’ gebouw van 
scouting Lieshout-Mariahout van 
te maken. Het huidige gebouw is 
hoognodig aan vervanging toe. 
Nieuwbouw was niet mogelijk, 
omdat dit (nog) niet in het 
bestemmingsplan paste. 

De units hebben in totaal een 
oppervlakte van 180m2 en verkeren 
volgens de gemeente in prima 
staat. Samen met de scouting zijn 
zij naar het nieuwe onderkomen 
gaan kijken. De scouting is erg 
tevreden met de units. Wethouder 
Joan Briels: “We gaan de units mooi 
opknappen. Het komt er echt prima 
uit te zien.” 

De scouting kwam eerder dit jaar zelf 
met een voorstel tot nieuwbouw. Dit 
zou €200.000 kosten. Dit was voor 
de gemeente te duur en tevens zou 
het bestemmingsplan dan gewijzigd 
moeten worden. De aangeschafte 
units van De Regt kostten de 
gemeente ongeveer €16.000. Het 
is geen tijdelijk onderkomen voor 
de vereniging. Joan Briels benadrukt 
dat de scouting hier de komende 
jaren heel goed mee vooruit kan. 

Hoe de verhuizing van de units en 
het opknappen daarvan precies 
plaats gaat vinden, is nog niet 
duidelijk. Joan: “We moesten snel 
handelen. Dat is ook gebeurd. Er 
zijn daarom nog wel vragen over 
de uitwerking hiervan. Bij voorkeur 
gaat er op korte termijn gehandeld 
worden.”

Beek en Donk – Op het 
Wethouder Notenplein houden 
de Ekkermuzikanten op maandag 
17 juni een ’Sorry’-concert. Het 
concert, dat start rond 20:00 uur, 
wordt gegeven aan de bewoners 
van het Wethouder Notenplein 
voor de eventuele overlast die zij 
ondervinden aan de wekelijkse 
repetitie van de kapel.

Dirigent Piet Diender heeft voor 
deze avond een mooi gevarieerd 
programma samengesteld. De 
Ekkermuzikanten zorgen voor 
koffie en thee. Mocht het slecht 
weer zijn, wordt het concert 
uitgesteld naar maandag 24 juni. 
Voordat de Ekkermuzikanten 

kunnen beginnen aan hun 
welverdiende vakantie hebben zij, 
na dit concert, nog 1 optreden op 
hun agenda staan. 

Zij treden zondag 30 juni om 13:00 
uur op in de kiosk in de Muziektuin 
in Beek en donk. Na de vakantie 
gaan zij weer toewerken naar 
het 23ste Ekkerfestival. Dit wordt 
gehouden op zondag 3 november 
bij café-zaal Dave van de Burgt 
in Beek en Donk. Hiervoor zijn 
de voorbereidingen in volle gang. 
Eén van de kapellen die heeft 
toegezegd om hieraan deel te 
nemen is Nizozemska. 

Aarle-Rixtel – Een gezellig, 
laagdrempelig reggaefestival 
in Aarle-Rixtel. Binnenkort is 
het werkelijkheid. Op zondag 
23 juni is de lancering van dit 
eerste multiculturele  evenement. 
Dit ‘Lowman-reggaefestival’ 
vindt plaats voor het OJA, in 
de Schoolstraat, welke ook 
gedeeltelijk afgezet zal zijn. 

“Al jaren lopen we met dit 
idee”, vertelt Frank, één van 
de organisatoren. “Thea en ik 
bezochten altijd Reggae Sundance 
op het E3-strand. Helaas hield dit 
op en zo kwamen we samen op het 
idee om een eigen reggaefestival 
te organiseren.” Thea vult aan: 
“Het heeft een aantal jaren 
geduurd, voordat het realiseerbaar 
was. Ik bracht Frank in contact 
met Marlon Kicken. Hij is ook een 
groot fan van dit muziekgenre en 
liep ook met dit idee rond. Daarna 
kwamen we in contact met OJA.”

Eveline, die in het bestuur van 
OJA zit, vertelt: “Wij waren 
meteen enthousiast. Wij waren 
ook al een tijdje op zoek naar een 
dergelijk festival. Het is ook leuk 
dat mensen naar ons komen met 
een idee, meestal is het andersom. 
Wij moedigen dit heel erg aan. Op 
deze manier willen wij Laarbeek en 
omgeving op een laagdrempelige 
manier kennis laten maken met 
OJA.”
Het festival begint om 14.00 uur 
en gaat buiten door tot 20.00 uur. 
Daarna is er nog een afterparty 
in het OJA. Iedereen is van 
harte welkom. “Ook kinderen”, 
benadrukt Marlon. “Kinderen tot 
en met 15 jaar zijn gratis. Mensen 
moeten dit echt zien als een gezellig 
familie-uitje, waarbij ze kennis 
maken met het multiculturele.”

Gedurende de dag spelen 
er drie verschillende soorten 
reggaebandjes. Tussendoor 
draaien diverse DJ’s reggaemuziek. 
In de straat is verder nog van alles te 
beleven. Zo staan er diverse, leuke 
kraampjes, die binnen het thema 
passen en ook zijn er multiculturele 
eettentjes aanwezig. Kinderen 
kunnen onder andere geschminkt 
worden, op het luchtkussen of 
naar Jantje’s snoepkraam.

Kaarten voor dit nieuwe 
Laarbeekse festival zijn te koop in 

Aarle-Rixtel bij het OJA, café De 
Vrienden en snoeperij Jantje aan de 
Kerkstraat. In Helmond kan men 
kaarten kopen bij Muziekcafé en 
Lokaal 42. De entreeprijs bedraagt 
€5,- in de voorverkoop. Op de 
dag zelf is de entree €7,-. Kinderen 
tot en met 15 jaar hebben gratis 
toegang. “We vragen geen hoge 
entree. Daar gaat het ons niet om. 
We willen een heel laagdrempelig, 
gezellig en een ‘anders dan 
anders’ festival voor de Laarbeekse 
inwoners”, aldus Frank.

Aarle-Rixtel – Als elfjarige jongen 
begon hij met klarinetlessen. 
Ruim vijftig jaar later speelt hij 
nog steeds klarinet én bij dezelfde 
harmonie: De Goede Hoop uit 
Aarle-Rixtel. Daarmee behoort 
Toon Derks tot een uitstervend 
ras. Op zondag 23 juni wordt hij 
in het zonnetje gezet. 

“Ik moest vroeger kiezen tussen 
sporten of muziek maken. Van 
sporten hield ik niet zo, dus 
de keuze was zo gemaakt. 
Negen maanden lang volgde ik 
klarinetlessen. Daarna werd ik in 
het diepe gegooid. Slechts negen 
maanden les, dat kun je je nu niet 
meer voorstellen.”

De keuze voor klarinet was voor 
Toon zo gemaakt. “Klarinet 
was het meest nodig in de 

harmonie, waardoor ik daar maar 
mee begon.” In de vijftig jaren 
daarna heeft de jubilaris er nooit 
aan getwijfeld om een ander 
instrument te spelen.  

Toon heeft in de loop der jaren 
veel betekend voor de vereniging. 
Hij kreeg hiervoor onder andere 
een Koninklijke onderscheiding in 
2006. Zo was Toon bijvoorbeeld 
26 jaar lang penningmeester 
van de vereniging. Nog steeds is 
de jubilaris actief als vrijwilliger: 
“Ik doe de boekhouding van de 
vereniging. Daarnaast beheer ik het 
archief en het instrumentarium.”

Van 1963 tot nu heeft de jubilaris 
ook veel zien veranderen in de 
vereniging. “Toen ik begon was 
het een oubollige dorpsharmonie. 
De vereniging was klein en er was 

weinig variatie aan instrumenten. 
Harmonie De Goede Hoop is in de 
loop der jaren uitgegroeid tot een 
waar symfonisch blaasorkest.” 
Twee dingen zijn de jubilaris het 
meest bijgebleven: het opstarten 
van een eigen – en succesvol 
-  hofkapel (De Vatabieren) 
in 1969 en het uitstapje naar 
Oudenaarden (België) in 1968. 
“Dat was gewoon zo’n ontzettend 
gezellige, mooie dag. Die vergeet 
ik nooit meer”, aldus de jubilaris, 
die er nog steeds om na grinnikt. 
Of Toon al denkt aan stoppen? 
“Nee, absoluut niet! Ik ga zo lang 
door als ik kan. Daarnaast wil ik 
wel een stapje terugdoen. Op dit 
moment zit ik in de voorste rij. 
Ik ga graag een rij naar achteren 
om zo de jeugd ook de kans te 
geven.”

Hoewel Toon – afgezien van het 
feit dat hij een muzikale moeder 
had – niet echt uit een muzikale 
familie kwam, heeft zijn gezin 
wel het muzikale virus te pakken 
gekregen. “Ik heb drie kinderen. 
Twee zitten bij de harmonie 
en de derde sluit waarschijnlijk 
binnenkort ook weer aan.” 
Daarnaast heeft Toon, na het 
overlijden van zijn vrouw, sinds 
enige tijd een nieuwe partner, 
Jacobine. Ook zij is een echte 
Aarlese én actief bij de harmonie. 
Haar dochter zit nota bene met 
haar klarinet naast Toon in de 
harmonie. “Zo zie je maar: Het 
is allemaal muziek wat de klok 
slaat”, aldus de jubilaris.

Aarle-Rixtelnaar Toon Derks is 50 jaar lid van harmonie De Goede Hoop

“Van oubollige dorpsharmonie tot symfonisch
blaasorkest”

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

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD
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Jubileum Pannenkoek met spek, 
mozzarella, sherrytomaten, basilicum 
en groene pesto   € 8,50
 
Jubileum Kinderpannenkoek met 
aardbeien, slagroom, een verrassing 
en natuurlijk 4 plukmuntjes   € 5,00

In de maand juli ontvangt u
 bij besteding van iedere € 250,-   

een cadeaubon 
van  

te besteden bij Traxx of Pluk

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

WWW pannenkoekenhuispluk.nl

Leuke wandelroutesBij lekker weer genieten 
op ons verwarmd terras

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

plu u jes € 5,00

ten
or 

Wij hebben wat te vieren!

2 heats* 
karten

voor

Jubileum actie

aTRAXXions for Business

Vluchtoord 46 Uden
Tel. 0413 - 33 77 11 
www.traxx.nl

* heats van 7 min.

In alle vakanties en op maandag!

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

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

 

Mooi Lang in het Vak

-Broers Harry en Leon van de Laar blikken terug op 25 jaar De Koppelen Catering – 

“We zijn ‘gewoon’ 25 jaar getrouwd met elkaar”
Beek en Donk – De vraag hoe lang 
de twee al een relatie met elkaar 
hebben, is niet vreemd voor de broers 
Harry en Leon van de Laar. Dit jaar 
bestaat De Koppelen Catering 25 
jaar. Dat houdt in dat de broers al 25 
jaar elkaars compagnon zijn. Maar 
het gaat veel verder dan dat.

“We zijn net een getrouwd stel”, 
vertelt Harry. “Na het werk zijn we 
elkaar echt niet beu. Integendeel zelfs. 
We spreken heel vaak samen met 
onze vrouwen en kinderen af en gaan 
ook samen op vakantie.”

Jubileumjaar
Naast dat De Koppelen Catering 
25 jaar bestaat, runnen de broers 
dit jaar ook precies 10 jaar Kart- en 
Partycentrum Traxx in Uden en één 
jaar Pannenkoekenhuis Pluk in Beek 
en Donk. Het begon allemaal 25 jaar 

geleden. De broers werkten beiden  in 
de post. Leon: “Op mijn veertiende 
wilde ik al voor mijn eigen beginnen. 
Ik kwam altijd langs dit pand – het 
onderkomen van Pannenkoekenhuis 
Pluk – fietsen en dacht daarbij maar 
één ding: ‘Als dit pand nou toch eens 
ooit van mij zou worden…’.”

Een eigen onderneming
Deze gedachte werd werkelijkheid. 
Samen met Harry startte Leon in 1988 
een cafetaria op. Al snel breidde dit uit. 
“Binnen drie maanden hadden we de 
zaal erbij. Hier vonden (trendy) disco’s 
plaats à la Miami Vice. Ook werden er 
bruiloften gehouden en was het een 
thuisbasis voor veel verenigingen”, 
aldus Leon.

Catering
Steeds vaker kregen de broers de 
vraag of ze ook catering erbij konden 
doen. Harry ontplooide zich tot kok en 
de catering kon beginnen. Harry: “Het 
was best een rare gewaarwording. 
Doordeweeks bakten we friet en in 
het weekend liepen we in een net pak 
rond op grote partijen. We spraken 
ook altijd op locatie af. Mensen 
dachten dat wij over een heel grote 
professionele keuken beschikten, 
maar het enige dat wij hadden was 
een cafetaria.”

Inmiddels beschikken Harry en Leon 
zeker over een professionele keuken, 
welke gevestigd is in een pand op 
industrieterrein De Bemmer. De 
Koppelen Catering is gespecialiseerd 
in alle soorten catering van een klein 

koud buffet tot een groot diner met 
luxe amuses. Ook levert het bedrijf 
ondersteuning aan de horeca in de 
regio. 

Verschillend 
Dat de broers al jarenlang 
samenwerken en bijna dag en nacht 
samen optrekken, wil niet zeggen dat 
Harry en Leon veel op elkaar lijken. 
Leon: “De meeste mensen kennen 
mij, want ik treed qua werk altijd op 
de voorgrond. Harry daarentegen 
houdt zich liever wat meer op de 
achtergrond”, waarop Harry aanvult, 
“ik ben van de cijfertjes en van de 
planning.”

Party- en Kartcentrum Traxx
In ieder geval één ding hebben de 
broers gemeen. “We zijn nogal 
bevlogen”, lacht Harry. “Leon kwam 
tien jaar geleden naar mij en zei: ‘we 
gaan een kartcentrum kopen.’ In 
eerste instantie lachte ik het idee weg, 
maar al vrij snel besloten we er toch 
voor te gaan. We houden er nogal 
van om mensen te vermaken, maakt 
niet uit op welke manier.” 

Kart- en Partycentrum Traxx bevindt 
zich in Uden. Men kan hier naast karten 
ook heel veel andere dingen doen, 
zoals lasergamen, sumo-worstelen, 
deelnemen aan verschillende outdoor-
activiteiten en een gokje wagen in het 
funcasino. Ook is er een restaurant 
aanwezig waar men kan ‘wieldop-
grillen’.

Pannenkoekenhuis Pluk
Vorig jaar openden de broers 
Pannenkoekenhuis Pluk. “Dit idee 
hadden we al een jaar of tien. 
Dat we deze stap namen, hebben 
we alles behalve spijt van. Het 
is fantastisch”, aldus Harry. Het 
pannenkoekenrestaurant biedt een 
grote variatie aan pannenkoeken. 
“Ook als je niet van dit oud-Hollandse 
gerecht houdt, kun je prima bij 
ons terecht. We hebben hartige 
pannenkoeken in ons assortiment, 
bestaande uit zeer gewaagde 
combinaties, waarbij de overeenkomst 
met een traditionele pannenkoek ver 
te vinden is. Daarnaast hebben we 
ook andere dingen op de kaart staan, 
zoals maaltijdsalades en vlees- en/ 
visgerechten”, aldus Leon. 

Pluk voor iedereen
Harry en Leon willen graag nog 
aan iedereen laten weten dat 
Pannenkoekenhuis Pluk voor iedereen 
is. “We zijn een familierestaurant voor 
jong en oud”, aldus Leon. 

Toekomst
Hoe de toekomst van de heren eruit 
komt te zien, weten ze nog niet 
precies. “We zijn ondernemers. We 
zijn impulsief en hebben continue 
nieuwe ideeën. Wie weet wat er nog 
op ons pad gaat komen.”

Om dit jubileum te vieren, houden 
Harry en Leon diverse acties. Kijk 
hiervoor onderaan op deze pagina in 
de advertenties.
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Beek en Donk - Na maanden van 
voorbereidingen is het komend 
weekend eindelijk zover. De jaarlijkse 
Zeskamp van KPJ Beek en Donk 
vindt plaats. Tijdens deze Scholen- en 
Dorpszeskamp strijden dit weekend zo’n 
700 deelnemers voor de felbegeerde 
wisselbeker. Op zaterdag strijdt de 
Laarbeekse jeugd tegen elkaar tijdens de 
Scholenzeskamp. Er zijn verschillende 
categorieën: groep 5/6, groep 7/8 en 
12 t/m 15 jaar. Op zondag vindt de 
Dorpszeskamp plaats voor teams met 
deelnemers vanaf 16 jaar. 

Op zaterdagavond is het feest tijdens 

Zwinkslag, een gezellige avond met 
dit jaar als hoofdact de band BZB! Van 
tevoren zorgt de band Bench Vice ervoor 
dat iedereen alvast in de stemming komt. 
Kaarten zijn in de voorverkoop te koop 
bij Snackbar de Beemd (Beek en Donk) 
en Plaza de Kim (Erp) en kosten €12,50 
(dag kassa €15,-). Zorg dat je voor 21.00 
binnen bent en scoor 2 gratis bonnen! 

Op zaterdag zal de Scholenzeskamp om 
10.00 starten. De deelnemers worden 
al eerder verwacht voor de speluitleg. 
Omstreeks 17.00 zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden. De Dorpszeskamp zal op 
zondag om 10.30 starten (deelnemers 

worden eveneens eerder verwacht). 
Rond 17.00 zal de prijsuitreiking van 
de Dorpszeskamp plaatsvinden. Neemt 
u niet deel aan de zeskamp, dan ben je 
van harte uitgenodigd om een kijkje te 
nemen op 15 en 16 juni en de deelnemers 
aan te moedigen. De entree op deze 
dagen is gratis (m.u.v. de feestavond op 
zaterdagavond).   

De zeskamp vindt plaats op het KPJ 
terrein aan de Heereindsestraat in Beek 
en Donk
Wil je op de hoogte blijven over de 
Zeskamp? Volg hen dan op Twitter 
@ZeskampBenD of op Facebook. 

Een weg in het buitengebied van Lieshout. Deze weg verbindt de 
Sonseweg met het Wilhelminakanaal. De weg is vernoemd naar de 
voormalige keersluis, Sluis V in het Wilhelminakanaal. 
Een keersluis is iets anders dan een schutsluis. De andere 4 sluizen 
van het Wilhelminakanaal zijn schutsluizen. Ze zijn bedoeld om 
hoogteverschillen in het kanaal te overbruggen. Bij Sluis V in het Wil-
helminakanaal is geen sprake van een hoogteverschil.
 Een keersluis is bedoeld om een extra kanaalvak te  creëren. Met 
deze keersluis kan het Wilhelminakanaal afgesloten worden van de 
Zuid-Willemsvaart. Dit was b.v.  nodig om de waterstand te regelen 
bij onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloever. Als keersluis was 
Sluis V voorzien van twee stel dubbele sluisdeuren, zodat het niet uit-
maakte aan welke kant van de deuren het hoge water tegengehouden 
moest worden. 
In 1972 is de keersluis voor het laatst gebruikt. Dat was om te voorko-
men dat de kanaaldijk zou bezwijken tijdens werkzaamheden voor de 
aanleg van een duiker onder de Zuid-Willemsvaart bij Beek en Donk.
Omdat tegenwoordig de waterstanden in het kanaal goed geregeld 
kunnen worden met pompen, zijn op een gegeven moment de sluis-
deuren van Sluis V verwijderd, waardoor er nu vrije doorvaart is van 
de Zuid-Willemsvaart richting Tilburg of omgekeerd. Later is de sluis 
verder ontmanteld. Waardoor de naam ‘Sluisweg’wel een erg letter-
lijke betekenis heeft gekregen.

SLUISWEG

Het Straatnamen-abc

Mooi Dier

Op zoek...

Candy is een aanhankelijke 
gesteriliseerde poes van 
ongeveer 2 jaar oud en op 
zoek naar een nieuw baasje. 
Met haar mooie witte met 
donkergrijze vacht is ze een 
knappe verschijning. Het is een 
echte knuffelpoes met een lief 
en zacht karakter. Met kinderen 
kan ze goed overweg, maar 
de allerkleinsten vindt ze wat 

te druk. Vanwege haar rustige aard verwachten we dat ze goed 
binnenshuis kan leven. Bij wie mag deze lieve beauty haar mandje in 
de woonkamer zetten?

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

Naam:  Candy
Leeftijd: +/- 2 jaar

Wanneer u geïnteresseerd bent in Candy of andere dieren uit 
dierenopvang “Vd Voorste Grootel” bent u altijd welkom tijdens 
openingsuren of kunt u onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 
0492-381490.
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Postbode Piet Diender na ruim 40 jaar met pensioen
Beek en Donk - Ruim 40 jaar lang 
bezorgde Piet Diender uit Beek en 
Donk de post. Met zijn postauto reed 
hij bijna dagelijks door heel Laarbeek. 
Kinderen zongen spontaan het lied 
‘Pieter Post’ als Piet in zijn postauto 
voorbijkwam. Ook nu nog wordt hij 
door velen herkend. 
 
“Het mooiste van mijn beroep vind ik 
het contact met de mensen. Je komt 
iedere keer zoveel plezierige mensen 
tegen”, aldus Piet. In zijn loopbaan 
vonden diverse veranderingen plaats, 
bijvoorbeeld in de jaren ’80. “Bij 
huizen met een lange oprit moest 
een brievenbus aan de weg geplaatst 
worden. Hierdoor werd het contact met 
de mensen een stukje lastiger.” Maar 
niet alleen dat. Ook de privatisering 
van de post zorgde er volgens Piet voor 
dat het allemaal zakelijker werd en er 
minder tijd overbleef voor een praatje. 

Dat Piet zich hier niet door tegen 
liet houden, blijkt uit de volgende 
anekdote.  “Op een van mijn rondes, 
moet ik post bezorgen op een 
boerderij. De alleenstaande mevrouw 
die hier woont, ze heeft net haar man 
verloren, heeft een vogelnestje in haar 
afzuigkap. Ze vroeg of Piet bereid was 
om deze te verwijderen. Natuurlijk, 
zei ik. Als jij een bakkie koffie zet, los 
ik dat wel op.”  Piet zag hierna zelfs 
kans om in zijn vrije tijd nog een rooster 
te maken om de afzuigkap permanent 

‘vogelvrij’ te houden.  
 
Naast de post speelt muziek een 
belangrijke rol in het leven van Piet. Zo 
heeft hij zijn vrouw Liesbeth ontmoet 
bij een blaaskapel. Deze ontmoeting 
leidde uiteindelijk tot een huwelijk. 
Tot op de dag van vandaag zijn Piet 
en Liesbeth gelukkig getrouwd. Ook 
de plek waar hij woont, is bepaald 
door de muziek. “Ik ging steeds meer 
instrumenten bespelen. Ik bedacht me 
dat het niet meer verstandig was om 
in een flat te blijven wonen. Zo kwam 
ik in Beek en Donk terecht. Ik moet er 

nu niet meer aan denken om weer in 
Helmond te moeten gaan wonen.”

