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Vera Huijgens en Gerrie 
Scheepers hebben ieder twee 
kaarten gewonnen voor Miss 
Montreal op zaterdag 11 juli 

in het Openluchttheater. 
Gefeliciteerd! De kaarten 

kunnen opgehaald worden bij 
MooiLaarbeek, Heuvelplein 3 in 

Beek en Donk  

Prijswinnaars

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Mariahout – Ruim 550 wandelaars laten 
zich dinsdagavond niet afschrikken door 
het buiige weer om te starten met de 
wandelvierdaagse. Er kunnen afstanden 
gelopen worden van 3, 5 en 10 kilome-
ter. Na verrassende routes in en rond 
Mariahout melden de wandelaars zich 
met hun stempelkaart bij café restaurant 
‘De Pelgrim’. Het begin is gemaakt … 
en warempel: Daar schijnt de zon!

Gezinnen en echte wandelaars
Rond half zes melden zich al de eerste 
wandelaars. De broertjes Jasper (7) en 
Gijs (3) Biemans willen vertrekken voor 
hun drie kilometer. “Ja, we gaan eerst 

lopen en dan eten”, lacht hun sportieve 
moeder. Met een routebeschrijving in 
de hand gaan ze op pad. Ook de echte 
wandelaars vertrekken met  een stevige 
tred. Leo Biemans, die samen met zijn 
vrouw Wilhelmien de organisatie voor 
Mariahout op zich neemt, vertelt: “Alles 
moet geregeld worden, van routes tot 
rustposten, van brigadiers tot inschrij-
ven en noem maar op. Gelukkig kunnen 
we dit met hulp van de vele vrijwilligers 
goed regelen.”

Routebord en Peelnetwerkprijs
Dat Mariahout nooit tevergeefs een 
beroep doet op vrijwilligers, blijkt bij de 
onthulling van het vernieuwde wandel-
routebord bij de kerk. Het bord toont 
negen routes die allemaal voorzien zijn 
van informatieborden, picknicktafels en 

bankjes. Met dit project van ‘Zorg om 
het Dorp’ zijn ze zelfs op Hemelvaartsdag 
één van de vijf winnaars geworden van 
de Erfgoedwedstrijd Peelnetwerk. Ook 
hier roemde de jury de inzet van de 
vele vrijwilligers in Mariahout. “Het is 
misschien wel de meest harde kern van 
Laarbeek”, lacht wethouder Joan Briels, 
die op een ludieke manier het startschot 
lost voor de wandelvierdaagse. Met een 
vork prikt hij twee ballonnen door. “Het 
voorstel ligt er om de wandelvierdaagse 
structureel financiële middelen te ge-
ven. We zien dat dat het aanslaat en dat 
ouders met kinderen gaan wandelen. 
Dat is een groot goed”, laat hij weten. 
Vervolgens moeten de Mariahoutenaren 
smakelijk lachen als hij zegt dat hij wel 
het ‘rondje van Daantje’ mist …

Mooi gezicht …
Hoe mooi Laarbeek is, valt deze avond 
goed op. Twee oudere dames uit 
Mariahout laten weten dat ze zelfs nu 
op plekken zijn geweest waar ze anders 
niet komen. Bij de Janmiekeshoeve is 
het goed toeven met een bekertje verse 
melk toe. Verder zijn er vele ‘toevallige’ 
ontmoetingen van grote en kleine wan-
delaars met klasgenootjes, buren en fa-
milie. Stond gisteren Aarle-Rixtel op het 
programma, vanavond wordt er voor 
de derde keer gestart in Beek en Donk, 
bij het Parkpaviljoen in de Muziektuin. 
Lieshout sluit vrijdag de rij. Dan wordt 
er gestart bij café de Koekoek aan de 
Dorpsstraat. Laat niks je weerhouden 
en wandel lekker mee met Gezond 
Laarbeek!

Honderden Laarbekenaren volop aan het wandelen 

De onthulling van het wandelroutebord in Mariahout 
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Hij hield nog zoveel van het leven en toch
hebben we hem moeten laten gaan

De liefde van mijn leven en onze allerliefste pap, opa en broer

Aad Blok
*Scheveningen, 11 mei 1947 †Beek en Donk, 17 mei 2015

 Man van Thea

 Wendy en Ferry Tom en Malinda
 Ise en Tijn Thijs
	 Lars	 Lotte
  Ninja
 
 Femke en Paul broer Dick
                   Stan
 Tim

Omringd met veel liefde is mijn lieve schat, ons pap en allerliefste opa, 
thuis opgebaard.

Voor degenen die nog even met hem willen samen zijn, is dat mogelijk 
op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur of donderdagavond van 
19.00-21.00 uur.

Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen van Aad op 
zaterdag 23 mei om 13.15 uur in crematorium “Heeze”, Somerenseweg 
120 te Heeze.

Kapelstraat 20, 5741 CE  Beek en Donk
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PATER EUSTACHIUSLAAN

De Pater Eustachiuslaan heette vroeger de Hazeldonksestraat. Hazeldonk is 
een toponiem, een veldnaam, die verwijst naar de smalle dekzandrug tussen 
de Aa en de Broekaa, daar waar nu ook de Kloosterdreef loopt. De Dung is ook 
een bekend toponiem, hier ter plaatse. En wat te denken van het toponiem De 
Schabbert, waarnaar de aflaat/stuw van de kanaalomleiding naar de Aa is ge-
noemd? Dit gebied wordt al lange tijd bewoond,  al vanaf de Jonge Steentijd. Er 
zijn zelfs stenen werktuigjes uit de Midden-Steentijd gevonden! De Hazeldonk-
sestraat heeft zijn naam inmiddels ‘verloren’ aan Pater Eustachius. De Hazeldonk 
zal er niet rouwig om zijn: het is immers een grote eer om deze zaligverklaarde 
weldoener in je midden te hebben gehad!  Pater Eustachius was een echte Laar-
beeker! Zijn achternaam is Van Lieshout, hij is geboren en woonde in Aarle en 
hij kerkte in Beek! In de Sint Jan van Den Bosch kun je op een prominente plek 
een standbeeld van hem vinden! Zijn naam is inmiddels wereldwijd bekend en 
reikt tot ver achter de  horizon van Bella Horizonte! En wat te denken van onze 
bekende tomatenkweker, wiens victorie hier aan Pater Eustachiuslaan begon! 
Ook daar mogen we in Laarbeek trots op zijn!  De Tasty Toms gaan tot ver over 
onze landsgrenzen! Kortom, de Pater Eustachiuslaan zet Laarbeek op de kaart!

Henk van beek, Heemkundekring Barthold van Heessel
 

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

Wij beheren het nieuwe regionale rouwcentrum Residence
Waterhof aan ‘t Hoogh Huys 3 te Gemert.

Bij Waterhof krijgt u als familie de sleutel van de uitvaartsuite. U kunt dan 
24 uur per dag terecht, u heeft een eigen opbaarkamer, gezinskamer en        
keuken. Opbaringen kunnen geschieden op bed of in een kist.

(0492) 51 85 14           06-55 14 04 83

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

(0492) 36 76 09   06-55 14 04 83

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    
www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg

www.waterhofuitvaartzorg.nl

  06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

De grote belangstelling na het overlijden van onze lieve zus

Riek Heinsbergen

was voor ons hartverwarmend.
Wij willen u hiervoor zeer hartelijk danken.

De aanwezigheid van velen bij het afscheid, de talrijke kaarten,
de mooie woorden en bloemen hebben ons zeer ontroerd

en zijn ons tot grote steun.

Onze speciale dank gaat uit naar dokter Arts en
het team van De Zorgboog voor hun inzet en goede zorg.

Fien Heinsbergen en Jan Heinsbergen
Beek en Donk, mei 2015

Dankbetuiging“Wanneer komde wir?”
En dan zwaaide ze

als we gingen
En nog vele mooie dingen

zijn herinneringen aan ons mam
Die nou net afscheid van ons nam

Ze is 94 jaar geworden. 

Riek Kuijken-Thomassen
weduwe van

Pierre Kuijken
  José 

  Jan en Tineke
  Evelien en Gijs
  Susan en Andrew
  Maarten en Maartje

  Ans en Alex
  Erik en Michelle
  Sander en Linda

  Harry †,  Marlein en Ton
  Anne

  Ruud en Reny
  Charlotte
  Joost en Melina
  Gijs

  Paul en Monique
  Dennis en Romy

  Cecile en Koos
  Sam
  Kiki en Martijn

11 mei 2015
Kouwenberg 17
5735 GM  Aarle-Rixtel

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 16 mei. Wij danken u voor uw 
aanwezigheid en medeleven.
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

In Memoriam 
Sjaan Otten

Op vrijdag 15 mei is onverwacht ons 
trouw lid van de Koersbal kalm en 
rustig ingeslapen. Mevrouw Sjaan 
Otten uit de Hermelijnstraat 53 te 
Beek en Donk. We zullen haar erg 
missen. Mogen ze nu bij God de rust 
en vrede gevonden hebben waar ze 
zo naar verlangde. Wij zullen haar 
blijven gedenken in gebed, dat heeft 

ze verdiend. Mogen ze rusten in 
vrede.

Wij wensen de kinderen en 
kleinkinderen kracht en sterkte in het 
verlies van moeder en oma.

Koersbalclub ‘de Burcht’
Beverstraat, Beek en Donk
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Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Mariahout - Lekker in het zon-
netje, genieten van gevarieerde 
optredens. Zondagmiddag werd 
in openluchttheater Mariahout 
iedereen gastvrij onthaald. Een 
bruisend theater vol activiteiten. 
Bezoekers kregen  informatie over 
nieuwe voorstellingen.

Opening theaterseizoen
“Dankzij de programmerings-
werkgroep  hebben we dit jaar 
een prachtig programma.” glun-
dert  voorzitter Chris de Hoog. 
Hij is trots op het theater en haar 
vrijwilligers. “Geweldig plaatje, dit 
theater met het jonge groen aan 
de bomen.” Enthousiast gaat hij 
verder; “De opening van het the-
aterseizoen is nu al een succes. 
Het hele theater bruist.”  Harrie 
van Petazzie test op het podium 
nog even zijn gitaar. ‘De Drie 
Musketiers’ zingen liedjes uit de 
nieuwe theatervoorstelling van 
toneelvereniging Mariahout. De 
jeugdgroep, die ‘de prinses op de 
erwt’ speelt, geeft kinderen de 
gelegenheid om actief bezig te 
zijn. Rondom het paviljoen maken 
‘de dames van WâNâw’ de boel 

onveilig. Intussen vult het amfi-
theater zich met publiek dat ‘de 
mannen van Petazzie’ gaat aan-
schouwen. Genoeg leven in de 
brouwerij.

Investeren voor publiek en artiesten
Afgelopen jaren is er veel geïnves-
teerd in het theater. “We willen 
een breed publiek bereiken.” ver-
telt Chris; “Naast een ruim aan-
bod van toneelvoorstellingen zijn 
we trots dat grote artiesten zoals 
Miss Montreal en Armand en de 
Kik naar Mariahout komen. Om 
grote en kleine artiesten een goed 
podium te bieden hebben we ook 
dit jaar weer een aantal verbete-
ringen aangebracht.” Chris toont 
het speelvlak dat weer helemaal 
strak aangelegd is. “De technische 
werkgroep herstelde de kleurig 
uitverlichte podiumtrappen. Ze 
werkten niet meer na bliksemin-
slag. In het theater zelf is de ver-
lichting verbeterd.” Het terras bij 
het paviljoen is groter gemaakt 
zodat meer mensen daar kunnen 
genieten van een drankje.

Van Veldhuis & Kemper en Miss 
Montreal tot drie Laarbeekse har-
monieën
Chris verheugt zich nu al op het 
nieuwe seizoen; “We hebben 

6 juni cabaret met Veldhuis & 
Kemper. Leon van der Zanden 
komt weer met stand-up co-
medy.”  Chris heeft bijzondere 
herinneringen aan Miss Montreal 
(Sanne Hans) die 11 juli weer zal 
komen. “Sanne is een ontzettend 
leuke meid. De hele dag was ze 
in de weer.  Ze ontving drie keer 

zoveel mensen als afgesproken 
bij de ‘meet and greet’ en zat om 
zeven uur, toen de poort open-
ging voor publiek, wat te drinken 
op ons terras. Niemand herkende 
haar in haar gewone kloffie.”  De 
drie Laarbeekse harmonieën zijn 
voor Chris een hoogtepunt. Een 
leuk Laarbeeks onderonsje met 

de muzikanten die het theater in 
2012 heropenden. Commissaris 
Wim van de Donk was toen zo 
onder de indruk dat hij hen later 
in Den Bosch uitnodigde om voor 
koning Willem-Alexander op te 
treden.  Op 19 september zijn ze 
gratis te bewonderen in open-
luchttheater Mariahout.

 
 
 

 
 

LIJSTENMAKERIJ  LUNI  
(voorheen Theo VD Heuvel) 

 

Kerkstraat 40 GEMERT 
0492-369206 

 
Open donderdag t/m zaterdag 

 
 
 
 
 

 

In Openluchttheater Mariahout valt weer veel te beleven

Gildeslager Brouwers
Smalleweg 36, Beek en Donk, 0492-461468 www.superslagerij.nl

AANBIEDINGAANBIEDING

WOENSDAG DÉ BARBECUE- EN 
REEPJESPAN SPECIALIST

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

WORST- EN GEHAKTDAG
INFORMEER NAAR DE 

MOGELIJKHEDEN

Varkenshaastrio       

100 gram     € 1,95

kilo        € 5,50

Bij aankoop van 
300 gram vleeswaren 
een grillworstje gratis

DINSDAG-WOENSDAG
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Diefstal bliksemgeleiders bij 
Leonarduskerk
Beek en Donk – Vanaf de Leonarduskerk 
zijn tussen 13 mei 15.00 uur en 14 mei 
20.00 uur op 6 plaatsen de bliksemge-
leiders van de muur ontvreemd. De die-
ven hebben het deze keer iets grondiger 
gedaan als voorgaande keren. De ge-
leiders zijn volledig tot onder de grond 
verwijderd en zijn ook tot op een hoog-
te van ± 3,5 meter volledig verwijderd. 

Voor het verwijderen van de geleiders 
tot op deze hoogte is gebruik gemaakt 

van een fietsenrek wat op het kerkhof 
stond. Dit fietsenrek is met de dader(s) 
helemaal rond het kerkgebouw meege-
nomen.

Als mensen uit de buurt of bezoekers 
van het kerkhof iets of iemand hebben 
gezien  op de genoemde datum, willen 
zij dan zo vriendelijk zijn om het secre-
tariaat van de parochie te bellen (0492-
461216) of contact op te nemen met de 
politie.

KBO houdt informatiemiddag 
Openbaar Vervoer
Aarle-Rixtel - De KBO Aarle-Rixtel 
houdt op donderdag 28 mei samen 
met de Stichting Buurtbus Laarbeek 
en het Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
een informatiemiddag over openbaar 
vervoer.

Doel van de informatiemiddag is de 
aanwezigen uitleg te geven over de 
OV-chipkaart (hoe vraag je de kaart 
aan, hoe reis je met de kaart  en wat 
kost het). Daarbij komt ook het reizen 
met trein, bus en buurtbus ter sprake. 
Verder wordt er een presentatie over 
de Buurtbus Laarbeek gegeven. Met 
name de dienstregeling en de route 
krijgen aandacht. Ten slotte wordt 
vanuit het Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
kort ingegaan op de activiteiten die 
het Dorpsplatform ontplooit om leef-
baarheid en levendigheid in Aarle-
Rixtel te bevorderen.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30-13.45 inleiding door John Pezie
13.45-14.30 presentatie OV-chipkaart 
door Herman Bouma (Hermes)
14.30-15.15 vragen naar aanleiding 
van presentatie
15.00-15.30 pauze
15.30-16.15 presentatie Buurtbus 
door Harry de Groof
16.15-16.45 presentatie 
Dorpsplatform door Jan Dekkers

De informatiemiddag is op donder-
dag 28 mei in het MFC De Dreef te 
Aarle-Rixtel en begint om 13.30 uur. 
De middag is voor iedereen gratis toe-
gankelijk, dus ook voor niet-leden. En 
tijdens de pauze wordt er een gratis 
kopje koffie of thee aangeboden. De 
KBO hoopt dat u in grote getale aan-
wezig bent.

Jeu de Boules club ‘Ons Genoegen’ viert 25-jarig bestaan
Lieshout - De Lieshoutse Jeu de 
Boules Club ‘Ons Genoegen’ heeft 
afgelopen zaterdag haar 25-jarig be-
staan gevierd. De Club die een subaf-
deling is van de KBO Lieshout, welke 
is opgericht door Nelleke Beiaard †, 
Sjef van Heugten † en Martin van den 
Biggelaar. De laatste werd door de 
voorzitter Jan van Asseldonk hiervoor 
bedankt en kreeg een mooi cadeautje. 

Enkele leden die 25 jaar bij de club zijn 
werden gehuldigd. De jubilarissen Cor 
en Ciska Janssen en Jack Staadegaard 
kregen een bloemetje of fruitmand. 
Rien Roelofs die ook 25 jaar bij de club 
was kon door ziekte niet aanwezig zijn. 
Wethouder Joan Briels sprak namens 
de Gemeente de jubilerende club toe 
en had ook een mooie waardecheque 

meegebracht die dankbaar werd aan-
genomen. De Gemeente steunt waar 
mogelijk ook deze club. Mevrouw Van 
Hout van de Eerenbeemt sprak als vi-
cevoorzitter van de KBO ook de club 
toe en feliciteerde hun met dit jubileum 
en overhandigde ook een waardeche-
que. Daarna verrichtte zij de opening 
van de feestdag met het gooien van 
enkele jeu de boules ballen.

Alle aanwezigen begonnen toen aan 
het actieve gedeelte van die dag. Dat 
bestond uit Jeu De Boules uiteraard en 
het meedoen aan oud-Hollandse spel-
len. De feestcommissie had de leden en 
hun partners in 3 groepen ingedeeld. 
Een groep speelden de spellen en de 
andere twee groepen speelden 2 pot-
jes Jeu de Boules tegen elkaar. Jammer 
was het dat het wat miezerde maar 
dat mocht de pret niet drukken en 

iedereen gooide vrolijk zijn of haar bal-
letje. Iedereen hield de behaalde scores 
zowel bij de spellen en Jeu de Boules 
bij op een kaart. Tussendoor werd er 
genoten van een door de feestcommis-
sie goed verzorgde lunch met broodjes, 
krentenbollen en koffie of thee. De rest 
van de middag ging men verder met 
het actieve gedeelte. Na afloop wer-
den de prijzen uitgereikt aan de fees-
telingen die de meeste punten hadden 
gescoord. Ook werden er zelfs poe-
delprijzen uitgereikt. Na de bijna altijd 
traditionele loterij werd er begonnen 
aan de BBQ  deze door de Jumbo uit 
Lieshout/Mariahout gesponsorde BBQ 
was voortreffelijk en iedereen heeft 
daar ook van genoten. Na afloop werd 
er nog een drankje genuttigd en toog 
iedereen voldaan en blij naar huis waar 
zeker nog nagepraat wordt over deze 
zeer mooie jubileumdag.

Start nieuwe blazersklas voor 
volwassenen
Aarle-Rixtel - Harmonie De Goede 
Hoop in Aarle-Rixtel heeft de afgelo-
pen jaren ongeveer 50 volwassenen 
in de gelegenheid gesteld om op la-
tere leeftijd nog een muziekinstru-
ment te leren bespelen. En met veel 
succes, want hieruit zijn 2 enthousi-
aste orkesten ontstaan, het OJO en 
La Banda,  die elke week repeteren in 
De Couwenbergh en een paar keer per 
jaar optreden.

Op de vraag, hoe de muzikanten van 
deze 2 orkesten de afgelopen jaren 
hebben ervaren om met muziek bezig 
te zijn, kregen zij de volgende reacties: 
samen muziek maken is leuk!, je bent 
nooit te oud om een instrument te le-
ren bespelen, ik heb spijt dat ik er niet 
eerder mee begonnen ben, ontspan-
nend en inspirerend tegelijk, gewoon 
ontzettend leuk om met een groep 
samen muziek te maken, steeds meer 
te kunnen, samen te groeien en het is 
nog gezellig ook bovendien!

Ze hebben van diverse ouders, waar-
van de kinderen meedoen met het 
project Muziek=Cool, de vraag gekre-
gen of ze weer een nieuwe blazersklas 

op willen  starten, maar ook andere 
mensen hebben hun interesse ge-
toond. Er zijn nu al 7 mensen die zich 
hebben aangemeld, maar het zou na-
tuurlijk mooi zijn als ze  nog meer ge-
interesseerden hebben!

Dus heb je al zo vaak gedacht: het 
lijkt mij ook leuk om een instrument 
te kunnen bespelen, wacht dan niet 
en meld je nu aan. Iedereen start op 
hetzelfde niveau en dat maakt het juist 
nu zo gemakkelijk om mee te doen. Bij 
voldoende belangstelling wil men in 
september deze blazersklas starten.

Heb je belangstelling om alsnog je 
muzikale talenten te ontwikkelen, 
neem dan contact op met de secretaris 
Marieke Bouwman, tel. 06-51774142 
of mail secretaris@harmonie-dgh.nl. 
Ook voor vragen kun je bij haar te-
recht.

Door je belangstelling kenbaar te ma-
ken, verplicht je je nog tot niets. Het 
gaat er in eerste instantie om te weten 
of er überhaupt belangstelling is. Met 
de belangstellenden wordt dan in juni 
een informatieavond belegd.

Zaterdag 23 mei 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Martien van den 
Heuvel (mged), Theo Berkvens (mged), Driek 
en Miet Bunthof-Rooijakkers en kleinkind 
Henri, Jan en Dilia Timmers-Bunthof.

Zondag 24 mei

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor O.L. Vrouw 
Presentatie
Intenties in deze viering voor: Jo Daniëls–
Gijsbers (trouwdag) en Hansje (verj), Jan en 
Marc van Stiphout, Ben Sibon (par), Martien 
van der Linden, Adriaan Loomans (trouwdag), 
Jan Hornes (verj/par), Klara en Antoon van 
den Heuvel (par), Overleden ouders Vereijken–
Verhagen (verj), Klaas Verhagen (verj/ jrgt), 
Jan en Christien van der Asdonk–Kuijpers 
(trouwdag), Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar 
(mged), Carel van den Biggelaar (mged), Miet 
Truus en Jan van Dooren (Fund), Martien Poels 
(mged), Mina Dekkers-Daniëls (jrgt), Noud 
Vermeulen (mged), Harrie van Lankvelt, Jan 
Aalders. 

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Mien en Bert van 
der Linden (verj), Coen van de Vossenberg, Will 
Toussaint-van Wingerden, Monique Swinkels-
Haven, Frans en Nolda Verhagen, Agnes 
Verschuren-Colen, Frans en Mina van der Horst-
Huijbers (verj), Jaan Jansen-van de Burgt, Nellie 
en Jan Leijten en zoon Wim, Frida Heesakkers-
van den Hurk (nms Vrouwenbeweging), Jan 
en Christien Lammers, Clara Oosthoek-van 
Neerven (nms Vrouwenbeweging), Mien 
Bosma, Dora van de Laar en overleden fami-
lieleden Van de Laar-Wienforth, Thies en Betje 
Vogels-Iven, Lorenz en Mia Theuer-Gerlach.

Maandag 25 mei 

10.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Tweede Pinksterdag
Eucharistieviering met samenzang

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 26 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 27 mei

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

14.00 Aarle-Rixtel Mariakapel Bosscheweg
50 jarig huwelijksviering Harrie en Marie 
Verbakel-van der Zanden

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 28 mei 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

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

Vrijdag 29 mei 

14.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Huwelijksviering Dennis de Groot en Laura 
Merks

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

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

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

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

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
olvpres1@onsmail.nl 
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
23 t/m 29 mei 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

2e Pinksterdag
(25 mei)
geopend 

van 12.00 
tot 17.00 uur 
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 
Mariahout en Lieshout achter Jos 

Martens en Zn.
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Aarle-Rixtel - Op de 38ste Dorpsfeesten 
in Aarle-Rixtel werd weer groots uitge-
pakt door de organisatie. Terwijl in an-
dere delen van Laarbeek gezocht wordt 
naar nieuwe manieren om het dorpsge-
voel bij de bewoners te activeren, is de 
belangstelling voor de feesten onver-
minderd groot.

Jaarmarkt
Het beproefde jaarmarktconcept werd 
gebruikt om een begin te maken met 
de feesten. Naast enkele Aarle-Rixtelse 
ondernemers waren er ook een groot 
aantal typische jaarmarktkramen te 
vinden. De verkoop van oude boeken, 
porselein en tuinkabouters gaf de markt 
extra sfeer. Daarnaast zorgde het prima 
weer voor een belangstelling voor ham-
burgers, kippenpoten en meer van dat 
lekkers. Een gezellige drukte aan het 
begin van de feesten.

Vrijdag
De vrijdagmiddag was voor de jeugd. In 
kleurige uitmonsteringen bevolkten zij 
het podium. Veel kinderen waren ver-
kleed als snoepjes, variërend van zuur-
stok tot spek. De uitslag van dit onder-
deel: 1. Troef 2. ‘t Clubke 3. JAC

Op vrijdagavond vond de ‘kwis’ voor 
de volwassenen plaats. Al enkele ja-
ren wordt dit gepresenteerd door Nico 
Verbakel. Hij weet samen met enkele 
andere organisatoren de avond prima te 
leiden. De vragen zijn ook bedacht door 
Nico. Een prima afwisseling van weetjes 

over de directe leefomgeving wordt 
afgewisseld door kennis over bekende 
Nederlanders of algemene kennis over 
al dan niet met sluiting bedreigde win-
kelketens in Nederland. Maar ook een 
vraag als: ‘Met welke BNN’er ging Katja 
Schuurmans vreemd?’ passeerde de re-
vue. Opvallend is het grote aantal jeug-
dige deelnemers. Dat zij op een andere 
manier met vragen omgaan is bekend. 
Werd er vroeger veel gegraven in men-
selijke geheugens, tegenwoordig wordt 
het internetgeheugen geraadpleegd 
op alle mogelijke manieren. Vragen op 
een beeldscherm worden met een mo-
bieltje gefilmd om eventueel nog eens 
bekeken te worden in de groep. Er is 
doorlopend Wifi in de tent aanwezig, 
om de laptops bij praktisch alle groepen 
te verbinden met de buitenwereld. De 
organisatie probeert op deze verande-
rende situatie in te spelen door steeds 
leden met een specialisme op het podi-
um vragen te laten beantwoorden. Dan 
is het contact met de groep - en vaak 
ook het internet - niet meer aanwezig 
en komt parate kennis om de hoek kij-
ken. Gelukkig wordt de gezelligheid 
niet vergeten en onder het genot van 
een drankje geniet iedereen even later 
van een hilarische stoelendans op het 
podium rond een in aantal steeds af-
nemende hoeveelheid Bavaria-kratjes. 
Erg gezellig met leuke lichteffecten met 
veel inbreng van de deelnemers flitst de 
‘kwis’ voorbij en later wordt alles on-
der het genot van DJ-muziek nog eens 
doorgesproken. Uitslag van de quiz: 1. 
Kiele Kiele 2. Totheloo 3. ’t Clubke 

De zaterdagavond is al jaren gereser-
veerd voor de optredens van de groe-
pen. Ze moeten een act neerzetten, die 
aan een thema moet voldoen en die 
aan een tijdslimiet is gebonden. Een 
groot aantal prachtige optredens was 
het gevolg. Uitslag hiervan: 1. Troef 2. 
‘t Clubke 3. JAC 

Zeskamp
Op zondagmiddag werd de zeskamp 
georganiseerd. Buiten Aarle-Rixtel zul-
len niet veel mensen op de hoogte zijn 
van de spellen ‘buisbal’ of ‘kaasdrager’. 
Het eerste spel is nog wel uit te leggen; 
op een met twee handvatten verticaal 
gehouden buis moet een bal op een par-
cours in evenwicht worden gehouden. 
Maar een spel als ‘kaasdrager’ heeft 
niets met kaas te maken, maar meer 
met grote blikken en een tennisbal. 
Ook de plank, waarop het geheel staat, 
wordt op een heel andere manier dan in 
Alkmaar gebruikelijk is, gedragen. Wel 
wordt de snelheid van de kaasdragers 
door de deelnemers geëvenaard, al is 
het dan niet met dezelfde pinguïnloop 
als hun West-Friese voorbeelden. Bij 
de sponsbroekrace is het de bedoe-
ling om zoveel mogelijk water over te 
brengen. Dat dit moet gebeuren met 
een Spongebob-achtige sponsbroek is 
de moeilijkheid. De deelnemers moeten 
hun met sponzen versierd zitvlak in een 
met water gevulde speciekuip dompe-
len om de aldus verkregen voorraad te 
dumpen in een 25 meter verder staand 
verzamelvat. Een ander onderdeel is de 
menselijke kruiwagen, waar tweetal-
len elkaar moeten dragen en wat hoge 

eisen stelt aan de lichaamskracht van de 
deelnemers. Alle deelnemende teams 
moeten zowel uit mannen en vrouwen 
bestaan en ze worden ook steeds ge-
mengd ingezet tijdens alle spellen. Bij 
de zeskamp was de uitslag als volgt: 1. 
‘t Clubke 2. Blitz 3. Totheloo 

Geslaagd
De vele deelnemers, het - meestal - 
mooie weer, de goede organisatie en 

het enthousiasme van alle aanwezigen 
waren de ingrediënten voor wederom 
vier fantastische dagen in Aarle-Rixtel. 
Algemene uitslag: 1. ‘t Clubke 2. Weinig 
Kans 3. Totheloo

Kijk op www.mooilaarbeek.nl/fotos 
voor alle foto’s en op pagina 17 in deze 
krant voor de fotopagina. 

Elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur bij Café Zaal vd Burgtm.u.v. vakanties. Deelname is geheel vrijblijvend en gratis!

CAFÉ
Kind in eigen 

kracht zetten
Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Gesneden 

Snijbonen

1+1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons 

per doos 0.79

Tasty Tom 500 gram 0.99
Nectarines 500 gram 1.49

Tasty Tom 500 gram 0.99
Komkommer 2 stuks 0.79

Aanbiedingen
dinsdag - woensdag

Voor elk wat wils tijdens de Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel
Fotograaf:Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Joost Duppen

behalve op geraniums

De cultuuravond op zaterdag 

Zeskamp voor de jeugd Jaarmarkt Aarle-Rixtel 

Hart voor de bibliotheek? Werk mee aan onze toekomst!
Bibliotheek De Lage Beemden zoekt een 

Voor 24 uur per week. 
Lees meer en solliciteer: 
www.bibliotheeklagebeemden.nl

Voor 24 uur per week. 

Manager
vestigingen 
& programmering
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Laarbeeks tintje aan Tuinenfestival 2015
Appeltern/Laarbeek - Onder het 
toeziend oog van een grote groep 
Laarbeekse bezoekers werd afgelopen 
zaterdag in het Gelderse Appeltern 
het Tuinenfestival 2015 geopend. De 
interesse uit Laarbeek was niet zon-
der reden. Beek en Donkenaar Tom 
Poppelaars presenteerde in het be-
kende tuinideeënpark het resultaat 
van zijn eigen tuinontwerp, dat begin 
dit jaar door een jury met negen an-
dere ontwerpen werd geselecteerd uit 
vele ideeën.

Het is dit jaar precies 125 jaar geleden 
dat de bekende Nederlandse schilder 
Vincent van Gogh overleed. Het fes-
tival heeft daarom dit jaar als thema 
‘Een tuin voor Vincent’. Tijdens de 
feestelijke opening kwam directeur 
Ben van Ooijen hierop terug: “De 
kunstenaar heeft iedereen niet alleen 
leren kijken naar de wereld, maar heeft 
in zijn kunst de bloemen, de tuinen en 
het landschap als grote thema’s ge-
bruikt.”

Ook Poppelaars liet zich inspireren 
door een schilderij van Van Gogh: “Ik 
heb me laten inspireren door het schil-
derij Hotel de Ville, het stadhuis. Van 
Gogh schilderde dit doek in 1890 in 
Auvers sur Oise, Frankrijk. In dit dorp 
werd op 14 juli uitbundig de nationale 
feestdag gevierd. De sfeer van het 
doek is uitbundig, expressionistisch”, 
zo liet de ontwerper eerder weten in 
deze krant.

Maanden werk
De tuin is niet alleen het resultaat van 
een goed ontwerp, maar ook van 
maanden werk. Tijdens die werkzaam-
heden stond hij er niet alleen voor. Zo 
wierf hij sponsoren en kreeg hij hulp 
van een aantal bedrijven: “Dankzij die 
hulp en natuurlijk de steun van vrien-
den, familie en kennissen is het gelukt 
om de tuin vorm te geven zoals ik de 

tuin voor ogen had.” Het was dan 
ook bijna als vanzelfsprekend dat deze 
groep aanwezig was bij de officiële 
opening, die werd verricht door Tiny 
en Jo van Gend, trotse grootouders. 
Trots was er ook bij de Beek en Donkse 
Mark van der Aa. Met zijn bedrijf nam 
hij een groot deel van de aanleg voor 
rekening.

Internationaal
Tevredenheid was er niet alleen bij de 
ontwerper zelf. Ook bezoekers wa-
ren lovend over de manier waarop 
de tuin is ingericht. Het prestigieuze 
Tuinenfestival is niet alleen in trek bij 
Nederlanders. Ook tot ver buiten de 
landsgrenzen wordt grote interesse ge-
toond. Bij de opening waren zaterdag 
diverse buitenlandse gasten te vinden. 

Ook Poppelaars heeft al gemerkt dat 
zijn ontwerp niet alleen in Nederland 
in de smaak valt. Zo ontdekte hij dat 
zijn ‘Bal Populaire’ sinds kort ook te 
bewonderen is op een Japanse web-
site: “Ik wist dat Appeltern internati-
onaal een grote naam is, maar het is 
natuurlijk heel verrassend en vooral 
eervol om je eigen ontwerp terug te 
zien op een Japanse website.”

Meer informatie
De tuinen van Tom en de andere 
ontwerpers zijn nog langere tijd in 
Appeltern te bewonderen. Kijk voor 
meer informatie over het festival op 
www.appeltern.nl. Informatie over de 
ontwerpen van Tom vind je op 
www.tuinstudiotom.nl.

Jo en Tiny van Gend verrichtten de opening.

Apothekersassistente José 
Goossens met pensioen

Beek en Donk - De zeer gewaardeerde 
apothekersassistente en collega José 
Goossens neemt na bijna 46 jaar ge-
werkt te hebben als apothekersassis-
tente, waarvan bijna 30 jaar in Beek en 
Donk, afscheid van de apotheek.

Ze is voor veel mensen een vertrouwd 
gezicht aan de balie. José is een kundige, 

betrouwbare en vooral lieve collega. Alle 
collega’s en vele oud-collega’s willen haar 
een fijne tijd wensen samen met haar 
man Harrie en haar familie. Donderdag  
21 mei is het de laatste werkdag van José 
in de apotheek. Namens de collega’s; 
“Geniet van je pensioen, je hebt er hard 
voor gewerkt al die jaren. En je was er 
altijd. Bedankt voor alles.”
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Vrijwilligerspenning tweemaal uitgereikt in Mariahout

Rommelmarkten zijn nog altijd in. 
Op vakantie wordt dit met een 
deftig woord ‘Brocante’ aangeduid 
waar je struikelt over de kramen met 
schoenen, shirts, riemen en over-
vers fruit. Of over meubels met een 
verhaal. Ook in Laarbeek kunnen we 
er wat van. Slenterend over een van 
deze de plaatselijke rommelmarkten 
valt mijn oog op een bak met elpees. 
De nostalgie druipt er van af, toen 
werd er nog werk gemaakt van een 
kleurrijke veelzeggende spannende 
hoes. “Hé Skauwe, koop toch een 
cedeetje, dat is de nieuwe elpee”, 
hoor ik ergens achter me. Alles moet 
zo nodig nieuw.   
Vooral in de reclameslogans wordt 
gegooid met nieuwigheden. 
Schreeuwende leuzen voor nieuwe 
auto’s, brillen, wasmiddelen en 
ondergoed. ‘Nu, nieuwe beugel-
bh’s, 3 voor € 10,00, daar kun je 
ze toch niet voor laten hangen?’ 
Vaak oude wijn in nieuwe zakken. 
Een wijsgeer zei ooit: Je hebt twee 
soorten dwazen. De eerste zegt: 
‘Het is oud, daarom is het goed’. 
De tweede zegt: ‘Dit is nieuw, 
daarom is het beter’. Wie gelijk 
heeft zullen we nooit weten. Het 
is moeilijk te bepalen en ook erg 
verwarrend. Neem deze: ‘geen 
nieuws, is goed nieuws’, ‘nieuwe 
rondes, nieuwe kansen’, of ‘nieuwe 
heren, nieuwe wetten’. Het spreekt 
elkaar allemaal tegen. Innovatie, 
changemanagement, vernieuwing. 
Mensen hebben vaak weerstand 
tegen veranderingen. Dus moet het 
gemanaged worden. 
Bij de homobeweging is ook een 
nieuwe trend. De functie van 
de gay-bar verandert, maar de 
behoefte blijft. Vernieuwing is het 

toverwoord in het uitgaansleven 
voor gays. Paars is het nieuwe 
roze. Iedereen is welkom, wij 
kennen geen minderheid. In de 
kapperswereld kan men uiteraard 
niet achterblijven, sterker nog, daar 
willen ze voorop lopen. Nieuwe 
kapsels, nieuwe trends. Sta je nog 
met een pincet voor de spiegel 
om je grijze haren er tussenuit te 
trekken. De uitgroei fanatiek te 
verven omdat je geen oud mens wil 
lijken. Dat hoeft helemaal niet meer. 
Eigenlijk zou je dus trots moeten zijn 
op je eerste grijze haren en ze 
moeten koesteren. Grijs is het 
nieuwe blond! Met trots loop 
ik over de rommelmarkt en in 
gedachten hoor ik: ‘Skauwe, ik 
heb eerbied voor jouw grijze 
haren.” Grijs is inspirerend.
Verandering van spijs doet 
eten. De talloze kookpunten, 
kookprogramma’s en 
als paddenstoelen 
opkomende tv-koks zijn 
er het levende voorbeeld 
van. Superfood, good 
food, lekker voor de 
maag en voor de neus. 
Lekker kijken maar ook 
te veel zitten. Zitten is het 
nieuwe roken. Dichtslippende 
vaten, overbelaste gewrichten 
en te hoge bloeddruk. Dus 
slecht voor de gezondheid. 
Dus sporten en bewegen, doe 
mee aan de spectaculaire Color 
Fun! Advies van Skauwe: loop 
eens wat meer en verwen je 
voeten. Onze voeten leggen 
in een mensenleven gemiddeld 
128.000 kilometer af, 3 keer de 
aarde rond. 

Nieuw Volgens P. Skauwe
COLUMN

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Botermalse varkenshaas
500 gram

7.49

4.99
kilo 9.98W 21 - Aanbiedingen gelden van maandag 18 t/m zaterdag 23 mei 2015. 

Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

 Riny de Groot en  Henk van Duijnhoven tonen trots hun Vrijwilligerspenning

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Mariahout – Tijdens de jaarverga-
dering van Carnavalsvereniging De 
Heikneuters in Buurthuis Mariahout, 
reikte wethouder Frans van Zeeland op 
maandag 18 mei namens het college 
van burgemeester en wethouders de 
Vrijwilligerspenning van de gemeente 
Laarbeek uit aan Henk van Duijnhoven 
en Riny de Groot. 

Henk van Duijnhoven ontving de 
Vrijwilligerspenning voor zijn jarenlan-
ge inzet voor Carnavalsvereniging De 
Heikneuters.

Activiteiten
De heer  Van Duijnhoven is sinds 2000 
vrijwillig actief bij carnavalsvereniging 
De Heikneuters. Hij is in het jaar 2000 
begonnen als Prins Carnaval en hij heeft 
zich vanaf die tijd op diverse manieren 
verdienstelijk gemaakt. 

Zo was Henk gedurende veertien jaar de 
beheerder van de betonnen Heikneuter 
en zorgde hij als zodanig voor de opslag. 
In diezelfde periode maakte hij deel uit 
van de Prinsencommissie. Bijna alle ver-
gaderingen van de Prinsencommissie 
vonden bij hem thuis plaats. Met een 
aantal andere vrijwilligers was hij de 
boekmaker van ‘D’n Heizot’, het car-
navalsblad van Heidurp (Mariahout). 

Maar hier bleef het niet bij. Met zijn 
artiestenbureau “Het Gedonder” heeft 
Henk vele jaren de artiesten geregeld 
die tijdens de brunch een optreden 
verzorgden. Jaarlijks regelde hij de 
kaartverkoop voor de kletsavonden 
en zorgde hij voor de zaalindeling. 
Bovendien werd jaarlijks bij hem thuis 
de Prinsenwagen voor de optocht ver-
sierd en nadien werd deze ook weer 
opgeruimd.

Bestuursfunctie
De afgelopen zes jaar is hij penning-
meester geweest van de carnavalsver-
eniging. In al die jaren heeft Henk vele 
uren van zijn vrije tijd aan de carnavals-
vereniging besteed. Doorgaans was 
hij er minimaal één uur per week mee 
bezig, maar vanaf het prinsenbal tot 
en met de carnaval was dat minimaal 
vier uur per week. Als er iets geregeld 
moest worden, kon men altijd bij Henk 
terecht. Henk legt zijn bestuursfunctie 
neer en stopt met zijn vrijwilligerswerk-
zaamheden voor Carnavalsvereniging 
De Heikneuters. Hij blijft nog wel met 
de vereniging verbonden als lid van de 
Hoge Raad. 

De heer Riny de Groot ontving de 
Vrijwilligerspenning omdat ook hij zich 
jarenlang vrijwillig heeft ingezet voor 
Carnavalsvereniging De Heikneuters.

Diverse activiteiten
De heer De Groot is sinds 1996 actief 
bij Carnavalsvereniging De Heikneuters. 
Riny werd in 1999 gekroond tot Prins 
Carnaval en was daarna vier jaar lang 
als Grootvorst actief. Hij was dertien 
jaar actief als presentator van de klets-
avonden en hij heeft diverse jaren de 
verlichting tijdens de kletsavonden ver-
zorgd.
Riny is negen jaar lang voorzitter ge-
weest van De Heikneuters en was vier 
jaar vicevoorzitter. Ook heeft hij drie 
jaar in de jeugdcommissie gezeten. Hij 
heeft enkele jaren meegedaan aan de 
kletsavonden in het Heidurp en vele ja-
ren heeft hij voor de vereniging meege-
daan met het liedjesfestival van Omroep 
Kontakt. Riny  was tevens jarenlang lid 
van de Prinsencommissie.

Vrije tijd
Riny heeft veel van zijn vrije tijd aan de 
carnavalsvereniging besteed. In de jaren 
als voorzitter besteedde hij gemiddeld 
twee tot drie uur per week aan de ver-
eniging. Altijd vond hij wel een gaatje 
om iets te kunnen betekenen voor de 
club. Niets was hem teveel. Vooral in de 
periode van zijn voorzitterschap heeft 
hij veel voor de vereniging betekend. 
Riny legt nu zijn bestuursfunctie neer 
maar blijft nog wel met de vereniging 
verbonden als lid van de Raad van Elf.

Pioniersweg 29  Mariahout  06 - 348 43 056

Electro technisch 
bureau voor de 

particulier, 
agrarische sector 

en industrie
Theo Versantvoort
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op een waardebon van 
Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00 

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Ria Tijssen

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Ellen Vlemmings

€15,00waardebonvoor de winnaar

SudokuEasy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

de razende reporter

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

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

Jaarmarkt Aarle-Rixtel
Woordzoeker
ACCURAAT

ADHESIE

ARCHIPEL

CONSTERNATIE

ELEMENTAIR

EPOQUE

FIDUCIE

GEAGITEERD

HAUTAIN

HERMETISCH

IDYLLISCH

ILLUMINATIE

INCOGNITO

JOBSTIJDING

LUMINEUS

NETELIG

NIVELLERING

ONTLUISTEREND

OPTORNEN

PALPATIE

POSTSCRIPTUM

PRAGMATISCH

QUARANTAINE

RESTITUEREN

SOTERISCH

XANTIPPE

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ONTLUISTEREND CONSTERNATIE POSTSCRIPTUM
ILLUMINATIE JOBSTIJDING NIVELLERING
PRAGMATISCH QUARANTAINE RESTITUEREN
ELEMENTAIR GEAGITEERD HERMETISCH
IDYLLISCH INCOGNITO SOTERISCH
ACCURAAT ARCHIPEL LUMINEUS
OPTORNEN PALPATIE XANTIPPE
ADHESIE FIDUCIE HAUTAIN
NETELIG EPOQUE

Er is weer Graskaas bij ’t Verswarenhuys: kaas die gemaakt wordt van de melk van het eerste, malse 
lentegras dat de koeien grazen na een lange winter op stal wordt graskaas genoemd. Omdat het verse 
gras weinig stugge vezels bevat, is de eerste lentemelk extra romig en bevat deze zachter melkvet dan 
normaal. Noord-Hollandse Graskaas: jonge kaas die heerlijk vol en romig van 
smaak is. Noord-Hollandse Graskaas met het Rode Zegel is gemaakt van 
100% Noord-Hollandse lentemelk, volgens het oorspronkelijke Noord-
Hollandse recept. Deze week, kilo Noord-Hollandse Graskaas: € 6,95! De 
presentatie van de Graskaas in de winkel wordt mede mogelijk gemaakt 
door Kunstgrasland.  ’t Verswarenhuys, eten van vandaag!