Ondanks dat Piet inmiddels 
gepensioneerd is, heeft hij het nog 
steeds razend druk. Hij is bij maar liefst 
drie blaaskapellen betrokken. Aan één 
hiervan, De Ekkermuzikanten, geeft hij 
de muzikale leiding. En ach, mocht hij 
zich ooit nog gaan vervelen, dan heeft 
zijn vrouw een lange klussenlijst voor 
hem klaarliggen. “Hier staan allerlei 
karweitjes op waar ik tot nu toe nog 
niet aan toegekomen ben.”

Een zomers concert in een sprookjesachtige omgeving
Mariahout - In het Openluchttheater in 
Mariahout vond op zaterdag 8 juni de 
jaarlijkse korenavond plaats. Op deze 
avond geven traditioneel  vier koren op 
een zomeravond in juni een concert.

Slechts drie Laarbeekse koren gaven 
acte de présence. Dit waren, in 
volgorde van optreden:  Marcanto uit 
Mariahout (onder leiding van Martin 
Prick), Seniorenkoor Vogelenzang uit 
Lieshout (met als dirigent Arie Ketelaars 
)en Korale uit Aarle-Rixtel  (dat onder 
leiding staat van Frans de Hair). Het 
vierde koor, Zingiz uit Beek en Donk, 
had vanwege een droevige gebeurtenis 
moeten afzeggen. De Djembé-groep 
Aya Akoma (onder de bezielende 
leiding van Joyce de Haas) zorgde voor 
de muzikale omlijsting van het geheel.

De voorzitter van Marcanto opende de 
avond met de hoop op een geslaagde 
muzikale ervaring. Het programma 
van Marcanto viel in drie blokjes 
uiteen en werd steeds door de dirigent 
ingeleid. Titels van nummers  als het 
bekende ‘Lolo mi boto’ uit Suriname 
en het Amerikaanse  ‘Little Brown Jug’ 
werden drie- of vierstemmig vertolkt. 
Hoewel het koor voor de eerste keer 
werd versterkt, was dit misschien niet 
nodig geweest. Het tweede koor zong 
dan ook zonder versterking, maar met 
begeleiding van een organist. Diverse 
liederen, ook wat recente als ‘On my 
own’ uit de musical Les Miserables en 
‘Finlandia’ in het Fins gezongen, werden 
netjes voor het voetlicht gebracht. 

Na de pauze werden de mensen binnen 
getrommeld door de DJembé-groep. 
Deze enthousiaste groep fungeerde 
mede door de vrolijke aankleding als 
een leuk alternatief voor de saaie gong, 
waarmee het einde van de pauze 
doorgaans wordt aangekondigd. Nu 
was het de beurt aan Korale, dat opende 
met een paar uiteenlopende gezangen. 
Het tweede lied was ‘Gabriela’s song’ 
met als solist Erna. De ‘zaal’ was muisstil 
tijdens dit krachtige lied uit de bekende 
film ‘As it is in heaven’.  Hierna volgde 
een zevental Afrikaanse liedjes, die 
werden begeleid door de DJembé-
groep. Het opzwepende karakter van 
deze liederen werd onderstreept door 
het van piano tot forte aanzwellende 
koor, eindigend in een euforie van 
klanken. Na het ‘Nkosi Sikelili’, het 

onofficiële Afrikaanse volkslied werd 
‘Siyahamba’ als laatste lied gezongen 
door Korale,  versterkt met de leden van 
Marcanto en natuurlijk begeleid door 
Aya Akoma.

Door de bezoekers werd enthousiast 
gereageerd op de liederen. De 
zitplaatsen waren bij lange na niet 
gevuld, maar de aanwezigen genoten 
van de diverse optredens. Aan het einde 
van de avond werden de vier leiders van 
de optredende groepen verrast met een 
verdiende bos bloemen. In het intussen 
feeëriek verlichte theater werd nog 
even nageborreld, maar het gros van 
de bezoekers toog gedwongen door 
de invallende avondkilte weer snel naar 
huis.

Zeskamp 2013 gaat bijna los  
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MooiMezelf
Lieshout - Als ze de voordeur opendoet, 
heeft ze kleinzoon Pim op de arm. 
Fractievoorzitter  Ria van der Zanden 
van PNL is vandaag  ‘oppasoma’. 

Niet inlezen in moeilijke rapporten of 
voorbereiden op de vergadering van 
de commissie Algemeen Bestuur van 
later op de dag. Nee, de zorg voor de 
acht maanden oude Pim staat vandaag 
centraal voor de leidster van de 
grootste politieke partij van Laarbeek. 
“Dit is voor mij ontspanning door 
inspanning”, vertelt ze met een grote 
glimlach als ze kijkt naar Pim.

Van der Zanden heeft twee dochters en 
zelf was ze tweede oudste uit een gezin 
van vijf meiden, opgegroeid op de 
Kerkdijk in Lieshout.  “Toen was het nog 
gewoon dat je elk jaar een kind kreeg. 
Al die meiden, het was bij ons altijd 
gezellig.” Maar voor de leergierige Van 
der Zanden zat doorstuderen er helaas  
niet in. “We mochten de middelbare 
school afmaken, maar daarna moesten 
we gaan werken. Onze vader was 
invalide en met zijn zevenen moesten 
we leven van een uitkering. Wilde je 
doorleren, dan moest je dat maar ’s 
avonds doen.”

Ria ging werken bij brouwerij Bavaria 
op kantoor. Ze deed daar administratief 
werk en in de avonduren ging ze 
cursussen volgen. Midden jaren tachtig 
kwam ze in aanraking met de politiek. 

Heel toevallig. “Het was de tijd van 
de emancipatiegolf in Nederland. Ik 
volgde een VOOS-cursus, Vrouwen 
Oriënteren zich op Samenleving. Niet 
omdat ik perse wilde emanciperen, 
maar gewoon om iets om handen te 
hebben. Een van de opdrachten was 
om een raadsvergadering bij te wonen. 
Dus zat ik in Lieshout ineens op de 
publieke tribune.” De betrokkenheid bij 
de politiek was volgens Van der Zanden 
toen anders dan nu. “In Lieshout moest 
je om half zeven aanwezig zijn, anders 
was er geen plek op de publieke tribune. 
Het waren harde vergaderingen, maar 
na afloop was iedereen bij Hotel- Café 
Brox (nu Bavaria Brouwerij Café) weer 
vrienden.”

De kennismaking met de politiek was 
gemaakt, maar actief deelnemen liet 
nog op zich wachten.  Van 2002 tot 
en met 2006 kwam ze voor het eerst 
in de gemeenteraad, drie jaar voor de 
VVD en in 2006 op persoonlijke titel. 
Na de verkiezingen van 2006 verdween 
ze even naar de achtergrond. Ze werd 
lid van PNL en in 2010 verscheen 
ze weer op het politieke toneel. Van 
der Zanden werd meteen gekozen 
als fractievoorzitter. “Ik had er de tijd 
voor en het leek me interessant, maar 
was ik nieuw als raadslid, dan had ik 
het waarschijnlijk niet gedaan.” Het 
raadswerk kan ze goed combineren 
met het werk bij het bouwbedrijf van 
haar man. “Raadswerk is vaak in de 

avonduren. En gelukkig heb ik een 
goede baas”, zegt ze lachend over haar 
man. “Ik kan mijn eigen tijd indelen.”

In deze economische tijden is ze er 
trots op dat Laarbeek investeert in de 
basisscholen. Ook belangrijk voor de 
toekomst van Pim. “Het is belangrijk 
dat we daarop niet hoeven te strepen. 
Degelijk en zuinig beleid. Daar 
houd ik van. Dat heb ik van thuis uit 
meegekregen. Als je iets wilt moet je 
sparen.” Pim kijkt tevreden toe. Hij ziet 
hoe oma Ria zijn fruithapje pakt.

Radio Kontakt is er voor U!

Adverteren hoeft niet duur te zijn.
Onze acquisiteur geeft u graag uitleg over een passend 

advertentiepakket.
 

Informeer naar de tarieven
info@kontaktfm.nl

of 0492-463624

Adverteren op radio en/of tekst TV?
Een banner op onze website?

“Met vijf meiden was het altijd 
gezellig bij ons thuis”

APS Praktijk VitalisAPS Praktijk Vitalis
  hulp bij pijn en welzijn

Ribbiusstraat 3  Lieshout
Tel: 0499 - 42 22 42

info@apspraktijkvitalis.nl

www.apspraktijkvitalis.nl Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103
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Deze week vindt u hier een 
‘Luchtpost’  van familie Van 
Zeeland uit Mariahout. Zij 
verhuisden in 1999 naar Canada. 
Vertrek familie Van Zeeland naar 
Ontario Canada:

Het begon op  19 augustus 1999. 
Onze container was al een paar 
dagen eerder vertrokken per 
boot naar ons nieuwe vaderland 
Canada. Wij, Piet, Rian en onze 
4 kinderen (Marjan, Jos, Elly 
en Erik), vertrokken die dag 
voorgoed naar Canada vanuit 
Mariahout,  vanaf het Broek, 
waar nu de zorgboerderij  zit. Het 
was voor ons een hele uitdaging 
maar wij gingen ervoor, met veel 
verdriet van vrienden kennissen 
en natuurlijk familie, vooral oma 
was zeer verdrietig . We zeiden 
tegen hen: “Voor zo’n $700 
en een paar uur in het vliegtuig 
ben je daar.’’ Oma is samen met  
anderen  bijna ieder jaar hier 
geweest. Ach, de wereld is niet zo 
groot. Vroeger in de vijftigerjaren 
was dat anders. Toen der tijd 
dachten ze: die zien we nooit 
meer terug.  We waren daar 
(Mariahout) gestopt met boeren 
door al die regels en wetten om 
hier in Ontario Canada opnieuw 
te beginnen. Hier hebben we een 
legkippenbedrijf overgenomen, 
wat we met ons gezin in al die 
jaren flink uitgebreid hebben. Nu 
13 jaar later zijn onze kinderen 
allemaal het huis uit. Ons 
Marjan is getrouwd en gaf ons 

al 3 prachtige kleinkinderen, 2 
jongens en de laatste een meisje, 
ze praten alleen Engels no Dutch. 
Jos is nu elektricien met diploma 
en heeft nu een nieuwe job. 
Hij is van maandag tot vrijdag 
werken en meestal verder weg. 
Hij overnacht dan in hotels , in 
het weekend is hij hier op ons 2e 
legkippenbedrijf, waar hij samen 
met Erik woont en achter naar de 
kippen kijkt. Gedurende de week 
kijk ik, Piet of Rian achter. Die stal 
is maar 8 km van de homefarm.
Elly is nu aan haar eerste jaar als 
verpleegster begonnen in Londen 
Ontario, 150 km zuid. Ze is dat 
gaan leren nadat ze ervaring had 
opgedaan op de zorgboerderij 
in het Broek (ons ouderlijk 
huis). Erik is nog aan opleiding 
construktion bezig. Hij en Jos 
gingen niet zo graag naar school 
en op deze manier, ongeveer 3 
jaar werken met 3 periodes  naar 
school, kunnen ze geld verdienen 
en tegelijkertijd hun diploma 
krijgen. Wij zeggen altijd als je 
maar plezier in je beroep hebt 
dat is belangrijk, er is 
hier werk zat en de 
sociale wetten zijn 
hier niet zo als daar. 
Enkele belangrijke 
gezegdes zijn voor 
ons ‘kijk niet om, wat 
gebeurd is kun je niet 
veranderen, wel van 
leren’ en ‘zeg nooit 
nooit je weet het niet 
en probeer met je 
dorp (buurtgenoten) 
goed samen te leven 
en lol te maken, 
geniet van het leven’ .
Wij hebben het hier 
goed naar onze zin en 

hoeven niet meer terug naar 
Nederland om te wonen, we 
hebben hier ook een nieuwe 
goede relatie met buren, en 
nieuwe vrienden gemaakt. 
Ons Elly kwam terug van daar, 
Nederland, waar ze  werkte en 
zei: ‘’Het was en is mooi daar, 
maar in Canada is het leven toch 
mooier . Ons Marjan zei, toen 
zij een keer terug kwam van 
een vakantie in Nederland: ”We 
hebben het hier beter en live go 
on.” Oude vrienden hebben daar 
andere dingen, dat groeit op den 
duur ook uit elkaar. Een ding is 
zeker wij hebben het goed hier.

Gegroet fam. Van Zeeland 
Teeswater Ontario Canada.

Luchtpost

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Verloren op vrijdag 17 mei: een Sam-
sung Galaxy SII telefoon met een 
persoonlijke beschermhoes (foto 
paard). Bent/kent u de persoon 
die deze telefoon gevonden heeft? 
Graag bellen naar 06-51476775.

Max, superlieve zwart-witte kater, 
10 maanden oud. Wil met iedereen 
spelen. Weg sinds dinsdag 7 mei. 
Laatst gezien lopend in de velden bij 
De Hei. Geen halsband, wel gechipt. 
Ik wil hem graag terug: € 50 belon-
ing. Bel Robbert: 06-10645759

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

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

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

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

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

Gevraagd: rommelmarktspullen, ijz-
er, witgoed en oude opknapfi etsen. 
Ik kom het gratis ophalen. Tel: 06-
16301715.

(Examen) Feest? En op zoek naar ge-
luidsapparatuur? Voor € 50 heeft u 
een complete set. Geïnteresseerd? 06-
41538601 dj.imm@live.nl

Baby ledikantje. T.e.a.b. Wilt u dit 
zien? Kijk dan op www.kliklogo.nl 
onder Laarbeek bij de K.
E-mail: t.vogels1@upcmail.nl

Beek en Donk – Edah Vialle wil een 
reünie organiseren. Hiervoor zijn 
zij op zoek naar iedereen die in het 
verleden ooit bij Edah Vialle heeft 
gewerkt. Ben jij één van die per-
sonen? Stuur dan zo snel mogelijk 
je gegevens naar edahvialle@gmail.
com. Dan zorgt de organisatie dat je 
een uitnodiging ontvangt.  

Zanker diepvrieskast tafel model 4 
laden in zeer goede staat voor 30 
euro. Tel: 06-10055422. 

Tomatenplanten, diverse soorten, 
Kapelstraat 39, Beek en Donk. Tel: 
06-53309580. 

1 pers. metalen bed + lattenbodem. 
Voeteinde 71cm hoog.
Hoofdeinde 81 cm hoog. 90cm br. 
en 200cm lang. In 1 koop 25 euro.
wiela@chello.nl. 

Alle soorten kook-, bak- en steelpan-
nen voor de hobby. Ik haal ze graag 
bij u op. Alleen in Beek en Donk bvd. 
Tel: 06-81049083.

Rommelmarktspullen, witgoed, ijzer 
en oude opknapfi etsen. Tel: 06-
16301715.

Op zaterdag 1 juni in de Servaas-
straat, ter hoogte van nr. 17, in 
Lieshout is een konijn gevonden. Het 
bruin met witte konijn is af te halen 
op wolwever 2 te Lieshout. Graag 
even van te voren bellen 
06-15618954.

RISERO Rioolservice Sint-Oedenrode 
Voor al uw ontstoppingen en renova-
ties van uw riolering en putten. Rei-
nigen dakgoten, renovatie en aanleg 
riolering. Kantoor: 0413-206181 / 
Mob: 06-10025295 www.risero.nl

Studente zoekt nog enkele 
poetsadressen. 10 euro per uur 
0641026792

Er is een portemonnee gevonden op 
het Eendrachtplein in Beek en Donk. 
Af te halen via tel: 0492461926.

AANGEBODEN

VERLOREN

VERMIST

GEVONDEN

Familie van 
Zeeland
uit Mariahout

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Gratis taart voor de jarige!Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Sam Vermeulen

GEVRAAGD

GEVRAAGD

TE HUUR

TE KOOP

Reünie Edah Vialle

Geslaagd with honors aan de 
University College Roosevelt 

te Middelburg,  Sander Vissia.

GEFELICITEERD!

Auto- en Motorrijschool 
de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl
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Aarle-Rixtel - Tijdens de bijeenkomst in 
De Dreef op 4 juni jl. heeft de provincie 
nieuwe cijfers bekend gemaakt over 
de te verwachten verkeersbewegingen 
op de in ontwikkeling zijnde 
Noordoostcorridor, de NOC. Op verzoek 
van de belangengroeperingen tijdens de 
verschillende klankbordbijeenkomsten 
heeft de provincie vooruitzichten 
getoond van de te verwachten 
verkeersstromen tot 2030.

De uitkomsten zijn zeer verontrustend, 
enorme verkeersstromen worden 
aangetrokken vanuit de A2 (Den Bosch 
– Asten/Venlo), vanuit de A58 (Breda/
Tilburg- Asten/Venlo), de A50 en 
vanuit de A67 (Venlo/Asten naar Den 
Bosch en Tilburg). De ontlasting van het 
middengebied is erg gering. De N270, 
Helmond – Eindhoven blijft ook na het 
realiseren van de NOC een belangrijke 
verkeersader voor de bereikbaarheid van 
Helmond en Eindhoven.

Enkele conclusies uit de getoonde cijfers:
De N279 tussen Helmond en Laarbeek 
kent een autonome groei tot 25.100 
voertuigen. Na het aanleggen van de 
NOC loopt dit op tot maar liefst 58.400 
voortuigen! 
De oostwestverbinding langs het 
Wilhelminakanaal gaat 30.700 
voertuigen/etmaal verwerken terwijl 
deze weg wordt aangelegd in het Rijk 

van Dommel en Aa (het middengebied) 
wat een natuur en stiltegebied moet 
worden.
Van de auto’s op de NOC wordt 1 op de 
5 door aanzuigende werking veroorzaakt 
terwijl het bij het vrachtverkeer 1 op de 3 
afkomstig is van de aanzuigende werking.
De N270 tussen Helmond en Eindhoven 
kent voor ca. 90% weggebruikers uit 
Helmond en Eindhoven. Ook na de 
aanleg van de NOC blijven hier ca. 
37.000 voertuigen per etmaal gebruik 
van maken. Deze weg zal altijd een 
levensader blijven voor Helmond!

Conclusie:
De NOC lost geen problemen op maar 
creëert enorme leefbaarheids problemen 
in Laarbeek, Dierdonk, Rijpelberg, 
Brouwhuis, Son en Breugel. De N270 
tussen Helmond en Eindhoven moet 
zowel aan begin als aan eind geschikt 
gemaakt worden voor de onvermijdelijke 
verkeersstromen. De N270 blijft een 
levensader voor Helmond! Afwaarderen 
gaat ten koste van de Helmonders. 
Het terugdringen van het verkeer uit 
het middengebied is zo gering dat 
de aanleg van de NOC hiermee niet 
gerechtvaardigd wordt. De N279 noord 
tussen Den Bosch en Veghel wordt 
uitgevoerd met 2 x 2 rijstroken en 
een ontwerpsnelheid van 100km/uur. 
Hiermee wordt de aanzuigende werking 
aangewakkerd.

Noodzaak:
Een heroverweging van de plannen is 
noodzaak! Voorkomen moet worden 
dat de NOC de Fyra van Brabant wordt. 
De conclusies uit het second opinion van 
bureau SEO van Professor Koopmans 
moeten bestudeerd en uitgewerkt 
worden. Een van de belangrijkste 
conclusies is: Aanpassen van het 
bestaande wegennet met ongelijkvloerse 
kruisingen! Blijft de NOC onverkort 
gehandhaafd dan zijn aanvullende 
belemmerende maatregelen noodzakelijk 
om de aanzuigende werking van de A2, 
A50, A58 en de A67 te voorkomen. 
Dit kan door de ontwerpsnelheid en 
uitvoering van de weg aan te passen naar 
80km/uur en geheel of gedeeltelijk maar 
2 x 1 rijstroken toe te passen. Let wel! De 
beroepsbevolking neemt af tot wel -40% 
naar 2030 in de omliggende dorpen. 
Moderne voertuiggeleidingstechnieken 
en betere navigatiesystemen die inspelen 
op actuele verkeerssituaties zijn volop in 
studie. Nergens wordt dit meegenomen 
in de berekeningen. Zo ook de nieuwe 
manier van werken via de moderne 
communicatietechnieken, thuiswerken, 
op afstand werken. Hiermee zijn 
belangrijke resultaten te boeken in de 
toekomst met terugdringen van het 
verkeersaanbod. Voor meer informatie 
zie www.dorpsplatform.nl/De Weg

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Lezerspodium

Noordoostcorridor trekt zwaar verkeer aan van de 
A2, A50, A58 en de A67!

Kennismakingsworkshop ‘Qi Gong’
Nieuw programma ‘Ons Tejater’

Zonnige picknick De Zonnebloem

Leeftijdsgrens PLUSh OUTDOOR 

Aarle-Rixtel - Dorine van 
Horrik houdt een gratis 
kennismakingsworkshop Qi 
Gong (de  aloude Chinese 
gezondheidsoefeningen). In deze 
workshop wordt een korte uitleg 
over Qi Gong gegeven en wat het 
voor u kan betekenen. Vervolgens 
worden er een aantal Qi Gong 
oefeningen gedaan. 

De nieuwe groepslessen Qi Gong 
starten op maandagavond in Beek en 

Donk en op dinsdagochtend in Aarle-
Rixtel . De kennismakingsworkshop 
wordt gehouden in de Dorpsstraat 
17 in Aarle-Rixtel van 20:00 tot 
21:30 uur. Aanmelden kan via 
dorine@horrik.nl Voor meer 
informatie Dorine van Horrik – 
Gezond van lichaam en geest 
volgens de oude Chinese filosofie 
e-mail dorine@horrik.nl, tel. 06-
23180081, www.dorinevanhorrik.nl

Deze week valt de folder van Ons 
Tejater weer in de bus. Het is crisis 
in theaterland, maar desondanks is 
met veel energie het programma 
voor het seizoen 2013-2014 
samengesteld. De doelstelling: 
cultuur brengen voor iedereen 
in Laarbeek en toegankelijk voor 
iedereen is weer ruimschoots 
gehaald. Een keur van artiesten 
zal weer plezier, vermaak en 
muziek brengen voor kinderen en 
volwassenen. 