MOOI GEZOND Mooi & Gezond: Er is weer Graskaas!

Leuk voor High Tea: taart met gerookte zalm

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Deeg:
• 200 gr bloem
• ½ tl Zout
• 100 gr koude boter
• 2-3 el Koud water
• Taartvorm 24 cm.

Vulling:
• 125 gr gerookte zalm
• 3 eieren
• 2 dl crème fraise
• 1 el Tomatenpuree
• 2 el fijn gesneden 

bieslook
• Peper en zout

Zeef de bloem boven een kom en voeg het zout toe. Snijd de 
boter in kleine blokjes en voeg deze toe aan de bloem. Voeg nu 
1 voor 1 de eetlepels water toe en kneed het deeg met je handen 
tot een gladde massa. Pak het deeg in met folie en laat dit onge-
veer 30 minuten rusten. Snijd de zalm in kleine reepjes. Klop de 
eieren los in een schaal en roer er de crème fraise en tomatenpu-
ree doorheen. Breng het geheel op smaak met peper en zout. Ver-
warm de oven voor op 200 graden. Rol het deeg uit op een met 
bloem bestoven werkbank tot een ronde lap van ongeveer 30 cm 
doorsnee. Smeer de vorm in met wat boter en bestuif deze met 
wat bloem. Bekleed de vorm met het deeg en prik met een vork 
hier en daar wat gaatjes in het deeg. Zorg dat je ook de helft van 
de randen bedekt met deeg. Verdeel de zalm over de bodem van 
de taart en giet het eimengsel erover. Bak de taart in het midden 
van de oven in ongeveer 40 min gaar en lichtbruin. Bon appetit! 

Ingrediënten: Uitleg van recept:
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Redacteur: Martin Prick

Aarle-Rixtel – Binnenkort wordt 
zaal Van Bracht in Aarle-Rixtel ge-
vuld met de typische klanken van 
een big band. Op zondag 7 juni 
presenteert saxofonist Jos Beeren 
The Timeless Big Band.

Danszalen
Met The Timeless Big Band keert 
de toeschouwer terug naar de tijd 
van de grote big bands, zoals die 
vooral in de jaren ’30 en ’40 van 
de vorige eeuw graag geziene gas-
ten waren in de danszalen van het 
vooroorlogse Amerika. Stelt u zich 
de orkesten voor van Count Basie, 
Duke Ellington en de legendari-
sche Glenn Miller. Dat is de sfeer 
die u kunt verwachten tijdens dit 
concert. Voeg daar dan bij dat dit 
orkest is samengesteld uit topmu-
zikanten, dan kan dit optreden al-
leen maar bestempeld worden als 
een geweldige ervaring. De tijd 
van deze grote big bands ligt mis-
schien achter ons. Een ervaring als 
deze stijgt ver uit boven de kwa-
liteit van welke opname dan ook. 
De muziek die door deze groep 
ten gehore zal worden gebracht 
zal veel herinneringen losmaken. 
Wie kent bijvoorbeeld niet het 
nummer: ‘In the Mood’, dat Glenn 
Miller wereldfaam bezorgde? 

Sound
Doel van The Timeless Big Band 
was om de geest van die lang ver-
vlogen tijd terug te laten keren. Dit 
gebeurde niet alleen in Nederland. 
Ook in talloze Europese landen, de 
Antillen en zelfs in het perfect ge-
organiseerde Japan werd de band 
op handen gedragen. Ja, er staat 
‘was’ want de band speelt nu weer 
voor het eerst sinds 2010. 

Een ‘big band’ bestaat voorna-
melijk uit blazers. Een vastgesteld 
aantal saxofoons, trompetten en 
trombones zorgt voor de invul-
ling van het hart van de muziek, 
de ‘sound’. De ritmesectie bestaat 
uit een drummer, een contrabas, 
een gitaar en een piano. Soms 
treden deze instrumenten op de 
voorgrond, maar veel minder dan 
de blazers. Af en toe zie je tegen-
woordig big bands met een hoorn-
sectie, maar dat is een nieuwe ont-
wikkeling. 

Bloei
Jos Beeren is een muzikant in hart 
en nieren. Niet lang na zijn conser-
vatoriumopleiding startte hij The 
Timeless Big Band en werd vaste 
muzikant in het Metropole Orkest. 
Hij ontmoette Wim Wigt, impre-
sario uit Wageningen. Deze zag 
wel mogelijkheden voor het orkest  
dat Jos had opgericht. Onder deze 
agent bloeide het orkest van 1989 
tot 2010. Het orkest kreeg al snel 
zijn huidige naam en nam enkele 
cd’s op. Ook speelde het tweemaal 
op het North Sea Jazz Festival.

Uniek
Als u wilt genieten van de sound 
van zo’n groot orkest met lou-
ter beroepsmuzikanten, is er bin-
nenkort een unieke gelegenheid 
in Aarle-Rixtel. In zaal Van Bracht 
begint het concert van de band op 
zondag 7 juni a.s. om 14.30 uur 
in de middag. Ondersteund door 
het orkest zullen zangeres Miëtt 
Molnar en zanger Ronald Douglas 
optreden. 

De voorverkoop is gestart en kaar-
ten à € 10,- zijn te verkrijgen via 
www.wimbeerenjazzsociety.nl 

Genieten van de klanken van The Timeless Big Band in Aarle-Rixtel

De Jos Beeren Timeless Big Band

Een aandeel in elkaarOPEN DAG DIERENPARK ’T REGTER EIND 

Komende zondag 24 mei is het open dag bij Dierenpark 
’t Regter Eind. De dag begint om 11.00 uur en duurt tot 
17.00 uur. Talloze leuke activiteiten maken een bezoek 
aan deze open dag tot een ‘must’. De toegang is gratis 
en het terras gezellig. Dierenpark ‘t Regter Eind is ge-
legen achter Zorgcentrum ‘De Regt’ in Beek en Donk.  
Vandaag neemt De MooiLaarbeekKrant alvast een kijk-
je in het mooiste dierenpark van Laarbeek.

Ko�  etijd
Het is ‘toevallig’ ko�  etijd. In de kantine zitten een aantal 
vrijwilligers gezellig aan de ko�  e. Onder hen de bestuurs-
leden Ad van den Broek en Gerrit van Leuken. Ad heeft eve-
nementen en PR in zijn portefeuille. Gerrit is vooral bezig 
met de kippen en de konijnen. Het park van ongeveer 1,5 
ha groot is eigendom van de gemeente Laarbeek en wordt 
beheerd door de ‘Stichting Dierenpark Beek en Donk’. Ge-
meente Laarbeek en donateurs zorgen voor de � nanciële 
middelen om het mooiste dierenpark van Laarbeek in stand 
te houden. Ook Rabobank Peel Noord heeft een stevig aan-
deel in dit park met zijn sterk maatschappelijk karakter.

Voedertijd
Dan worden de dieren gevoerd. Vrijwilligers vullen de bak-
ken. Voorzichtig komen twee Alpaca’s kijken of er voor hen 
iets lekkers bij is. De groep herten kijkt nog even ‘de kat uit 
de boom’. “De dieren zijn vandaag wat voorzichtiger”, zegt 
Ad, “Er zijn bij het voeren meestal niet zoveel mensen aan-
wezig.” Vol trots laten Ad en Gerrit de dierenverblijven zien. 
Ze zien er brandschoon uit. “En alle gebouwen die je ziet, 
zijn gebouwd door onze vrijwilligers”, vertelt Ad. Aangeko-
men bij de Wallaby’s kijkt een jong nieuwsgierig over de 
rand van de buidel van zijn moeder. Ook Dora, de prachtige 

Lakenvelder koe, wordt niet vergeten. “Onze Dora staat voor 
‘Donatie Rabobank’”, lacht Ad.

Maatschappelijke behoefte
Het dierenpark voorziet in een grote maatschappelijke be-
hoefte. Dagelijks is het park geopend van 09.00 tot 12.00 
uur en in de zomermaanden ook van 18.00 tot 19.30 uur. 
Dagelijks wandelen er zo’n 30 à 40 bezoekers langs het hek-
werk of komen binnen. Bezoekers zijn opa’s en oma’s met 
kleinkinderen, groepen gehandicapten van de dagbeste-
ding van ‘De Hoge Hees’, bewoners van zorgcentrum ‘De 
Regt’, kinderen van het dagverblijf en schoolklassen. Beide 
bestuursleden zijn ontzettend blij met het aandeel dat Ra-
bobank Peel Noord neemt in  deze prachtige voorziening 
voor heel Laarbeek. Donaties in geld, voeding en bouwma-
terialen samen met de inzet van vrijwilligers, maken dit so-
ciale dierenpark tot een groot maatschappelijk succes.

Open dag
Tijdens de open dag kunnen bezoekers genieten van de 
dieren. “Konijnen en geiten vragen gewoon om een knuf-
fel”, zegt Ad. De bijenhoudersvereniging uit Boekel geeft 
uitleg over het bijenleven. Kleindiervereniging Oost Bra-
bant showt kippen en konijnen. De gehele dag kunnen 
bezoekers zien hoe kuikens in een broedmachine uit het 
ei kruipen. Verder zijn er demonstraties schapen scheren, 
wolspinnen en houtbewerken. Er is ook nog een leuke quiz 
voor de kinderen die zich ook nog  kunnen laten schmin-
ken. “De open dag wordt ook dit jaar dankzij onze vrijwil-
ligers weer ‘beestachtig’ goed”, lacht Ad vol overtuiging.  

Oproep
“Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom”, zegt Gerrit. 
“We zoeken zowel mensen, die willen meehelpen bij het 
verzorgen van de dieren, als vrijwilligers die liever klussen, 
timmeren of metselen.”  Aanmelden kan  op vrijdag of za-
terdag in het park, via ViERBINDEN, of via de website www.
dierenparkregtereind.nl.” Ad voegt daar nog aan toe: “En 
natuurlijk tijdens de open dag op eerste Pinksterdag”.

Rabobank Peel Noord Koppelstraat 91 Beek en Donk 0492-391919 www.rabobank.nl/peelnoord

Koe Dora

 Vrijwilligers van Dierenpark ’t Regter Eind

A.s. zondag

Open dag
Dierenpark ’t Regter Eind!
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U heeft helpen 
sparen voor Kika

Bedankt!

Dankzij u hebben wij 
totaal € 1016,50

gedoneerd,

Jumbo Lieshout  Dorpsstraat 54a, tel. 0499 - 421 617  Jumbo Mariahout Mariastraat 58, tel. 0499 - 421 228

ABL blij met besluit nieuw provinciaal bestuur rondom ‘de Ruit’ 
Met de installatie van een nieuw pro-
vinciaal bestuur, is er een streep gezet 
door het omstreden plan om ‘de Ruit’ 
rondom Eindhoven te voltooien. Met 
dit plan voorzag het vorig provinciaal 
bestuur de aanleg van de Noord-Oost 
corridor (tussen Laarbeek en Eindho-
ven, aan het Wilhelminakanaal) en de 
uitbereiding van de N279 tussen Asten 
en Laarbeek. 

De oorsprong van de plannen voert 
al meer dan veertig jaar terug. Echter, 
sinds een kleine 10 jaar zijn deze plan-
nen door de provincie in rap tempo 
concreet gemaakt. Leidend is lange tijd 
het zogenaamde ‘Bereikbaarheidsak-
koord’ geweest. In dit rapport werden 
diverse voorwaarden aangegeven die 
leidend zouden zijn voor de aanleg van 
onder andere ‘de Ruit.’ Ter hoogte van 
de kern Beek en Donk werd een tunnel 
voorzien om doorsnijding van de ge-
meente Laarbeek te vermijden en een 
maaiveldvariant werd door de regio 
niet als een optie gezien. 

Sinds enkele jaren liet de provincie dit 
akkoord steeds verder los. Voormalig 
gedeputeerde van Heugten sprak zelfs 

over een ‘studie’ i.p.v. een akkoord. 
Met de opstelling van de provincie ont-
stond er in de regio steeds meer verzet. 
Diverse gemeenten waren tegen de 
gepresenteerde plannen, en ook van-
uit de diverse belangengroepen zoals 
het IVN, Laarbeeks Landschap en Bra-
bantse Milieu Federatie waren kritische 
geluiden te horen. Ook voor Algemeen 
Belang Laarbeek (ABL) waren de ge-
wijzigde plannen onacceptabel. 

Uit de laatste gepresenteerde plan-
nen werd duidelijk dat Laarbeek moest 
bloeden. Er werden ter hoogte van Aar-
le-Rixtel geen geluidswerende maatre-
gelen meer genomen en het verlies aan 
natuur zou niet in Laarbeek worden 
gecompenseerd.  Daarnaast was er het 
grote risico van aanzuigende verkeers-
stromen door Aarle-Rixtel en mogelijk 
ook Mariahout. Tot slot werd er veel 
met cijfers gegoocheld, wat treffend 
werd weergegeven in de laatste ziens-
wijze van de gemeente Laarbeek. 

Betekent het schrappen van de plan-
nen rondom ‘de Ruit’ dat we nu ach-
ter over kunnen gaan leunen? Nee, in 
tegendeel zelfs. Wat ABL betreft zijn 

er nog steeds knelpunten in Laarbeek 
waar een oplossing voor gevonden 
moet worden. Een belangrijk voorbeeld 
is de situatie rondom de Beekse brug 
en Lieshoutseweg in Beek en Donk. De 
oversteekplaats van deze weg in Beek 
en Donk ter hoogte van het Berken-
dijkje is in onze ogen gevaarlijk en de 
doorstroming bij de Beekse brug tij-
dens spitsuren is onvoldoende. 

Het nieuwe provinciaal bestuur heeft 
in de gepubliceerde stukken duidelijk 
gemaakt dat de regio Zuidoost Brabant 
niet vergeten gaat worden. Er komt een 
focus te liggen op het oplossen van de 
verkeerstechnische problemen, de eer-
ste plannen zijn al uitgelekt. Wij roepen 
als ABL het huidige college op er zorg 
voor te dragen dat de knelpunten zo 
spoedig mogelijk worden aangepakt. 
We zullen dit actief blijven volgen. 

Namens Algemeen Belang Laarbeek:
Monika Slaets-Sonneveldt, Ron Ver-
schuren en Jordy Brouwers.

LEZERSPODIUM

Meepraten over verkeerssituaties Beek en Donk
Beek en Donk - Op verzoek van de 
Beek en Donkse gemeenschap zijn 
de Dorpsraad met ondersteuning van 
ViERBINDEN in 2010 gestart met een 
werkgroep Verkeer in Beek en Donk. 
Deze werkgroep Verkeer bekijkt, be-
spreekt moeilijke en lastige verkeers-
situaties in Beek en Donk en legt deze 
vervolgens neer bij de gemeente om 
samen te kijken wat de mogelijkhe-
den tot verbetering zijn.

De eerstvolgende bijeenkomst van 
de werkgroep verkeer vindt plaats 

op woensdag 27 mei om 19.00 uur 
in het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg 27 hier in Beek en Donk.

Alle buurtverenigingen of vertegen-
woordigers zijn uitgenodigd voor deze 
bijeenkomst. Uiteraard zijn alle inwo-
ners van Beek en Donk ook van harte 
welkom om deel te nemen.

Op woensdagavond 10 juni vanaf 
19.30 uur nemen vertegenwoordigers 
van de werkgroep Verkeer in ieder ge-
val ‘slechte’ of ‘aandachtbehoevende’ 

verkeerssituaties mee in het halfjaar-
lijks overleg met de gemeente.
 
Als u vragen of opmerkingen heeft 
over dit onderwerp of als u deel wilt 
nemen aan de bijeenkomst, kunt u 
contact opnemen met dorpsonder-
steuner Henrie Bouwmans via 
hbouwmans@vierbinden.nl of tel. 
0492-328803. Op verzoek sturen zij u 
het verslag van de vorige bijeenkomst 
die in november 2014 plaats vond.

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl
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MEIDENAVONDEN

Nadat de avonden een tijdlang afge-
schaft waren, zitten de eerste twee 
meidenavonden er bij Cendra in 
Aarle-Rixtel alweer op. Via Cendra 
kwam bij Jongerenwerk de vraag 
binnen om de meidenavonden weer 
op te starten. Vrijwilligers Wendela 
Bevers en Eva van Berlo organiseren 
met de hulp van Anneke Merks, jon-
gerenwerkster bij ViERBINDEN, één 
keer in de zes weken een meiden-
avond voor meiden vanaf groep 6. 

Leuk en leerzaam
“Wij willen zeker weten dat alle mei-
den uit Laarbeek een leuke en leer-
zame avond kunnen hebben. De 
eerste avond hebben we een make-
upavond georganiseerd voor de mei-
den. Afgelopen dinsdag kon iedereen 
haar haren laten doen”, vertelt Wen-
dela enthousiast. “De meiden dragen 
zelf de ideeën aan voor de avonden. 
Er komen nog avonden met cupcakes 
en bounceball. En alle avonden zijn 
altijd gratis te bezoeken. Behalve als 
er eventueel activiteiten buiten de 
deur georganiseerd worden. Dan kan 
het zijn dat we een kleine bijdrage 
vragen om uit de kosten te komen. 
Daarnaast krijgen de meiden iedere 
keer ranja en een koekje. En de prij-
zen van de frisdrank en chips zijn bij 
Cendra heel schappelijk. Het is de be-
doeling dat iedereen bij ons terecht 
kan”, voegt ze eraan toe. 

Dinsdagavond
De meidenavonden vinden plaats 
op dinsdag en duren van 19.00 tot 
21.00 uur. Er zijn ook plannen om de 
avonden te splitsen in groepen voor 
jongere meiden en de iets oudere 
meiden. De avonden voor de oudere 
meiden zullen dan wellicht tot iets la-
ter duren. “Maar dat moet nog uit-
gewerkt worden. Zolang het maar in 
overleg is met de meiden, en zolang 
zij maar een fijne avond hebben. Het 
draait tenslotte om hen. Zij zorgen 
voor de inhoud en vormgeving, wij 
zorgen alleen maar voor de accom-
modatie en de praktische zaken”, al-
dus Wendela.

Jongens 
De samenwerking met de basisscho-
len verloopt ook zeer goed. “Op 
onze vraag of de scholen onze avon-
den zouden kunnen promoten, heb-
ben alle scholen positief gereageerd. 
De meiden kunnen zich nu ook via 
de basisscholen aanmelden als ze 
willen komen”, aldus Eva. “De mei-
denavonden zijn zeker een succes-
verhaal. Ook de jongens die bij Cen-
dra komen, vinden het leuk voor de 
meiden, maar ze vonden dat zij toch 
ook een avond verdiend hadden. Nu 
komt er waarschijnlijk binnenkort een 
avond onder leiding van de vrijwilli-
gers Robin Essens, Ronnie Kuijpers en 
Matty van de Laar”, lacht Eva. 

Informatie 
Voor meer informatie over de mei-
denavonden, kun je contact opne-
men met de meidenavondcendra via 
facebook of via e-mail meidenavond-
cendra@outlook.com. Via e-mail of 
facebook kun je ook ideeën aanbren-
gen voor meidenavonden of je aan-
melden om mee te doen. 

Meidenavonden in trek bij Cendra

ViERBINDEN.NL

De Eerste Hulp Bij Dementie koffer
Laarbeek - Dementie is een ziekte 
die veel vragen kan oproepen. Wat is 
dementie en hoe gaat het nu verder? 
Ook als u in uw naaste omgeving ge-
confronteerd wordt met iemand met 
dementie kan het heel prettig zijn om 
informatie te hebben over het ziekte-
beeld. Hoe kunt u het beste met de 
dementerende omgaan?  

De Eerste Hulp Bij Dementie koffer 
bestaat uit foldermateriaal, boeken en 
beeldmateriaal over dementie. In de 
koffer zit niet alleen informatie, maar 
ook verhalen van lotgenoten en spel-
letjes die u samen kunt doen met de 
dementerende. De kinderboeken in 
de koffer leggen op een eenvoudige 

en duidelijke wijze aan kinderen uit 
wat dementie is. De EHBD koffer be-
vat informatie voor dementerenden, 
mantelzorgers, kinderen, familiele-
den en andere geïnteresseerden. Bij 
ViERBINDEN kunt u de EHBD koffer 
lenen. Het lenen van deze koffer gaat 
net als in de bibliotheek. De uitleenter-
mijn voor de koffer is 6 weken en alle 
informatie is ter inzage. Er zijn geen 
kosten aan verbonden, wel onderte-
kent u de uitleenvoorwaarden.  

Indien u belangstelling heeft voor de 
EHBD koffer, dan kunt u contact opne-
men met ViERBINDEN, Otterweg 27 
Beek en Donk, 0492-328803 of mail 
hbouwmans@vierbinden.nl.

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
EDC
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Wear Just Angels
Azuri

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

MAATJE MEER
X-two
Samoon

KINDERKLEDING
Baker bridge
Cks
Salty Dogs
Patrol

EN NOG VEEL MEER!

€ 49,95

MOOIE 
ZOMERSE 
JURKEN 

25e vlooienmarkt BV ‘De Bernadettebuurt’

Mariahout – Buurtvereniging De 
Bernadettebuurt houdt op zon-
dag 24 mei voor de 25e keer de 
vlooienmarkt op 1e Pinksterdag. 
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei 
gaan de buurtleden nog bruikbare 

spullen ophalen in Mariahout en 
omstreken. 

Deze spullen worden op zondag 24 
mei van 9.30 tot 13.00 uur uitge-
sorteerd aangeboden in het rustieke 

openluchttheater. Deze gezellige 
markt, waar de kinderen kunnen spe-
len en de ouders gebruik kunnen 
maken van het terras, wordt elk jaar 
druk bezocht. De entree bedraagt 
€1,50 per persoon (tot 12 jaar gratis).

Archieffoto van de vlooienmarkt in Mariahout 
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Een maand hadden ze de tijd om 
de klus te klaren. Op dezelfde loca-
tie aan de Wilhelminaweg in Beek 
en Donk moest alles naar het linker 
gedeelte van het pand verhuisd wor-
den. Een compleet nieuwe show-
room, met huiskamers, zodat het pu-
bliek kan zien hoe de opstellingen in 
het eigen interieur zijn toe te passen.

“Het is veel overzichtelijker gewor-
den en de winkeloppervlakte is ei-
genlijk net zo groot gebleven”, ver-
teld eigenaresse Judith van Schijndel 
enthousiast over haar nieuwe show-
room. “Zowel boven als beneden to-
nen we een grote collectie originele 
en eigentijdse meubelen, die we uit 
vele windstreken halen. Ook is ons 
assortiment bankstellen behoorlijk 
uitgebreid, maar is de sfeer net zo 
gemoedelijk als voorheen. Het aan-
bod is echter wel beter te overzien.”