De entreeprijzen zijn laag gehouden. 
Zaterdag 28 september brengt 
Molly Malone een avond met Ierse 
muziek in het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk. Ierse muziek is 
altijd aansprekend en brengt liefde, 
muziek en verlangen bij elkaar. In 
het Buurthuis in Mariahout is komen 
op zaterdag 19 oktober Wim Daniëls 
en Yvonne Gijbers u vermaken met 
hun ongeëvenaarde taalvarianten. 
Na het succes van “Een ons 
komma’s” is dit gegarandeerd 

weer  de moeite waard.  Op de 
zondagmiddag 24 november komt 
“Dikke Mik” uit Nuenen naar het 
Ontmoetingscentrum. Brabantser 
dan deze groep kan er niets zijn. Zij 
stellen hoge eisen aan hun muziek 
en humor en dat is te zien en te 
horen.  Zaterdag 14 december is 
het misschien al weer koud en kil bij 
ons. Dan gaat “ Un Bietje Brabants 
“ een beetje warmte brengen. Voor 
deze avond in winterse sfeer moet 
u naar Mariahout. Langzaamaan 
kent iedereen deze groep uit Aarle-
Rixtel en met hun zelfgeschreven 
teksten en liedjes weten ze veel 
mensen aan zich te binden. Voor 
de kinderen is er op zondag 19 
januari “Theater De Lachende 
Zon” in het Ontmoetingscentrum. 
Altijd weer een feest om te 
zien hoe deze kunstenaars de 
kinderen weten te boeien en te 
vermaken. Ook de (groot-) ouders 
beleven een prachtige middag 
als ze het stuk “Sloddervis” zien. 
Cabaretpoel “Vier keer leuk!” is 

te zien op zaterdag 15 februari.. 
Een cabaretprogramma van vier 
cabaretiers of cabaretgroepen. 
Pas op de dag van de voorstelling 
wordt duidelijk wie er komen. Maar 
dat het leuk wordt staat vast. Alle 
ingrediënten zijn aanwezig om de 
avond uitzonderlijk te maken, met 
veel variatie in humor. De ervaring 
leert, dat uit de cabaretpool bekende 
cabaretiers zijn voortgekomen. 
In het Ontmoetingscentrum kunt 
u hiervan komen genieten. Het 
klapstuk van het seizoen wordt op 
zaterdag 19 april “Ger Coppens 
mi heur apostelen”. Deze oer- 
Brabantse zal het eerste optreden in 
de nieuwe zaal van het Dorpshuis in 
Lieshout verzorgen. Prachtige liedjes 
en mooie teksten, herinneringen aan 
vroeger en dingen uit het gewone 
leven. Ger brengt het op haar eigen 
manier. Door de verbouwing van het 
Dorpshuis is er maar één voorstelling 
in Lieshout. Maar in de nieuwe, 
verbouwde zaal zal zeker volgend 
seizoen weer het nodige gepland 
worden. Kijk voor informatie en 
reservering op de website www.
vierbinden.nl/onstejater.

Beek en Donk – De Zonnebloem 
afdeling Beek en Donk heeft op 
dinsdag 11 juni een picknick 
gehouden voor haar gasten en 
medewerkers bij het theehuis aan 
de Muziektuin. 

Onder een stralend zonnetje werd 
genoten van het mooie weer en het 
mooie uitzicht. Dhr. Pieter de Jongh, 

voorzitter, heette iedereen na de 
koffie en thee welkom en wenste 
allen een fijne middag toe. De sfeer 
zat er meteen goed in en onder 
het genot van een heerlijk kopje 
soep, een broodje en een pasteitje 
kon men gezellig bijpraten. Om 
14:00 uur ging iedereen voldaan 
huiswaarts. De Zonnebloem kijkt 
terug op een geslaagde activiteit. 

Laarbeek – De organisatie van 
PLUSh OUTDOOR heeft veel 
reacties binnengekregen aangaande 
de leeftijdgrens. Vermeld wordt dat 
PLUSh OUTDOOR speciaal wordt 
georganiseerd voor de jeugd uit 
Laarbeek met als doelgroep het 
voortgezet onderwijs t/m 15 jaar.

In allerlei berichten staat 
aangegeven de leeftijd van 13 t/m 
15 jaar. Misschien niet handig, maar 
hier is doelbewust voor gekozen. 
Deze communicatie voorkomt 
volgens Johan Frenken, één van de 
initiatiefnemers, nog meer vragen. 
De jeugd dient zich verplicht te 
legitimeren met een schoolpas 
of identiteitskaart welke bij de 
ingang moet worden getoond. We 
laten alleen jeugd binnen vanaf 
het voortgezet onderwijs waarbij 
een leeftijd van 13 jaar als eerste 
opkomt. Er zijn echter ook 12-jarigen 
die al op het voortgezet onderwijs 
zitten. Deze zijn op vertoon van 

hun schoolpas van het voorgezet 
onderwijs ook van harte welkom. 

Hoewel er in de voorverkoop al veel 
kaartjes verkocht zijn, zijn er toch 
nog voldoende kaarten beschikbaar. 
Deze zijn te koop in het Dorpshuis 
in Lieshout en bij Catti Baks van  
Tienerwerk De Boemerang Beek en 
Donk. 

De entreekosten zijn €3,- per 
persoon. Leden hebben toegang 
voor €1,- op vertoon van hun 
membercard. Let op de diverse 
winacties, waarbij gratis kaarten 
verloot worden!

De organisatie is nog op zoek naar 
vrijwilligers en voor de aankleding 
van het festival (grote knuffels). 
Dit kleinschalige festival voor 
ca. 200 tieners speelt zich af bij 
Scouting Lieshout/Mariahout aan 
de Herendijk 7 in Lieshout. De 
ingang van het scouting-terrein is 

te bereiken via het voetbalterrein, 
sportpark de Luijtelaar. De fietsen 
kunnen op het terrein worden 
geparkeerd. Er wordt geen alcohol 
geschonken en tieners ouder dan 
15 jaar worden niet toegelaten. Er 
wordt gecontroleerd ook op alcohol 
aan de deur, en gebruikers zullen 
worden geweigerd.  Het terrein gaat 
open vanaf 20.30 uur en om 23.30 
uur is het feestje weer afgelopen. 
Zorg dat je erop tijd bent, vol=vol. 
Kijk ook op 
www. tienerwerklaarbeek.nl. 

Win kaarten voor PLUSh 
OUTDOOR! 
MooiLaarbeek mag vijf kaarten 
verloten voor PLUSh OUTDOOR. 
Mail het goede antwoord op 
onderstaande vraag naar 
redactie@demooilaarbeekkrant.nl en 
maak kans op één van deze kaarten! 

Voor de hoeveelste keer wordt 
PLUSh OUTDOOR gehouden?

Uw adres voor de lekkerste 
 grillspecialiteiten!

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

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

Bestellen kan via onze website of telefonisch.

Bel gerust en vraag naar Danny voor de mogelijkheden.

Ook voor al uw barbecue, gourmet 

website www.megens.keurslager.nl

NIEUW ONZE HAPJESPAN VANAF 6 PERSONEN

Slechts€5,- p.p. Ook voor als het even slecht weer is!
Gratis aan huis bezorgd
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Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan Joel 
de Tombe. Tien jaar geleden was 
hij één van de finalisten van de 
eerste editie van Idols. 

Wie herinnert zich niet de 
hysterische taferelen op De Dam in 
Amsterdam. Idols-finalisten Jamai 
Loman en Jim Bakkum zingen een 
paar nummers voorafgaand aan de 
finale. Honderden uitzinnige fans 
schreeuwen om hun aandacht. 
Het is voorjaar 2003 en Nederland 
is in de ban van de eerste editie 
van Idols. 

Het had niet veel gescheeld 
of een jongen uit Beek en 
Donk had die dag op De Dam 

gestaan. Joel de Tombe was 
namelijk ook één van de tien 
finalisten. “Het was erg leuk om 
mee te maken, maar het is wel 
fijner als het allemaal wat rustiger 
is, niet zo hectisch”, vertelt de nu 
32-jarige Joel. Hij woont inmiddels 
alweer zeven jaar in Haarlem 
en timmert flink aan de weg als 
zanger en acteur. 

Voornamelijk in musicals is hij te 
zien. “De afgelopen twee jaar heb 
ik alleen maar getourd, zes dagen 
in de week.” Hij speelde in die 
periode in de  musicals Vroeger 
of later, Home Again en Yab Yum. 
“Nu die laatste gestopt is, ben ik 
op zoek naar een andere productie. 
In de tussentijd maak ik weer 
veel muziek. Ik speel in bands. 
Binnenkort sta ik op Haarlem 
Jazz. Na zo’n drukke tijd met die 
musicals is het fijn om even uit het 
vaste stramien te komen. Muziek 
maken blijft altijd leuk. Als je 
eenmaal gewend bent om met een 
bandje op het podium te staan, wil 
je daar altijd naar terug. Het werkt  
verslavender dan een sigaret.”

Muziek en acteren zijn de twee 
grootste passies van Joel. “Ik 
hoop ooit nog een keer op tour 
te gaan met een band met mijn 
eigen muziek. Ook zou ik graag 

meer gaan acteren, op tv of in het 
theater. Maar omdat ik daarin nog 
niet zoveel ervaring heb, is dat wat 
lastiger.” 

Ondanks dat hij alweer een aantal 
jaren ‘boven de rivieren woont’, 
is Joel zeer regelmatig in het 
Laarbeekse te vinden. “Mijn broer 
woont in Beek en Donk en mijn 
moeder in Aarle-Rixtel. Ook heb ik 
er nog veel vrienden wonen, dus ik 
ben er zeker nog vaak. Het is wel 
grappig want als mensen me nu 
zien, is het vaak van ‘ben jij niet de 
broer van?’ In de periode van Idols 
was het juist andersom.”

Zijn deelname aan de talentenjacht 
heeft hem veel gebracht. “Het doel 
van Idols was dat je met muziek je 
geld kunt verdienen. Ik maak nu al 
ruim twaalf jaar muziek en leef er 
ook van. Wat wil je nog meer?”

Vooroverleg Algemeen Belang 
Laarbeek 

Afstudeerconcert Marianke Hobé samen met Harmonie O&U

Groep 8 Bernadetteschool 
presenteert SWITCH!

Restaurantavond Zonnetij 

Kienen bij de KBO

Caravancontrole Laarbeek door VVN

Laarbeek – Leden en 
belangstellenden worden 
uitgenodigd, door de politieke 
groepering Algemeen Belang 
Laarbeek, voor het bijwonen 
van haar vooroverleg. Dit wordt 
gehouden op maandag 17 juni.

De voorbespreking voor 
de raadsvergaderingen van 
donderdag 20 en 27 juni staan 
op de agenda. De voorbespreking 

wordt gehouden in de ruimte van 
de voormalige videotheek aan de 
Kapelstraat 34 in Beek en Donk. 
Dit is tegenover de Leonarduskerk. 
Meer informatie vindt u op 
www.abllaarbeek.nl. 

Beek en Donk - Het 
afstudeerconcert Directie HaFaBra 
van Marianke Hobé vindt vrijdag 
21 juni plaats. Het belooft een mooi 
programma te worden, waarin 
Marianke haar dirigeerkunsten 
mag tonen. Thema van het concert 
is ‘Pushpins’, een muzikale 
reis, gebaseerd op de gekleurde 
pins waarmee reisdoelen op de 
landkaart aangegeven worden. 

De muziekwerken zijn een 
persoonlijke keuze van de dirigente 
met een grote variëteit. Naast 
bekende werken als de Wals uit 
het Zwanenmeer, de Florentiner 
Mars en de Armeense Dansen 
staan ook twee bijzondere werken 
op het programma. Zo is uit de 
opera La Bohème van Giacomo 
Puccini het mooie Quando me’n 
vo’ gekozen waarin sopraan 
Neeltje van Doore als vocaal 
soliste optreedt. Het werk Dream 

Away is een eigen compositie 
gebaseerd op filmmuziek waarbij 
men heerlijk weg kan dromen. 
Marianke fantaseert bij dit 
muziekstuk over haar eigen nog 
te maken reizen. Het is geschreven 
in de bolero-vorm. Een klein 
thema wordt ingezet door één 
enkel instrument en wordt steeds 
grootser door toevoegingen van 
andere instrumenten. Voor het 
hele afstudeerconcert verleent 
harmonie Oefening & Uitspanning 
haar medewerking. Marianke 
speelt in dit orkest al enige jaren de 
fluitpartij en is tevens dirigente van 
het jeugdorkest. De presentatie 
zal op eigen wijze vormgegeven 
worden door Rick Hooijberg.

Het concert vindt plaats onder 
auspiciën van Fontys Hogeschool 
voor de Kunsten, afdeling 
Conservatorium. Zodanig zal 
er een vaktechnische jurering 

plaatsvinden. De vierkoppige 
professionele jury bestaat uit Raf 
de Keninck, Hardy Mertens, Fried 
Dobbelstein en Martien Maas. Het 
afstudeerconcert is vrij toegankelijk 
en vindt plaats in Muziekcentrum ’t 
Anker aan de Pater Vogelsstraat te 
Beek en Donk. Het concert wordt 
van harte bij u aanbevolen en men 
hoopt u te mogen begroeten op 
deze fraaie muzikale avond die zal 
aanvangen om 19.30 uur.

Mariahout – De Bernadetteschool 
speelt de musical SWITCH! Groep 
8 speelt op 20 juni voor de groepen 
1 t/m 7 om 14:00 uur. Om 19:00 
uur mag iedereen komen kijken. 
De musical gaat over een friettent 
en een pizzeria. 

De twee eettenten krijgen ruzie 
met elkaar. Er lopen zwervers 

rond die om eten vragen. Dieven 
die stiekem geld met diamanten 
proberen te ruilen. Dit is moeilijk 
want de politie is er ook en die houdt 
ze in de gaten. Deze geweldige 
musical wordt gespeeld in het 
Openluchttheater Mariahout. 
Groep 8 van de Bernadette school 
zou het leuk vinden als u naar de 
leuke musical zou komen kijken.

Aarle-Rixtel – De tweede 
restaurantavond in de 
ontmoetingsruimte van Zonnetij 
in Aarle-Rixtel is achter de rug. 
De volgende wordt gehouden op 
dinsdag 25 juni. Iedereen is hier 
van harte welkom, mits aangemeld. 

Inschrijven en reserveren kan 
tot uiterlijk donderdag 20 juni 
15:00 uur. In verband met de 

kantoorbezetting kunt u dit 
eenmalig doen via 06-20914838 of 
via een email naar 
stichting@vierbinden.nl Voor de 
volgende keren dient u zich aan 
te melden via het secretariaat 
van ViERBINDEN 0492 -328800 
of via het bekende emailadres. 
De gezamenlijke dineravonden 
vinden iedere 14 dagen plaats en 
worden steeds bekend gemaakt 

in dit blad. Voor 25 juni staat een 
barbecue op het programma. 
Voor u staat dat klaar; Kipsaté, 
hamburger, grillworst, shaslick. Dit 
alles aangevuld met rundvlees- en 
rauwkostsalades, een fruitsalade, 
sausje en stokbrood met 
kruidenboter. Het geheel wordt 
afgesloten met een feest dessert. 
Dit alles weer voor een leuke prijs. 

Lieshout – De Kbo nodigt iedereen 
uit voor een ouderwetse, gezellige 
kienavond. Deze wordt gehouden 
in het Dorpshuis Lieshout op 
vrijdag 14 juni. 

Iedereen is welkom op deze 
kienavond. Er wordt gespeeld om 
vele mooie prijzen. De ingang 
van het Dorpshuis is verplaatst 
naar het Kerkhofpad. U bereikt 
het Dorpshuis vanaf de Heuvel 
tegenover de kiosk, langs Cafetaria 
Eethuis De Kiosk. De zaal is open 
om 19:00 uur en het kienen begint 
om 20:00 uur. 

Lieshout/Mariahout – VNN, 
afdeling Lieshout/Mariahout, hield 
op zaterdag 8 juni een controle van 
caravans en reiswagens. De controle 
vond plaats bij garage Bitech op de 
Stater in Lieshout. De brandweer 
van Laarbeek verleende haar 
medewerking aan deze controle. 

Er werd vooral aandacht besteed 
aan de wiellagers, banden, 
onderstel, remmen en verlichting. 
De brandweer keek ook kritisch naar 
de deugdelijkheid van de eventueel 
aanwezige gasvoorziening. In 
diverse caravans bleek dat de 

gasdrukregelaar en de gasslangen 
ruimschoots over de datum waren. 
Andere gebreken die geconstateerd 
werden, waren onder andere 
defecte verlichting en te oude 
banden. Het nut en werking van de 
hulpkoppeling bleek niet bij iedereen 
bekend. Gezien alle positieve 
reacties van de caravanbezitters mag 
de controle als geslaagd worden 
beschouwd, waarbij de dank uitgaat 
aan de Brandweer Laarbeek en 
Garage Bitech.  De afdeling VVN van 
Lieshout/Mariahout heeft dan ook 
besloten om deze caravancontrole 
jaarlijks te herhalen. 

Vanwege het koude weer is de haringtijd twee weken 
uitgesteld. Wij staan vanaf woensdag 19 juni weer 4 
weken op het alom bekende stekje aan de Oranjelaan 
in Beek en Donk. Voor de openingstijden en dagen kunt 
u kijken op onze website: www.vishandeldebeer.nl 

Op Vaderdag, zondag 16 juni, staan wij ook van 11:00 
tot 17:00 uur op de Oranjelaan in Beek en Donk. Hier 
kunt u terecht voor cadeaubonnen, botermalse paling, 
haring, heerlijke salades, warme gebakken vis, kibbeling 
en nog veel meer lekkers! 

Haringtijd uitgesteld tot 19 juni!

Let op!!!

Graag tot ziens!

Rob en Maril de Beer
Tel: 06-22479902 / 06-51167939

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

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

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek 
gebruikt vanaf 6 juni de nieuwe app 
Yazula om informatie bij u te brengen. 
Donderdagochtend heeft wethouder 
Vereijken het eerste bericht geplaatst 
via de app Yazula. Dit bericht was een 
cadeaubericht. Dit houdt in dat de 
eerste vijftig personen die de app Yazula 
openen een bericht met een unieke 
code krijgen. Met die code kunnen zij 
een Watermaandtas met inhoud afhalen 
in het gemeentehuis Laarbeek. 
Yazula is een gratis applicatie voor 
smartphones en tablets waarbij de 

gebruiker gebiedsgerichte informatie 
ontvangt rondom de plaats waar hij 
zich bevindt. U kunt u als gebruiker 
bovendien zelf bepalen van wie u 
allemaal berichten wil ontvangen; 
van de gemeente, politie, amber 
alert,   of van energiemaatschappijen, 
de winkeliersverenigingen of het 
pannenkoekenhuis die actief zijn op 
Yazula. De gemeente zal bijvoorbeeld 
ook wegwerkzaamheden of activiteiten 
gaan melden die specifiek voor 
Laarbeek, een van de kernen of zelfs 
voor een wijk van belang zijn.

Besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden (verordening) worden 
opgenomen in het Gemeenteblad Laarbeek. In een verordening staan regels die 
op iedereen van toepassing zijn. Deze worden regelmatig aangepast en opnieuw 
vastgesteld door de gemeenteraad.
Onlangs zijn in het Gemeenteblad Laarbeek opgenomen:

226. Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstaand gemeente 
Laarbeek 2013 
227. Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Laarbeek 2013 
228. Maatregelenverordening WWB gemeente Laarbeek 2013
229. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Laarbeek 2013 
Deze verordeningen zijn op 4 april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Verordeningen zijn openbaar en liggen voor iedereen kosteloos ter inzage, na 
afspraak, in het ge-meentehuis Laarbeek in Beek en Donk. U kunt een afspraak 
maken via telefoonnummer 0492 469 700. Verordeningen zijn ook terug te vinden 
op de website www.laarbeek.nl.

Op maandag 17 en 24 juni is er een extra avondopenstelling voor burgerzaken en 
bouwzaken van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt uw afspraak via de website 
www.laarbeek.nl inplannen op deze data.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de 
Bo-menverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van 
hieronder genoemde bomen.
*    Een haagbeuk aan de Dorpsstraat 7 in Aarle-Rixtel. De aanvraag is ingediend in verband 
met de standplaats dicht bij de woning. De vergunning wordt verleend omdat de gemeente 
onvol-doende redenen tot behoud kan aandragen.
*    27 bomen onder het tracé van de hoogspanningsmasten. De bomen onder dit tracé zijn te 
hoog geworden en vormen een verhoogd risico. 
*   110 meter elzensingel op de Hoeve in plan De Hooge Regt in Beek en Donk. De singel 
wordt geruimd vanwege de inrichting van deze nieuwe wijk. 
*   Twintig bomen op Duivenakker 74 in Aarle-Rixtel. De bomen worden verwijderd vanwege 
de realisatie van een nieuw gebouw en naastliggende wadi. 
*   116 are bosareaal op de Sonseweg 1 in Lieshout. Vergunning is aangevraagd voor het 
kappen van een oude boomkwekerij. Gemeente Laarbeek volgt het advies van Dienst 
Regelingen om een vergunning te verlenen voor de kap. Conform de Boswet geldt er een 
herplantverplichting.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 31 mei 2013.

Rechtstreekse belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde 
besluiten binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente Laar-beek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s. 

Locatie               Kern Werkomschrijving Activiteit
Lange Zwaard 2a t/m 8b, 
Korte Zwaard 1 t/m 4,  7 t/m 14, 
Molenhoek 2a t/m 12b, 
Ptr. Becanusstraat 23 t/m 37    Beek en Donk verwijderen asbest slopen
Wijnkelderweg 3             Beek en Donk slopen sporthal slopen
Wijnkelderweg 5             Beek en Donk slopen VMBO school slopen
Lage Heesweg 3-5             Beek en Donk slopen schoolgebouw slopen
Otterweg 23             Beek en Donk slopen gymzaal slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team 
omgevingsvergunningen in het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een 
afspraak maken met het omgevings-loket via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook 
telefonisch een afspraak maken via het cen-trale telefoonnummer 0492 469 700.

LAARBEEK – Tijdens de raadsvergadering 
op donderdag 27 juni 2013 behandelt 
de gemeenteraad van Laarbeek de 
Programmarekening 2012. De rekening 
laat een positief saldo zien en geeft aan 
dat het college van burgemeester en 
wethouders binnen de kaders zoals de 
gemeenteraad die in de begroting van 
2012 had opgenomen, heeft kunnen 
opereren. 

Positief saldo
Ondanks financieel moeilijkere tijden 
is 2012 een goed jaar geweest voor 
Laarbeek. De jaarreke-ning van de 
gemeente heeft een positief resultaat 
van € 790.166,-. Aan de gemeenteraad 
wordt voorgesteld om dit bedrag toe te 
voegen aan de zogenaamde ‘Algemene 
Reserve’, zodat het bedrag in de toekomst 
gebruikt kan worden om eventuele 
tegenvallers op te vangen. Het positieve 
resul-taat geeft aan dat de werkelijke 
inkomsten en uitgaven per saldo zijn 
meegevallen ten opzichte van de 
begroting. Het gaat hierbij om eenmalige 
meevallers, zoals lagere kosten voor de 
organisatie (denk aan automatisering, 
kantoorkosten, huisvesting en 

personeel), eerder gerealiseerde bezuini-
gingen, hogere bouwleges en nabetaling 
van Rijksuitkeringen.

Oordeel accountant
Net als voorgaande jaren heeft een 
accountant onze programmarekening 
beoordeeld en goedge-keurd voor 
zowel het onderdeel rechtmatigheid als 
getrouwheid. 
Uit een recent uitgevoerde risico-
inventarisatie en een berekening 
van de weerstandscapaciteit blijkt 
dat onze gemeente ruimschoots de 
geïnventariseerde risico’s kan opvangen.

Jaarrekening inzien
De Gemeentewet (artikel 197) bepaalt 
dat de jaarrekening voor iedereen ter 
inzage ligt op het ge-meentehuis. De 
jaarrekening ligt tot 27 juni 2013 ter 
inzage in het gemeentehuis Laarbeek 
aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. 
U kunt hiervoor een afspraak maken met 
Jan Post, tel. 0492 469 735 of per e-mail: 
jan.post@laarbeek.nl. De jaarrekening is 
ook digitaal in te zien via de gemeente-
lijke website: www.laarbeek.nl.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften

Laarbeek actief met Yazula

Gemeenteblad LaarbeekExtra avondopenstelling gemeentehuis 

Kapvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Jaarrekening 2012 op 27 juni in raadGemeente actueel

Kort Nieuws

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

Op vrijdag 14 juni komt wethouder Vereijken aan het woord. 

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
- Jaarrekening 2012 op 27 juni in raad
- Onthulling social sofa in Mariahout
- Feestelijke opening Juni Watermaand 2013
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.laarbeek.nl
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Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend de volgende 
vergunningen te hebben verleend.

* Aan Circus Bossle voor het geven van 
circusvoorstellingen van 3 juli tot en 
met 6 juli 2013 tus-sen 14.00 en 21.00 
uur en op 7 juli 2013 tussen 13.00 en 
22.00 uur op het terrein aan de Lijs-
terstraat in Aarle-Rixtel (verzonden 4 
juni 2013).

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

*   In verband met een volleybaltoernooi is het Oranjeplein aan de zijde van de 
Oranjebar in Mariahout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze 
maatregel geldt op zaterdag 22 juni 2013 van 11.00 tot 21.00 uur en op zondag 23 
juni 2013 van 11.00 tot 20.00 uur. 
*   In verband met een zomerconcert is de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de 
Heindertweg in Aarle-Rixtel afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze 
maatregel geldt op dinsdag 25 juni 2012 van 18.30 tot 23.00 uur.
*   In verband met een Luikse Markt is de Floreffestraat in Lieshout tussen de 
Dorpsstraat en de Balduinstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. 
Deze maatregel zal gelden op zondag 7 juli 2013 van 8.00 tot 18.00 uur.
*   In verband met de open dag van Zorgboerderij De Liesvelden is de Liesdijk in Beek 
en Donk afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze maatregel zal 
gelden op zondag 16 juni 2013 van 10.00 tot 18.00 uur.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern  Ingediend d.d.           Werkomschrijving
De Gaffel 25 Lieshout  0-05-2013             bouw erker
Dijkstraat 15 Beek en Donk 31-05-2013             vergroten woning

Aangevraagde sloopmelding
Locatie  Kern   Ingediend d.d.     Werkomschrijving
Lange Zwaard 2a t/m 8b, 
Korte Zwaard 1 t/m 4, 7 t/m 14, 
Molenhoek 2a t/m 12b, 
Ptr. Becanusstraat 23 t/m 37 Beek en Donk   30-05-2013         verwijderen asbest

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen 
om om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren 
kunnen worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanvragen omgevingsvergunning

Terug naar de kern, vooruit naar 
vroeger?!

Bezuinigen? Ook politieke partij De 
Werkgroep ontkomt daar niet aan. Dit 
door ook buiten de kaders te denken. 
Immers: Als je de manier verandert 
waarop je naar de dingen kijkt, 
veranderen de dingen waarnaar je kijkt 
(vertaald naar de Amerikaanse schrijver 
Wayne Dyer). 
De Werkgroep laat zich leiden door 
duurzaamheid op alle fronten:
• Duurzame financiën: als 
overheid stoppen met torenhoge 
ambities en de rekening daarvan bij de 
burger neerleggen, maar als bestuur 
‘gewoon’ doen wat gedaan moet 
worden. 
• Duurzame woningbouw; 
bij nieuwbouw en vernieuwbouw je 
sterker laten leiden door een lagere 
energiebehoefte en natuurlijke 
energiebronnen gebruiken.
• Duurzame relaties: de mens 
niet alleen zien als een productie factor, 
maar ook als een sociaal wezen met 
vrijheden en verantwoordelijkheden.

De wereld van ‘het kan niet op’ maakt 
plaats voor een kritische blik op onze 
manier van leven met meer aandacht 
voor duurzaamheid en kwaliteit. De 
Werkgroep is blij met deze ontwikkeling; 
wel jammer dat daar een crisis voor 
nodig is. 

We kijken als politieke partij ook 
toekomstgericht. Het is onze taak 
daar een visie op te hebben en deze 
realiseren! De Werkgroep wil dit samen 
blijven doen. Een zorgzame samenleving 
waar naast succes zeker ook aandacht is 
voor de mindere kanten van het leven, 
zoals bijvoorbeeld een dementerende 
oudere, een kind met een verstandelijke 
beperking, een volwassene met 
psychische of lichamelijke problemen. 
Alleen dàn houden we de kernen waarin 
rijk en arm, gezond en ziek met elkaar 
kunnen samenleven in stand. 

De Werkgroep houdt ook vast aan de 
eerder gemaakte afspraken over de 
inpassing van een nieuwe weg. Is dat nu 
financieel niet meer mogelijk? Jammer 
dan! Dan maar iets langer doorsparen 
tot het wel kan. 

De burger zal meer aan het roer komen 
te staan en zelf mee oplossingen 
bedenken. De Werkgroep vindt dat een 
goede ontwikkeling en wij vinden dat de 
gemeente dergelijke initiatieven moet 
ondersteunen. Dat maakt dat we een 
duurzame gemeente blijven met recht 
op een zelfstandig bestaan. Dus… terug 
naar de kern, vooruit naar vroeger!

Raadsfractie De Werkgroep, Ben, Erik, 
Jos en Rick.

De Zeepkist 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                              Kern    Werkomschrijving                        Activiteit     Verzonden
Mariastraat 64           Mariahout       plaatsen twee dakkapellen  bouwen  30-05-2013
De Duivenakker 74  Aarle-Rixtel    verplaatsen loods                   bouwen  31-05-2013
De Wolfsputten 11  Aarle-Rixtel    plaatsen tijdelijke units        tijdelijke 31-05-2013
                           ontheffing  

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

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 omgevingsvergunningen. U 
kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Verleende omgevingsvergunningen

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De Grote Bonte Specht

De foto van de grote bonte specht is afgelopen 
week gemaakt in het bos van Noud Biemans in 
de buurt van de Laarbrug. Het is een al wat ouder 
populierenbos met een gevarieerde ondergroei. 
Dit maakt het voor vele diersoorten interessant. 
Veel vogels gebruiken het bos om te nestelen, 
waaronder op dit moment de Groene Specht, de 
Grote Bonte Specht en de Torenvalk. Op de foto 
zie je de Specht met voedsel in zijn bek landen 
bij het nestgat om de jongen te voeren. Er is een 
schuilplekje gemaakt in de buurt van het nest, 
zodat het gedrag bekeken en gefotografeerd 
kan worden zonder ze te verstoren. De jongen 
van de Grote Bonte Specht zijn als ze ongeveer 
twee weken oud zijn al van verre te horen in het 
nestgat, waar ze bedelen om voedsel. Volwassen 
spechten laten van zich horen door de bekende 
roffel tegen de bomen, ze doen dit om voedsel 
te zoeken en als onderdeel van het baltsgedrag. 
Als de jonge spechten uitvliegen blijven ze nog 
een weekje in de buurt van het nest bedelen om 
voedsel waarna ze hun eigen weg moeten zien 
te vinden.www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

WAAR:
Laarbrug 

Fotograaf: Joost Duppen

PvdA houdt achterbanvergadering Mantelzorgcafé ViERBINDEN
Laarbeek – Fractie en bestuur van de 
PvdA afdeling Laarbeek wil graag 
samen met u een achterbanvergadering 
houden  om de raadsvergadering voor 
te bereiden. De vergadering vindt 
plaats op maandag 17 juni. 

Op de agenda van de raadsvergadering 
staat de Kadernota. De mening van de 

PvdA betreffende de Kadernota kan 
men lezen op de speciale pagina van 
de gemeente Laarbeek. Aanwezigen 
kunnen meepraten over de belangrijkste  
onderwerpen in de gemeente en hun 
mening laten horen. Iedereen is van 
harte welkom in Café Thuis aan het 
Heuvelplein 6 in Beek en Donk. Vanaf 
19:00 uur staat de koffie klaar. 

Laarbeek - Elke vierde donderdag van 
de maand houdt ViERBINDEN het 
mantelzorgcafé. Tijdens deze ochtend 
kunnen mantelzorgers informatie 
winnen en ondersteuning verwachten.

Op donderdag 27 juni gaan zij als 
afsluiter voor de zomer er ‘samen op uit’. 
Ergens gaan zij een kop koffie drinken 

en met elkaar in gesprek. Het is nog een 
verrassing waar men heen gaat. Ben je 
mantelzorger en wil je deelnemen aan 
het mantelzorgcafé, meld je dan aan 
via hmanders@vierbinden.nl of 0492-
782901. Om 09.45 uur verzamelen we 
bij het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg 27 in Beek en Donk.

Telefoon (0492) 46 87 44 www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64
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OPENINGSKNALLERS
Openingstijden:
Ma  
Di 
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09.30u - 18.00u
09.30u - 18.00u
09.30u - 18.00u
09.30u - 18.00u
09.30u - 20.00u
09.30u - 17.00u
Gesloten

MIXI Geldrop | Beukelaar 2 | 5664 XC | T. 040 750 84 20 - MIXI Beek en Donk | Piet van Thielplein 10 | 5741 CP | T. 0492 79 53 17
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GRATIS

bijMiXi

Coca Cola
• 2 liter

Beker
• Kunststof
• Diverse kleuren

Dreft vaatwastabs
• Clean & fresh
• Citrus tuin of appelboom
  gaard
• All in one

Gieter
• 1,7 liter
• Diverse kleuren

St Marc
• Ontvetter
• 1,25 liter

Page toiletpapier
• Original
• Zacht en sterk
• 24 rollen
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Beek en Donknu ook in

BekerBeker
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• Diverse kleuren
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Dolce Gusto
Krups

MIXI waardebonWaardebon
25 EURO

PRIJSVRAAG
RAAD HOEVEEL CLIPJES
IN DEZE POT ZITTEN 

OPENING WOENSDAG
19 JUNI OM 10.00 UUR

Samsung Galaxy
Tab 2
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Naam: Loes van Dommelen 
Woonplaats:Mariahout
Leeftijd: 21 jaar
Opleiding: International Business 
Administration (IBA) aan de 
Universiteit van Tilburg

Wat houdt de studie in ?
“IBA is een driejarige bachelor 
opleiding die een unieke 
internationale studie ervaring biedt; 
ik heb medestudenten van over de 
hele wereld, internationale docenten 
en de mogelijkheid om een half jaar 
de studie in het buitenland te volgen. 
Deze opleiding wordt dan ook geheel 
gegeven in het Engels en het bereidt je 
voor op een baan in de internationale 
zakenwereld. De studie is dan ook 
best breed, het richt zich op de vier 
kerngebieden binnen bedrijfskunde: 
financiering, marketing, accountancy 
en organisatie & management. 
We hebben colleges met circa 200 
studenten waarbij de professor alleen 
maar aan het woord is, maar er zijn 
ook zogenoemde werkgroepen waar 
we in een groep van 20 studenten 
een heel interactieve les hebben. Ook 
moeten er veel groepsopdrachten 
gedaan worden waarbij een goede 
samenwerking heel belangrijk is.”

Wat vind je er leuk aan en wat is 
minder leuk?
“Het leukste aan mijn studie vind ik 
de mogelijkheid om een semester 
in het buitenland te studeren. 
Afgelopen jaar ben ik dan ook een 
half jaar naar Peru geweest en dit 
was echt een geweldige ervaring. In 
dat half jaar heb ik heel veel nieuwe 
mensen ontmoet, veel van het land 
kunnen zien en kennis gemaakt met 
een compleet andere cultuur dan de 
Nederlandse. Ook heb ik Spaans leren 
spreken omdat al mijn vakken daar in 
het Spaans werden gegeven en de 
mensen daar ook maar heel slecht 
Engels spreken. Wat minder leuk is 
aan deze studie is dat niet alle vakken 
even leuk zijn. Doordat de studie 
zo breed is heb ik veel verschillende 
vakken en die vind ik dan ook niet 
allemaal even interessant, en toch 
moeten die ook gehaald worden om 
uiteindelijk dat diploma binnen te 
slepen.”

Wil je hierna gaan werken of wil je 
verder leren?
“Ik zou graag verder willen leren 
om me verder te specialiseren in een 
van de vier kerngebieden. Ook is het 
studentenleven in Tilburg heel erg 
leuk en hier zou ik nog niet zo snel 
afscheid van willen nemen.”

Muzikale Laarbeekse verbroedering in Brunssum

Als tuinieren een grote hobby van je is...

Laarbeek/Brunssum – De Beek en 
Donkse Muziekmakerij De BiksBent 
en de Goez Hoolband uit Aarle-
Rixtel reisde afgelopen zondag 
gezamenlijk af naar Brunssum. De 
kapellen namen hier deel aan het 
Töötentrek kapellenfestival.

In eerste instantie hadden de 
orkesten zich onafhankelijk van 
elkaar ingeschreven. Toen zij 
hierachter kwamen, besloten ze 
om gezamenlijk af te reizen naar 
Brunssum om samen Laarbeek te 
vertegenwoordigen. 

Voor de negende keer vond dit 
festival plaats op de Promenade van 
Brunssum, dat omgetoverd was tot 
een evenemententerrein. Meedoen 
aan het kapellenfestival was voor 
de gezelligheid, er was geen 
jurering en er waren geen prijzen 
te winnen. De kapellen speelden 
voor een paar consumptiebonnen, 
een lunchpakket en een leuke 

herinnering. Er waren naast de 
2 Laarbeekse kapellen nog vele 
kapellen die de dag vulden. Elke 
kapel speelde 3 x 20 minuten op 

een ander podium. Ondanks het 
frisse weer kunnen de BiksBent en 
de Goez Hoolband terug kijken op 
een geslaagde dag.

Laarbeek - In juni 2012 werd de 
eerste Laarbeekse Tuinenroute 
georganiseerd. In elke kern 
van Laarbeek waren diverse 
particuliere tuinen opengesteld 
voor publiek. Het was een 
groot succes, vele bezoekers uit 
Laarbeek en omstreken bezochten 
de opengestelde tuinen. 

Er waren complimenten voor de 
diversiteit aan tuinen, er werden 
ervaringen en tips uitgewisseld 
en er werd vooral ook genoten 
door bezoekers èn deelnemers. 
Voor de volgende Laarbeekse 
Tuinenroute, die zal worden 
gehouden in juni 2014, is de 
organisatie op zoek naar mensen 
die het leuk vinden hun tuin 

aan anderen te laten zien. Wil 
je je ‘groene hobby’ delen met 
anderen geef het dan aan de 
organisatie. Het maakt niet uit of 
het nu om een grote tuin, kleine 
tuin, schaduwtuin, formele tuin of 
wat losser beplante tuin gaat. 

Vindt u dat uw tuin er zeker bij 
moet zijn tijdens de Laarbeekse 
Tuinenroute in 2014? Aarzel dan 
niet en neem contact op met 
Miranda Hellings (g.hellings6@
chello.nl) of Corien van de Plas 
(corienvandeplas@hotmail.com), 
of kijk op www.laarbeeksetuinen.
nl voor meer informatie en 
een impressie van de vorige 
tuinenroute.
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‘Mees, ik wil echt niet de hoofdrol 
hebben. Dan moet je zoveel 
tekst onthouden. Dat lukt me 
nóóit!!’ Sonja laat even fi jntjes 
weten dat ze totaal geen zin 
heeft in een rol met een waslijst 
aan tekst. Weliswaar ongevraagd, 
maar dat deert haar niet. Nooit 
eigenlijk, Sonja spreekt wel vaker 
klare taal voordat haar knokige 
vinger de hoogte heeft bereikt 
die zichtbaar is voor meester 
en medeleerlingen. Tevens hét 
teken voor haar vriendinnen en 
zielsverwanten om maar direct 
duidelijk te maken dat ook zij niet 
gediend zijn van een prominente 
rol tijdens de aankomende 
afscheidsmusical. ‘Ja, maar ik 
wil ook écht niet zo vaak op het 
podium, hoor. En zingen, dat doe 
ik al he-le-maal niet. Keivals.’ 
Heftig hoofdschuddend en met 
een tomaatrode toet doet Simon 
eenzelfde duit in het zakje. ‘Laat 
mij maar iets van zwerver of 
bejaarde zijn, mees. Die zitten er 
toch ook meestal wel in? Vorig jaar 
en daarvoor tenminste wel. Dat 
wil ik nog wel doen, maar meer 
niet.’ Simons hart is gelucht. Met 
een ietwat verongelijkt gezicht, 
alsof hij zojuist wél een rol met 
veel tekst heeft gekregen, gaat hij 
met de handen over elkaar tegen 
zijn rugleuning zitten. ‘Nooit, echt 
niet, zeker weten. Dat ga ik niet 
doen…..’ mompelend moppert 
Simon nog een aantal tellen door. 

‘IKKE, MEES, IKKE. Ik wil wel 
de hoofdrol hebben. Mag dat, 
PLEEEEEASE!!!’ Ja hoor, nadat 
de opstandige ‘nieters’ hun 
zegje hebben kunnen doen is 
het nu de beurt aan de fanatieke 
‘wellers’ om op de schreeuwerige 
marktkoopmanmanier zichzelf ‘in 
the picture’ te zetten. ‘Ik kan heel 
goed toneelspelen. Ik zit ook bij de 
toneelclub en ze zeggen daar dat 
ik talent heb.’ Fons, die zichzelf als 
de nieuwe Arnie in GTST ziet, laat 
even in overtuigende dramatiek 
zien en horen dat hij toch wel de 
meest geschikte persoon is om te 
kiezen. Meester kan er eigenlijk 
niet meer omheen, ook al wordt 
er links en rechts nog gestrooid 
met keiharde, waterdichte 
argumenten waarom Lisa toch 
echt een solo moet zingen en 
Willem de rol van frietboer op zich 
moet nemen. ‘Jongens, jongens 
… en meiden, rustig. Even dit, 
voordat we dadelijk elkaar nog te 
lijf gaan om die musicalrollen. De 
afscheidsmusical heet niet voor 
niets afscheidsmusical. Je neemt 
met een mooie show afscheid 
van je basisschooltijd. Welke rol je 
ook hebt …’ en op dat moment 
neemt Sonja het bekende, maar 
ditmaal treffende woord weer 
‘… die avond speelt groep 8 de 
hoofdrol’.

Mees Joost

Groep 8 speelt 
de hoofdrol

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

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

WWW.AUTOCORSTEN.NL
Mariastraat 64  Mariahout  Tel. 0499-422176

Goed en betaalbaar 

Voor alle merken
onderhoud. 

Uitblinker van ROC Ter AA 2013: Maikel Gilsing

Beleef meer met Karin Bloemen in Mariahout

Europese Neil Diamond op SplasH!!

Komend weekend kermis in Mariahout

Gildedag Rode schut 

Mariahout - Student Maikel 
Gilsing (20, Mariahout) is dit jaar 
de uitblinker van ROC Ter AA. 
Maikel volgt de opleiding Allround 
Machinebouw (BBL) en loopt 
stage bij Vlisco. Hij zette daar een 
volledig onderhoudsplan op voor 
verschillende afdelingen. Bij de 
interne verkiezing kreeg Maikel 
een overtuigende 69% van de bijna 
1000 stemmen.

Maar, daarmee is hij er nog niet. 
Maikel gaat dankzij deze nominatie 
door naar de landelijke finales! 

Haalt hij daar genoeg stemmen, dan 
wordt hij uitblinker van Nederland. 
Dat is deze twintiger uit Mariahout 
gegund: Maikel leverde een 
bijzondere prestatie bij Vlisco. Zo 
vanzelfsprekend is het niet dat hele 
afdelingen luisteren naar een jongen 
van twintig met een plan. Hoe hij 
dat tóch voor elkaar krijgt? “Zij 
luisteren naar mij, omdat ik ook naar 
hen luister”, aldus Maikel.  Vindt 
u ook dat Maikel een landelijke 
titel verdient? Stemmen kan op de 
website www.ditismbo.nl,  vanaf 17 
juni  tot 2 oktober. 

Mariahout - ‘Eindelijk in 
Mariahout…’, zo luidt 
de voorstelling van Karin 
bloemen, speciaal voor het 
Openluchttheater. Op zaterdag 22 
juni om 20:30 uur kan men Karin, 
samen met haar orkestband, 
komen bewonderen in Mariahout. 

Karin Bloemen is een zangeres en 
cabaretière die met haar opvallende 
verschijning, haar prachtige liedjes 
en bruisende optredens alle 
aandacht op zich weet te vestigen. 

Iedere voorstelling van Karin 
Bloemen is gegarandeerd een 
unieke ervaring. 

Op het podium van 
Openluchttheater Mariahout 
zal Karin speciaal voor ons een 
voorstelling spelen. ‘Eindelijk 
in Mariahout…’ is een unieke 
conference, met een aantal mooie 
liedjes die ze tussendoor ten gehore 
zal brengen. Soms uitbundig en 
extrovert, dan weer ingetogen en 
gevoelig. Met haar prachtige stem 

en expressieve mimiek weet zij 
iedereen te raken. 

Zorg dat je deze unieke ervaring 
niet mist. Kaartjes zijn €19,- in de 
voorverkoop en €22,50 op de dag 
zelf, verkrijgbaar via www.oltm.nl 
of aan de theaterkassa.

Kijk voor meer informatie 
in de advertentie van het 
Openluchttheater op pagina 22 
van deze krant. 

Beek en Donk – De enige echte 
Europese ‘Neil Diamond’ komt 
op zaterdagavond 22 juni naar 
SplasH!! De in België wonende 
zanger ‘Jaring’ heeft een stem 
die exact lijkt op die van de 
bekende Amerikaanse zanger. 
Wereldberoemde hits als ‘I am i 
said’ en ‘Sweet Caroline’ moet je bij 
deze zanger eigenlijk met je ogen 
dicht beluisteren. Je hoort en voelt 
dan de oorspronkelijke vertolker 
van de nummers die iedereen kent.

Jaring is de artiest die deze avond 
compleet maakt. Eerder werd al 
bekend dat de Coverband Eclips XL 
het grootste deel van de avond voor 
haar rekening zal nemen. De Belg 
zingt niet alleen Diamond nummers, 
maar is eigenlijk van alle markten 
thuis. De beide, gratis toegankelijke,  
optredens op het overdekte podium 
in het kanaal bij de Beekse brug 
beginnen om 20.30 uur.