Van Schijndel werkt al langer samen 
met een Nederlandse fabriek in In-
donesië, waarmee ze samen steeds 
nieuwe meubellijnen ontwerpen. 
“Sinds kort werken we met het zoge-
naamde trees4trees programma. Dat 
houdt in dat voor iedere boom die in 
Indonesië gekapt wordt, geld opzij 
gaat voor herbebossing, verbetering 

van het milieu door onderwijs en het 
helpen van lokale gemeenschappen. 
Dit is iets waar we best trots op zijn”, 
aldus Judith.

“Samen sterk, dat is ons motto. 
Daarom zijn we ook heel blij dat op 
onze voormalige locatie Formido 
Deco Bouwmarkt haar deuren opent. 
Ook zal Timberwoods met haar op 

maat gemaakte keukens en badmeu-
belen in het pand gevestigd blijven.”

Kom ons gauw bezoeken, de koffie 
(of thee) staat klaar!

Van Schijndel, Passie voor Wonen   
Wilhelminaweg 3, 5741HL Beek en 
Donk   www.vanschijndelwonen.nl

Marieke de Groot
Korenmijt 19B, Beek en Donk | 06 - 345 413 82 

info@top-flowers.nl | www.top-flowers.nl 

- Bruidswerk
- Rouwbloemwerk
- Bedrijfsbloemwerk
- Thematische workshops
- Alle overige bloemwerkstukken
   Op bestelling, gratis bezorgd.

Lekker, Vers en Voordelig! 

eten van vandaag

Ac
tie

s 
zi

jn
 g

el
di

g 
zo

la
ng

 d
e 

vo
or

ra
ad

 s
tr

ek
t, 

ge
ld

ig
  v

an
 2

1 t
/m

 2
7 

m
ei

 2
0

15

KILO 

€3,95

KILO  

€7,98
INDISCHE 
BALLETJES

VARKENSHAAS HOLLANDSE BIEFSTUK GEPANEERDE SCHNITZELS
Van Heyde Hoeve varkensvlees 
uit Nuenen

Van Stroj rundvlees 
uit Castenray 

GEMENGD 
GEHAKT

3,95

GEMENGD 
GEHAKTGEHAKT

ALLE SOORTEN 
VINKEN

7,98

Van Heyde Hoeve varkensvlees 
uit Nuenen

€7,987,98

uit Nuenen
Van Heyde Hoeve varkensvlees 
uit Nuenen

ALLE SOORTEN 
KILO 

€7,98
ALLE SOORTEN 
VINKENVINKEN

4 HALEN 
3 BETALEN

INDISCHE 

HOLLANDSE BIEFSTUK 
Van Stroj rundvlees 
uit Castenray 
Van Stroj rundvlees 
uit Castenray 

KILO 

€9,98

4 HALEN 
3 BETALEN

Uit eigen grill
KIPPENBOUTEN

GRATIS 
MAALTIJDLOEMPIA 

BIJ 500 GRAM SLAGERS 
BAMI OF NASI 

BALLETJES
BIJ 250 GRAM, 
150 GRAM 
GRATIS!

Piet van Thielplein 5  |  5741 CP Beek en Donkl  |  T: 0492 461687  |  W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...Op zoek...
Dit vrolijke duo is Sam en 
Teuntje. We zijn voor hen op 
zoek naar een baasje waar ze  
samen mogen komen wonen. 
Sam, een gecastreerd reutje, en 
Teuntje zijn vader en dochter. 
Deze 2 Boomertjes zijn een erg 
lief en aanhankelijk stel en dol 
op het krijgen en geven van 
knuffels. Ook vinden ze het 
heerlijk om actief bezig te zijn 
en staan ze te trappelen van 
ongeduld als ze met je mee 
mogen gaan wandelen.  

Bent u een wandelliefhebber 
en heeft u een mandje voor 
twee beschikbaar voor Sam en 
Teuntje? Neem dan contact 

op met onze dierenopvang, tel. 0492-381490 of kijk op onze site, 
www.voorstegrootel.nl 

Naam:        Sam en Teuntje
Leeftijd:    10 en 7 jaar

Bart Driessen
Metsel Timmerwerk

Aanbouw
Verbouw

Renovatie
Terrasoverkappingen
Zolderverbouwingen

www.driessenbouwservice.nl
0620978305   bmt.driessen@gmail.com

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

Maandag 25 mei (2e pinksterdag)
geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Van Schijndel, Passie voor wonen in nieuwe showroom
Advertorial
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Gefeliciteerd

Marieke

met je 
verjaardag

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:
Lieke van Oorsouw 

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

Het leven van een paar Nederlanders 
die naar Spanje verhuizen, gaat niet al-
tijd over rozen. De Spaanse zon maakt 
heel erg veel goed maar soms zakt de 
moed je ook wel eens even in je schoe-
nen of liever gezegd slippers in ons ge-
val. Natuurlijk is het allemaal erg leuk 
en spannend om te ervaren hoe het 
loopt met onze B&B, of mensen ons 
kunnen vinden en wanneer er weer 
een nieuwe boeking binnenkomt. 
Maar zo na 3 maanden Spanje ma-
ken we de ‘tussentijdse’ balans op en 
moeten we ook concluderen dat we 
menig tegenslagje te verwerken heb-
ben gehad. Om er maar eens een paar 
nader toe te lichten. Het begon met 
de verwarming die niet functioneerde 
waardoor we 2 weken heel dicht te-
gen elkaar moesten kruipen om warm 

te blijven; is wel goed voor je huwe-
lijk overigens. Toen we ijverig aan de 
slag gingen, o.a. met de tuin, bleek 
de accu van de overgenomen gras-
maaier de geest gegeven te hebben. 
Niets om je heel druk over te maken, 
maar toch een week wachten omdat 
de accu niet voorradig was. Dan de 
invoering van ons ‘wagenpark’. De 
BMW is, na 2 maanden, ‘verSpaanst’ 
maar de bus nog steeds niet omdat 
de ITV (Spaans keuringsstation) van 
het RDW een formulier wil hebben wat 
volgens de RDW sinds 2002 Europees 
geregeld is en niet meer nodig is, maar 
breng dat het mannetje hier in Spanje 
maar eens aan z’n verstand. Gevolg, 
met de bus mogen we nog steeds niet 
rijden. Een week of 3 geleden had-
den we ineens geen stroom meer in 
het B&B gedeelte. De ‘Co-generator’, 
want zo heet het apparaat dat de B&B 
van stroom voorziet, is ermee gestopt 
en we hebben nu 4 monteurs hier ge-
had, die ernaar kijken, vervolgens heel 
veel bellen en er dan nog eens naar 
kijken en dan zeggen dat ze denken 
te weten wat het probleem is, maar 
tot op heden is het niet opgelost en is 
er voor de B&B een noodvoorziening 
gemaakt om toch stroom te hebben. 
Denk je het wel even gehad te heb-
ben, komt ‘Maya’ op bezoek! Ja, je 
kent haar wel, Maya de Bij, met haar 
10.000 vriendjes en vriendinnetjes en 
hebben we een imker moeten zoeken 

die dit immens grote bijennest inclusief 
Maya ‘her self’ meegenomen heeft. 
We hebben ons de afgelopen maan-
den zeker niet hoeven vervelen, maar 
gelukkig, zij het met veel 
‘Catalaans’ geduld,  wordt alles (uit-
eindelijk) opgelost en komt het toch 
steeds weer goed.

Hasta Luego
Denny & Imca van Lankveld
www.elranxo.com

Luchtpost

spanje

Ook wat tegenslagen ... 

BEL DE SPECIALIST
Geen vervoer of geen tijd? Wij kun-
nen al uw overtollige spullen naar de 
milieustraat brengen, groot of klein. 
Voor meer info: V+V Handelsonderne-
ming. Tel. 0492-464791 of 06-30615708

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

AANGEBODEN

www.cateringdekannelust.nl
•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493

Hulp aangeboden in de huishouding. Tel. 
06-18542878

Kun je wat extra bijles of studiebegeleiding 
gebruiken? Ik geef o.a. Wiskunde, Eng-
els en Duits bijles. Voor meer info: 
lisa_123@hotmail.nl

ATTENTIE
Lieve Teun en Loes, zorg dat je zondag om 
09:00 uur helemaal klaar bent en houdt 
jullie brievenbus in de gaten.

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

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

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

Kringloopwinkel Oost-Brabant (J. Bruijn-
seels) haalt nog altijd zoals vanouds uw 
gebruikte goederen op. Bellen naar 0492-
368747. Winkel open van ma. t/m za. 9.00 
– 16.00 uur. Leije 6, Gemert

Gezocht: Oude spijkerbroeken voor de 
Zeskamp, afgeven (of in de voortuin zetten) 
bij de Goudsbloemstraat 22, Beek en Donk

Ik ben op zoek naar een bruikbare parasol. 
Tel. 0492-773120 

Nette, werkende, niet rokende vrouw 
(48) zoekt woonruimte te huur in Beek en 
Donk. Tel. 06-53166066 b.g.g. voicemail 
inspreken aub

Gevraagd: munten uit het buitenland voor 
mijn hobby. Alles is welkom. Ik kom ze 
graag ophalen. Tel. 06-13883676.

OVERIG
Tapijtmidgetgolfbaan 18 holes, € 4,- p.p. 
Kinderen tot 4 jaar zijn gratis. De Rekken-
donken Liempde 0411-631474

TE HUUR  
Appartement te huur in Beek en Donk. Het 
is een ruim appartement met veel lichtinval 
in de woonkamer. Berging op de begane 
grond. Bij voorkeur laten we de laminaat-
vloer, de koelkast met vriezer, de douche-
kabine en de kledingkast achter voor een 
notk bedrag. Huurprijs: +/- 650 euro incl. 
servicekosten. Adres: Baron van Leefdael-
straat, Beek en Donk. Beschikbaar per 1 
juni 2015. Bel snel. Telefoonnummer 06-
52391077

Feest? En op zoek naar geluidsappara-
tuur? Voor €50.00 huurt u een complete 
set. Geïnteresseerd? 06-41538601 of mail 
dj.imm@live.nl

TE KOOP  
Te koop: jonge bruine legkippen, volle-
dig ingeënt. Tel. 0499-471755 of 06-
13894215 

Nieuwe Desso-tapijttegels, allerlei kleuren/
soorten. Grote voorraad, scherpe mee-
neemprijs. Vanaf € 0,25 p.tegel. Duinweg 
17, Schijndel. 06-23034594. Dinsdag en 
zondag gesloten

Te koop kleine pakken hooi en jonge 
poesjes. Tel. 06-22849257

Tomaten, komkommer, courgette, paprika, 
pepers, sla, andijvie, alle soorten groente 
en kruidenplanten en chrysantenstek.
Groencentrum van Heesch, t/m 22 mei 
dagelijks geopend tot 20.00u Kerkdijk Zuid 
7b, Sint-Oedenrode.

Alle soorten zomerbloeiers, kuip en perk-
planten, staande geraniums gehele sei-
zoen 0,99 p.st. Vaste planten, coniferen 
heesters, fruit-laan en parkbomen, haag-
beuken, ligusters, laurier. Buxus en taxus 
in alle maten. 2e Pinksterdag open. t/m 
22 mei dagelijks geopend tot 20.00u 
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk Zuid 
7b, Sint-Oedenrode

Een dames en een heren fi ets, per stuk 
€15,00 per paar €25.00 Traditionele 
modellen in goede staat. Tel. 0499-422121

Kleine geiser op fl essengas, geschikt voor 
bijkeuken, camper of caravan prijs €45.00 
Tel. 0499-422121

Te koop: dakkoffer compleet met bevestig-
ing. Interesse? Bel 06-14402895

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

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

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

Gefeliciteerd 

Marco

Dorpsstraat 64a, 5735 EE Aarle-Rixtel

19 mei 2015

   

 

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

HEUVELPLEIN 93, BEEK & DONK | 06-514 452 67
 WWW.BOEDELTOTAAL.NL  
INFO@BOEDELTOTAAL.NL 

Wij zijn erg blij met de geboorte  
van ons tweede kleinkind

Liselot
Dochter van 

Geert en Suze Jansen-v. Aste n
Kleindochter van  

Rein en Enne v. Asten-v. Mechelen

zondag 17 mei 2015

Administratie & 
belastingadvieskantoor 

Beekerheide 6C, Beek en Donk, 0492 - 450811, www.artifexfinance.nl

• Financiële administratie
• Jaarrekeningen en rapportage
• Belastingaangiftes  (ook particulier)
• Salarisadministratie
• Financieel en fiscaal advies
• Begeleiding startende ondernemers

•
•
•
•
•
•
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Wie weet waar deze boerderij stond?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen een paar reacties binnen.

Deze boerderij (her)ken ik wel. 
Vrienden van ons wonen er en 
we komen er al jaren. Het is nl. de 
boerderij van Herman en Helmie 
Biemans en staat aan het Meerven 
in Mariahout. De boerderij heet 
De Meerven Hoeve en is 81 jaar 
geleden door Janus  v.d. Heijden, 
de opa van Herman, gebouwd. 
Herman zelf is in 1961 toen hij 1 
jaar oud was hier met zijn ouders 
Jan en Betsie Biemans-v.d. Heijden 
komen wonen. Toen Herman met 
Helmie trouwde hebben ze eerst 
in Lieshout,  daarna in Aarle-Rixtel 
en Gerwen gewoond voordat ze 
in november 2007 in het ouderlijk 
huis van Herman in Mariahout
gingen wonen. Het grappige is 
dat er nu weer een Biemans-v.d. 
Heijden woont. Trouwens moeder 
Biemans van 84 jaar oud, woont 
nog altijd op het ‘erf’ van de boer-
derij.

Groetjes Connie Bosmans

De boerderij op de foto is mijn ouderlijk huis, hier ben ik 
geboren in 1937 (op de foto raam linksonder). Het adres 
toen was Meervenweg B35. Nu is het Meervenstraat 31a. 
Het huis is in 1934 gebouwd en kostte toen 6.000 gulden. 
Er zat 12 bunder grond bij! Het huis is gebouwd door mijn 
vader Januske van der Heijden, hij was getrouwd met Marie 
van den Biggelaar. In totaal hebben ze samen 7 kinderen 
gekregen waarvan de laatste 2 in dit huis geboren zijn. Nu 
woont een kleinzoon van Januske in dit huis, Herman Biemans.

Vriendelijke groeten,
Marietje Knaapen - van der Heijden

Historische beelden

Op de foto van vorige week kwamen een paar reacties binnen.

Zondag geopend
van 12.00 tot 17:00 uur

Snijbloemen

Salvia “Nemorosa”

Rozen 1e kwaliteit in diverse 
kleuren. 50 cm lang
€ 0.50 p/stuk

Agapanthus Africanus
Deze afrikaanse lelie 
is een sieraad in iedere 
tuin. 50 cm hoog in 
17 cm pot. Van € 11.95

Fredo lounge set
4 delige luxe lounge set. Leverbaar 
in diverse kleuren.
Van € 1406.-

Bossalie sterke vaste plant. 
Bloeit mei tot en met juli. 
25 cm hoog in 13 cm pot
€ 2.99 p/stuk

Heerlijk softijs

Het mooiste groen

facebook.com/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Portulaca “Carnaval”
Volle zon bloeit de hele zomer in 
27cm schaal. Van 11.50

*Goedkoopste halve prijs

Tuinrozen
Zeer groot assortiment. 
Alle maten en soorten.

Festuca GlaucaZwembad XXL Great Fun
“Elijah Blue” ook wel blauw schapen 
gras genoemd.
50 cm hoog in
23 cm pot. 
Van € 12.95

Afmetingen: 305 x 183 x 50 cm
Van € 39.95

2de 

HalvePrijs

Plant ze nu

Plantjesmarkt
Superkwaliteit...! 10 cm hoog in 9 cm 
pot. Alle soorten, tray à 12 stuks
van € 5.99
pot. Alle soorten, tray à 12 stuks

1 + 1 
GRATIS

nu

€6.99

Al onze tuinmeubels 
met 3 jaar garantie en 
gratis thuisbezorgd!

Fredo lounge set
4 delige luxe lounge set. Leverbaar 
in diverse kleuren.
Van € 1406.-

Al onze tuinmeubels 
met 3 jaar garantie en 

nu

€1099.-

Volle zon bloeit de hele zomer in 
27cm schaal. Van 11.50

Tuinrozen
Zeer groot assortiment. 
Alle maten en soorten.
Zeer groot assortiment. 
Alle maten en soorten.

Plant ze nu

*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

 kwaliteit in diverse 
kleuren. 50 cm lang
€ 0.50 p/stuk

Volle zon bloeit de hele zomer in 
27cm schaal. 

PlantjesmarktPlantjesmarkt

1 + 1 
GRATIS

PlantjesmarktPlantjesmarktPlantjesmarktPlantjesmarkt

nu

€5.99

Bossalie sterke vaste plant. 
Bloeit mei tot en met juli. 
25 cm hoog in 13 cm pot

Festuca Glauca

Van € 39.95

nu

€24.95

Van € 12.95

nu

€7.99

is een sieraad in iedere 

PlantjesmarktPlantjesmarkt
Superkwaliteit...! 10 cm hoog in 9 cm 
pot. Alle soorten, tray à 12 stuks
van € 5.99

nu

€3.99

facebook.com/DeBiezenTC

Biezenweg 2a, Beek en Donk
Tel.: 0492-461310  www.tuincentrumdebiezen.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig van 27 mei t/m 2 juni 2015

Premium Gold Dealer

GRATIS DESKUNDIG ADVIES

Mooi Gespot

Wat is dit?

Mevrouw De Jong uit Lieshout heeft dit apparaat van iemand gekregen, maar weet niet wat 
het is. Wie weet dit wel? 

Mail naar redactie@mooilaarbeek.nl of bel (tijdens kantooruren) 0492-832182. 

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – Aan de Bosscheweg, te-
genover het Onze Lieve Vrouwepleintje, 
staat een statig gebouw De Aar genaamd. 
Hier kan iedereen terecht voor het lenen 
van een boek of een bezoekje aan de 
Heemkamer. Vroeger was in dit pand de 
Mariaschool gevestigd en waren er alleen 
meisjes welkom. Hoofdzuster Francine 
zwaaide hier tot begin jaren ’70 de scep-
ter. Oud-leerling Liesbeth van Boxtel (53) 
heeft nog veel herinneringen aan haar 
lagere schooltijd op de Aarlese meisjes-
school.

Tegenwoordig heb je gemengd basison-
derwijs dat acht jaar duurt. Hoe was dat 
in ’66, toen jouw schoolcarrière begon?
“In die tijd ging je eerst twee jaar naar de 
kleuterschool. Die was gemengd. Juffrouw 
Antoinette was mijn eerste juffrouw. Haar 
lokaal was in het oude gemeentehuis. Het 
tweede jaar zat ik in de witte barakken 
achter de Mariaschool, bij zuster Elise. Dat 
was een hele statige, magere en strenge 
non. Daarna ging je zes jaar naar de lagere 
school, de jongens naar de St. Josephschool 
en de meisjes naar de Mariaschool. Zuster 
Seraphine gaf les aan de eerste klas. Zij 
was net zo streng als zuster Elise maar ze-
ker niet mager.”

Jij woonde op de Heikant. Hoe ging je 
naar school?
“De eerste keer werd ik weggebracht door 
mijn moeder. Voor de rest ging ik, net zo-
als iedereen, zelf. Kinderen uit het dorp 
moesten te voet. Kinderen van Croy en 
de Heikant mochten, in groepjes, met de 
fiets. De brugwachter zette ons over bij de 
brug. Daar was toen nog geen stoplicht.”

Hoe zag een schooldag er uit?
“Vóór schooltijd speelden we op de 
speelplaats tot de bel ging. Dan moes-
ten we opstellen in rijen en gingen we 
per klas naar binnen. De dag begon met 
een ‘Weesgegroetje’. Daarna kregen we 
vakken zoals vaderlandse geschiedenis, 
Nederlandse taal, zingen en gymnastiek. 
Schrijven leerden we met een kroontjes-
pen. Bij juffrouw Van Bommel in de derde 
klas mocht je na tien keer netjes schrijven 
met gekleurde inkt schrijven. Na het bid-
den van 12.00 uur gingen we naar huis 
om te eten.
’s Middags hadden we les van 13.45 tot 
16.00 uur. Ook dat begon en eindigde met 
bidden. We mochten pas naar huis als we 
met onze armen over elkaar zaten en de 

zuster letterlijk een speld kon horen val-
len.”

Gaven de onderwijzers alle vakken zelf?
“Nee, godsdienst werd gegeven door ka-
pelaan Mennen en rector Van Diest, uiter-
aard alleen over het Katholieke geloof. Dit 
waren de enige mannen die op de meisjes-
school les gaven. Handwerken kregen we 
van zuster Aldegonde. We leerden breien, 
haken en borduren. Niet mijn sterkste 
kant. Mijn breisteken waren altijd te vast. 
We kregen ook zwemles, met behulp van 
een plankje, in het buitenbad van Beek en 
Donk. We werden dan opgehaald met een 
bus.”

Kregen jullie ook een rapport?
“Ja, drie keer per jaar. Je kreeg niet alleen 
punten voor alle vakken, maar ook voor 
gedrag en ijver. Als er op het eind van het 
schooljaar ‘Wordt verhoogd’ aangevinkt 
stond, dan was je over.”

Wat deden jullie in de pauzes?
“Speeltoestellen waren er niet. We brach-
ten spullen van thuis mee en deden allerlei 
spelletjes op de speelplaats: touwtjesprin-
gen, elastieken, hinkelen en putje sprin-
gen. We speelden altijd buiten.”

Hoe zat het met schoolreisjes?
“Eén keer per jaar gingen we met de bus 
naar de speeltuin op de Heikant. Daar wa-
ren schuitjes en een houten glijbaan. Een 
minder leuk uitstapje was de schooltand-
arts. De paniek sloeg toe als je de tandarts-
bus voor de school zag staan. En dan maar 
hopen dat je niet ‘die Chinees’ had.”

Toen je in de zesde klas zat kwam er, 
door een fusie, een jongensklas op de 
Mariaschool. Wat deden jullie samen?
“Helemaal niks. Alleen hebben we een 
keer gezamenlijk naar een televisie-uit-
zending van Teleac moeten kijken over 
seksuele voorlichting. Dat vonden we heel 
spannend. Naderhand moesten we snel 
terug naar onze eigen klas en mochten we 
vragen stellen. Een of twee jaar na mijn 
laatste schooljaar werden de klassen ge-
mengd.”

Heb je een fijne tijd gehad op de meisjes-
school?
“Ja. Het onderwijs was wel anders dan nu 
maar ik denk dat de zusters en juffrouwen 
ons met de beste intenties van alles bij pro-
beerden te brengen.”

dE MeiSjeS-mArIasChOoldE MeiSjeS-mArIasChOoldE MeiSjeS-mArIasChOol

Jij woonde op de Heikant. Hoe ging je Hoe zat het met schoolreisjes?

Voordelige planten

PrijsverlagingenPrijsverlagingen

Voordelige planten

2.5 KG

400 G 400 G

500 G 9 STUKS

12 STUKS

4 STUKS

400 G750 G

1.49
  WEEKEND

2.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

2.69
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

2.89 2.89

2.59
v   van 2.89

4.29
v   van 4.69

1.85
v   van 1.89

Varkensfi letschnitzels**

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

22 T/M 24 MEI22 T/M 24 MEI22 T/M 24 MEI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

2.
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling    ** Uit de diepvries

Per 6 stuks. Vanaf 
woensdag 20 mei. 

Perkplantjes
Per stuk. Vanaf 
vrijdag 22 mei. 

Klimplanten

Gemarineerde 
varkensribeye*

Gesneden
Goudse kaas 
48+ jong*

Mini pizza’s**

Ananasmix*
Meloenmix*

Nieuwe oogst. 

Aardappelen

400 g

Biologische 
runderhamburgers*

Mini-broodjes gevuld met 
stukjes fruit, rozijnen en noot. 

Pinksterbolletjes

KIJK VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN
MET 2e PINKSTERDAG OP ALDI.NL 
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Iedereen zal de Elfstedentocht 
wel herkennen als het om schaat-
sen gaat, maar als wandel-
tocht is dat een ander verhaal. 
Ook op wandelgebied is er een 
Elfstedenkruisje te behalen. Van 
12 tot en met 16 mei vond de of-
ficiële wandeltocht plaats. Vanuit 
Leeuwarden startten zo’n 700 
wandelaars om de tocht der toch-
ten van in totaal 209 kilometer te 
bedwingen. Tijdens de vijfdaagse 
wandeltocht zijn alle elf steden op 
de stempelkaart bekroond met het 
felbegeerde plaats-stempeltje.

De route ging vooral over verhar-
de/semi-verharde paden door het 
mooie weidse Friese landschap.
Onderweg genoten we van de 
mooie omgeving, de grote boer-
derijen, de kikkerconcerten, de 
biologische grasvelden, de straffe 
wind af en toe, de kieviten, de 
zwaluwen, de paadjes door de 
weilanden of langs de oever van 
de Dokkumer Ee en natuurlijk van 
de plaatsen van doorkomst groot 
of zelfs heel klein en zo werden de 
te lopen kilometers dagelijks be-
wandeld.
 
Wij, Harold en Tiny, hebben deel-
genomen en volop genoten van 
deze tocht. We hebben geslapen 
op de boot en genoten van de 
goede verzorging en het gemoe-
delijke onderweg en op de boot.
Het bezichtigen van de mooie fi-
nishplaatsjes na een dag van wan-
delen was de kers op een mooie 
wandeldag.
Daarna natuurlijk wel vroeg naar 
bed omdat de wekker al om 5.30 
uur van zich liet horen. Het enige 
kleine minpuntje aan de gehele 
tocht was dat er op de laatste dag 
wat regen viel, maar ja het weer 

heb je niet in de hand!
Gelukkig hebben we verder schit-
terend wandelweer gehad.

Trots, voldaan en voorzien van het 
officiële Elfstedenkruisje zijn wij 

weer naar huis gekeerd.
We koesteren deze mooie ervaring 
die niemand ons kan afnemen.

Groetjes Harold en Tiny

Een aandeel in elkaar

Wij wensen u een fijne dag!

Onze medewerkers zijn deze dag graag bij hun familie en vrienden. 

Toch kunt u veel van uw dagelijkse bankzaken op 2e Pinksterdag 

ook via internet regelen, waar en wanneer het u uitkomt.

Maandag 25 mei zijn de kantoren van Rabobank Peel Noord gesloten

toch gewoon u
bankzaken regelen!

Op 2e Pinksterdag
zijn wij gesloten 

MINDER MOOI....

Jammer! 
Iemand heeft al zijn hondenharen gedumpt bij 

een bankje langs het kanaal.

Anonieme inzending

Het Elfstedenkruisje
LEZERSPODIUM

Tiny en Harold tijdens de Elfstedenwandeltocht
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Knorr wereldgerechten
alle soorten

1+1
GRATIS

W 21 - Aanbiedingen gelden van maandag 18 t/m zaterdag 23 mei 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

Bij aankoop van 2 pakken 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 pakken Knorr Mexicaanse Burritos 

van 5.54 voor 2.77

2015

Voor alle foto’s van de dorpsfeesten ga naar www.mooilaarbeek.nl

Fotograaf jaarmarkt: 
Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel
Fotograaf overige foto’s: Joost Duppen
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• HOUTEN VLOEREN  
•  LAMINAAT
• TEGELS 
• PVC VLOEREN

Alleen 
2e Pinksterdag 
Iedere 10e m2

GRATIS

VLOEREN KOPEN TEGEN
GROOTHANDELPRIJZEN

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

GEOPEND
2e PINKSTERDAG

11.00 - 17.00

TOPVLOEREN 2014

BESTE 
KOOP

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

Prachtig resultaat goede doelenactie 
basisschool Brukelum 

De vertegenwoordigers van de goede doelen tonen vol trots hun cheque aan de kinderen

Redacteur: Mariëlle de Beer

Aarle-Rixtel – Onder het toeziend oog van alle 
leerlingen van Eenbes basisschool Brukelum 
in Aarle-Rixtel namen vijf vertegenwoordigers 
van lokale goede doelen op woensdag 19 mei 
een cheque in ontvangst. 

Goede doelen
De leerlingen van basisschool Brukelum 
voerden gezamenlijk actie om geld in te 
zamelen voor vijf goede doelen in Aarle-
Rixtel voor jong en oud, te weten Cendra, 
Muziek=Cool, de Gele Kielen, Mariëngaarde 
en Scouting Aarle-Rixtel.
Zelf inkleuren
Elke leerling van groep 1 tot en met 8 maak-
te een tekening/kleurplaat en uiteindelijk is 
per groep de mooiste creatie uitgekozen. 

Van de acht winnende creaties werden set-
jes van acht kaarten gedrukt. Het bijzon-
dere aan deze actie is dat de koper van de 
kaarten deze zelf nog naar eigen smaak kan 
inkleuren alvorens ze te versturen (en an-
dersom kan de ontvanger van een nog niet 
ingekleurde kaart deze natuurlijk ook naar 
hartenlust inkleuren). De leerlingen hebben 
vervolgens hun uiterste best gedaan zoveel 
mogelijk setjes kaarten te verkopen aan 
papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, familie, 
buren, vrienden en kennissen. 

Eindresultaat
Er is door iedereen keihard gewerkt met een 
prachtig eindresultaat tot gevolg. Per goed 
doel is namelijk een bedrag van maar liefst € 
540,- gedoneerd!

    
ORGANISEERT

GROOTSE VLOOIENMARKT
EN

KOFFERBAKVERKOOP
OP HET EVENEMENTENTERREIN

AAN DE OTTERWEG BEEK EN DONK
WWW.KONTAKTFM.NL

 
ZONDAG 31 MEI A.S.
VAN 9.00 TOT 16.00 UUR

Voor info/kraam/grondplekken verhuur
06-20888818

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624
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Zesde plaats voor Laarbekenaren bij Red Bull Zeepkistenrace 2015 

Huize ‘Ons Stekkie’ in Lieshout
Redacteur: Jac Babin 

Wie doet dat nog, zijn huis 
een naam geven? Dat vroeg 
DeMooiLaarbeekKrant zich af. Een 
fikse wandeling door MooiLaarbeek 
moet antwoord geven op deze vraag. 
Wat blijkt? De traditie is nog spring-
levend. En de namen? Ze zijn mooi 
en doordacht, tenminste als er even 
wordt doorgevraagd. Nieuwsgierig 
als altijd, belt De MooiLaarbeekKrant 
deze week aan bij Huize ‘Ons Stekkie’, 
Ruitjensakker 33 in Lieshout.

Het huis
Het huis is de helft van een tweekap-
per. Een doorsneewoning met een 
onderhoudsvriendelijke voortuin en 
een keurig verzorgde achtertuin. Het 
gazonnetje is ‘gladgeschoren’. Aan de 
rand staat, heel symbolisch, een kunst-
stof koetje vredig te ‘grazen’.

De bewoners
De bewoners zijn Piet en Maria 
Vermeulen. Zij wonen ongeveer 16 jaar 
in Lieshout. Daarvoor woonden zij in 
Breugel. Daar hadden ze een boerderij 
met Limousine-koeien. Piet en Maria 
hebben twee kinderen en vier kleinkin-
deren. “Toen onze zoon Mark trouw-
de, kocht hij dit huis van Jan Toonen. 
Die had er deze naam op gezet”, zegt 
Piet.  “ Onze Mark wilde per se, dat 
die naam erop bleef staan. Genodigden 
op het huwelijksfeest, kregen zelfs een 
bedankje in de vorm van een eendje 
met de uitnodigende tekst ‘kwik-kwak-
kwekkie, kom nog eens gauw op ons 
stekkie’ !”, lacht Maria.

Toch niet het stekkie voor  zoon 
Mark
Wonen in een blok van twee in 
Lieshout bleek na een tijdje niets voor 
Mark. Hij was een echte ‘buitenjon-
gen’ die de boerderij en het sleutelen 
aan tractors niet kon missen. “Hij kon 
hier ‘d’n aard’  niet krijgen”, zucht 
Maria. “We hebben toen besloten 
om hem te helpen. Wij zijn hier gaan 
wonen en onze Mark met zijn gezin 
op de boerderij.

Buiten pissen
 “En nu is dit dan jullie stekkie?”, 
oppert DeMooiLaarbeekKrant voor-
zichtig. “Nou in het begin helemaal 
niet”, zucht Piet. “Ge kunt hier ei-
genlijk niks, nog niet eens buiten 
staan te pissen!” Toch zeggen ze alle-
bei dat ze inmiddels redelijk gewend 
zijn. Het is mooi wonen tegenover 
de speeltuin op de Ruitjensakker. 
“Daar is altijd wel wat te doen”, lacht 
Maria. 

Hobby’s
Tijd om veel naar buiten te kijken is 
er overigens niet. Dagelijks zijn ze te 
vinden op de boerderij. Daar hebben 
ze een flink stuk grond dat ze gebrui-
ken als moestuin en een stal voor wat 
kippen en een paardje. Maria vindt 
het leuk om de zelf geteelde groenten 
in te maken. Piet vindt het leuk om in 
de moestuin bezig te zijn. “Toen we 
nog boerden, was de moestuin mijn 
werk”, glimlacht Maria. “Piet heeft 
me daar  nu uit gewerkt.”  Piet en 
Maria besteden veel tijd aan hun kin-
deren en kleinkinderen.

Nieuw leven
Als fanatieke moestuinliefhebbers, 
weten Piet en Maria als geen an-
der, dat uit één stekkie nieuw leven 
kan ontstaan. “Dat is met ons ook 
gebeurd”, zegt Piet. “Door die ene 
beslissing om naar hier te verhuizen 
hebben we een totaal nieuw leven 
gekregen.
‘Ons Stekkie’ is steeds meer ‘Ons 
Stekkie’ geworden. Maar regelmatig 
moeten we even terug naar ons vo-
rige stekkie”, voegen ze er lachend 
aan toe.

Laarbeek – Voor de derde keer in 
Nederland werd afgelopen weekend in 
Valkenburg de Red Bull Zeepkistenrace 
gehouden. Slechts zestig van de 1500 
aanmeldingen kregen een startbewijs. 
Koen Verbakel en Lex Vereijken uit 
Mariahout vormden samen één van de 
gelukkige teams. 

Red Bull Zeepkistenrace
De zeepkistenrace werd voor de derde 
keer in Nederland gehouden, de laatste 
dateert alweer van 2004. De baan liep over 
de welbekende Cauberg in Valkenburg;  
een snelle baan met de nodige obstakels 
zoals versmallingen en een echte ‘Dutch 
Mountain’; een flinke springbult.

Voorbereiding
Weken van voorbereiding gingen vooraf 
aan de race. Koen en Lex hebben met 
veel zorg zelf het frame gelast, de bui-
tenkant gemaakt van tempex, de zeep-
kist geschuurd en alles voorzien van een 
mooi kleurtje, dit alles naar hun grote 
voorbeeld: Mario Kart. De moeder van 
Lex maakte de stoelen voor in de bots-
auto met de namen van de twee trotse 
deelnemers erop. Onder de naam ‘Team 
Gekkehouse’, verschenen Koen en Lex als 
heuse ‘Mario en Luigi’ aan de start. 

Dagverloop
Na een lange tijd van wachten was het 
dan eindelijk zover zaterdag: het team 
van ‘Mario Kart’ mocht als 56e starten. 
Koen en Lex werden aangemoedigd door 
veel familie en vrienden. Samen met de 
vrienden Joep, Sven en Tom (verkleed 
als banaan), welke de zeepkist mochten 
aanduwen, werd voor de start nog even 
een dansje ter aanmoediging gedaan. 
Spannend maar met volle overtuiging 
ging ‘Team Gekkehouse’ van start en 
behaalde een prachtig resultaat. Koen en 
Lex eindigden op de zesde plaats en zijn 
een grote ervaring rijker! 

Wilt u nog meer lezen over de zeepkis-
tenrace;  Koen en Lex hebben een eigen 
Facebookpagina ‘Team Gekkehouse’. 
Mocht u de race terug willen zien, dan 
kunt u dit doen via Uitzending Gemist, 
RTL 7, Red Bull Zeepkistenrace. 

Aarle-Rixtel  Kannelustweg

Op een zeer fraaie locatie op een kavel van 672 m2 heeft 
u de unieke kans om een vrijstaande woning (ca. 750 m3) 
met bijgebouw te (laten) bouwen. Het bouwperceel valt niet 
binnen een bouwplan maar is een solitaire ontwikkeling van 
vier percelen in een bestaande woonomgeving. Binnen de 
kaders van het bestemmingsplan heeft u volledige vrijheid 
van ontwerp, architect en aannemer. 

Alle gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig. De 
weg zal worden aangelegd conform de daaraan door de 
gemeente Laarbeek gestelde eisen. De zogenaamde 
huisaansluitingen komen voor rekening van de koper. 

Vraagprijs: € 218.400,- V.O.N.

Kantoor Aarle-Rixtel
Tel.: 0492 - 38 66 00 WWW.BERKKERKHOF.NL

RUIME KAVEL OP 
MOOIE LOCATIE! 

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Post-
bus 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 schrifte-
lijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlo-
pige 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 zorgt voor de openbare verlichting, door middel van ar-
maturen op lichtmasten. Deze hebben ieder een andere levensduur en zijn op een verschil-
lend moment aan vervanging toe. Verspreid over de hele gemeente Laarbeek worden de ko-
mende maanden (vermoedelijk rond de zomervakantie) ongeveer 225 lichtmasten en 280 
armaturen vervangen. De bestaande armaturen worden vervangen door armaturen met wit 
licht. Dit zorgt voor een betere kleurherkenning en zichtbaarheid van weggebruikers. Ook 
vergroot wit licht het gevoel van veiligheid. Op enkele punten worden er masten bijgeplaatst.

Duurzaamheid belangrijk
Duurzaamheid is erg belangrijk voor het huidige college. Mede daarom worden er dit jaar 260 
LED-armaturen geplaatst. Deze armaturen gaan lang mee en zijn energiezuinig, waardoor het 
totale energieverbruik van de openbare verlichting behoorlijk afneemt. 

Locaties 
Op de volgende locaties worden lichtmasten en armaturen vervangen of bijgeplaatst.

Beek en Donk: De Hei (bijplaatsen), Tuinstraat, Brakenstraat, Otterweg (van de vijver tot ge-
deelte kruising Brouwerstraat), Jacob van Ruysdaelplantsoen, Antoniusplein. Anjerstraat, 
Peeldijk (bij-plaatsen aan begin straat), Krommesteeg en Pater Eustachiuslaan (bijplaatsen).

Aarle-Rixtel: Julianalaan, Aarle-Rixtelseweg, Koppelstraat, Bosscheweg, Croylaan en Jonker Karellaan.

Lieshout: Grotenhof, Coolhof, Holenboest, Ekelcamp, Postelstraat, Herenthalslaan, De Vang, 
Heertums Akker, Reigerlaan, Lijsterlaan, Roeklaan en Bosrand.

Mariahout: Donkersvoortseweg, Bosven en Knapersven (bijplaatsen).

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• stichting Stroizak voor het organiseren van het stroizakkenfist op zaterdag 5 september 

2015 van 19.00 tot 1.00 uur en zondag 6 september 2015 van 12.00 tot 19.00 uur op een 
terrein gelegen in Beek en Donk aan de Bosscheweg nabij de rotonde (verzonden 11 mei 
2015),

• Kindervakantieweek Mariahout voor het organiseren van diverse activiteiten tijdens de 
kinder-vakantieweek van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus 2015 op het veld 
aan de Ahorn in Mariahout (verzonden 11 mei 2015).

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 braderie is de Heuvel, Dorpsstraat, een gedeelte van de Kuiperstraat tus-
sen Dorpsstraat en de Klumper en een gedeelte van de Floreffestraat tussen Dorpsstraat en 
Grotenhof in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. 
Daarnaast geldt er een parkeerverbod aan weerszijden van de Papenhoef, Burgemeester van 
de Heuvelstraat en het Franciscushof en op de Ribbiusstraat tussen de Nieuwstraat en de 
Heuvel en op de Baverdestraat tussen de Nieuwstraat en de Dorpsstraat. 
Deze maatregel geldt op maandag 25 mei 2015 van 6.00 tot 19.00 uur.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Bed & breakfastreglement Laarbeek ook van toepassing in bebouwde kom
• Myriam Meertens nieuwe gemeentesecretaris gemeente Laarbeek
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt  bekend vergunning te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan Multifunctioneel Centrum De Dreef, De Duivenakker 76 
in Aarle-Rixtel. Deze vergunning geldt tijdens de Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel, ge-
houden op vrijdag 15 mei 2015 van 18.00 tot 0.30 uur de dag daarop volgend, op za-
terdag 16 mei 2015 van 18.00 tot 0.30 uur de dag daarop volgend en op zondag 17 
mei 2015 van 18.00 tot 23.30 uur, in een tent op een terrein gelegen bij Multifuncti-
oneel Centrum De Dreef aan de Lijsterstraat in Aarle-Rixtel (verzonden 7 mei 2015).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten bin-
nen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in 
te dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor 
de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeetenieuwspagina’s.

LAARBEEK – Vanwege Pinksteren is het gemeentehuis op maandag 25 mei gesloten.

LAARBEEK – De Kledingbank Laarbeek biedt inwoners die het financieel moeilijk hebben, onder-
steuning door kosteloos kleding te verstrekken. Huisvesting, voeding en kleding behoren immers 
tot de primaire levensbehoeften. De kledingbank werkt alleen met vrijwilligers. Zij ontvangen 
hier geen vergoeding voor. 
Met een verwijsbrief van Gemeente, GGD, LEV groep, Stichting Leergeld, Schuldsanering, Huis-
arts, Vluchtelingenwerk, Stichting Vierbinden of Stichting ORO kunnen mensen zes kledingstuk-
ken per drie maanden gratis bij de Kledingbank komen halen. Deze verwijsbrief is een jaar geldig. 
Mensen die niet in aanmerking komen voor een verwijsbrief kunnen gebruik maken van de 
tweede-handswinkel VIA VIA die gekoppeld is aan de Kledingbank. Deze winkel is bedoeld voor 
inwoners van Laarbeek en omstreken. Hier wordt goede, tweedehands kleding aangeboden te-
gen een kleine vergoeding. De inkomsten worden gebruikt om het werk van de Kledingbank 
mogelijk te maken.

De openingstijden van de Kledingbank voor zowel het halen als brengen van kleding zijn:
• Woensdag van 14.00 uur tot 16.30 uur
• Zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur
Als mensen het moeilijk vinden om tijdens reguliere openingstijden met een verwijsbrief naar de 
Kledingbank te komen, dan kunnen zij telefonisch een afspraak maken voor een bezoek buiten 
de openingstijden.

Contact
Adres: Stichting Kledingbank Laarbeek, Beekerheide 41, 5741 HB Beek en Donk
Email: kledingbanklaarbeek@gmail.com
Website: www.kledingbanklaarbeek.nl
Telefoonnummer: 06 50864686 (Marjan Reusien, voorzitter Kledingbank)

LAARBEEK - In mei en juni worden vier bruggen in gemeente Laarbeek gerenoveerd. 
Het gaat om de Brug over Sluis V (Achterbosch), Aarle-Rixtelsebrug, Laarbrug (Het 
Laar) en Bavariabrug (Lieshout). De werkzaamheden worden door aannemerscombi-
natie Mourik en Istimewa geclusterd, zodat iedere brug maar één keer afgesloten is. 
Als de werkzaamheden en eventuele omleidingen starten wordt dit in de media en 
op locatie gecommuniceerd.

Bij de eerste twee bruggen gaat het over grotere werkzaamheden, zoals het vervan-
gen van de aandrijving, het brugdek en de afsluitboominstallaties. Bij de overige 
twee gaat het enkel om het vervangen van de brugleuningen. 

• Brug over sluis V: Vanaf 8.00 uur op vrijdagochtend 29 mei tot donderdag-
middag 18 juni 17.00 uur is deze brug afgesloten voor autoverkeer. De brug 
blijft wel open voor fietsers en voetgangers. In het weekend van 29 mei wordt 
het oude brugdek eruit gehaald en in het weekend van 12 juni wordt het ver-
nieuwde brugdek teruggeplaatst. In die weekenden is de brug ook gesloten 
voor scheepvaartverkeer.

• Aarle-Rixtelsebrug: De Aarle-Rixtelsebrug is vanaf 22.00 uur op vrijdag 19 juni 
tot maandag-ochtend 22 juni 6.00 uur én van vrijdag 10 juli 22.00 tot maandag 
13 juli 6.00 uur afgesloten voor wegverkeer.

• Laarbrug: De Laarbrug is van donderdag 25 juni 17.00 tot vrijdag 26 juni 17.00 
uur afgesloten voor autoverkeer. De brug blijft wel open voor fietsers en voet-
gangers.

• Bavariabrug: De Bavariabrug is tijdens de werkzaamheden van maandag 29 
juni tot woensdag 1 juli niet afgesloten voor verkeer. 

     
Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel dan met de gratis informatielijn 0800-
8002 van Rijkswaterstaat of kijk op www.rws.nl/gova.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burge-
meester en wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele on-
derwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 22 mei komt wethouder Briels aan het woord. 

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

Locatie Kern  Werkomschrijving Activiteit
Leeuweriklaan 8 Beek en Donk verwijderen asbest slopen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsver-
gunning in het gemeentehuis Laarbeek. 

Bezwaarschriften Vervanging openbare verlichting

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Kort nieuws

Drank- en Horecawet

Gemeentehuis gesloten

Wat doet Kledingbank Laarbeek?