Ondertussen doen de organiserende 
Teugelders van Ganzendonck een 
laatste oproep aan teams, bestaande 
uit 5 personen, om zich in te 
schrijven voor het ‘Teugelderssschip 
Trekken’. Hetzelfde geldt ook voor 
de ‘Kartonnen Botenrace’. Hieraan 
kun je alleen of met meerdere 
personen deelnemen.Alle informatie 
is te vinden op www.teugelders.nl. 
Via deze website kan men zich ook 
aanmelden.

Mariahout – De jaarlijkse kermis van 
Mariahout vindt van 15 tot en met 18 
juni weer plaats. Bezoekers kunnen zich 
volop vermaken met botsauto’s, een 
draaimolen, grijpkranen, een schiettent, 
vliegtuigjes, het lunapark, touwtje 
trekken, bussen gooien en eendjes 
vissen. Ook is er een gebakkraam en 
suiker- en nougatwagen aanwezig. 

Met Zorg om het Dorp en de 
gezamenlijke buurtverenigingen is een 
mooi programma gemaakt. De kinderen 
t/m groep 4 kunnen op zaterdag  tot 

14.00 uur de brief voor het maken van 
de sleutelhanger inleveren bij de stand. 
Hier wordt dan een sleutelhanger van 
gemaakt. Ook krijgen de kinderen hier 
een lotje waar ze prijzen mee kunnen 
winnen. DéDé Danceballet zal om 
14:00 uur de kermis feestelijk openen 
en aansluitend verricht wethouder 
Biemans de officiële opening. Harmonie 
St. Caecilia uit Lieshout treedt om 19:00 
uur op. Voor de jongeren van groep 8 
t/m 15 jaar is er daarna schieten bij de 
schiettent. Hier kunnen ze muntjes voor 
de botsauto’s winnen. Voor de kinderen 

uit groep 5, 6 en 7 is er op maandag van 
18:00 tot 19:30 uur een viswedstrijd. 
Dagkaarten voor het Lunapark zijn 
er te winnen. Op de laatste dag is er 
om 19:00 uur de prijsuitreiking van de 
kermisvlag door Ger Aarts, voorzitster 
van Zorg om het Dorp. De winnaar 
krijgt een tablet van Qware.  

Al deze festiviteiten zijn alleen mogelijk 
door de samenwerking van de 
buurtverenigingen, Zorg om het Dorp 
en de kermisexploitanten. 

Aarle-Rixtel – De gildebroeders van het Sint 
Magaretha gilde verzamelden vroeg in de 
ochtend op zaterdag 8 juni bij hun gildehuis 
‘de Vrienden’. Om de patroonheilige te eren 
vertrok men naar de kerk waar de heilige 
mis werd voorafgegaan door Pastor Engels. 
Hij droeg met trots de mis voor uit het 
nieuwe Gildemisboekje (met dank aan de 
kerkcommissie en Rob Rassaert). 

Gildebroeders Henk Daniëls en Joeri Leenders 
fungeerden als misdienaar. De liederen werden 
op het orgel begeleid door Louis Barten. Op deze 
dag waren er drie jubilarissen, Henk de Hair (25 
jaar), Geert Swinkels en Theo de Jong Mzn. (40 
jaar). Namens B en W was wethouder Frans van 
Zeeland aanwezig. Aansluitend aan de mis werd 
de eed van trouw afgelegd aan het Kerkelijk en 
Burgerlijk gezag door de reservevaandeldrager 
Toon Thijssen, vaandeldrager Martien Wich was 
afwezig door ziekenhuisopname. Martien wordt 
een spoedig herstel toegewenst. In de gildetuin 
aan de Havenweg hadden de gildezuster een 
koffietafel klaarstaan voor de gildebroeders en 
genodigden. De jubilarissen werden door vice-
hoofdman Jurgen Peters in het zonnetje gezet. 
Henk kreeg een zilveren speld in de vorm van de 
heilige Margaretha opgespeld en Geert en Theo 
kregen een zilveren speld met een robijn in de 

vorm van de heilige Margaretha opgespeld. De 
partners werden ook niet vergeten en ontvingen 
‘Nun skonne struik’. Symbolisch bood Henk 
het gilde een Hoofdmanstok aan, deze was 
nog niet klaar bij de zilversmid, maar komt 
eraan. Een rood/witte stok met een zilveren 
bierglas werd door Geert aangeboden. Theo 
Mzn. Schonk 3 mooie bazuinen aan het gilde. 
Teun Heinsbergen, Jurgen Peters en Ed Vincent 
willen dit gaan beoefenen. Beschermheer Noud 
Swinkels schonk traditiegetrouw de 40-jarige 
jubilarissen een zilveren beker. 

De gildezusters zongen en speelden voor de 
jubilarissen nog een lied over het wel en wee 
van deze personen, waarna de heren, onder 
leiding van Harrie van Ganzenwinkel ook hun 
best deden om over het skon weer te zingen. 
De jeugdtamboers en jeugdvendeliers brachten 
een vendelhulde waarna de jubilarissen 
gefeliciteerd konden worden op de aangeboden 
receptie. Deze werd begeleidt door muziek van 
de Zwarte Fanfare, waar het gilde al jaren een 
goede vriendschapsband mee heeft. De avond 
werd afgesloten door een feestavond. Een 
Bourgondisch feestmaal werd verzorgd door 
Mart Bankers. Het eenmansorkest van Frans 
van Rosmalen en hulp van Ton van der Vorst 
zorgde voor de gezellige muziek.

Bezorger
van de maand

De bezorger ontvangt een waardebon t.w.v. 
€10,-. Af te halen bij:

Naam
uit Woonplaats
Wijk: Wijk

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

Ellen van Kaathoven
uit Beek en Donk
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Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Voor de leukste vader

Af te halen: 
Een Mooi Bierpakket

Beek en Donk & Sint   Michielsgestel
Beekerheide 15a  Beek en Donk  0492-462178

Hoogstraat 30b  Sint-Michielsgestel

Een waardebon t.w.v. 
€15,- voor een van de 

handigste vaders

WINNAARS:

Piet Swinkels waardebon twv € 15,- 
van de Formido

Hans van den Berg een mooi 
bierpakket af te halen bij de Jumbo in 
Lieshout/Mariahout

Onze vader Hans kan goed met eten 
knoeien, maar hij is ook heel grappig 
en lief en doet vaak leuke dingen 
met ons. Hij doet heel veel voor ons 
en daarom willen wij hem graag in 
het zonnetje zetten.

Mijn vader is de liefste vader van Laarbeek, 
omdat hij tijdens de bouw van mijn huis 
ontzettend veel gedaan heeft. Niets 
was hem teveel, zoals kozijnen stellen, 
elektriciteit aanleggen, dakplaten leggen, 
loodgieterswerk en de bovenverdiepingen 
voorzien van laminaat. Daarnaast kon ik 
steeds bij hem terecht voor advies. Echt 
een vader uit duizenden die altijd voor me 
klaar staat!

De leukste vader van laarbeek is van ons 
omdat hij altijd helpt met ons huiswerk en 
altijd voor ons klaar staat. Hij klaagt nooit 
over zijn werk. Hij zit bij brandweer Aarle-
Rixtel. Hij heet Stef Gijsbers. En hij werkt bij 
Penings natuur steen.Hij heel lief en stoer.
Hij is een echte toffe peer.

Onze papa Marcel is de leukste, gekste 
en liefste vader van Laarbeek en verdient 
het om in het zonnetje gezet te worden 
omdat: hij zelf nog een beetje kind is 
gebleven. Papa doet altijd gekke dingen. 
Hij voetbalt, knutselt, stoeit, kroelt, 
bokst, zwemt en fietst met ons. Hij staat 
altijd voor ons klaar en werkt heel erg 
hard. Hij is lief voor mama en naait zelfs 
onze knopen aan de kleren. Onze papa 
is een kanjer!

Ik ben Linde Meulendijks en zoals jullie 
allemaal kunnen zien is mijn papa Christ 
niet de allerliefste van Laarbeek maar van 
heeeeeel de wereld. Hij houd heel veel van 
mij en staat altijd voor mij klaar daarom 
papa hou ik zoveel van jou. Ja pap jij bent 
de leukste, gekste en liefste die er voor mij 
bestaat voor altijd. Dikke kus pap en een 
fijne vaderdag.

Ingezonden door Jetske, Roos en 
Jan van den Berg.

Ingezonden door Anke Swinkels. 

Ingezonden door 
Teun Gijsbers (9 jaar) Dirk Gijsbers (8 jaar). 

Ingezonden door Beau en Juul Vermeulen. 

Ingezonden door Linde Meulendijks.

Hans van den Berg

Piet Swinkels

Stef Gijsbers
Marcel Vermeulen 

Christ Meulendijks
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Drogisterij
Parfumerie

Staatsloterij
Lotto - Toto

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

Uw adres voor:

•	 Drogisterij	en	Parfumerie

•	 Cosmetica	en	Fournituren

•	 Trendy	sjaals	en	tassen

•	 Tijdschriften	en	Wenskaarten

•	 Stomerijdepot

•	 Schoenreparatiedepot

Nieuw!
Vaderdag 16 juni:
Luxe portemonnees

Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

Een cadeaubon 
t.w.v. €15,- voor een van

de leukste vaders

WINNAARS:

Frank van Esch cadeabon twv € 15,- 
van De Concurrent

Karl van Zeeland Mexx Pure for men 
cadeauset twv € 20,-

Wij geven ons pap Frank van Esch op voor 
deze leuke vaderdag actie! Er zijn miljoenen 
vaders, daar zitten leuke bij. Maar de aller 
leukste vader die hebben wij! Hij gaat vaak 
toeren op zijn brommer (zundapp), en 
daardoor voelt hij zich jonger ?? Hij staat voor 
iedereen klaar en daarom is hij nu de sigaar! Je 
hebt voor iedereen je best gedaan, En nu mag 
jij een keer voorop staan!

Ik heb de beste vader van Laarbeek omdat, Hij 
alles in 1 is. Ze zeggen altijd mannen kunnen 
geen meerdere dingen tegelijkertijd doen, hij 
bewijst toch het tegendeel. Hij is leraar, hij is 
sportman, hij is trouwe supporter, hij is tuinier, 
hij is scheidsrechter en ten slotte de beste 
vader met veel humor.

Ingezonden door Rowena en Mandy van Esch. Ingezonden door Diederik Verhagen.

Frank van Esch Peter Verhagen

Michel Verhoeven 

Tonnie Verbakel 

Papa Vermaeten 

Paul van Eerd

Gerard Kanters

Karl van Zeeland 

Ik ben Noortje Verhoeven, ik ben 11 jaar en 
mijn vader Michel Verhoeven is de gekste, 
liefste en leukste vader van Laarbeek omdat 
hij bijna nooit boos wordt en hij maakt altijd 
flauwe grapjes! Hij is ook ALTIJD  vrolijk, en 
hij fluit echt super vaak… Dat is soms irritant, 
maar meestal is het wel grappig! Mijn vader 
maakt ook hele mooie foto`s van de natuur. 
Daar is hij heel goed in. Hij is SUPER!!! 

Hierbij wil ik mijn vader Tonnie Verbakel aanmelden voor de 
gekste maar vooral ook liefste vader. Je kan ontzettend met 
hem lachen en met ‘Toontje’ is het altijd 1 groot feest. Ook 
is hij een echte sfeermaker bij Rolschaatsvereniging Olympia 
waar vele vrije uren mee invult. Verder is het een top vader die 
me er doorheen gesleept heeft toen ik een dwarslaesie kreeg.  
Een man die na een zwaar hartinfarct nog steeds elke keer 
voor me klaarstaat als ik hem nodig hem. Het is de beste vader 
die je je maar kunt wensen.

Onze papa is altijd gezellig en hij weet heel veel. Als wij vragen 
hebben, dan weet hij het antwoord. Hij kan ook héérlijk 
koken. Hij verdient met hardlopen geen medailles meer, maar 
misschien nog wel een plekkie in de MooiLaarbeekkrant. Fijne 
vaderdag, papa! 

Onze papa (Paul van Eerd) is de leukste, 
liefste, grappigste en gekste papa! Hij is 
soms wel een beetje streng, maar toch 
blijft hij de beste papa van de wereld!

Lieve pap, Wij vinden dat jij het wel eens 
verdient om in het zonnetje gezet te worden. 
Je werkt altijd super hard voor ons en wij 
zeggen veel te weinig tegen jou dat we van 
jou houden. Dus pap bij deze; wij houden van 
jou! Fijne Vaderdag en een dikke kus. 

Ingezonden door Noortje Verhoeven.

Ingezonden door Marianne Verbakel. 

Ingezonden door Bart en Mark Vermaeten.

Ingezonden door Jarno, Rion en Collin.

Ingezonden door Melissa, Maikel en Michelle 
Kanters.

Wij willen papa opgeven als liefste papa 
van de wereld, want ons papa doet 
dingen met ons die wij heel erg leuk 
vinden. En wij mogen altijd alles van 
papa.

Ingezonden door Daan en Tijs van Zeeland.
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Fides Kinderopvang: goed, vertrouwd en beregezellig!
Fides locaties in Beek en Donk
Klavertje Vier (KDV 0-4 jaar)
Kindcentrum Beekrijk (0-13 jaar)
(KDV, BSO, Sport- en TienerBSO)

Wilt u meer weten? 
Neem contact op met Claudia Schriever 
Tel. 0499 - 461 864
www.fideskinderopvang.nl

Ontdekken, ervaren en leren 
Klavertje Vier maakt deel uit van Fides Kinderopvang. 
Bij Fides doen we aan Vroeg- en Voorschoolse Educatie 
(VVE). Dit is een methode om kinderen te stimuleren in 
hun ontwikkeling. Dit gebeurt op een hele speelse wijze. 
Wij maken kinderen nieuwsgierig, laten ze ervaringen 
opdoen, spelen met echte materialen en geven woorden 
aan. Alles draait om het hebben van een fijne tijd en 
lekker spelen, maar door de juiste prikkels op het juiste 
moment maken kinderen een goede ontwikkeling door. 
Kinderen ontdekken, ervaren en leren. Dat varieert van 
delen en op je beurt wachten tot kleuren herkennen 
en blokken tellen. Alle pedagogisch medewerksters 
hebben een VVE-opleiding gevolgd. Hierdoor kunnen 
we ieder kind de juiste aandacht geven, de individuele 
ontwikkeling goed volgen en eventuele achterstanden 
daarin vroegtijdig signaleren.

Thema’s, Puk en spel
Bij Fides Kinderopvang werken we met het VVE-programma 
Uk & Puk. Puk is onze vrolijke pop, die als een rode draad 
op elke groep te vinden is. Het hele jaar door werken we 
met thema’s, welke heel herkenbaar zijn voor de kinderen, 
zoals ‘Dit ben ik’, ‘Oef wat warm’ en ‘Regen’. Het huidige 

thema is ‘Ik en mijn familie’, waarbij bijvoorbeeld met de 
kinderen gesprekjes gevoerd worden over gezinsleden 
(inclusief huisdieren!) aan de hand van door de kinderen 
meegebrachte foto’s van thuis. Ook zijn kinderen bezig met 
ordenen en passen en meten: welke kleur haar hebben de 
kinderen of welk kind is het grootst en welk het kleinst.

Leeftijdsgericht spelaanbod
Klavertje Vier heeft drie groepen voor kinderen van 0 
tot 4 jaar. Dagelijks bieden we de peuters (2,5-4 jaar) 
leeftijdsgerichte activiteiten, buiten de groepsruimte aan. 
Dit doen we in onze extra ruimtes, zoals ’t Klaver’, ons 
‘Atelier’ of in onze grote en uitdagende buitenruimte. 
Hierdoor ontstaat er meer rust en ruimte voor de jong-
ere kinderen op de groep om bijvoorbeeld over de grote 
kussens te kruipen, een toren te bouwen of te rollen met de 
bal. Zo krijgen alle leeftijdsgroepen een zo ruim mogelijk 
spelaanbod. Zowel ouders, kinderen als pedagogisch 
medewerksters zijn super enthousiast over deze werkwijze.

Tenslotte spelen we regelmatig met de 3-jarigen bij 
onze buitenschoolse opvang( BSO) en bij groep 1 van 
de basis school bij kindcentrum Beekrijk. Zo maken de 
kinderen spelenderwijs kennis met de BSO en school!

20 jaar Kinderdagverblijf  Klavertje Vier!
Kinderdagverblijf Klavertje Vier in Beek en Donk vierde afgelopen zaterdag 8 juni haar 20 jarig bestaan met een open 
dag. Het mooie weer weerhield ouders, opa’s en oma’s er niet van om binnen te genieten van de filmpjes die gemaakt 
zijn tijdens verschillende spelactiviteiten. Filmpjes waarop hun (klein)kind te zien is, zijn natuurlijk het allerleukst! Het 
was een gezellige drukte en iedereen genoot zichtbaar van de goochelaar, het springkussen, de huifkartocht, het 
schminken en andere activiteiten.

Openingstijden: 
Ma t/m Vr  08:00 - 18:00 uur
Zaterdag 08:00 - 17:00 uur
Zondag  09:00 - 17:00 uur

Tevens het juiste adres voor 
Tuinaanleg & onderhoud 

van uw tuin 

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

A.s. zondag Vaderdag
Elke klant een gratis plant

 

    Geranium`s hang of staande

Op alle rhododendron`s

Weekend aanbieding
Vlijtige liesjes

20 % korting

Vaste lage prijs 
€ 0,89 p.st 

bak = 24 voor € 5,00
3 bakken halen 2 betalen

Gerard van den Biggelaar uit 
Lieshout spotte in Laarbeek een 
roodborstapuit en wist het vogeltje 
op de foto te zetten.

Enkelen overwinteren in Nederland. 
De meesten trekken meer naar het 
zuiden. Ze broeden in heide en 
agrarisch landschap. Laarbeek telt 
enkele paartjes.

Lieshout - Zondag 9 juni 
vertrokken de Gildebroeders vol 
goede moed naar Raamsdonk, 
waar zij mee deden aan een 
Gildedag. De zon scheen heerlijk, 
het was wel winderig, maar het 
beloofde een heerlijke dag te 
worden.

Het werd ook een heerlijke dag, 
want na alle prijzen te hebben 
gewonnen bij de kring Gildedag 
14 dagen geleden in Boekel 
behaalden de vendeliers weer een 
aantal eerste prijzen buiten de 
kring.

Uitslagen vendelen:     
Jeugd tot 12 jaar: 1e Bas van 
Kaathoven
Vaandelklasse A zonder  acrobatiek: 
1e  Ad Donkers
Klasse B: 1e Frank van de Kam
Groep 6 personen:  1e Peter van 
der Burgt, Frank van de Kam, Jan 
van de Laar, Ad Donkers, Hugo 
Donkers, Willem van Pelt    
Jeu de Boulle: 
Groep 3 personen: 1e Sjaak 
Vorstenbosch, Jos Kuijpers, Frits 
Vorstenbosch
Handboog schieten 25 m1: 2e Dirk 
van de Laar  

Dit was een mooi cadeau voor de 
koning, die een paar dagen eerder 
zijn verjaardag heeft gevierd 
samen met de Gilde broeders. Ook 
zag het Gilde nog kans om een 
vendel groet te brengen bij familie 
van de Hurk en bij familie Gilzing in 
verband met hun gouden bruiloft.

Verkoop van (H)eerlijk Biologisch Varkensvlees

- barbecuepakketen
- worstenbroodjes
- diverse soorten vlees

20% OPENINGSKORTING IN DE MAAND JUNI

Openingstijden: wo. ochtend vr. ochtend Openingstijden: wo. ochtend vr. ochtend 
8.45-11.45uur
(ook mogelijk buiten deze tijden, graag vooraf 
even bellen).

Fam. Van Moorsel, 
Erpsesteeg 6, 
Zijtaart

Tel. 0413- 34 40 78      
       06-123 58 7 58

Voor het betere 
onderhoud

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

Roodborstapuit 
gespot in Laarbeek 

Koning Frans Manders trots op zijn onderdanen

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49
5741 CB Beek en Donk

Tel.:0492 468503
www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 50,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 12,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 25,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 30,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 35,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 40,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 45,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-

   

 

Nationale collecte Handicap.nl 
Ango en lokale projecten slaan 
handen ineen. Voor mensen met 
een beperking collecteert 
Handicap.nl van 17 t/m 22 juni. De 
opbrengst gaat naar het Ango fonds. 
Vanuit dit fonds wordt individuele 
financiële hulpverlening betaald 
aan mensen die buiten andere 
regelingen vallen.

Met de opbrengst worden ook 
lokale initiatieven ondersteund. 
Bovendien geeft Ango sociaal, 
juridisch, financieel en belasting 
advies aan mensen met een 
handicap. Handicap.nl is de collecte 
van de Algemene Nederlandse 
Gehandicapten Organisatie (Ango). 
De Ango wil medemensen met 

hun beperking of chronische ziekte 
gewoon mee laten doen met de 
maatschappij. Eigen regie en niet 
(altijd) afhankelijk zijn van anderen. 
Dit kan bijvoorbeeld met een sta-
op stoel of een goed matras, maar 
ook met een autoaanpassing zodat 
iemand weer kan gaan werken en 
een eigen inkomen kan verdienen. 
Ook vindt Ango het sociale aspect 
belangrijk en kan men bijvoorbeeld 
een bijdrage vragen voor de 
aanschaf van een computer om via 
het internet contacten te leggen, 
of voor een hobby of (vrijwilligers)
werk. 

De Ango komt al sinds 1927 op 
voor gehandicapten en chronisch 

zieken. Zij springt bij waar nodig 
is. Met individuele financiële hulp, 
maar ook met juridisch advies en 
belastingadvies. In het hele land 
zijn daartoe Ango-afdelingen en 
adviseurs die mensen met raad en 
daad bijstaan.

Veel lokale verenigingen die 
betrokken zijn bij gehandicapten 
en/of chronisch zieken organiseren 
de Handicap.nl collecte. Een deel 
van de opbrengst wordt door deze 
verenigingen besteed aan eigen 
activiteiten.

Meer informatie: www.ango.nl/
steun  of bel naar 033-4654343.
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JE BENT EEN LAARBEEKENAAR ALS...

Aarle-Rixtel

Lieshout

Anja VBoekel VWetten; Tante Beppie v. Wetten ?? De zus van mijn vader dus !! Dat is 
dan wel HEEL lang geleden. Wat leuk zeg !! 
Simone Biemans; Leuk zeg ! Loes Biemans is mijn tante zij staat helemaal links.

Jolanda Bouwers; Gaaf en leuk om het huis van opa , dorus pap weer te zien! 
Robbie Robbescheuten; Da is un echte skon foto uit dun auwe tijd. 
Nick Zanden; Ik denk da onze vadder da nog wel weet.

Leander Raaymakers; Mi ons mam gingen wij naar de molen of naar de Mevio in Beek 
en Donk... 
Robert Leenders; Coyboylaarzen met ijzeren klikkers d’r onder. De spijkers waar ze mee 
aan de hakken getimmerd waren bleven in de vloerbedekking hangen.