Gemeente actueel

Afgehandelde sloopmeldingen

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015
Rijkswaterstaat renoveert Laarbeekse 
bruggen
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Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, Broekweg 5 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de Wet alge-
mene be-palingen omgevingsrecht, voornemens te zijn vergunning te verlenen aan Verba-
kel V.O.F. voor het wijzigen van de bestaande inrichting of de werking daarvan, gelegen aan 
Broekweg 5 in Beek en Donk.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf zaterdag 16 mei 2015 tot en 
met maandag 29 juni ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laar-
beek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Boven-
dien kunt u telefo-nisch informatie inwinnen onder nummer 0492 469 867.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun ziens-
wijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethou-
ders van Laar-beek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen 
naar voren worden ge-bracht bij de afdeling Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een hoor-
zitting georganiseerd na telefo-nische afspraak met de heer W. van Hout. Als u zienswijzen 
inbrengt, kunt u verzoeken om uw per-soonlijke gegevens niet bekend te maken.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, Karstraat 5 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de Wet alge-
mene be-palingen omgevingsrecht, voornemens te zijn vergunning te verlenen aan G.H.J. van 
der Heijden voor het veranderen van de bestaande inrichting of de werking daarvan, gelegen 
aan Karstraat 5 in Beek en Donk.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf zaterdag 16 mei 2015 tot en 
met maandag 29 juni ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laar-
beek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Boven-
dien kunt u telefo-nisch informatie inwinnen via telefoonnummer 0492 469 867.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun ziens-
wijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethou-
ders van Laar-beek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen 
naar voren worden ge-bracht bij de afdeling Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een hoor-
zitting georganiseerd na telefo-nische afspraak met de heer W. van Hout. Als u zienswijzen 
inbrengt, kunt u verzoeken om uw per-soonlijke gegevens niet bekend te maken.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Beverstraat 
Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben de verkeers-
maat-regel tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Bever-
straat in Beek en Donk. Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf zaterdag 
16 mei 2015 tot en met vrijdag 26 juni 2015 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.

Contact, beroep en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift indie-
nen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen 
met Frans Vlemmix om het genomen besluit te bespreken. Bent u daarmee niet ge-
holpen? Dan kunt u alsnog een beroepschrift sturen aan: De rechtbank Oost-Brabant, 
Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zorgt u ervoor dat 
u het beroepschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit be-
sluit. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer behandeld.

Een beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum 
waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep. Wilt u verhinderen dat het 
besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige 
voorziening in bij de voorzieningenrech-ter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzie-
ningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw 
beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) beroepschrift of een voorlopige voorzie-
ning? Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant, telefoon 073 6202 020.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Eikenlaan 17 Beek en Donk 01-05-2015 plaatsen opbouw op garage
Beemdkant 9a Lieshout 01-05-2015 oprichten B&B
Zuid Willemsvaart Aarle-Rixtel 01-05-2015 schoonmaken oude tak van kanaal
Bernadettestraat 43 Mariahout 07-05-2015 uitbreiden buurthuis
Meerven 10 Mariahout  08-05-2015 bouwen van ligboxstal en twee sleufsilo’s

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern    Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Leeuweriklaan 8 Beek en Donk  06-05-2015          verwijderen van asbest

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aan-
vragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. 
Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is beslist.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.
laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s 
ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U 
kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Wet omgevingsvergunningVerkeersbesluiten

Aanvragen omgevingsvergunning

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Eindelijk de kleine bonte specht!
Ik heb de afgelopen jaren al heel wat spech-
ten gefotografeerd. Meestal de grote bonte 
specht, en soms de groene en zwarte specht. 
Nog nooit had ik de kleine bonte specht kun-
nen fotograferen, die al veel minder voorkomt 
en een beetje een verborgen leven leidt.
Enkele weken geleden kreeg ik van een kennis 
een mailtje dat hij broedende kleine spechten 
gevonden had op de Heikant. Hij heeft in de 
gaten gehouden wanneer de jongen uit het 
ei waren en gevoerd werden door de ouders. 
Dit omdat als de vogels nog zitten te broeden 
ze erg verstoringsgevoelig zijn. Als ze eenmaal 
aan het voeren zijn, kun je op gepaste afstand 
komen.
Ik heb ‘s avonds in de schemer mijn schuil-
tentje in de buurt van de boom gezet, en ‘s 
morgens in alle vroegte mezelf geïnstalleerd. 
Het was een prachtige morgen en het paartje 
kleine bonte spechten (ze zijn niet veel groter 
dan een mus!) vloog af en aan met voer.
Als je zo goed verborgen zit in het bos komen 
er allerlei dieren voorbij. Zo heb ik buiten 
de kleine bonte specht ook de zanglijster, 
spreeuwen, een eekhoorn en parende grote 
bonte spechten kunnen fotograferen. Als toe-
tje zat er heel de morgen een wielewaal zijn 
prachtige lied te zingen, dus je begrijpt: het 
was weer genieten in ons Mooie Laarbeek!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
De Heikant 

INZAMELDAGEN

In 2015 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (Zonnetij, Heindertweg 82 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek
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www.janlinders.nlActies geldig van maandag 18 
t/m maandag 25 mei 2015

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Pinkstervoordeel!

EXTRAEXTRAEXTRA

WEEKEND
ACTIES

WEEKEND
EXTRA

ACTIES

Asperges
AA-kwaliteit
per 500 gram
3.99

Korengoud
Reuze muesli- 
of rozijnenbollen
zak 4 stuks
1.79-1.89   
= 0.89-0.94 per zak Pepsi, Sisi 

of 7UP in blik
alle varianten
tray 24x 33 cl
11.34   
= 5.67 per tray

199
= 50% korting= 4.05 per doos

50%
KORTING

HELE DOOS

Ongeloofl ijk 
lage prijs!

Lipton Ice Tea
Lemon of Green
doos 6x 1000 ml
8.10

OP=OP

50% 
KORTINGKORTING

KorengoudKorengoud
Reuze muesli- Reuze muesli- 
of rozijnenbollenof rozijnenbollen
zak 4 stukszak 4 stuks
1.79-1.891.79-1.89

Korengoud

Johma Huzaren- of 
Rundvleesschotel
bak 400 gram
1.99   
= 1.00 per bak

Calvé saus 
in statube
alle varianten
tube 250/430 ml
1.29-1.89   
= 0.65-0.95 per tube

Onze Trots 
BBQ-spiesen
alle varianten
per 100-250 gram
3.25-6.39   
= 1.62-3.20 per pak

Veel van onze supermarkten zijn met Pinksteren open! Kijk op janlinders.nl/openingstijden 
of download de Jan Linders app. 

Alléén geldig op 
vrijdag 22 en zaterdag 

23 mei 2015!
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Mariahout - Ger Aarts en Ria 
Lindeman, coördinatoren van het 
project Zorg om het Dorp, zijn 
tezamen met een groot aantal 
vrijwilligers die namens Zorg om 
het dorp actief zijn, gekozen als 
één van de vijf winnaars van de 
Erfgoedwedstrijd. 

Erfgoedwedstrijd
Tijdens de opening van de 
Middeleeuwse Torendag in 
Helmond op Hemelvaartsdag 
werden de winnaars van de 
Erfgoedwedstrijd bekend ge-
maakt. Maar liefst vijf projecten 
ontvingen uit handen van Frans 
Stienen, voorzitter van de jury, en 
Jan Kerkhof, voorzitter van het 
Peelnetwerk, een stimuleringsprijs 
van € 1000,-. In totaal waren er 
elf projecten ingediend, allemaal 
projecten die stuk voor stuk wer-
ken aan promotie, herstel en/of 
educatie van het erfgoed en de 
cultuurhistorie van de Peel. 

Project Zorg om het Dorp
‘Wandelnetwerk Zorg om het Dorp 
Mariahout’ is gerealiseerd door 
vereniging Zorg om het Dorp. Met 
dit project wordt de laatste hand 
gelegd aan de realisatie van negen 
wandelroutes langs aantrekke-
lijke natuur en interessant erfgoed 
rondom Mariahout. Denk hierbij 
aan het plaatsen van informatie-
borden en bankjes, de aanpassing 
en markering van routes, het ma-
ken van flyers en het organiseren 
van een openingsbijeenkomst.
 
Lof
De jury loofde de inzet van de vele 
vrijwilligers in Mariahout. “Deze 
inzet zorgt ervoor dat met weinig 
financiële middelen zoveel acties 
kunnen worden gerealiseerd, al-
lemaal gericht op de promotie en 
de aantrekkelijkheid van het eigen 
dorp”, aldus de jury. 

Aan de Burgemeester van Houtlaan in Helmond 
kunt u de showroom van House of JAB by 
Verstappen Interiors bezoeken. Interieurspecialiste 
Yvonne Verhorevoort heeft hier alles in huis om 
de klant te inspireren. Met een ontwerpstudio 
en een inspiratieroom kan House of JAB een in-
terieuradvies geven waar u dagelijks plezier van 
heeft. Bij House of JAB staan klantvriendelijkheid 
en kwaliteit hoog in het vaandel. 

Yvonne toont ons de nieuwste interieurtrends, van 
klassiek tot modern. Deze week bespreken we de 
styling van trappen.

Stel u voor; een ruime hal met in het midden 
een trap naar de eerste verdieping. Yvonne, 
welke styling zouden jullie adviseren om de 
trap extra allure te geven? 
“Om de uitstraling van een trap te accentueren 

wordt vaak gekozen voor een traploper ” ver-
telt Yvonne. “Onze traplopers zijn maatwerk. Ze 
worden altijd met de hand gemaakt. Daarmee 
is een traploper een visitekaartje voor uw huis.” 
Yvonne vervolgt; “In onze showroom kunnen 
we u verschillende materialen tonen waarmee u 
uw trap kunt bekleden. Wij adviseren ook over 
het gebruik van kleuren” zegt Yvonne; “Door 
een trap stijlvol te stofferen kunnen wij de ruimte 
rondom de trap extra uitstraling geven.”

Naast uitstraling is veiligheid bij trappen 
belangrijk. 
“Natuurlijk,” lacht Yvonne. “Het allerbelangrijkste 
is dat een trap veilig is. Door gebruik te maken van 
degelijke, slijtvaste materialen voorkomt u onge-
lukken. Wij letten ook op de akoestiek. Het is niet 
de bedoeling dat er in de hele omgeving te horen is 
dat er van de trap afgelopen wordt.” Yvonne toont 
een boek met daarin voorbeelden van traplopers. 
“Door vakwerk en degelijke materialen voorkom je 
valpartijen en geluidsoverlast.”

De stalen in het opengeslagen boek zien er 
aantrekkelijk uit en voelen aangenaam aan. 
Welke materialen worden voor traplopers ge-
bruikt? 
“Het natuurlijke materiaal sisal is goed tot een 
traploper te verwerken” legt Yvonne uit; “Sisal 
is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Diverse 
weeftechnieken bepalen uw eigen stijl. Robuust 
of elegant, u kunt alle kanten op. Een ander 
bruikbaar materiaal is wol. Het is sterk en duur-
zaam. Het kan verfijnder geweven worden en 

kan beter tegen vuil. Wol is in alle kleuren te 
verkrijgen. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor 
slijtvast en anti-allergeen synthetisch materiaal. 
House of JAB geeft u graag advies. ”

Nadat met House of JAB al uw persoonlijke 
wensen zijn vastgelegd, komt men de loper 
plaatsen. Hoe gaat het leggen in zijn werk?
“Het maken van een traploper is maatwerk. 
De treden van de trap worden voorbewerkt. 
Voor de duurzaamheid en akoestiek worden 
tredekussens aangebracht. Daarna wordt de 
traploper in één stuk op de trap op maat ge-
maakt. Vakkundig wordt de loper met de hand 
genaaid. Traproedes houden de loper op zijn 
plaats. Vooraf wordt met de klant bepaald hoe 
hij deze roedes wil hebben. Er zijn verschillen-
de technieken voor. “Het is een kwestie van 
smaak. Sommigen willen de roedes zien, bij 
anderen monteren we ze blind.” 

Yvonne Verhorevoort zet de do’s en don’ts op een rijtje:
Do’s:
• Gebruik rubberen tredekussens voor betere 

akoestiek en duurzaamheid.
• Gebruik slijtvaste materialen.
• Gebruik roedes en eindknoppen voor een 

eigen stijl.
• Laat u goed adviseren over de combinaties die 

mogelijk zijn.
Don’ts:
• Slechte, ondeugdelijke montage die de 
      veiligheid ondermijnt.
• Halve maantjes kiezen om kosten te besparen, 

er zijn meer mogelijkheden, vraag om advies.
• Tredekussens van vilt nemen of het helemaal 

weglaten van tredekussens.

Yvonne geeft nog een extra tip. “Laat de kleuren 
van uw traploper doorlopen in uw overloop, dat 
geeft een ruimtelijk effect.” 

TRAPLOPERS GEVEN UW TRAP CACHET 

HOUSE OF JAB BY VERSTAPPEN INTERIORS • BURGEMEESTER VAN HOUTLAAN 4A, HELMOND • 0492 522857 • WWW.HOUSEOFJAB.NL

Interieurspecialist Yvonne Verhorevoort geeft advies!

Vereniging Zorg om het Dorp Mariahout één van de winnaars Erfgoedwedstrijd

Coördinatoren Zorg om het Dorp ontvangen de Erfgoedprijs uit handen van wethouder Stienen

Voorbespreking bij PNL
Laarbeek - Vanwege het komend 
Pinksterweekend houdt PNL op donderdag 
21 mei haar openbare voorbespreking ter 
voorbereiding op de raadsvergadering van 
donderdag 28 mei. 

Vanwege het beperkt aantal agendapunten 
voor de raadsvergadering van 4 juni, is er 
voor gekozen om deze agendapunten mee 
te nemen in de raadsvergadering van 28 mei. 
De raadsvergadering van 4 juni wordt daar-
om geschrapt. 

Op de voorbespreking komen de punten 
aan de orde zoals die op de raadsagenda 
staan, o.a. de begrotingen van de diverse 
Gemeenschappelijke Regelingen, een wij-
ziging van de Structuurvisie, herziening ex-
ploitatieplan Bemmer IV, bestemmingsplan 
Janssensstraat in Aarle-Rixtel en de nieuwe 
Gedragscodes voor de gemeenteraadsleden, 
de wethouders en de burgemeester.  

De volledige agenda met bijbehorende stuk-
ken kunt u raadplegen op de website van de 

gemeente Laarbeek, klikken op ‘Bestuur en 
organisatie’, dan ‘gemeenteraad’ en daarna 
op de betreffende datum. Ook kunt u de gra-
tis app ‘Raaddigitaal’ installeren op uw tablet, 
en daarbij de gemeente Laarbeek selecteren. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten, 
heeft u vragen of opmerkingen, ook over an-
dere onderwerpen, dan bent u van harte wel-
kom op donderdag 21 mei, aanvang  20.00 
uur, in het OntmoetingsCentrum  te Beek en 
Donk. De koffie en thee staan klaar!

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
GROEPSVERVOER

PERSONEN,- ZIEKEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl
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Café Zaal van de Burgt | Heuvelplein 21 | Beek en Donk | wwww.cafevandeburgt.nl

TripleXTripleX23 mei
aanvang 21:00 uur

TripleX is een energieke coverband uit de Brabantse plaatsen Eindhoven-Someren-Asten. 
De formatie bestaat uit bandleden met internationale podiumervaring.

Het repertoire van de TripleX bestaat uit hedendaagse POPmuziek met aanvulling van 
knallers van de afgelopen 40 jaar. Het repertoire bevat onder andere Anouk, Ilse de Lange,

Rowwen Hèze, Amy Macdonald, Amy Winehouse, Bruno Mars, Leaf, Caro Emerald,
Daft Punk, Frans Duijts, Guus Meewis, André Hazes, Lady Gaga, Pharell Williams, REM,

René Schuurmans, Robbie Williams, The Beatles, Tina Turner, U2, CCR, Adele en vele anderen.

23 mei
gratis entree

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Het terras wordt omgetoverd tot Biergarten en Weinstube
Entree GRATIS!

Brabants Musik Fest
Jetzt geht’s los

28 JUNI 

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

11.00 - 19.00 uur

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

Mooi UIT in Laarbeek

Beek en Donk - Wethouder  Van 
Zeeland van Laarbeek geeft op 
Tweede Pinksterdag, maandag 25 
mei het startsein voor de 26ste 
Fietste Meetocht. Deze fietstocht 
voor het hele gezin start tussen 
11.00 en 13.00 uur bij de blokhut 
van de Scouting aan de Ijsweg Beek 
en Donk (achter de vroegere basis-
school De Raagten). 

Initiatiefnemers van deze fietstocht 
zijn het Gilde St. Leonardus en de 
Scouting Beek en Donk. Het is geen 
wedstrijd, maar een gezellige gezins-
fietstocht van 32 km. Het hele gezin , 
jong en oud, kan eraan meedoen. Er is 
in Beek en Donk, richting Zijtaart, St. 
Oedenrode en Mariahout een prach-
tige en veilige route uitgezet met 3 
rustmomenten waar men de deel-
nemerskaart moet laten afstempelen 
en waar voor elke deelnemer telkens 
gratis iets lekkers wordt aangeboden. 

De deelnemerskaart en de fietsroute 
ontvangt u bij de start en omdat de 
organisatie graag veel  mensen voor 

deze tocht wil uitnodigen, hebben zij 
het inschrijfgeld erg laag gehouden. 
Dit bedraagt  €3,00 per persoon en 
kinderen beneden 12 jaar mogen gra-
tis meefietsen met hun ouders.  De 
tocht eindigt bij de blokhut van de 
Scouting met nog een gezellig sa-
menzijn onder het genot van mooie 

muziek. Hier zijn ook broodjes, drank-
jes en hapjes verkrijgbaar.

De opbrengst van deze Fietste 
Meetocht is bestemd voor de Stichting 
Leergeld Laarbeek. Deze stichting 
stelt kinderen uit financieel zwakkere 
gezinnen  in de regio in de gelegen-
heid de contributie te betalen voor de 
sportclub,  muziekles of schoolreisje. 
Voor dit doel houden ze ook een lo-
terij en zowel voor, tijdens als na de 
fietstocht kunt u loten kopen voor 50 
cent per stuk. De trekking vindt plaats 
na afloop van de fietstocht om 16.00 
uur bij de finish onder toeziend oog 
van Wethouder Van Zeeland. 

Graag nodigt het Gilde St. Leonardus 
en de Scouting u uit deel  te nemen 
aan deze gezellige fietstocht en zij re-
kenen op een grote opkomst.

Fietste Mee voor het goede doel op 2e Pinksterdag Jubileumactiviteiten KBO ook voor 
niet-leden
Lieshout - In de maand juni heeft 
de KBO 3 Jubileum-activiteiten 
gepland die toegankelijk zijn voor 
iedereen, dus ook voor niet-leden 
en mensen buiten Laarbeek.  

Op deze manier kunnen inwo-
ners, vrienden en kennissen die 
nog geen lid zijn van de vereni-
ging, kennis maken met alles wat 
zij binnen de Seniorenvereniging 
KBO Lieshout aan de leden te 
bieden hebben. U bent van harte 
welkom op alle activiteiten.

De eerstvolgende activiteit is 
op woensdag 3 juni. In de grote 
zaal van het Dorpshuis wordt een  
Lezing over Kunst en Curiosa ge-
houden. Misschien heeft u een 
schilderij, een sieraad of een an-
der voorwerp waarvan u graag 
zou willen weten of dit kunst of 
curiosa is en wat de waarde kan 
zijn? Kom dan op woensdagavond 
3 juni a.s. naar het Dorpshuis. Als 
voorbereiding op de Kunst en 
Curiosa Taxatiedag van zater-
dag 27 juni, verzorgt mevrouw 
Melany Dumay, van Kunsthandel 
Art Dumay uit Nuenen, een le-
zing over ‘Wat is Kunst en wat is 
Curiosa’. Ook zal het taxeren van 
schilderijen en voorwerpen op za-
terdag 27 juni besproken worden. 
Iedereen is op deze avond welkom 
zowel leden als niet-leden. Nodig 
uw familie, vrienden en kennis-
sen hiervoor uit. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur, de entree is gra-
tis Bovendien wordt tot 20.00 uur 

een gratis kop koffie/thee aange-
boden in de Foyer.

Tijdens de pauze worden loten ver-
kocht voor de grote Jubileumloterij 
op zondag 13 september met als 
hoofdprijs een E-bike ter waarde 
van €1.500,00 en vele andere 
prijzen. Wilt u aan de taxatie op 
27 juni deelnemen, neem dan na 
afloop van de lezing een inte-
kenlijst mee. Ook kunt u, na af-
loop van de lezing, intekenen per 
e-mail kbolieshout@gmail.com.
Binnenkort leest u meer over de 
Kunst en Curiosa dag op zaterdag 
27 juni. 

Tevens maakt de KBO u erop at-
tent dat tijdens de lezing wordt 
proefgedraaid met een camera 
om beelden uit te zenden naar 
schermen binnen de ruimtes in het 
Dorpshuis. Het is ook de bedoeling 
dat op de Kunst en Curiosa Dag 
camerabeelden worden uitgezon-
den, zodat alle aanwezigen mee 
kunnen kijken en luisteren naar de 
beoordeling van de voorwerpen 
door de taxateurs. Alle beelden 
blijven eigendom van de KBO en 
worden niet aan de media verstrekt. 

Onderhoudswerkzaamheden en nieuwbouw voor de particulier

Lieshoutseweg 48 - Aarle-Rixtel - 06-50803411 - www.topsschilderwerken.nl

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

Café Thuis Live

Zaterdag 23 mei
Rock ’n Roll avond
Live optreden van

 

Aanvang: 21:00 uur

‘Rocking
 Daddy‘

Maandag 25 mei 
(2e Pinksterdag)

‘Five4you’

Braderie
11.00 - 17.00 uur

Tijdens de braderie in 
Lieshout kunt u bij ons ter-

echt voor iets lekkers van de 
BBQ en een goed glas bier. ‘s 
Middags is er een spetterend 

optreden van:

Deze regionale talenten 
spelen dance classics, rock, 
pop en Nederlandstalige hits. 
Kortom alle ingrediënten zijn 
aanwezig voor een gezellig 

middag.

Braderie

Mooi UIT in Laarbeek

2e Pinksterdag braderie in Lieshout

Lieshout – In het centrum van 
Lieshout wordt op Pinkstermaandag 
25 mei voor de 28e keer een brade-
rie gehouden. Naast de vele kramen 
en kinderattracties die op deze markt 
aanwezig zijn, kunt u onder het genot 
van een hapje en een drankje op de 
gezellige terrassen bij de plaatselijke 
horeca genieten van live muziek. 

De Lieholter Blaaskapel verzorgt 
van 14.00 tot 16.00 uur een op-
treden met vrolijke en vlotte 
blaasmuziek. Op het veld aan de 
Floreffestraat houdt Countryclub 
‘The Black Longhorn’ vanaf 12.30 
uur haar openlucht  Country Dance 
Party.  Met tenten, een dansvloer, 
decoratie en de medewerking 

van DJ Henk zorgt deze club en-
thousiaste liefhebbers van line- en 
partnerdansen voor de juiste am-
biance. De entree voor deze druk-
bezochte en kindvriendelijke jaar-
markt is gratis. De markt duurt van 
11.00 tot 17.00 uur.