Door: Angelique van Uden-Migchels – Elly van 
de Rijt, Beppie van Wetten en Loes Biemans

 Joop Van Den Baar - Dit is het inhalen van 
een nieuw brandweervoertuig.

Robert Leenders - Naar “de mulder” skoen 
kope.Mariahout

Beek en Donk

Bart Beerens; Genoeg groen in Beek en Donk. 
Har Swinkels; Zelfs de huizen van de woningstichting zijn van deze kant mooi om te 
zien. 
Carlo Steegs; Wa is Beek toch skôn, hè?

Walther van Kessel – vanaf het puntje van de 
Oude Toren.

In deze rubriek vindt u elke week de highlights van de week van 
de Facebook-pagina’s ‘Je bent een … als … ‘. Alle vier de kernen 
hebben deze Facebookpagina, waar leuke berichten op worden 
geplaatst en volop wordt gereageerd.

Prijswinnaars Buurtbus jaarmarkt Aarle-Rixtel

Wijkrestaurant ‘De Laarbikker’

Laarbeek - Een vijftigtal 
deelnemers waagden tijdens 
de braderie op Hemelvaartsdag 
een gokje door te raden hoeveel 
kilometers de Laarbeekse 
buurtbus heeft afgelegd voor de 
lijndienst in de periode van 1 april 
t/m 30 april. 

Het waren precies twintig rijdagen 
(de buurtbus rijdt niet op zaterdag 
en op zon- en feestdagen). Het 
te rijden traject loopt van het 
gemeentehuis in Beek en Donk 
via Mariahout, Lieshout en Aarle-
Rixtel naar het ziekenhuis in 
Helmond. De buurtbus rijdt 11 x 
per dag heen en terug. Per dag 
rijdt de bus daarvoor 396,6 km 
Dus het juiste aantal kilometer was 
7392 km.

Eerste prijswinnaar was met 
7050 km Mevr. K. Hagelaars uit 
Mariahout. 
(OV-chipkaart met saldo van 
€ 20,-).

Tweede prijswinnaar met 6985 km 
was Dhr. J. de Vries uit Helmond 
(OV-chipkaart met saldo van 
(€ 10,-).
Derde prijswinnaar met 6939 km 
Dhr. P. v/d Kuip uit Aarle-Rixtel 
(OV- chipkaart). 

Het bestuur van buurtbus Laarbeek 
feliciteert de prijswinnaars en 
wenst ze nog heel veel prettige 
reiskilometers met de buurtbus (of 
met ander openbaar vervoer).

Beek en Donk – Sinds 8 mei 
is men weer van start gegaan 
met wijkrestaurant ‘De 
Laarbikker’. Dit vindt plaats in 
de ontmoetingsruimte van de 
Waterpoort. 

Het restaurant is wekelijks geopend 
op woensdag en donderdag vanaf 
18:00 uur. De vrijwilligers bereiden 
in een nieuwe keuken heerlijke 
3-gangen menu’s voor u. Dit 
alles voor een aantrekkelijke prijs 
passend binnen ieders budget. 

Maximaal kunnen er 25 mensen 
deelnemen. De komende twee 
weken komen de volgende menu’s 
aan bod:

19 juni: Uiensoep, aardappelpuree 
met pangafilet, erwten en wortels 
en sla, koffie met iets lekkers.
20 juni: Groentesoep, schnitzel 
met friet en snijbonen, vla flip
26 juni: Gevuld ei, spaghetti, 
chocoladevla met slagroom.
27 juni: Chillisoep, burrito’s met 
sla, yoghurt met vruchten.

U dient zich wel aan te melden 
als u wilt komen eten. Dit dient 
te gebeuren voor 12:00 uur bij 
de administratie van ViERBINDEN 
0492-328800 of via een mail naar 
stichting@vierbinden.nl Op de 
site www.vierbinden.nl kunt u de 
informatie nog eens nalezen. Dus 
heeft u eens geen zin om te koken 
of wilt u eens gezellig samen met 
anderen eten meldt u dan aan voor 
een van de gezellige avonden.

De gemeentebesturen van 
de Peelgemeenten willen 
starten met de voorbereiding 
van één gemeenschappelijke 
uitvoeringsorganisatie voor 
een aantal taken op het gebied 
van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Concreet 
zijn dit de bestaande individuele 
voorzieningen (zoals hulp bij 
het huishouden, hulpmiddelen 
en vervoersvoorzieningen). En 
nieuwe taken op het gebied 
van Wmo, zoals het bieden van 
begeleiding en persoonlijke 
verzorging. De organisatie moet 
medio 2014 functioneren. 

Er zijn veel voordelen aan één 
gezamenlijke organisatie, zowel 
voor de cliënten als voor de 
gemeenten. Er kan centraal worden 
ingekocht en aanbesteed. Dat leidt 
mogelijk tot inkoopvoordelen. 
Er komt één Verordening, één 
Besluit en één set beleidsregels. 
Verder zijn er meer mogelijkheden 
voor taakdifferentiatie en het 
ontwikkelen van specialismen. Ook 
wordt de uitvoeringsorganisatie 
minder kwetsbaar. De medewerkers 
worden ondergebracht binnen 
de (nog op te richten) regionale 

organisatie en hebben daar hun 
basis. Via een gebiedsgerichte 
aanpak en ‘Het Nieuwe Werken’ 
(laptop, mobiele telefoon) 
zijn zij zeer flexibel aanwezig 
binnen het netwerk van wijken, 
dorpen en kernen. Ook leggen 
zij huisbezoeken af. De burger 
wordt dus nog steeds in zijn eigen 
omgeving geholpen. 

Samenwerken noodzakelijk
De gemeenten Asten, Deurne, 
Gemert-Bakel, Helmond, 
Laarbeek en Someren willen de 
veranderingen op de gebieden 
Wmo, Jeugdzorg en Werk & 
Inkomen samen aanpakken. Er 
komen veel nieuwe taken op de 
gemeenten af. Dit biedt gemeenten 
de kans om een kwaliteitsslag 
te maken. Tegelijkertijd brengen 
deze nieuwe taken ook financiële 
consequenties en risico’s met zich 
mee. De samenwerking zorgt 
ervoor dat de inwoners bereikbare, 
betaalbare en adequate zorg en 
ondersteuning blijven ontvangen. 

Peelsamenwerking 6.1
De Peelcolleges hebben het 
voornemen uitgesproken om 
hun krachten te bundelen. De 

gemeenteraden van de Peel 
moeten zich hier nog over 
uitspreken. De urgentie van deze 
samenwerking wordt onderstreept 
door de taken die door de 
decentralisatie van de AWBZ-
begeleiding op de gemeenten 
afkomen. De gezamenlijke 
uitvoeringsorganisatie toont 
hoe de Peelsamenwerking eruit 
kan zien. Daaruit blijkt dat het 
een win-winsituatie is: inwoners 
blijven in hun eigen omgeving 
ondersteuning ontvangen. En de 
gemeenten kunnen (toekomstige) 
taken efficiënt én met behoud van 
kwaliteit uitvoeren. 

Het proces
De Peelgemeenten leggen in de 
komende periode het voorstel 
voor om een gemeenschappelijke 
uitvoeringsorganisatie in te richten. 
Niet alle raden en raadscommissies 
vergaderen op hetzelfde moment. 
Vandaar dat het voorstel zowel 
vóór als na de zomervakantie op 
de agenda’s van de respectievelijke 
raadscommissies en raden zal 
staan. Naar verwachting is medio 
september in alle raden hierover 
een besluit genomen.

Harrie Nouwens (R)( coördinator chauffeursdiensten) overhandigde namens het bestuur de 
winnares mevr. K.Hagelaars (M) en de winnaar van de derde prijs dhr. P. v/d Kuip (L) de OV-
chipkaart. De winnaar van de tweede prijs, dhr. J. de Vries, kon i.v.m. vakantie niet aanwezig zijn.

Peelsamenwerking 6.1 

Eén uitvoeringsorganisatie voor maatschappelijke ondersteuning 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

          Koppelstraat 66    Beek en Donk 

Alle Royal Canin 
kattenbrokjes 

Grote zak met 20 liter 
klompvormende 
Kattenbakvulling

10 kilo kattenbrokjes20%
Kassakorting

Houten Konijnenkooien v.a. 39,-

 7,95

15,-

20 kilo Hondenbrokken

Vijvervoer (sticks) per liter

19,50

0,50

Heuvel 4, Gemert  
Tel: 0492-361912

www.kastanjehof.com
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Mooi UIT in Laarbeek

Tapas Middagzon

30

jun

Op het gezellige terras 

bij Herberg ‘t Huukske

Ontvangst: 16:00 - 17:00 uur

Aanvang:  17:00 uur

Er zal een zeer uitgebreid koud tapasbuffet 

klaar staan en het warme gedeelte wordt 

ter plekke door een kok bereidt.

U kunt u aanmelden via deze nummers:

06 15 08 09 87   of   0492 46 12 92

Meer informatie op:

www.herberghethuukske.nl

€24,50

p.p.

Tapas Middag

Nodigt u uit voor:

Karin Bloemen
zaterdag 22 juni 20:30 uur

Beleef meer in 
openluchttheater 

Mariahout!

Volg ons:

voor kaarten en info: www.openluchttheater-mariahout.nl
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ASV’33 wint de Rabobank Laarbeekcup voor het 3e jaar op rij

Mariahout massaal op de been voor 
buurtvoetbaltoernooi 

Aarle-Rixtel - Op het 
voetbalterrein van Sparta’25 ‘t 
Heereind’ vond zondag 9 juni het 
Rabobank Laarbeekcuptoernooi 
plaats. ASV’33 won voor de derde 
keer op rij dit toernooi.  

Het Rabobank Laarbeekcuptoernooi 
werd voor de 6e keer gehouden en 
was een zeer sportief, geslaagd en 
goed georganiseerd.Deelnemers 
zijn voetballers van zeven tot en 
met zestien jaar van de Laarbeekse 
verenigingen Sparta’25, ELI, 
Mariahout en ASV’33. De vier 
Laarbeekse verenigingen trokken 
vele bezoekers naar Beek en 
Donk. Opa’s, oma’s, broertjes, 
zusjes, vaders en moeders waren 
aanwezig om naar het voetballen 
te komen kijken.

In totaal gingen 23 teams de strijd 
met elkaar aan voor de enige 
echte Laarbeekcup. De meisjes 
van Mariahout konden helaas 
niet deelnemen. De organisatie 
hoopt dat ze volgend jaar weer 
van de partij zijn. De wedstrijden 
en de spelpunten werden bij 

elkaar opgeteld en verwerkt tot 
een totale eindstand van elke 
vereniging. Echter kan er maar 
één de winnaar zijn. Begin van de 
middag lagen de vier verenigingen 
dicht bij elkaar, maar ASV’33 uit 
Aarle-Rixtel was uiteindelijk de 
betere vereniging. Zij hadden met 
hun teams gezamenlijk 90 punten 
gescoord. Eli, Lieshout, scoorde 60 
punten, Mariahout 60 punten en 
Sparta’25, Beek en Donk, scoorde 
53 punten. 

Per leeftijdscategorie waren er 
ook individuele prijzen te winnen. 
Dit was voor de beste speler/
speelster van het Rabobank 
Laarbeekcuptoerooi 2013. 

De winnaars:
F- jeugd, Luuk van der Zanden van 
Sparta’25 
E- jeugd, Heike van der Burgt van 
Mariahout
D- jeugd, Niels den Bol van Eli
MC- jeugd, Ellen Dekkers van 
ASV’33

Eindstanden in de Poule:
F1- Jeugd
1e ASV’33     18 punten
2e Eli          12 punten
3e Sparta’25       4 punten 
4e Mariahout       1 punten  

F2- Jeugd
1e Eli      15 punten
2e ASV’33     15 punten
3e Mariahout       6 punten
4e Sparta’25       0 punten

E1- Jeugd
1e Mariahout      16 punten 
2e ASV’33        9 punten 
3e Sparta’25        7 punten 
4e Eli         1 punten 

E2- Jeugd
1e Eli       15 punten
2e ASV’33       7 punten 
3e Sparta’25       7 punten
4e Mariahout       5 punten

D1- Jeugd
1e Mariahout        7 punten 
2e ASV’33       4 punten 
3e Sparta’25       3 punten 
4e Eli             2 punten 

MC- Jeugd
1e ASV’33       7 punten
2e Eli         7 punten 
3e Sparta’25       0 punten 

De organisatie kan terugkijken 
op een geslaagd, sportief 
toernooi met veel beleving 
en inzet van alle voetballers, 
trainers en leiders. Zonder alle 

vrijwilligers, kantinepersoneel, 
spelleiders, scheidsrechters en het 
wedstrijdsecretariaat kunnen zij 
het toernooi niet organiseren. De 
organisatie bedankt eenieder dan 
ook hiervoor. Volgend jaar wordt 
de 7e editie van het Rabobank 
Laarbeekcuptoerooi gehouden op 
het sportpark van Eli in Lieshout.

Mariahout – Het dorpje Mariahout 
lag er zaterdagmiddag maar verlaten 
bij. De meeste inwoners trokken 
die dag erop uit naar het sportpark 
van Voetbalvereniging Mariahout. 
Hier vond de finaledag plaats van 
het buurtvoetbaltoernooi. Kom / 
Oranjebuurt kwam als winnaar uit de 
bus.

Naarmate de week vorderde, hoe 
drukker dat het werd op het sportpark. 
Het toernooi begon vorige week 
maandag al. Heel de week vonden er 
voorrondes plaats. Vanaf vrijdag begon 
de drukte op en rondom het sportveld 
nog verder toe te nemen.  “Op vrijdag 
hielden wij de traditionele quiz van het 
toernooi. Het is een simpele, maar erg 
gezellige quiz, waar mensen soms wel 
een heel jaar naar uit kijken”, aldus 
Hans Aarts, één van de organisatoren 
van het buurtvoetbal en de bedenker 
van de quiz. Het winnende team was 
twee meter bier rijker. Toeval of niet: 
Kom / Oranjebuurt won de quiz, 

evenals het buurtvoetbaltoernooi.

In totaal deden er negen 
buurtvoetbalteams mee. Sommige 
buurten hadden twee teams. In totaal 
bracht dit op zo’n 150 deelnemers. 
De finale zaterdag ging tussen 
Moerasvogels 2 en Kom / Oranjebuurt, 
waarbij het laatstgenoemde team aan 
het langste eind trok. 

Naast het buurtvoetbal voor de 
volwassenen konden kinderen heel de 
week deelnemen aan het penaltybokaal. 
Tientallen kinderen deden een poging 
om in hun leeftijdscategorie de beste 
‘penaltynemer’ te worden. Zaterdag 
vond ook hiervan de finale plaats. In 
de jongste categorie (0-6 jaar) wist Tim 
Gilsing het net het vaakst te vinden. 
In de categorie 7 tot en met 9 was dit 
Coen de Wit en Job Eleveld kwam als 
winnaar uit de bus bij de 10 tot en met 
12-jarigen. De hoogste leeftijdscategorie 
(13 tot en met 15 jaar) werd gewonnen 
dor Marnic van Vijfeijken.

Beek en Donk - De deelnemers van 
het achtste Daan van Sleuwen-
toernooi bij Sparta’25 werden 
zaterdag getrakteerd op prachtig 
weer en enthousiaste supporters 
aan de lijn. De sfeer zat er dan ook 
goed in bij het G-voetbaltoernooi 
(toernooi voor mensen met een 
beperking). Enthousiast renden de 
spelers van de 18 teams over de 
verschillende velden.

De deelnemers kunnen niet 
allemaal tegen hun verlies, maar ze 
zijn dan ook bloedfanatiek. Voor 
de wedstrijd geven de coaches 
nog wat laatste tips. Als de 
omroeper zegt dat de wedstrijden 
gaan beginnen, veranderen de 
voetballers in echte voetbalhelden. 
Het spel spelen, er plezier in 
hebben en elkaar respecteren: daar 
gaat het deze dag om. En hoewel 
sommige spelers soms iets te 
fanatiek reageren op medespelers, 
geven de teams na de wedstrijd 
elkaar allemaal keurig een hand. 
Want ze beleven allemaal vooral 
plezier aan het toernooi. 

Het is inmiddels het achtste jaar 
dat Sparta’25 het Daan van 
Sleuwen-toernooi organiseert. 
Daan van Sleuwen was zelf een 
speler in een G-elftal van de club, 
maar overleed helaas acht jaar 
geleden kort voor het toernooi. Als 
ode aan deze voetballer kreeg het 
toernooi zijn naam. De familie van 
Daan was er dan ook bij op deze 
bijzondere dag. 

Om 1 uur begint het defilé van de 
clubs. Achter het Sint Leonardus 
Gilde liepen alle deelnemende 
clubs over het veld. Er wordt flink 
gewapperd met vlaggen, vaandels, 
spandoeken en handen. In het 
midden van het hoofdveld mogen 
de deelnemers plaatsnemen.  
Frank Kluijtmans reikt als 
voorzitter van de Jeugdcommissie 
de sportiviteitsprijs uit aan het 
Sparta’25 G-voetbalteam. Deze 
prijs wint het sportiefste team van 
de club en wordt elk jaar uitgereikt. 
Dit jaar liet het G-elftal met een 
score van 10 de andere teams ver 
achter zich. 

Op deze speciale dag kon 
burgemeester Ubachs natuurlijk 
niet ontbreken. Hij was trots dat 
hij al voor het derde jaar bij dit 
toernooi aanwezig mocht zijn. En 
Sparta’25 en de deelnemers van 

het tiende Daan van Sleuwen-
toernooi waren trots dat hij erbij 
wilde zijn. De burgervader wenste 
de deelnemers een fijn toernooi 
toe. Sparta’25 mag trots zijn op 
hun 10-jarige bestaan van het 
G-voetbal.  

Voetballen voor mensen met een 
beperking is tegenwoordig heel 
gewoon. Tien jaar geleden was dat 
nog een ander verhaal. De Beek 
en Donkse voetbalvereniging 
Sparta’25 nam begin 2003 het 
initiatief om ook voor deze 
doelgroep de voetbalsport in 
Laarbeek mogelijk te maken. De 
slogan “Met G-voetbal sta je 
nooit buitenspel...” zou werkelijk 
ingevuld worden.

De opstart van het G-voetbal 
verliep moeizaam. Het bij elkaar 
vinden van een compleet team 
was lastig. In mei 2003 lukte het, 
en kon er gestart worden met 17 
spelers uit Laarbeek en omgeving. 
Op 14 september speelden zij 
hun allereerste wedstrijd. 

Hoe moeizaam het op het begin 
ging, hoe sneller het daarna 
ging. De aanmeldingen bleven 
toenemen. Dit ging zo hard, 
dat er zelfs een tweede team 
bijkwam. Op het hoogtepunt 
waren 42 voetballers actief en 
speelde men met twee senioren- 
en een jeugdteam.  
                  

Voetbal voor mensen met een 
beperking is niet meer weg te 
denken in de voetbalsport en 
bij Sparta ’25. Op dit moment 
hebben de groenwitten nog 
een senioren en juniorenteam. 
Zes spelers zijn vanaf de 
oprichting nog steeds actief. 
Dit jaar viert men het 10-jarig 
bestaan met drie activiteiten. 
Afgelopen zaterdag het Daan 
van Sleuwen G-voetbaltoernooi 
voor senioren en junioren, 
aanstaande zaterdag vindt een 
reünie plaats, waarvoor ruim 100 
oud-spelers en vrijwilligers zich 
hebben aangemeld en als laatste 
vindt er een activiteit plaats op 1 
september. Op deze dag worden 
alle mensen met een beperking 
uit Laarbeek uitgenodigd om deel 
te nemen aan een speciale spellen 
zeskamp. 

Na 10 jaar kan men bij Sparta’25 
en in Laarbeek nog steeds 
zeggen “Met G-voetbal sta je 
nooit buitenspel...”. Dit met 
dank aan alle spelers maar zeker 
de vrijwilligers die wekelijks 
klaarstaan voor deze groep.

ASV’33 wint de Rabobank Laarbeekcup voor het 3e jaar op rij

vrijwilligers, kantinepersoneel, 

Uitslag Buurtvoetbal:
1. Kom/ Oranjebuurt, 2. Moerasvogels 2, 3. Bernadettestraat, 4. Veghelse dijk/ 
Rooijse weg 1, 5. Moerasvogels 1, 6. Kempkens 2, 7. Veghelsedijk/ Rooijseweg 2
8. Kempkens 1, 9.Bruukske/ Heideriet

Sportiviteitprijs: Kempkens 1

Uitslag penaltybokaal:
0-6 jaar: 1ste Tim Gilsing , 2e Tijn Willems, 3e Merlijn Kuijpers
 7-9 jaar: 1ste Coen de Wit,  2e Guus Vogels, 3e Jake Donkers
10-12 jaar: 1ste Job Eleveld,  2e Thijs van Wanrooij,3e  Haijke van der Burgt
13-15 jaar: 1ste Marnic van Vijfeijken, 2e Niek van Uden, 3e Bart van Duijnhoven

- G-voetbal Sparta’25 bestaat dit jaar 10 jaar - 

Feestelijke editie Daan van Sleuwen-toernooi

Tien jaar G-voetbal bij Sparta’25
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Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!

3 DOLLE DWAZE DAGEN
20-21-22 juni

Extra verkoop van 2e hands
elektrische fietsen.

Donderdag en vrijdag open tot 21.00 uur,
zaterdag tot 18.00 uur.

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

badminton

BC Mixed huldigt beste 
jeugdcompetitiespelers

Roefelen bij Badminton Club 
Lieshout Aan de Wielen 

houdt zomerveld-
toertocht 

Bridgen KBO 
Bridgeclub ’t 
Bedonkske

Beek en Donk – Het afgelopen 
seizoen hebben alle jeugdspelers 
van Badmintonclub Mixed weer 
hun uiterste best gedaan om zo 
goed mogelijk te scoren met hun 
team. Iedereen heeft het er goed 
vanaf gebracht. Toch zijn er ieder 
seizoen weer spelers die héél 
goed hebben gescoord en soms 
zelfs al hun wedstrijden hebben 
gewonnen. Dat is natuurlijk een 
knappe prestatie.

In de pupillenklasse is team 6 onder 
leiding van Arne van de Wijdeven 
en Remy Wieland kampioen 
geworden en dus hebben ze 
ook veel wedstrijden gewonnen. 
Kelly de Louw heeft ruim 88% 
van haar wedstrijden gewonnen 
en Novi Wieland zelfs meer dan 
90%. De jongens hebben het nog 
beter gedaan, want zowel Nick 
Meulensteen als Brady Bots hebben 
zelfs al hun wedstrijden gewonnen 
en dus 100% gescoord. In de 
E-klasse is team 3 van BC Mixed ook 
kampioen geworden. Daar stak één 
speler met kop en schouders boven 

de rest uit. Max Wieland heeft in 
die klasse alles gewonnen en dus 
100% gescoord. Die prestatie heeft 
hij trouwens al vaker geleverd in 
eerdere competitie jaren. Komend 
seizoen speelt Max in de A klasse in 
het hoogste jeugdteam. Een echte 
uitdaging voor hem.