Archieffoto van de braderie in Lieshout

Kienavond met jackpot
Lieshout - De KVL houdt vrijdag 22 
mei een kienavond met een jackpot 
en mooie prijzen. 

De avond wordt gehouden in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout. De avond begint om 
20.00 uur, de zaal is open om 19.00 
uur. De avond is voor iedereen.

Five4you bij Bavaria Brouwerij Café
Lieshout - Na de succesvolle optre-
dens op de Gemertse Mert in 2013 
en de Van Goch Mert in Nuenen 
vorig jaar, is het nu de buurt aan 
Lieshout. Five4you speelt daar op 
Tweede Pinksterdag (25 mei) tij-
dens de braderie op het podium aan 
de Heuvel.

In samenwerking met Bavaria 
Brouwerij Café krijgt Five4you de 
gelegenheid zich te presenteren aan 
het publiek van deze gezellige jaar-
markt. Op het terras tussen het po-
dium en het Bavaria Brouwerij Café 
kan men genieten van een drankje 
en een swingend optreden van deze 
band.

Five4you is een allround formatie uit 
Gemert en Laarbeek. Met een uit-
stekende zangeres en zanger en vier 
geroutineerde muzikanten wordt 
met veel plezier muziek gemaakt 

op een professioneel niveau. Het re-
pertoire van Five4you is zeer uitge-
breid en bestaat uit bekende dance 
classics, swingende rocksongs, 
Nederlandstalige hits en popnum-
mers uit de Top-2000 allertijden. 

Five4you bestaat uit vocalisten Gina 
Donkers en Peter van Vijfeijken, 
guitarist Enzio van Erp, toetsenist 
Marty van der Hoek, drummer 
Jackie Peeters en basgitarist Frans 
van den Nieuwenhof. Five4you 
wordt ondersteund door de vaste 
en ervaren geluidstechnicus Huib 
van Asseldonk.

De samenwerking tussen Five4you 
het Bavaria Brouwerij Café levert 
bovendien een geweldig affiche op: 
Five4you live at the BBC. Alvast de 
sfeer proeven? Luister dan naar de 
mp3 op de website www.five4you.nl
of op Facebook.

Beek en Donkse Liedertafel
Beek en Donk – Wil jij gezellig samen 
liedjes zingen uit de zangbundel, be-
geleid door accordeonisten?

Dat kan, vrijdag 29 mei is iedereen 
welkom in café zaal de Tapperij aan 

de Kerkstraat in Beek en Donk voor 
de maandelijkse meezingavond van 
Liedertafel ’t Nachtpitje. Zoals ge-
woonlijk starten zij om 21.00 uur en 
de entree is gratis. 
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WOENSDAG 20 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 20:00

De Boskampi’s: 
13:45 15:45

Fast & Furious 7: 
19:45

Home 3D: 
13:30 15:45

Kidnep: 

13:30 16:15

De Ontsnapping: 
20:00

Mad Max Fury Road 3D: 19:45

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45 15:30

DONDERDAG 21 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 19:45

De Masters: 
20:00

De Ontsnapping: 
20:00

Project T: 
19:45

VRIJDAG 22 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00 21:45

De Boskampi’s: 
16:00

Home 3D: 
16:00

Kidnep: 

16:00

Project T: 
18:45

De Masters: 
19:00 21:45

De Ontsnapping: 
19:00 21:30

Mad Max Fury Road 3D: 21:30

Shaun Het Schaap: De Film: 16:00

ZATERDAG 23 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00 21:45

De Boskampi’s: 
13:30 16:00

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30 15:45

Project T: 
15:30 18:45

De Masters: 
19:00 21:45

De Ontsnapping: 
19:00 21:30

Mad Max Fury Road 3D: 21:30

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

ZONDAG 24 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00 21:45

De Boskampi’s: 
13:30 16:00

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30 15:45

Project T: 
15:30 18:45

De Masters: 
19:00 21:45

De Ontsnapping: 
19:00 21:30

Mad Max Fury Road 3D: 21:30

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

MAANDAG 25 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 19:45

De Boskampi’s: 
13:30 16:00

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30 15:45

Project T: 
15:30 19:45

De Masters: 
20:00

De Ontsnapping: 
20:00

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

DINSDAG 26 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 19:45

De Masters: 
20:00

De Ontsnapping: 
20:00

Project T: 
19:45

WOENSDAG 27 MEI 2015

De Boskampi’s: 
13:30 16:00

Home 3D: 
13:30 15:45

Kidnep: 

13:30 15:45

Project T: 
15:30 19:45

De Masters: 
20:00

De Ontsnapping: 
19:45

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

Woman in Gold: 
20:00

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

MET PINKSTEREN  

ZIJN WIJ GEOPEND!

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

Basisschoolleerlingen wagen zich aan fi etsexamen 

Met &RG-Teens/PLUS naar Toverland

Lieshout - De vrijwilligers van &RG-Teens, tie-
nerwerk Lieshout gaan ter afsluiting van het 
seizoen met de Lieshoutse tieners naar pret-
park Toverland te Sevenum op zaterdag 27 juni.  
Deze dag is alleen voor de &RG-Teens en &RG-
PLUS leden, je bent lid als je een pasje hebt. 

In verband met busvervoer is er een beperkte 
deelname (vol is vol ), inschrijven kan alleen als 
bestaand lid en voor 22 juni. Inschrijvingen na 
deze datum worden niet meer in behandeling 
genomen. De deelnamekosten van deze acti-
viteit bedraagt €12,50 per persoon. Dit is een 
bijdrage voor entree en vervoer.  Op deze dag 
zijn de consumpties, versnaperingen en maal-
tijden voor eigen rekening. Men dient zelf zorg 
te dragen voor een voedzaam lunchpakketje en 
wat zakgeld.
Dit keer laat men de tieners de hele dag lekker 

door elkaar schudden, gaan ze de wildwaterbaan 
af of de achtbaan in.  Spanning en sensatie.  Jouw 
&RG-teens vrienden en vriendinnen gaan natuur-
lijk ook mee. Men dient zich in te schrijven via de 
website www.energyteens.nl, losse inschrijffor-
mulieren worden niet verstrekt. 

Ze vertrekken om 09.00 uur met de bus bij het 
Dorpshuis. De bedoeling is dat ze rond 19.00 uur 
weer terug  in Lieshout zijn. Niet op tijd, dan mis 
je de bus! 

Het park is kindvriendelijk, men heeft alle vrijheid, 
de tieners lopen zelfstandig in groepjes zonder be-
geleiding rond op het park. De leiders van &RG-
Teens zijn op een vaste plek binnen het park, goed 
herkenbaar, aanwezig. Voor meer info over het 
pretpark kun je ook kijken op www.toverland.nl. 

Archieffoto van een eerder bezoek

 

VAN HET JAAR 2015
 Beste servicedrogist

Dorpsstraat 5    | Lieshout
0499 422 224

* De afgebeelde producten kunnen afwijken van de producten in de shoppertas.

Op zaterdag 23 mei 2015 ontvangen
de eerste 75 klanten,

bij besteding vanaf € 20.- een gevulde D.I.O. shoppertas*
ter waarde van ca. € 50.- cadeau!

Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek - De groepen zeven van de Laarbeekse 
basisscholen wagen zich deze week aan het 
fietsexamen. Afgelopen dinsdag gingen de eer-
ste scholen van start. Vandaag zijn de overige 
scholen aan de beurt. 

Het fietsexamen is ter voorbereiding op de mid-
delbare school. De leerlingen moeten zowel 
een theorie- als een praktijkexamen afleggen. 

Degenen die het niet halen, mogen in groep 8 
nog een herkansing doen.

Binnenkort is duidelijk wie het fietsexamen al-
lemaal heeft gehaald. De wijkagenten delen dan 
de diploma’s uit in de klassen. Voorgaande ja-
ren waren er steeds een paar leerlingen die cum 
laude slaagden. Zal dat ook dit jaar weer zijn? 
Dat weet men binnenkort! 
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Bavaria bier*
2 kratten à 12 fl esjes à 30 cl.
3 pakken à 6 blikjes à 33 cl.

7.99
W 21 - Aanbiedingen gelden van maandag 18 t/m zaterdag 23 mei 2015. 

Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

(max. 4 kratten per klant)  *  Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Met een roze oorschelp stapte Pleun 
op maandagochtend de klas in. Haar 
Nike’s waren nog steeds voorzien van 
een gekleurd poederlaagje. ‘Dat wil ik 
erop laten zitten’. Haar gezicht was 
verder keurig gewassen en het ee-
rdere kleurenpalet, wat ze op zaterdag 
samen met Teun had verkregen na 5 
kilometertjes van rennen, was ver-
dwenen. Enthousiast en opgetogen, 
ze hadden een mooi en kleurrijk avon-
tuur beleefd. 
Een mooi en kleurrijk avontuur 
zouden ook de laatste weken op de 
basisschool moeten worden voor 
Pleun en Teun en hun 22 klasgenoten. 
‘Minder leren, meer leuke dingen’, 
dat is de verwachting of eis die de 8e 
groepers uitspraken na de vakantie. 
Hersens op sterk water, boeken de 
kast in, elke dag een gymlesje, musi-
cal instuderen en wennen aan de mid-
delbare schoolpauzes (‘want daar heb 
je toch vaker pauze dan op de basis-
school? Daar moeten we ook aan 
wennen, mees?!’). 
Jawel, geef ze één vinger en ze nemen 
de gehele hand, zowel de linker als de 
rechter. Begint één afgestudeerde ba-
sisscholier te spreken over wat hij of 
zij wil en een ander gaat daarin maar 
al te graag mee. ‘Proberen kan toch 
altijd en de Cito is toch al geweest, 
meester!’ Oh ja, Cito. Voor de mei-
vakantie is er gezwoegd en geploeterd 
op dit erfgoedstuk van het Nederland-
se onderwijsstelsel. Een primeur, want 
het ‘festijn der bolletjes kleuren’ vond 
in eerdere edities altijd in de maand 
februari plaats. Standaard werd taak 
3 van de dag (deze vond na de bui-
tenpauze plaats) altijd voorafgegaan 
door jeugd die als een verkouden 
Wiener sängerknaben koor een snot-
terig hoorspel ten gehore bracht. Dat 
was nu wel anders! Een stralend zon-
netje scheen de Vitamines D zo de 
hersenpannen van onze aankomende 
bruggers binnen. Zij maakten er gretig 
gebruik van en er heerste een rust en 
reinheid als nooit tevoren. 
Deze week kwam de uitslag binnen. 
Gespannen namen de geëxami-
neerden de gesloten enveloppen in 
ontvangst. ‘Thuis openmaken’, klonk 
het dwingend. Het zal een zenuw-

slopende aangelegenheid zijn geweest 
in menig huishouden aan de keuken-
tafel. Wat zou er voor een drietallig 
getal uitkomen? Past het bij het ad-
vies? Misschien is het wel beter, of 
juist slechter? En dan? Betekent dat 
ineens dat ik niet naar de middelbare 
school van mijn keuze kan? 
Gelukkig is dat niet zo. De Cito is een 
fi jn getalletje tussen 501 en 550. Het 
geeft aan hoe je parate kennis was op 
rekenen, taal, studievaardigheden en 
mogelijk op wereldoriëntatie. Het zegt 
verder weinig over je zangtalenten, 
je passie voor creativiteit, je omgang 
met de ander, jouw zorgzaamheid, 
hoe hard je elke dag je best doet …… 
en ga zo maar door.  Jij bent meer dan 
een cito-cijfer op een dinsdagmiddag 
in mei. Vergeet dat niet. Jouw talen-
ten en slimheden rijken verder! Je hebt 
meer in je mars, je bent kleurrijker! 
En dat zagen we aan Pleun en Teun! 
Naast geel en groen kregen Pleun en 
Teun roze, blauw en rood over zich 
heen. De ene kleur was wat meer 
overheersend dan de ander, maar 
dat mocht de pret niet drukken. Een 
gulle lach liet wel merken dat er een 
gelukzalig gevoel achter schuil ging, 
alhoewel er ook een bruine smurrie 
proestend uit de mond kwam, maar 
dat terzijde. ‘Tsja, dan moet ik m’n 
mond maar dichthouden.’

Mees
Joost 

Kleurrijk

vakantie is er gezwoegd en geploeterd 

se onderwijsstelsel. Een primeur, want 
het ‘festijn der bolletjes kleuren’ vond 
in eerdere edities altijd in de maand 
februari plaats. Standaard werd taak 

tenpauze plaats) altijd voorafgegaan 
door jeugd die als een verkouden 

terig hoorspel ten gehore bracht. Dat 

netje scheen de Vitamines D zo de 
hersenpannen van onze aankomende 
bruggers binnen. Zij maakten er gretig 

Mees
Joost 

COLUMN

Makkelijk, goedkoop 
en snel een auto huren!

Loop dan snel binnen bij  
deze Autohopper vestiging!

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk - 0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl

www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij
Autobedrijf SARO!

Beek en Donk
U rijdt ...       Wij zorgen voor de rest!!

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SAROSurvival voor jongeren met de Zonnebloem

Basisschoolleerlingen wagen zich aan fi etsexamen 

Laarbeek - Een tijdje geleden lieten 
de gezamenlijke afdelingen van de 
Zonnebloem in Laarbeek al weten dat 
zij bezig waren met het organiseren 
van een sportieve activiteit, voor men-
sen met een lichamelijke beperking 
vanaf 18 jaar. Nu is het dan eindelijk 
zover dat je je daarvoor kunt opgeven. 
Op 6 juni  gaan ze (bij voldoende aan-
meldingen) naar Outdoor Laarbeek in 
Beek en Donk om te survivallen. 

Er zijn 8 activiteiten mogelijk, op ver-
schillende hoogtes van 4 meter tot 9 
meter; 

• Op 4 meter hoogte; een touw lift 
van 0 naar 4 meter, een (rolstoel)
parcours, een vrije abseil, het ab-
seilen (met de rolstoel) tegen een 
schuine wand, tokkelen.

• Op 9 meter hoogte; het ervaren 
van een hoogteparcours van 9 me-
ter in een aangepaste klimgordel en 
tokkelen vanaf 9 meter hoogte. 

• Vanaf de grond; De big swing, dit is 
een reuzenzwaai / schommel.

Er is een invalidentoilet aanwezig en 
de ondergrond is rolstoelvriendelijk. Ze 
beginnen om 13.30 uur. Zorg dus dat je 

op tijd aanwezig bent. Je hebt drie uur 
de tijd om je daar uit te leven. Daarna 
gaan ze naar het Pannenkoekenhuis 
aan de overkant.

De kosten voor survival, pannenkoek 
en een drankje bij het survivallen be-
dragen €25,00. Meld je zo spoedig 
mogelijk aan bij Jan Tielemans, tel. 
06-51815316. Bekijk de website van 
Outdoor Laarbeek maar vast. Daar 
kun je uitgebreid zien en lezen wat je 
te wachten staat. Durf jij de uitdaging 
aan?
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml

alle fietskleding met bon #
#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen
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(geldig tm 30 mei 2015)

Maak tijdig  
een  afspraak 

voor een onder-
houdsbeurt

Is uw 
fiets 

gereed 
voor de 
zomer?

houdsbeurt

Sportief 
gekleed op 

de fiets.
En nu met 

25% 
KORTING

25% KORTING

bij aankoop van buitenband nu binnenband
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Omroep Kontakt opent haar deuren

Beek en Donk - Omroep Kontakt 
opent op zondag 31 mei haar deuren 
om jou te laten zien hoe een radio-
programma wordt gemaakt, hoe ze tv 
maken of hoe een studio er van bin-
nen uitziet.

De open dag is een ideale manier om 
kennis te maken met jouw lokale om-
roep en al haar facetten. Tijdens deze 
dag, tussen 9.00 en 17.00 uur kan je 
zelf zien en horen hoe het eraan toe 
gaat bij de lokale kweekvijver van om-
roeptalent. Er zijn diverse vrijwilligers 
aanwezig die je uitleg geven.
Omroep Kontakt zorgt ervoor dat jij 
weet wat er in jouw dagelijkse om-
geving leeft. Welke onderwerpen er 
belangrijk zijn. Wie er in jouw wijk of 

dorp leven en wat diegene denken. 
Omroep Kontakt geeft jou een stem 
en zorgt ervoor dat jij een mening kan 
vormen. Dat je in actie kan komen, als 
jij dat nodig vindt. 

Voor de studio, in de openlucht pre-
senteert Omroep Kontakt tussen 
11.00 en 17.00 uur diverse artiesten, 
zij zorgen voor een intiem en gezellige 
sfeer. Ook is er gedacht aan vertier 
voor de kinderen met enkele luchtkus-
sens.

De open dag is ook de start van de 
Week van de Lokale Omroep (30 
mei t/m 5 juni 2015) waarbij in heel 
Nederland een week lang aandacht 
wordt besteed aan het werk van de 

lokale omroepen. Je bent van harte 
uitgenodigd om op 31 mei een kijkje 
in de keuken te komen nemen bij 
Omroep Kontakt. 

Daarnaast houdt Omroep Kontakt op 
zondag 31 mei een grootse vlooien-
markt met kofferbakverkoop op het 
evenemententerrein. Een markt vol 
met gebruikte spullen die een tweede 
leven verdienen, een markt waar ook 
een vereniging zich kan presenteren. 

Voor kraam- of plaatshuur neem 
contact op met Frans Coppens, tel. 
06-20888818. Algemene info 
0492-463624 of kontaktfm.nl.

Open dag bij Omroep Kontakt op zondag 31 mei

Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

UITNODIGING
Rijdt u in een auto van de zaak? Hebt u uw rittenadministratie op 
orde? Hebben uw werknemers een ‘Verklaring geen privégebruik’ 
en houdt u als werkgever hier voldoende toezicht op? Heeft u als 
ondernemer een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik?’ Wanneer kiest 
u voor een zakelijke auto of een kilometervergoeding?

En wat gebeurt er wanneer de fiscus bij u langskomt voor een 
controle? Hoe controleert de belastingdienst uw bedrijf en wat zijn de 
spelregels waar u en de belastingdienst zich aan hebben te houden? 

Kortom voldoende vragen voor u 
als werkgever of als ondernemer 
waarover wij graag met u van 
gedachten wisselen. Lindeboom 
Accountants & Belastingadviseurs  
organiseert hiervoor de volgende 
bijeenkomst:

Wanneer: woensdag 10 juni a.s. 
Waar:  Café Thuis, Heuvelplein 6  
 Beek en Donk

Het programma ziet er als volgt uit: 
19.30  ontvangst
19.45 aanvang programma 
 ‘Auto van de zaak’
20.30 aanvang programma 
 ‘Belastingcontrole’
Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd.

De voorlichting wordt verzorgd door 
Ton van de Sande RA. Ton is vennoot 
bij Lindeboom Accountants & 
Belastingadviseurs en in het verleden 
heeft hij 12 jaar als Rijksaccountant 
bij de Belastingdienst gewerkt. 

Deelname is kosteloos en u kunt zich 
aanmelden via het contactformulier 
op de website of een mail sturen 
naar info@lindeboomaccountants.
nl (maximaal 2 personen per 
bedrijf). Er is beperkt plaats, dus 
meld u op tijd aan. 

De volgende bijeenkomst zal 
gehouden worden op woensdag 
24 juni a.s. met als onderwerp WLZ 
(Wet Langdurige Zorg, voorheen 
AWBZ) en testamenten. 

AUTO VAN DE ZAAK & 
   BELASTINGCONTROLE

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Laarbeek - De Bewonersraad Laarbeek 
houdt op dinsdag 26 mei een extra bij-
eenkomst voor Huurders, woningzoe-
kenden en geïnteresseerden. Tijdens 
deze avond, welke zal starten om 
20.00 uur in het Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg te Beek en Donk, zal 
door de bewonersraad toelichting ge-
geven worden over de activiteiten van 
het afgelopen half jaar.
 

Ook zal tijdens deze avond een pre-
sentatie gegeven worden over het 
nieuwe woningtoewijzingssysteem 
Wooniezie en is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen.
 
Graag zien zij u op 26 mei, 20.00 uur 
in het Ontmoetingscentrum te Beek 
en Donk.

Extra bijeenkomst Bewonersraad 
Laarbeek

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.

PODOTHERAPIE BRUGMANS
Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Maandag en donderdag alleen op afspraak.
De praktijk is direct toegankelijk.

Hool 56, Keldonk       06-83598124       www.podotherapiebrugmans.nl

• Pijnlijke voeten
• Vermoeide voeten
• Voetstandsafwijkingen
• Verkeerd looppatroon
• Teenafwijkingen/klachten

• Nagelklachten
• Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
• Sportblessures
• Diabetische/Rheumatische voeten

Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
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Advertorial

Running team Laarbeek klaar voor de Roparun

Laarbeek - Na maanden van trainen 
en vele acties gevoerd te hebben is 
Running Team Laarbeek klaar voor 
‘De Roparun’. Zaterdag 9 mei werd 
de laatste training afgewerkt  met de 
Color Fun! in Laarbeek.

Op zaterdag 26 mei om 10.00 uur ver-
trekt het team vanaf het gemeentehuis 
in Beek en Donk, nog even checken 
of er niets vergeten is, foto’s maken 
en dan richting Parijs. Om 19.42 uur 
gaat Running Team Laarbeek van 
start vanaf parc Courneuve bij vlieg-
veld Le Bourget in het noorden van 
Parijs. Maandagmiddag hoopt het 
team te finishen op de Coolsingel in 
Rotterdam. Na twee jaar Hamburg 
is dit jaar weer gekozen voor de run 
vanuit Parijs, volgens velen toch de 
‘echte’ Roparun. Voor het zover is 

komt het team samen op vrijdag-
avond op het kerkhof van Lieshout 
om de overleden teamleden, familie-
leden en bekenden die overleden zijn 
aan kanker, te gedenken.

In 2008 nam een groep enthousiaste 
lopers van Runnersclub Lieshout voor 
het eerst deel aan deze run. Na 2 jaar 
stopte de Runnersclub met deze run, 
waarna enkele fanatieke roparunners 
een nieuwe stichting hebben opge-
richt om zodoende onder de naam 
Running Team Laarbeek toch mee te 
kunnen blijven doen aan de Roparun. 
Doel van de Roparun is om zoveel 
mogelijk geld bij elkaar te brengen 
voor palliatieve zorg aan kankerpati-
enten onder het motto: Leven toevoe-
gen aan de dagen, waar geen dagen 
meer kunnen worden toegevoegd 

aan het leven. Al vele ziekenhuizen, 
hospices en inloophuizen in de omge-
ving hebben steun ontvangen van de 
Roparun. Enkele projecten zijn aange-
dragen door Running Team Laarbeek. 
Twan Peters en Mies van Berlo gaan 
dit jaar voor hun 10e Roparun samen 
met de touringcarchauffeurs Anthony 
en Martijn Bergerhof.  