De komende weken zal de jeugd 
niet meer zo intensief trainen en 
zullen er regelmatig partijtjes of 
toernooitjes worden gespeeld. Op 
vrijdag 28 juni is de afsluitingsavond 
van het seizoen en wordt er  
definitief afscheid  genomen 
van sporthal d’n Ekker, want na 
de schoolvakantie speelt men 
natuurlijk in de nieuwe sporthal. 

Als je op zoek bent naar een sociale 
en actieve vereniging waar je 
onder goede begeleiding een leuke 
teamsport kunt beoefenen kom 
dan op vrijdagavond tussen 18:30 
en 20:30 uur eens met je ouders 
kijken. Voor meer informatie bezoek 
je de website: www.bcmixed.nl

Lieshout - Badminton Club 
Lieshout nam deel aan de 
Roefeldag, die in heel Laarbeek 
gehouden werd. De jeugd 
van Laarbeek kon op deze 
dag kennismaken met de 
badmintonsport in het algemeen 
en Badminton Club Lieshout in het 
bijzonder. Gezien de enthousiaste 
reacties van de deelnemers is de 
jeugd dat érg goed bevallen.

In totaal 8 groepen maakten 
gebruik van de mogelijkheid 
om eens nader kennis te maken 
met Badminton Club Lieshout. 
Vrijwilligers Niels Dirven, Tim 
van Bommel en Derek Dirven 
stonden klaar in Sporthal De 
Klumper om de gasten op te 
vangen. Zij begeleidden de op 
badminton gerelateerde spelletjes 
en lieten de jeugd wat typische 
badmintonoefeningen doen. De 
reacties waren alom enthousiast: 
badminton is immers een erg 
leuke sport die zich niet beperkt 
tot een spelletje op de camping. 
Badminton is een heuse sport, 
die iedereen op zijn/haar eigen 
niveau kan spelen. Badminton 
Club Lieshout heeft bij de jeugd 
diverse vrije plaatsen. Lid worden 
en wekelijks badmintonnen kan 
dus heel eenvoudig. Kom op 
een van de speelavonden van 
Badminton Club Lieshout naar 
sporthal “de Klumper” tussen 
18:30 uur en 20:00 uur en als je 
je sportkleding meebrengt kun je 
meteen meedoen. Voor een racket 
hoef je niet te zorgen. Je kunt 
gebruik maken van de clubrackets.

Badminton op zondag
De afgelopen maanden heeft 
Badminton Club Lieshout 

geëxperimenteerd met het extra 
badmintonnen op zondagochtend 
voor senioren. Op die ochtend 
kunnen de leden van Badminton 
Club Lieshout vrij komen spelen van 
10:00 uur tot 12:00 uur. Gezien de 
opkomst lijkt deze extra speeldag 
te voorzien in een behoefte. Iedere 
georganiseerde extra ochtend was 
immers behoorlijk bezet. Op 23 
juni zal voorlopig de laatste, extra 
speelochtend, worden gehouden. 
Als je nog niet geweest bent is dat, 
dit seizoen, de laatste kans om een 
extra ochtend te badmintonnen.

Seizoensafsluiting senioren
Vanwege een naderende afloop 
van het seizoen 2012/2013 zullen 
de senioren van Badminton Club 
Lieshout het seizoen weer afsluiten 
met een barbecue. In de grote 
tuin van de gastvrije familie Van 
den Biggelaar aan de Schutsstraat 
zullen de sporters samenkomen. 
Op zondag 23 juni zullen zij 
vanaf 16:00 uur paraat zijn. De 
organisatie onder leiding van 
Marianne en Hennie Arends heeft 
inmiddels geregeld dat het 23 juni 
uitstekend, warm, droog en zonnig 
weer wordt. Dat is immers iets wat 
de badmintonners de afgelopen 
jaren niet hebben gehad tijdens 
hun seizoensafsluiting. Dit jaar is 
dan ook geregeld dat het anders 
zal zijn.

Programma:
Zaterdag 15 juni: Seizoensafsluiting 
jeugd
Zondag 23 juni: Extra speelochtend 
senioren (10:00 uur)
Zondag 23 juni: Seizoensafsluiting 
senioren (16:00 uur)
Woensdag 26 juni: Laatste 
speelavond seizoen 2012/2013

Aarle-Rixtel – Wielerclub Aan de 
Wielen houdt voor het eerst in 
haar historie een geheel uitgepijlde 
zomerveldtoertocht. Deze staat op 
het programma op zondag 23 juni. 
Men kan kiezen uit de afstanden 
25, 45 of 60 km.

Tussen 08:00 en 09:30 uur kan men 
inschrijven en vertrekken vanaf café 
De Vrienden, tegenover de kerk in 
Aarle-Rixtel. Leden van de NRFU, 
KNWU en Belgische Wielrijdersbond 
bedraagt betalen €3,- anderen 
betalen €4,-. Jeugd tot 16 jaar mag 
gratis meedoen. Meer informatie 
is te vinden op www.aandewielen.
nl. Bellen kan ook, naar Maarten de 
Louw, tel. 06-25480236.

Uitslagen 11 juni 
1. Diny Biemans/Jos Wouters 62,50%. 
2. Nelly Graat/Tony Werners 61,88%. 
3. Cor en Nelly Verschuren 59,38%.
4. Riekie Vereijken/Piet vd Linden 
54,69%.
5. Corry ter Woerds/Wilma van 
Diesen 53,13% 

De volgende zitting is op dinsdag 
18 juni, aanvang 13:30 uur in 
het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg te Beek en Donk.

Van links naar rechts: Kelly de Louw, Max Wieland, Nick Meulensteen, 
Novi Wieland en Brady Bots

wielersport

bridgen
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Volleybaltoernooi Flamingo’s wint 

promotiewedstrijd 
van NDZW

N.K. Scholenhandbal

Geslaagde jeugdinstuifochtend

Jochem van Venrooij Jeugdkoning

Henk Mastbroek wint 2e koningswedstrijd

Spinningmarathon bij Sportcentrum Coach

Jan en Mario domineren 
schietwedstrijd Brabants wipschieten

Mariahout – Voor de 17e keer 
heeft de Oranjebar en korfbalclub 
Flamingo’s een spetterend 
volleybaltoernooi georganiseerd. 28 
teams gaan het op zondag 23 juni 
tegen elkaar opnemen. Het toernooi 
vindt plaats op het Oranjeplein. 

Vrienden-, familie-, bedrijventeams 
en buurtverenigingen nemen 
hieraan deel. Het Oranjeplein 
wordt omgetoverd tot een heus 
volleybal wedstrijdterrein, waarbij 
gezellige muziek en een hapje en 
drankje niet ontbreken. Om hun 
titel te verdedigen zal het winnende 
team van vorig jaar, AJAX, alles 
op alles zetten. De vraag is of dit 
wederom gaat lukken, een aantal 
ingeschreven teams hebben absoluut 

titel aspiraties. Volgens toernooi 
initiator Peter van den Broek zal 
het een spannende dag worden. De 
teams worden elk jaar sterker, wat 
het spelniveau ten goede komt. Er 
wordt ook dit jaar geen onderscheid 
gemaakt in familie- en mix poules. 
Alle deelnemende teams worden 
verdeeld in vier poules. 

Het toernooi start om 11:30 uur 
en duurt tot ca 18:00 uur. Als de 
weergoden goede bedoelingen 
hebben belooft het wederom een 
leuke, sportieve en spannende dag 
te worden. Iedereen die ook maar 
even de gelegenheid heeft te komen 
kijken is van harte uitgenodigd. 
Graag tot ziens op zondag 23 juni op 
het Oranjeplein in Mariahout!

Mariahout - Senioren 1 van 
Flamingo’s uit Mariahout, 
gesponsord door Auto Corsten, 
speelde een promotiewedstrijd 
in St. Oedenrode tegen NDZW 
uit Vlijmen.Het belang van deze 
wedstrijd was groot. De winnaar van 
dit duel zal komend seizoen op het 
veld uitkomen in de hoofdklasse.

Voor de wedstrijd werd door coach 
Tieneke Roffel uitgesproken dat de 
meiden vandaag vooral moesten 
gaan genieten van de wedstrijd, er 
viel vandaag alleen iets te winnen 
en niets te verliezen. Al twee keer 
eerder dit seizoen wist Falamingo’s 
te winnen van NDZW. Echter, 
iedere wedstrijd is anders en NDZW 
zou vandaag wel eens revanche 
willen nemen op de voorgaande 
wedstrijden.
 
NDZW nam brutaal de voorsprong 
met een doorloopbal. Manon de 
Beer deed wat een aanvoerster hoort 
te doen, haar ploeg op sleeptouw 
nemen. Dit deed ze door de 1-1 
van afstand binnen te schieten. In 
de eerste helft was duidelijk te zien 
dat zowel de meiden van NDZW 
als Flamingo’s met veel spanning 
stonden te spelen. Dit resulteerde, 
net als vorige week, in weinig 
doelpunten voor rust. Het waren 
Lonneke Leenders, die vandaag 
haar laatste wedstrijd speelde voor 
Flamingo’s en Linda Corsten die vlak 
voor rust van afstand de korf wisten 
te vinden. NDZW bleef hard werken 
en wist net voor het fluitsignaal de 
3-2 binnen te schieten. 

Met een 3-2 stand werd dan ook 
gerust. Coach Tieneke Roffel 
sprak in de rust haar vertrouwen 
uit over een positieve afloop van 
de wedstrijd. De verdediging van 
de Mariahoutse meiden zat goed 
dicht. De aanvallende dames van 
NDZW werden aan banden gelegd. 
Flamingo’s mag in de tweede helft 
met een hoger baltempo gaan 
aanvallen, wat zal gaan resulteren 
in betere kansen. Vol vertrouwen 
stapten de meiden uit Mariahout het 
veld weer op.
Middels een goede uitbal van NDZW 
waren het echter de meiden uit 
Vlijmen die de 3-3 wisten te maken. 
Hierna bleven de meiden om en 
om scoren tot er een 5-5 gelijkspel 
op het scorebord stond. Op dat 
moment had Flamingo’s het zwaar. 
Kansen waren er wel, maar deze 
werden niet verzilverd. Het was 
Neeltje Berkvens die op dat moment 
haar vizier wel op scherp had staan. 
Middels een slimme korte kans en 
een mooi afstandschot bracht zij 
het verschil weer op twee. Met nog 
ongeveer tien minuten op de klok 
leek de wedstrijd gespeeld. Maar 
niets bleek minder waar, NDZW wist 
met een knap, ver afstandschot op 
7-6 te komen. Het aanvalsvak dat 
op dit moment voor Flamingo’s voor 
de korf stond had het zwaar in de 
slotfase. Er moest meer aanvallende 
kracht komen en daarom kwamen 
Anouk van Eijndhoven en Robin 
Vogels nog in de ploeg. Door goed 
invallend werk kon Marleen de 
Groot de 8-6 binnen schieten en was 
de wedstrijd gespeeld.Flamingo’s 
wint verdiend en speelt komend 
seizoen zowel in de zaal als op het 
veld in de hoofdklasse!!Via deze weg 
wil de ploeg alle supporters enorm 
bedanken voor de aanmoedigen het 
hele seizoen. 

Scores waren van: Neeltje Berkvens 
2x, Lonneke Leenders, Marleen 
de Groot, Manon de Beer, Linda 
Corsten, Manon van Eijndhoven en 
Kim Vervoort, allen 1x

Beek en Donk/Emmen – De 
jongens van groep 8 van 
basisschool De Muldershof 
hebben deelgenomen aan het 
Nederlands Kampioenschap 
Scholenhandbal. 

De lokale voorrondes werden in 
december glansrijk gewonnen. 

Via het daarna gespeelde Brabants 
Kampioenschap werden zij 
uitgenodigd om deel te nemen aan 
het Nederlands Kampioenschap in 
Emmen. Dit alles onder leiding van 
Tanja Verbakel. De jongens mogen 
zich de 7e beste van Nederland 
noemen. 

Beek en Donk - Zaterdag 8 juni werd 
om 9.30 uur in sporthal D’n Ekker het 
startsein gegeven voor de eerste in een 
reeks van drie jeugdinstuiftrainingen. 
Speciaal voor kinderen van de 
groepen 1 t/m 5 van de Beek en 
Donkse basisscholen worden in de 
maand juni drie sportieve ochtenden 
gehouden waarin kennis kan worden 
gemaakt met de leuke en dynamische 
teamsport handbal. 

In anderhalf uur tijd zijn de 
kinderen vol enthousiasme bezig 
geweest met diverse tikspelletjes, 
behendigheidsoefeningen,
 wedstrijdjes, samenwerken en uiteraard 
handbaloefeningen. Afsluitend werd 
een groot ballonnenspel gedaan 
waarbij al deze vaardigheden nog eens 
flink op de proef werden gesteld. Moe 

maar voldaan en dolenthousiast sloten 
de kinderen deze handbalochtend 
af. Ook de twee komende 
zaterdagochtenden (15 en 22 juni) zijn 
alle kinderen van de groepen 1 t/m 5 
weer van harte welkom van 9.30 tot 
11.00 uur in sporthal D’n Ekker aan 
de Wijnkelderweg in Beek en Donk. 
Aanmelden is niet noodzakelijk en de 
ochtenden zijn helemaal gratis. Vergeet 
je sportkleren niet en als je hem nog 
hebt, mag je de kleurplaat meenemen 
voor de BEDO tekenwedstrijd. Kijk voor 
meer informatie en contactgegevens 
eens op de site www.hvbedo.nl onder 
het kopje ‘instuif’ of stuur een email 
naar jeugd@hvbedo.nl. Op onze 
website staan ook een aantal foto’s van 
de eerste instuifdag. We zien je graag 
op een van onze instuifochtenden.

Beek en Donk - Op een winderig, 
maar zonovergoten schietterrein 
“t’Wipke” domineren de schutters 
van het Sint Leonardus gilde, 
Erekampioen Jan Rovers en Kampioen 
Mario van den Elzen. Onder moeilijke 
weersomstandigheden zijn de 
24 schutters de strijd aangegaan. 
De gildebroeders van het Sint 
Servatius uit Lieshout en het Onze 
lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 
ontbraken vanwege een gildefeest in 
Raamsdonk. 

Jan Rovers van het Sint Leonardus 
gilde wist naar een strijd met de 
medeschutters de titel Erekampioen 
te veroveren. Mario van den Elsen van 
het zelfde gilde werd Kampioen na 
een felle strijd. Bij de vrije hand was de 
5e prijs voor Gerard van Ganzewinkel 
van het Sint Margareta  gilde uit 
Aarle-Rixtel. Annie Rovers van het 
Sint Leonardus gilde werd 2e op het 
onderdeel bejaarden. Verder waren er 
nog puistprijzen 1e werd Andre van 
Nunen van het Sint Leonardus gilde. 
2e Twan Steegs Sint Antonius gilde 
Beek en Donk, 4e Klaas v/d Zanden 
Sint Servatius gilde Lieshout, 5e Henk 
v/d Velden Onze Lieve Vrouwe gilde 
Aarle-Rixtel, 6e Klaas v/d Zanden Sint 
Servatius gilde Lieshout, 7e Gerard 
Maas Onze Lieve Vrouwe gilde Aarle-
Rixtel. De volgende kringwedstrijd 
Brabants wipschieten is op zondag 
30 Juni 2013 bij het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel op het 
“Jan van Doorenpaviljoen” nabij 
“t’Hagelkruis”. De aanvang is 13:00 

uur en u bent van harte welkom.

9 Juni 2013 Sint Leonardus Beek en 
Donk Kringwedstrijd.

Erekampioen: 1e Jan Rovers (Beek en 
Donk)   

Kampioen: 1e Mario v/d Elsen (Beek 
en Donk), 2e Angel van Moorsel 
(Lierop)

Personeel: 1e Jan van Bree Stiphout, 
2e Frits Kiggen (Someren), 3e Patricia 
Vossen (Someren), 4e Ad Vlemmix
 (Lierop), 5e Sjan Vossen (Someren) 6e 
Angel van Moorsel (Lierop).

Vrije Hand: 1e Ad Vlemmix (Lierop), 
2e Thieu Scheepers (Lierop), 3e 
Robbert v/d Broek (Someren-Eind), 
4e John v/d Vleuten (Someren), 5e 
Gerard v Ganzenwinkel  (Aarle-Rixtel), 
6e Frits Kiggen (Someren).

Viertal:         Gilde Sint Joris (Someren), 
Schutters 1. Patricia Vossen 2. Sjan 
Vossen 3. Huib Vossen 4. Frits Kiggen.

Bejaarden: 1e Jan van Bree (Stiphout), 
2e Annie Rovers (Beek en Donk).

Puist: 1e Andre’v Nunen (Beek en 
Donk), 2e Twan Steegs (Beek en Donk), 
3e Willy Hoebergen (Someren), 4e 
Klaas v/d Zanden (Lieshout). 5e Henk 
v/d Velden (Aarle-Rixtel), 6e Klaas v/d 
Zanden (Lieshout), 7e Gerard Maas 
(Aarle-Rixtel).

Lieshout – De jeugdleden van H.S.V.  ’t 
Sluisje kwamen afgelopen zondag naar 
de plaatselijke vijver om de strijd aan 
de gaan om het jeugdkoningschap. 

Met maar liefst 221 cm had Jochem 

van Venrooij na een mooie strijd 
de meeste vis gevangen. Menig 
volwassen visser kan jaloers zijn op dit 
resultaat. Op gepaste afstand werden 
de broers Remon en Kevin Swinkels 
respectievelijk 2e en 3e. 

Beek en Donk - Met een geweldige 
mooi deelnemersveld ging de 2e 
koningswedstijd van start. Zowel de 
jeugd als de senioren waren goed 
vertegenwoordigd op deze zonnige 
wedstrijddag. Marie Vereijken wist 
de meeste vis in het netje te leggen 
maar Henk Mastbroek had het meeste 
gewicht en met die combinatie bleef 
hij Marie twee punten voor en  pakte 
de zege.

Koploper Paul Groen zag na drie uur 
competitie dat zijn netje nog steeds leeg 
was en zakte naar de derde plaats in 
het algemeen klassement.  Met nog zes 
wedstrijden te gaan is er voor iedereen 
nog kans om het kampioenschap voor 
zich op te eisen. Bij de jeugd was Sem 
de Rooy de grote winnaar  van de dag, 
de jeugdkoning van 2011 ging er met 
de volle 40 punten vandoor zodat hij 
langszij komt met koploper Harm van 

Rixtel die deze ronde helaas niks ving, 
ook hier is nog alles mogelijk.

Jammer genoeg was het vangstresultaat 
niet om over naar huis te schrijven, of 
het door het nog zeer koude water 
komt, of omdat de Aalscholvers hun 
best hebben gedaan is de grote vraag. 
Als het zonnetje het water op een 
lekkere temperatuur brengt worden de 
vissen weer wat actiever. Deze week 
gaat men aan de slag om meer schuil- 
en paaiplaatsen te creëren zodat de 
vis zich voort kan planten en schuilen 
voor de Aalscholvers. De volgende 
wedstrijd wordt op 22 juni gevist op 
de Zuid Willemsvaart. Deze wedstrijd 
tegen de Maasvissers uit Helmond telt 
waarschijnlijk mee voor het Federatief 
Kampioenschap. Deelnemende leden 
wordt geadviseerd om hun e-mail in de 
gaten te houden omtrent de locatie en 
de aanvangstijd. 

Beek en Donk – Sportcentrum 
Coach hield in samenwerking met 
Runningteam Laarbeek afgelopen 
zondag een spinningmarathon. 
Runningteam Laarbeek zet zich het 
hele jaar door in voor de Stichting 
Roparun. Zij organiseren hiervoor 
allerlei acties. 

Zo staan zij wafels te bakken op 
de kerstmarkt en staan zij met een 
kraam op de vlooienmarkten, waar 
zij hamburgers bakken. Afgelopen 
zondag stond de spinningmarathon 

op het programma. Er waren veel 
fanatiekelingen op afgekomen. Er 
waren enkele mensen die één of twee 
uur gingen fietsen. Om de deelnemers 
zich lekker laten uit te leven was er 
goede muziek gekozen. Voor de 
inwendige mens werd ook goed 
gezorgd. Het fruit werd gesponsord 
door v.d. Laarschot en dit liet iedereen 
zich goed smaken. Het Runningteam 
Laarbeek kijkt terug op een zeer 
geslaagde spinningmarathon en 
bedankt alle medewerkers hiervoor. 

vissen

handbal

spinning

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

wipschieten
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Aarle-Rixtel – In Sporthal De Dreef  
wordt op zondag 16 juni de finales 
van de regionale, vriendschappelijke 
competitie turnen gehouden. 
De deelnemende teams zijn: 
Gymvereniging Cialfo uit Aarle-Rixtel, 
De Ringen uit Beek en Donk, Tios uit 
Sint Anthonis, Uno-Animo uit Mierlo 
en Sport For Health uit Son. 

In twee leeftijdscategorieën wordt er 
geturnd van 09:00 tot ongeveer 14:00 
uur. De Aspiranten zijn de turnsters 
van 6 t/m 11 jaar en de Junioren van 

12 t/m 16 jaar. De meiden turnen in 
iedere leeftijdscategorie individueel 
tegen elkaar. Alle  meiden die als 1e, 2e 
of 3e van hun ploeg geplaatst zijn en 
de meiden die als 4e, 5e of 6e van hun 
ploeg geplaatst zijn turnen tegen elkaar.  
Aan het einde van de 4 toestelrondes 
vindt zowel de prijsuitreiking plaats 
van de turndag, als van de competitie 
dit seizoen in ploegenverband. 
Iedereen is van harte welkom om de 
deelneemsters te komen aanmoedigen 
of om eens kennis te komen maken 
met het turnen.

Beek en Donk – De jongste leden van 
Bedovo beleefden in het weekend van 
vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni het 
jeugdkamp. 22 mini- en jeugdspelers 
namen deel aan een druk programma. 
Mede dankzij het weer werd het een 
mooi weekend

Op vrijdagavond ontving de leiding alle 
deelnemers op locatie in Mariahout. 
Nadat alle ouders waren uitgezwaaid, 
de luchtbedden opgeblazen en de 
tenten ingericht, werd er een balletje 
overgespeeld om daarna met zijn allen 
een heuse Harlem Shake te maken. 

Vervolgens verplaatsten de activiteiten 
zich naar het bos. Daar werd fanatiek 
deelgenomen aan de bosspelen om 
daarna moe en voldaan terug te keren 
naar het tentenkamp. Éénmaal terug op 
kamplocatie brandde het kampvuurtje 
al en na wat fris en natuurlijk veel te 
veel marshmallows moest iedereen zich 
dan toch echt overgeven aan de slaap. 
De volgende en al laatste dag stond 
er namelijk een grastoernooi in het 
Limburgse Neer op het programma. 
Daar wachtte een drukke dag vol 
wedstrijdjes tegen andere mini- en 
jeugdteams. En ondanks de korte 

nachtrust bleek Bedovo op dreef. De 
speelsters van CMV niveau 3 werden 
4e, het team van CMV niveau 2 werd 
knap 3e, Meisjes C1 pakte de eerste 
plaats en Meisjes B1 won in hun klasse 
ongemixt. Prima resultaten dus als 
afsluiting van een ontzettend gezellig 
jeugdkamp 2013. 

Nu resten alleen de laatste trainingen 
nog, het jaarlijkse mixtoernooi en dit 
jaar kunnen voor het eerst ook de 
jeugdteams deelnemen aan Bedovo 
Beach op 29 en 30 juni om zo de 
vakantie mooi in te luiden. 

Mariahout - Judoclub Mariahout heeft op 10 juni de 
jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden. Dit zijn 
onderlinge wedstrijdjes door de judoka’s van de club. 
De judoka’s deden erg hun best om een mooi plaatsje 
op het podium te veroveren. Iedereen mocht na afloop 
een leuk prijsje in ontvangst nemen. 

De uitslagen: 
Poule 1: 1e Daan Beniers, 2e Sem de Rooij, 3e Inge van 
de Ven, 4e Jasmina Banow, 5e Jens van der Aa.
Poule 2: 1e Sanne de Rooij, 2e Bram van Lieshout, 3e 
Arno van Lankveld, 4e Lars Berkvens.
Poule 3: 1e Arek Verbakel, 2e Loek Vermeulen, 3e Sanne 
Aarts.
Poule 4: 1e Fabrizio Deben, 2e Veerle Robbescheuten, 
3e Freek Beniers, 4e Harm van de Wijdeven, 5e Ruben 
Maas.
Poule 5: 1e Luuk Leenders, 2e Stan van den Boogaart, 
3e Rick Barten.
Poule 6: 1e LindseyVersantvoort , 2e Ellis van de Ven, 3e 

Marco van Vijfeijken.
Poule 7: 1e Wesley Kaan, 2e Thijs Eleveld, 3e Stef Kanters.
Poule 8: 1e Michelle van den Heuvel, 2e Job Eleveld, 3e 
Tureya Banow.

Als afsluiting werd ook de judoka van het jaar 
bekendgemaakt. De judoka’s krijgen gedurende het jaar 
punten voor verschillende onderdelen. Voor de behaalde 
resultaten bij deelname aan wedstrijden, examen en het 
deelnemen aan activiteiten die judoclub Mariahout of 
JBN organiseert. Dit jaar waren de verschillen wel heel 
erg klein. Judoka van het jaar 2013 is Daan Beniers met 
een totaal van 100,5 punten. De tweede prijs was voor 
Fabrizio Deben met een puntentotaal van 99,5. Veerle 
Robbescheuten en Harm van de Wijdeven  behaalden 
beiden 96 punten  en een derde prijs. Deze vier 
prijswinnaars mochten een mooie beker in ontvangst 
nemen. Kijk ook eens op de website 
www.judoclubmariahout.nl, voor informatie en foto’s 
van diverse activiteiten.

Finaledag regionale, vriendschappelijke 
competitie turnverenigingen 

Bedovo jeugdkamp 2013 groot succes 

Daan Beniers judoka van het jaar 2013

turnen

Cialfo Gym uit Aarle-Rixtel

volleybal

karatejudo

w w w . h e i k a n t j e . n l
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Praktijk Annemie voor voetverzorging en massages
Pedicure 
Ontspanningsmassage 
Chinflex®voet/beenmassage 
Sabaaydi kruidenstempelmassage
Thaise voetmassage 

Ook leuk om cadeau te geven

Annemie van de Burgt-Bekkers 
Orchideestraat 5 | Beek en Donk 
06-21238619/0492-464122

Lid:
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Lieshout – Veel inschrijvingen en het 
nodige enthousiasme zorgde ervoor 
dat het 7x7 toernooi vrijdag slaagde. 
Helaas meldde één team zich een 
dag van tevoren nog af, maar dat 
mocht de pret niet drukken. 

Een MBO-klas ving het afgemelde 
team op en stelde zelf een team 
samen. Dit gelegenheidsteam werd 
het niet gegund om een halve finale 
te spelen. Op doelsaldo vlogen 
zij door Van Emmen uit de poule. 
De 4e plaats in de poule is door 
strafschoppen beslist en daarbij werd 
Van Emmen 4e. Café Rene Nuenen 

won de strafschoppen serie, terwijl ze 
in de halve finale door strafschoppen 
verloren van Migchels metselwerken. 

De finale was tussen Migchels 
metselwerken en AZ rolluiken. De 
wedstrijd kon vergeleken worden 
met ELI 1 – Sparta’25 1. Duidelijk was 
te zien dat ELI, Mighels metselwerken 
dus, een tandje te kort kwam qua 
spel. AZ was dit jaar de gelukkige 
winnaar. Na een paar jaar 2e te zijn 
geworden, behaalden ze nu de 1e 
plaats. Alle teams genoten na afloop 
van de gezellige, onvergetelijke 
feestavond. 

Beek en Donk - Dinsdagavond 11 
juni was het voor de 21 jongste 
leden van RC De Oude Molen 
het uur van de waarheid. Zou het 
lukken om alle geoefende stukjes 
goed achter elkaar te rijden en 
er de prachtige uitvoering van te 
maken die ze voor ogen hebben? 

Na enkele uurtjes intensief werken, 
en vooral veel rijden op de baan, 
was iedereen zeer tevreden over 
het resultaat. Alles klopt, en vol 
vertrouwen zien ze nu uit naar 
de presentatie van de Show 
aanstaande zondag.

Het weesmeisje Annie mag op 
bezoek bij een rijke miljonair. 
Samen gaan ze op zoek naar 
haar ouders, en dan gebeurt 
er van alles. Dit ontroerend en 
boeiend verhaal weten de jonge 
Kunstrolschaatsers prima tot leven 
te brengen. Met een behoorlijke 
hectiek achter de schermen want 
er moet vaak gewisseld worden 

van kostuum. Sommige 
deelnemers moeten wel 
4 of 5 keer een ander 
pakje aan. Maar zelfs 
dat liep super gesmeerd, 
zodat de rolschaatsers 
zich helemaal konden 
focussen om zo mooi 
mogelijk de dansjes 
op de rolschaats uit te 
voeren. Niet enkel voor 
de rolschaatsers was het 
de generale. Ook alle 
mensen die het achter de 
schermen mogelijk maken, konden 
uitproberen of alle geplande zaken 
ook werken in de praktijk. Zit alle 
kleding goed, zijn alle attributen 
en accessoires compleet en te 
hanteren op de baan. Klopt de 
verlichting en muziek? Dit jaar 
probeert de club ook een nieuwtje 
uit door tijdens de show gebruik te 
maken van een beamer. Het effect 
is bijzonder. Na een hectische 
avond, was er maar 1 conclusie 
mogelijk: de club is er klaar voor. 

Aanstaande zondag kan iedereen 
genieten van een wervelende 
Zomershow: de musical Annie. 

In de eigen rollerhal aan de lage 
Heesweg 1 wordt de voorstelling 
twee maal gereden. Om 13.00 en 
om 16.00 uur kan iedereen komen 
genieten. Een leuk vaderdaguitje  
voor het hele gezin. Kaartjes 
kosten slechts €4,- en zijn, zo lang 
de voorraad strekt, verkrijgbaar 
aan de kassa of te reserveren via de 
site: www.rcdeoudemolen.nl

Beek en Donk - Dit jaar was de 
voorjaarscompetitie van TV ’t 
Slotje op de woensdag in handen 
van Fred Bakker en de eigen trainer 
Jorg Gussenhoven. De trainer kon 
zo zien waar er nog aan gewerkt 
moest worden in de training.  Het 
was heel fijn om te zien hoeveel 
ouders er betrokken waren bij het 
begeleiden van de teams. 

Aan de ouders moest soms nog 
wel wat regels uitgelegd worden, 
zeker in het begeleiden van de 
allerkleinsten. In het algemeen 
ging het allemaal vrij vlot en zeer 
spelenderwijs. Op de zondag 
had Jose Muijs de scepter strak in 
handen. Dat moest ook wel, want 
de baanbezetting was voornamelijk 
door het aantal mixteams thuis 
erg druk. Maar gelukkig bleef als 
binnen de richtlijnen van de KNLTB.
 
Dan de resultaten. Alle teams 
hebben de juiste weerstand 
ondervonden door tegen 
gelijkwaardige tegenstanders van 
andere clubs te spelen. Daardoor 
zie je ook dat bijna alle teams in 
het linker rijtje staan. Vooral bij 
t-m 10 en t-m 12 jaar. Bij de mini´s 
en driekwarters zijn er wisselende 
prestaties geleverd, maar allemaal 
met heel veel plezier en fun. Zoals 
het ook hoort. Winnen of verliezen 

is hier ondergeschikt aan het spelen 
van het spelletje.

De Jeugdkampioenen:
Rood-Oranje  Jeugd Mini-Driekwart
Oranje 2e klasse: kampioen!
Driekwart 4 (Begeleiding: mevr. de 
Jong)
• Naut van Laarschot
• Wouter de Jong
• Rens van Dijk

KNLTB Landelijk Gemengd 
junioren 2e klasse: Slotje 1
Tot de laatste wedstrijd ging dit 
team en Thos uit Grave met 31 
punten gelijk aan de leiding. De 
laatste wedstrijd was dan ook uit 
tegen Thos. Elke game, set of 
wedstrijd zou het kampioenschap 
kunnen bepalen. Na de 
meisjessingels stond het 1/1 en 
gelijk in sets en in games. Na de 
jongenssingels stond het gelijk in 
sets en games!!!  Toen kwam de 
meisjesdubbel. Myrne en Roos 
speelden de eerste set super, maar 
daarna draaiden de tegenstander 
het om door hoge ballen te gaan 
slaan. Daardoor wonnen de meiden 
uit Grave alsnog. De jongensdubbel 
viel positief uit, dus 3/3 maar wel 
een set meer.  De mixen werden 
duidelijk verdeeld. Hierdoor werd de 

einduitslag 35  punten 
behaald door Thos en 
35 door ´t Slotje, maar 
met een set meer in de 
beslissingswedstri jd. 
Wel sportief dat “We 
are champions” nog 
gedraaid werd in de 
kantine daar. Thuis 
werd het nog drie keer 
overgedaan. 

De kampioenen:
• Bas de Bont
• Jordy Neuteboom
• Dirk Biemans
• Roos Kruisbrink
• Ilse van Rooij
• Myrne van Erp

Aarle-Rixtel - Afgelopen week was 
het genieten op het tennispark van 
L.T.V. de Hut. Door 247 deelnemers 
werd er in de diverse onderdelen 
gestreden om de toernooiwinst. In 
9 dagen werden er 190 wedstrijden 
gespeeld. Het weer was fantastisch 
tijdens deze week wat zorgde voor 
een vol terras en veel gezelligheid. 
Op de banen was er veel strijd en 
enkele partijen werden pas na 3 uur 
tennis beslist. Na een week tennis 
leverde dit toernooi de volgende 
winnaars op:

Onderdeel: 
GD8 35+
1. Rob Senders+Alexandra v Heijst 
(De Goudhoek/L.T.V. De Hut) 
2. Harold v Bommel+Claire Witlox-
V.D.HeijdenL.T.V. (De Hut/T.V. 
Shaile)
DD8 35+
1. Tineke Hermens+Ine Maas-
Loomans (L.T.V. De Hut)
2. Marleen Janssen+Yvonne 
Kluijtmans-Van Berlo (L.T.V. De Hut)

GD7 35+
1. Patrick Verschuuren+Wendi 
Kampen Vd Wijst (L.T.V. De Hut)
2. Rob van Brug+Marianne van der 
Stappen (L.T.V. De Hut)
DD7 35+
1. Josta Hurkmans+Elle van Stiphout 
(T.V. Shaile)
2. Maaike van Erp-Van Der 
Kallen+Rianne van Schijndel-
Bekkers (T.V. ‘t Slotje)
HD7 35+
1. Paul van Schijndel+Paul 
Verhoeven (T.V. ‘t Slotje/de Raam 
Lieshout)
2. Bart van Dijk+Mark van de Ven 
(TV De Mortel)
DE7 35+
1. Helga Remmen – Lamers (T.V. 
Shaile)
2. Julia van de Laar (De Sprenk)
HE7 35+
1. Arno Vermeulen (L.T.V. De Hut)
2. Henk Dongelmans (T.V. Shaile)
GD6 35+
1. Rene Verbeeten+Henny 
Verbeeten (L.T.V. De Hut)

2. Roland Megens+Inge Keeman-
Van Den Heuvel(T.V. ‘t Slotje)
DD6 35+
1. Anka Kepser+Linian Rutten (T.V. 
‘t Trambaantje)
2. Juul van Baal+Judith Dekker (T.V. 
Shaile)
HD6 35+
1. Patrick van den Heuvel+Rene 
Verbeeten (T.V. ‘t Slotje/L.T.V. De 
Hut)
2. Gert-Jan van den Eijnden+Rob 
Gruijters (Gemertse L.T.V.)
GD5 35+
1. Peter van Caspel+Monique van 
Kleef (Carolus/T.V. de Doornakkers)
2. Lowies Spoormakers+Lisette 
van den Eijnden (TV De Mortel/
Gemertse L.T.V.)
DD5 35+
1. Monique van Kleef+Femke 
Semeijn (T.V. de Doornakkers/
Carolus)
2. Judith Boers+Ingrid Kersten-
Kruysen (T.V. Shaile)

Lieshout – De Nationale 
Handboogkampioenschappen 
werden afgelopen weekend 
gehouden op de accommodatie 
van Landmans Unie in Schijndel. In 
verband met een goede klassering in 
de voorrondes (Rayonwedstrijden) 
mocht Krijgsman Soranus uit 
Lieshout hier met twee zestallen 
aan deelnemen. 

Het tweede zestal, dat zaterdag 
moest aantreden in de D-klasse 
kon het niet bolwerken. Met een 
7e plaats en een gemiddelde van 7 
punten kwamen zij toch nog redelijk 
voor de dag. Het eerste zestal, die 

op de Rayonwedstrijd al een 2e 
plaats behaalde, was zondag aan 
de beurt. De tegenstand zondag 
was echter beduidend hoger dan 
in de Rayonwedstrijd en ook het 
aantal deelnemers was groter. 
Halverwege de wedstrijd, na 25 
pijlen, stonden ze op een gedeelde 
tweede plaats met een achterstand 
van 8 punten op de nummer een. 
Met nog tien pijlen te gaan was deze 
achterstand teruggebracht tot een 
punt. In de laatste 10 pijlen liepen 
ze echter 6 punten in zodat het 
eindresultaat een overwinning met 
een voorsprong van 5 punten werd 
waarmee het Bondskampioenschap 

in klasse A een feit was.

Jeugdwedstrijd.
Dinsdagavond schoten de 
jeugdschutters weer hun 
maandelijkse wedstrijd.
Er zit nog steeds een stijgende lijn in 
hun prestaties, waarbij vooral Ziggy 
Daniëls blijft verbazen. Met een 
totaal van 206 punten vestigde hij 
weer een nieuw persoonlijk record.

De uitslag: 
Willem Bekx 216; Ziggy Daniëls 
206; Jim Daniëls 177; Dion Thielen 
147.

Aarle-Rixtel – De 7e wedstrijd van 
het 50e Ganzenwinkeltoernooi 
werd gehouden op donderdag 6 
juni. Handboogvereniging Kunst 
en Vriendschap uit Liessel was 
op bezoek. Vooraf gaven zij aan 
1027 punten te gaan schieten. 
Het werden er 1010, dus een 
resultaat van -17. Hiermee staan 
ze voorlopig in de middenmoot. 

Cor van Beek van Kunst en 
Vriendschap werd de hoogste 
schutter van de avond met 230 
punten. Hoogste schutter van de 
Eendracht werd Erwin Wijnhoven 

met 229 punten. Nick van de 
Hurk schoot voor de 1e keer een 
wedstrijd mee als houtschutter op 
25 meter en behaalde 74 punten.

Schutters van De Eendracht:
 1. Erwin Wijnhoven   229
 2. Toon van Hoof     227
 3. Frank Schepers        217
 4. Paul Verbakel         196
 5. Michel Verbakel    193
 6. Jo Maas           195
 7. Frans Soontiens       180
 8. Arno Donkers              175
 9. Gerrie van Hoof    119 hs

10. Nick v.d. Hurk              74 hs
11. Harry Moors           72 hs
12. Geert van Ganzenwinkel 67 hs

De volgende wedstrijd staat voor 
donderdag 13 juni op de planning. 
Op bezoek komt dan HBV het 
Houts Welvaren uit Mierlo Hout. 
De aanvang is 20.00 uur. Op 
zaterdag 15 juni gaat de Eendracht 
zelf naar Strijd in Vrede in Beek en 
Donk. Dan is de aanvang 18.00 
uur.

7 x 7 toernooi 
groot succes

Uitstekende generale musical 
‘Annie’ op wielen

Geweldige resultaten 
voorjaarscompetitie Jeugd 2013 
TV ‘t Slotje

Veel Laarbeekse winnaars Power to the Pieper-toernooi

Krijgsman Soranus Bondskampioen

Uitslag van de 7e wedstrijd van 50e van Ganzenwinkeltoernooi

voetbal rolschaatsen

tennis

handboogschieten
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MooiLaarbeekkrant

E V E N E M E N T E N

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

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

Volg ons!

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

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

Evenementen

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

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

22 april - 1 juli 2013
Bootcamp

Muziektuin Beek en Donk 

14 juni 2013
Benefiet Diner voor de stichting Guus

Bavaria Brouwerijcafé, Lieshout 

15 - 16 juni 2013
Zeskamp Beek en Donk 2013

KPJ Terrein Heereindsestraat, Beek en Donk 

15 juni 2013
Handbalinstuif voor de jeugd (HV Bedo)

Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk 

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

Dressuurwedstrijd
Rooyseweg 8, Mariahout 

15 - 16 juni 2013
Country Dance Party
Buurthuis - Mariahout 

16 juni 2013
Finaledag regionale turnkampioenschappen

Sporthal de Dreef, Aarle-Rixtel 

16 juni 2013
Open dag Zorgboerderij De Liesvelden.

Putweg 2, Beek en Donk 

16 juni 2013
Musical ‘Annie’ op wielen
Rollerhal, Beek en Donk 

19 juni 2013
Repair Café Lieshout
Dorpshuis Lieshout 

19 juni 2013
Zomerbridge ‘t Koppeltje

Zaal de Tapperij, Beek en Donk 

20 juni 2013
Musical groep 8

Openluchttheater Mariahout 

21 juni 2013
Pony Dressuur in Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26, Lieshout 

21 juni 2013
Afstudeerconcert Marianke Hobé met O&U
Muziekcentrum Het Anker, Beek en Donk 

22 - 23 juni 2013
RKVV ELI Zeskamp

Sportpark ‘t Luijtelaar, Lieshout 

22 juni - 14 juli 2013
Expositie “Er was eens...”

‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk 

22 - 30 juni 2013
Bavaria open dubbeltoernooi 2013

Tv de Raam, Lieshout 

22 juni 2013
Handbalinstuif voor de jeugd (HV Bedo)

Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk 

22 - 23 juni 2013
SplasH!!

Kanaal bij de Beekse Brug in Beek en Donk 

22 juni 2013
Eindelijk in Mariahout...Karin Bloemen

Openluchttheater Mariahout 

22 juni 2013
PLUSh OUTDOOR

Scoutingterrein Lieshout ( ingang ELI ) 

23 juni 2013
Zomerveldtoertocht

De Vrienden, Aarle-Rixtel 

23 juni 2013
Vlooienmarkt Buurtvereniging 

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

23 juni 2013
Volleybaltoernooi Flamingo’s - Oranjebar

Oranjeplein, Mariahout 

23 juni 2013
Open dag agrarische kinderopvang 

‘t Heikantje
De wolfsputten 6, Aarle-Rixtel 

23 juni 2013
Opening Kinderseizoen m.m.v. Tim Douwsma

Openluchttheater Mariahout 

23 juni 2013
Lowman Reggae Festival

OJA, Aarle-Rixtel 

24 juni 2013
Harmonie St. Caecilia Concert

 ‘laatste repetitie’
Openluchttheater Mariahout 

25 juni 2013
Zomer daar zit muziek in

Eendrachtpleintje tegenover de Tapperij, 
Beek en Donk 

28 juni 2013
Tuinconcert

Muziektuin, Beek en Donk 

28 juni 2013
Zomerton, Lachend de zomer in...

Openluchttheater Mariahout 

29 - 30 juni 2013
Bedovo Beachtoernooi

Heuvelplein, Beek en Donk 

30 juni 2013
RCL Wandeltocht

Provincialeweg, Lieshout 

30 juni 2013
Früh-Spät shoppen

Herberg de Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel 

30 juni 2013
Brabants wipschieten

Jan van Doorenpaviljoen (nabij het Hagelkruis) 
Aarle-Rixtel 

30 juni 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

30 juni 2013
Bigband Sunday met BBC Jazz

Bavaria Bavariabrouwerijcafé, Lieshout 

1 juli 2013
Aladdin, Jeugdtheater de Kersouwe

Openluchttheater, Mariahout 

4 - 7 juli 2013
6e Fun Trike Treffen Laarbeek

KPJ terrein, Heereindsestraat 8, Beek en Donk 

4 juli 2013
Cowboy Billie Boem en de indiaan 

koken er op los
Openluchttheater Mariahout

5-6-7 juli 2013
WiSH Outdoor

Festivalterrein de Aa, Beek en Donk 

11 juli 2013
Met Stip, Hippe Gasten

Openluchttheater Mariahout 

14 juli 2013
Vrije wedstrijd Brabants Wipschieten

Jan van Doorenpaviljoen (nabij het Hagelkruis) 
Aarle-Rixtel 

15 juli 2013
Bijt-ie in je bil, Ageeth de Haan

Openluchttheater, Mariahout 

18 juli 2013
Zonder vingers, Cees en Cees
Openluchttheater Mariahout 

21 juli - 29 september 2013
Expositie kunst van Diana Swinkels

Gallery Berkendijkje, Berkendijkje 8, Beek en 
Donk 

22 juli 2013
Gek op goud, Theater Stuiter
Openluchttheater Mariahout 

29 juli 2013
Robin Hood, Theatergroep Frits

Openluchttheater Mariahout 

1 augustus 2013
Circus Hoetchatchov, Compagnie 

Hoetchatcha
Openluchttheater Mariahout 

5 - 9 augustus 2013
Kindervakantieweek Mariahout
Veld aan Ahorn in Mariahout 

5 - 9 augustus 2013
Hiep-Hoi Kindervakantieweek Beek en Donk

Evenemententerrein Beek en Donk 

5 augustus 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

Roodkapje
Openluchttheater Mariahout 

6 augustus 2013
Seniorenmiddag Ten Blakke
Openluchttheater Mariahout 