U kunt Running Team Laarbeek van-
af zaterdag live volgen op Omroep 
Kontakt 24 uur per dag, of op www.
roparun.nl. Wilt u hen steunen kijk 
dan op www.runningteamlaarbeek.nl 
en klik op de button doneer. Namens 
alle kankerpatiënten van harte be-
dankt voor uw steun. Ook  al de 
sponsors en allen die hen de komende 
dagen nog steunen, bedankt.

Haageijk 25 • 5421 KW Gemert 
T. 0492 820 041

Elisabethplaats 53 • 5421 LC Gemert
T. 0492 820 150

E. truudswoonwinkel@live.nl

I. www.truudswoonwinkel.nl

Openingstijden: Vrij: 10.00-20.00 uur
Za: 10.00-17.00 uur

Ma: Gesloten 
Di t/m Do: 10.00-18.00 uur

2e Pinksterdag geopend
van 11.00 - 17.00 uur

Meubels • Bankstellen 
Schilderijen • Verlichting • Accessoires

van 11.00 - 17.00 uur

 Accessoires

GROOTSTE DEALER

Urban Sofa’s & Jouw Meubel

In gesprek met: : Paul van Helvoort, 
makelaar bij Van Helvoort Makelaardij, 
en Ron Cornelissen, kopersbegeleider 
van Hendriks Coppelmans

Redacteur: Kittie Spierings

Het is niet te missen: het bouwbord 
van Isidorushoeve in Beek en Donk. In 
de landelijke nieuwbouwwijk Beekse 
Akkers komen tien verrassend betaal-
bare starterswoningen. De architec-
tuur, geïnspireerd op de Brabantse 
hoeve van weleer, roept een beeld op 
van kwaliteit. Er is oog voor detail, dat 
zie je zo. Hoe zit het met de prijzen? En 
wat als je interesse hebt? We vragen 
het de makelaar en kopersbegeleider.       

Isidorushoeve heeft een karakteristieke 
stijl. Welk verhaal zit hierachter?
“In de opzet zie je de Brabantse boer-
derij van vroeger terug”, legt makelaar 

Paul van Helvoort uit. “Twee woningen 
vormen het voorhuis, de vijf daarnaast 
het achterhuis en los daarvan staat het 
bijgebouw met drie woningen. Die ka-
rakteristiek van vroeger komt ook tot 
uiting in de ambachtelijke materialen, 
zoals de authentieke bakstenen, luiken 
en gepotdekselde houten delen. Zo ont-
staat een unieke sfeer.”

Waarom is dit een unieke kans voor 
starters?
“De prijzen zijn superscherp”, zegt Paul 
enthousiast. “Al voor € 169.000 heb je 
een complete woning, met een tuin op 
het zuiden. De duurste hoekwoning kost  
€ 191.500, waarbij zelfs de bouw van 
een garage mogelijk is. Alle woningen 
komen in aanmerking voor de Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG), wat een in-
teressant rentevoordeel kan opleveren. 
En in Laarbeek hebben we nog de star-
terslening van maximaal € 30.000 per 

huishouden. Meer hoef ik niet te zeg-
gen, toch?“
 
Hoe compleet is de woning dan?
“Daar zul je versteld van staan”, zegt 
kopersbegeleider Ron Cornelissen. “Alle 
woningen hebben een complete badka-
mer met sanitair van Villeroy & Boch en 
een (half)vrijstaande berging. Het enige 
wat niet is inbegrepen, is de keuken. Die 
kun je zo goedkoop of duur maken als je 
zelf wilt. En voor de vloer- en wandaf-
werking geldt hetzelfde. Verder zit alles 
erop en eraan.”

Valt er voor kopers ook nog wat te 
kiezen?
“De keuzevrijheid is opvallend groot 
voor woningen in deze prijsklasse. Zo 
kun je heel veel kanten op met je deu-
ren, wandtegels, vensterbanken, klinken 
en stopcontacten. En met de extra opties 
kun je de woning helemaal naar wens 

maken. Bijvoorbeeld met een uitbouw, 
openslaande tuindeuren en een extra 
grote badkamer”, aldus Ron. 

Waarom zou je als starter voor 
nieuwbouw kiezen?
Paul: “Deze woningen zijn uniek qua 
sfeer en je woont straks in een jonge 
buurt, tussen leeftijdsgenoten. Maar dat 
niet alleen. Ook kostentechnisch zitten 
er veel voordelen aan. De energielasten 
zijn stukken lager in nieuwbouw. En je 
hebt geen renovatiekosten, zoals in een 
bestaande woning. En dan heb ik het 
nog niet over onderhoudskosten, die in 
Isidorushoeve bovendien extra laag zijn 
door de toepassing van duurzame, on-
derhoudsarme materialen.”  

Hoe werkt het als je interesse hebt?
“Dan is het slim om snel de brochu-
re aan te vragen”, aldus Paul. “Dat 
kan rechtstreeks bij mij of op www.

deisidorushoeve.nl. Ben je enthousi-
ast? Dan vindt er een gesprek plaats. 
De volgende stap is het tekenen van 
de koop-/aannemingsovereenkomst.” 
Ron vult aan: “Vervolgens gaan we in 
gesprek over je persoonlijke wensen. 
Als ruim twee derde van de woningen 
verkocht is, starten we met de bouw. 
Naar verwachting is dit na de bouwvak. 
Ik ga ervan uit dat we de bewoners in 
de zomer van 2016 de sleutel van hun 
nieuwe woning kunnen overhandigen.”

Voor meer informatie over Isidorushoeve: 
kijk op www.deisidorushoeve.nl. Of 
neem contact op met Van Helvoort 
Makelaardij via 0492 – 37 11 90. 

Isidorushoeve in Beek en Donk: unieke kans voor starters
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5.995,-
Incl. Koelkast, oven, 

vaatwasser, inductiekookplaat 
en wandafzuigkap. 

KOM NU NAAR NUVA KEUKENS EN MAAK KENNIS MET ONZE RUIME COLLECTIE!

2e PINKSTERDAG  

GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

 

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

B E R G E I J K
DE WATERLAAT 8

T0497 552882  

D E U R N E  
STATIONSSTRAAT 67 

T0493 441111

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

T0493 441111

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

Vorstenbosch  - Alweer een jaar gele-
den besloten cosmetisch arts Jozijna 
en Kliniek Medi Spa Annelies een 
samenwerkingsverband aan te gaan. 
Dat dit een schot in de roos was, blijkt 
wel uit het feit dat het razend druk is. 
Zo druk, dat we op zoek zijn naar ma-
nieren om de wachttijden te verkor-
ten. Jozijna, Annelies en het team zijn 
het er dan ook roerend over eens; de 
vernieuwde aanpak past bij deze tijd 
en vervult een behoefte van de con-
sument, namelijk resultaat.

Medi Spa onderscheidt zich door een 
plan op maat aan te bieden, een plan 
op de persoon afgestemd naar een 
haalbaar doel. Om de huid te verbete-
ren en/of te verjongen in een bepaald 
tijdspad.  Hierbij staat de persoon 
centraal, en niet het middel of het te 
verkopen product. Zo kan het gebeu-
ren dat de cliënt(e) die komt voor een 
prikje botox, met een heel ander advies 
de deur uitgaat. Klanttevredenheid en 
kwaliteit zijn twee heel belangrijke pei-
lers voor Jozijna en Annelies. met de 
service gaan ze oneindig ver, mits de 
cliënte bereid is mee te werken. 

Innovatie
Door het toetsen van de behoeften 
van de consument en het volgen van 
de trends wereldwijd op het gebied 
van anti-aging, kunnen we inspelen op 
de markt en technieken in huis halen 

die het verschil maken. Deze worden 
vooraf goed onderzocht, en moeten 
wel wetenschappelijk bewezen zijn. 
De zojuist geïntroduceerde laser staat 
dan ook al voor maanden ingeboekt, 
zelfs al voor we hem in huis hadden.   

Natuurlijke uitstraling
In een wereld waarin steeds meer 
maakbaar is, kiezen we voor een na-
tuurlijke uitstraling. Geen overdreven 

looks; een ontspannen frons, hair-
strokes permanente make-up voor de 
wenkbrauwen.  Een facelift met laser 
zonder pijn of schilfers met als kers op 
de taart een filler in de neus lippen-
plooi, als dat natuurlijk in het behan-
delplan past. De huidconditie verbete-
ren maakt jeugdig, bovendien zijn er 
minder fillers nodig. Deze totaalaan-
pak van binnen en buiten, levert de 
mooiste resultaten, balans en de meest 
blije gezichten op. 

U bent van harte welkom voor een vrij-
blijvend consult bij; Medi Spa Annelies

Wij verkopen geen botox, maar resultaat

Medi Spa

Hondstraat 10    |    5476 KT    |    Vorstenbosch    |    0413-343674
info@annelies-aarts.nl    |    www.annelies-aarts.nl

Terug in de tijd, gezellige muziekavond in Zonnetij
Aarle-Rixtel - In samenwerking met 
ViERBINDEN vindt op donderdagavond 28 
mei een gezellige muziek- en dansavond 
plaats in De Zonnetij gelegen aan de 
Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel. De avond 

vindt plaats in de ontmoetingsruimte. 

Het uit 6 personen bestaande orkest 
‘Handvèger en Blèk’ zorgt voor muziek, 
zang en gezelligheid. De muzikanten 

nemen u mee terug in de tijd met bekende 
Nederlandstalige en Internationale num-
mers uit de zestiger en zeventiger jaren. De 
avond begint om 19.30 uur en iedereen is 
van harte welkom. De toegang is gratis.

Tok Tokkie…
veilig en vertrouwd

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

Cursisten EHBO Lieshout geslaagd

Lieshout - Alle cursisten van EHBO 
vereniging Lieshout zijn geslaagd voor 
de cursus Eerste Hulp aan Kinderen.  
Om tijdens de lessen de diverse situ-
aties zo echt mogelijk te doen lijken 
is er gewerkt met LOTUS slachtoffers. 

Bij een les werden 2 kinderen gegri-
meerd en door de cursisten behan-
deld. Het cursusseizoen van EHBO 

vereniging Lieshout zit er weer op. Na 
de zomervakantie wordt er bij voldoen-
de belangstelling weer met nieuwe 
cursussen gestart. Voor informatie over 
de cursussen kunt u terecht bij Dinie 
van Geffen, tel. 0499-421566 of via 
de mail ehbolieshout@hetnet.nl. EHBO 
vereniging Lieshout staat 2e pinkster-
dag op de braderie in Lieshout, waar u 
ook terecht kunt voor informatie.
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 21 - Aanbiedingen gelden van maandag 18 t/m zaterdag 23 mei 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Glen Talloch very old
Scotch whisky*

fl es 1500 ml.

27.29

19.99
liter 13.33

KNALLERKNALLERWEEKEND

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

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Een werknemer heeft een foto met de 
naam zijn leidinggevende op een grafsteen 
via Whatsapp verzonden aan een collega. 
Levert dit voldoende grond op voor 
ontslag op staande voet? Volgens de 
Kantonrechter in Haarlem niet, aldus de 
uitspraak in kort geding van 21 januari jl.. 
Wat was het geval?
Een werknemer stuurt aan zijn collega op 
vrijdagavond een Whatsapp-bericht met 
een foto van een grafsteen met als tekst 
“[naam leidinggevende] voor altijd weg 
door de servercrash maar voorgoed in ons 
hart” en een foto van een lijkwagen met 
de tekst “[naam leidinggevende] hol schon 
mal den Wagen”. 
Toen de werkgever hiervan op de hoogte 
was geraakt, heeft deze de werknemer 
onmiddellijk ontslag op staande voet 
gegeven. De werknemer heeft hierop 
direct spijt betuigd, maar de werkgever 
liet het ontslag op staande voet in stand. 
Hierop heeft de werknemer het ontslag op 
staande voet aangevochten.
De Kantonrechter vindt dat de werknemer 
met de berichten wel “de grens van 
het betamelijke heeft overschreden”, 
maar “het gebruik van de afbeeldingen, 
verdienen door de daarbij gevoegde 
teksten niet de (ernstige) kwalificatie 
van een regelrechte bedreiging.” De 
Kantonrechter weegt mee dat het bericht 
door de werknemer niet rechtstreeks naar 
de leidinggevende is verstuurd en dat niet 
duidelijk is hoe de leidinggevende, op 
wie de berichten betrekking hebben, die 
berichten heeft opgevat. 
Duidelijk is dat de werknemer de grenzen 
van het fatsoen ruimschoots heeft 
overschreden. Hij komt met deze uitspraak 
dus goed weg. 
Meer weten over dit onderwerp? 
Voor vragen zijn wij bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of per 
e-mail: info@ja-laarbeek.nl.
Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl.

Whatsapp-foto leidt niet tot ontslag

Color Fun! komt terug in 2016

Kinderen vermaken zich tijdens de 1e editie, welke op 9 mei werd gehouden

Color Fun! 2015: één groot, kleurrijk feest

Laarbeek - De kleurpoederwolken 
zijn nog maar nauwelijks verdwe-
nen. Toch heeft de stichting Color 
Fun! nu al groot nieuws voor volgend 
jaar. Na het succes van de eerste edi-
tie van Color Fun! in MooiLaarbeek 
heeft het bestuur van de stichting 
vandaag besloten dat er in 2016 een 
vervolg komt op het evenement.

Er zijn allerlei ideeën om het evene-
ment nog veel leuker en aantrek-
kelijker te maken. Zo wordt niet al-
leen de route gezelliger, maar op 
het Evenemententerrein komen fun 
activiteiten die alles met kleur te ma-
ken hebben. Wat precies? Dat geven 
ze natuurlijk nog niet prijs. Wel kun 

je zaterdag 21 mei 2016 alvast in je 
agenda zetten, want dan is Color 
Fun! weer terug.

Op 9 mei 2015 namen 764 men-
sen deel aan Color Fun! Deze kwa-
men onder andere uit Laarbeek, 
Amsterdam, Bakel, Borne, Delft, 
Casteren, Eindhoven, Gemert, 

Helmond, Nijmegen, Oploo, Schijndel 
en Vierlingsbeek. De reacties na af-
loop waren heel positief. Niet alleen 
over het middagprogramma, maar 
zeker ook wat betreft het Color Fun! 
feest in de tent met de band Link en 
de feest dj. De organisatie heeft nu al 
zin in Color Fun! 2016. Jij ook?

beeldende kunst - grafisch ontwerp

Crommenacker 4 - Lieshout
www.atelier-xplore.nl
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Boerdonk - Boerdonk 1 moest samen 
met Merselo 1 uitmaken wie de beslis-
singswedstrijd gaat spelen voor pro-
motie naar de 4e klasse. Voor Boerdonk 
was de opdracht gemakkelijk, winnen. 
De twee competitiewedstrijden werden 
allebei verloren, dus geen makkelijke 
opdracht, maar wel te doen. 

Merselo had de eerste helft meer bal-
bezit maar tot echte kansen leidde dit 
niet, Boerdonk speelde veel directer, 
en was met wat uitvallen veel dichter 
bij een doelpunt, al schoot de spits van 
Merselo nog wel op de paal. Het was 
Daan Dortmans die eerst de keeper nog 
testte, maar bij de volgende counter 
knap de 1-0 scoorde. 

In de tweede helft was het Merselo dat 
vol in de aanval ging. Niet met verzorgd 
voetbal, maar met lange ballen en meer 

van ‘god zegen de greep’. Dit zorgde 
wel voor meer onrust bij de verdedigers 
van Boerdonk, het was niet eens een 
kans waar Merselo de gelijkmaker mee 
scoorde. De 1-2 was een prima aanval. 
Een verre trap van de keeper zette enke-
le spelers vrij voor de goal. Het was Roy 
Swinkels die via een vrije trap Boerdonk 
in de race hield, en zeker toen er een 
speler van Merselo met direct rood van 
het veld werd gestuurd. Dit leidde tot 
een grote kans voor Tim v Alphen maar 
hij schoot te gehaast en over. 
Dat het nog 2-3 werd uit een  discu-
tabele strafschop is jammer. Boerdonk 
had zeker een gelijkspel verdiend, was 
ook een leuker afscheid geweest voor 
trainer Henri Maas, die na 3 seizoenen 
naar Sparta’25 gaat. Het seizoen zit 
erop, jammer van de laatste wedstrijd, 
maar ook niet meer dan dat.

MooiBoerdonk

Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/peelnoord voor meer informatie

Weten of uw droomhuis financieel haalbaar is? Onze adviseurs beantwoorden uw

vragen, berekenen maandlasten en helpen u uw hypotheekdossier aan te maken. 

U bent van harte welkom tussen 10.00 - 13.00 uur op onze kantoren.

Hypotheek Inloopspreekuur zaterdag 30 mei

en weet hoe
groot u kunt
dromen

Loop binnen
met uw

woonvragen

Boerdonk strijdend uit nacompetitie

Nachttoernooi Boerdonk weer 
groot succes

Boerdonk - Voor de derde keer in suc-
cessie, werd het nachttoernooi gehou-
den. Zeventien heren- en vijf dames-
teams hadden zich aangemeld. Om 
20.00 uur werd er startsein gegeven 
en om één 01.00 uur ‘s nachts werd de 
finale gespeeld. 

Er stonden 56 wedstrijden op het pro-
gramma, welke op 3 velden werden ge-
speeld. De organisatie had voor prima 
licht gezorgd en circa tien scheidsrech-
ters. Voor de sfeer zorgden de spelers 
en toeschouwers, het werd een gezel-
lige afsluiter van het seizoen, overal zag 
je spelersgroepen lekker bij elkaar op 

het sportpark liggen, en genieten van 
de ongedwongen sfeer, winnen was 
vandaag niet het belangrijkste. 

Rond de klok van 00.00 uur werden 
er voor iedereen uitsmijters gebakken. 
Circa 500 eieren en 50 broden gingen 
er doorheen . Onder de geluiden van 
de DJ kon er nog lekker nagebuurd 
worden door de teams die al uitgescha-
keld waren, wat sommige helemaal niet 
erg vonden. Erp 10 won voor de derde 
keer op rij het toernooi bij de heren, en 
bij de dames Erp VR2.  Proficiat dames 
en heren, maar ook de organisatie. Het 
was een heerlijk toernooi.

Het winnende damesteam uit Erp

Nieuwe uitdaging in de regio: ‘De Buffelrun’

Boerdonk - Modder, steile wanden, 
diepe sloten en slopende hindernis-
sen. Allemaal ingrediënten die volop 
aanwezig zijn in de 1e editie van de 
Buffelrun. 

Een parcours dat 5 of 10 km lang is, 
met diepe modderige sloten, weilan-
den met lang gras, veel water en een 
groot aantal door de parcoursbou-
wers vakkundig gemaakte klim- en 
klauterstellages. Plaats van handeling: 

Boerdonk en haar mooie buitenge-
bied. Voor hen die de uitdaging met 
de natuurelementen aandurven. Voor 
wie de buffelrun een challenge is. De 
mensen die van zichzelf willen win-
nen maar ook bereid zijn anderen in 
de strijd te helpen. Die wedstrijdmen-
taliteit koppelen aan teamspirit, maar 
zeker ook voor hen die het voor de lol 
willen doen. Voor hen die niet weten 
of het wel lukt om de finish te halen. 
Maar die het wel leuk vinden om door 

een modderbad te lopen of over een 
hoge schans te klauteren of door een 
rioolbuis te kruipen. 

Voor hen allen is er de Buffelrun op 
30 augustus in Boerdonk. Iedereen 
vanaf 13 jaar en ouder kan meedoen. 
Inschrijven kan tot en met 16 augus-
tus. Voor informatie en inschrijving 
kun je terecht op www.buffelrun.nl. 
Be there!

De Buffelrun: modder, steile wanden, diepe sloten en slopende hindernissen

Uitnodiging H. Mis Servatius kerk
Boerdonk – Pinksterzaterdag (23 mei) 
bent u allen van harte uitgenodigd voor 
de H. Mis van 19.00 uur, in de Servatius 
kerk in Erp. Celebrant pastoor Rombauts. 

Deze H. Mis zal opgeluisterd wor-
den door een groot ensemble van 

OBK uit Erp, het gemengd koor uit 
Boerdonk, het dames koor uit Erp en 
het Gregoriaans mannen koor uit Erp. 
Dit alles onder leiding van Dirigent Ton 
van Erp en organist Mark van Platen.
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Mooi UIT in Laarbeek
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Mooi UIT in Laarbeek

Geen 18, geen alcohol

Zou u ook wel eens willen weten welk proces er voorafgaat 
aan een glas Bavaria bier? Dat kan tijdens de Week van het 
Nederlandse Bier! Op zaterdag 6 en zondag 7 juni openen 
wij onze deuren zodat u een kijkje kunt nemen achter de 
schermen van onze brouwerij in Lieshout. Johannes 
Swinkels zal u meer vertellen over Bavaria tijdens de 
Bavaria Biertour. Op zaterdag 6 juni en zondag 7 juni kunt u 
al op tour voor €5 (normaal €15)!

In de aanloop naar dit weekend zijn er bovendien de 
volgende gezellige evenementen:

Woensdag 3 juni van 19.30 - 23.00 uur: Ladies Night
Een avond in het teken van bier en chocolade! 
Kosten: €35,- p.p. Deze avond vindt plaats in het Bavaria 
Brouwerijcafé.

Vrijdag 5 juni van 20.00 - 01.00 uur: Bavaria Pubquiz
Test de (bier)kennis van jouw  team tegen andere teams! 
Kosten: €10,- per groep, maximaal 7 personen. Deze avond 
vindt plaats in het Bavaria Brouwerijcafé.

Aanmelden voor alle bovenstaande activiteiten kan via 
www.bavariabiertour.nl of telefonisch via 0499-425585. 
Kijk voor een uitgebreidere uitleg van alle arrangementen op:

 
www.bavariabiertour.nl

Week van het
Nederlandse Bier

in het Bavaria
Brouwerijcafé!

3, 5, 6 en 7 juni 2015

X53933_Bavaria_BrouwerijDagen_135x174.indd   1 18-05-15   09:33

Oranjebar Mariahout

Oranje bar Mariahout www.oranjebar.nlOranjeplein 7

Op zondag 31 mei organiseert BZET de Bosduvels 
een fietstocht en vertrekt vanuit de Oranjebar.  

Deze tocht kan gereden worden op de racefiets of 
een  mountainbike en hebben beide verschillende 

afstanden.  Bij de Oranjebar kan worden 
ingeschreven  vanaf 8.00uur.  Na de tocht is er de 
mogelijkheid om op het terras  samen nog even 

gezellig na te praten over  deze mooie tocht.
 Meer informatie is te vinden op www.oranjebar.nl 

of www.debosduvels.nl 

Veldtoertocht (MTB)
30,45,55 km 

starttijd: 8.00 - 10.00 uur

70 km 
starttijd: 7.30 - 9.30 uur

Vrije Toerfietstocht
60 km 

starttijd: 8.00 - 10.00 uur

110 km 
starttijd: 7.30 - 9.30 uur

Meiboomfeest op de Kouwenberg
Aarle-Rixtel - Folkloregroep Dikkemik houdt 
woensdag 27 mei een meiboomfeest op en 
rond de kiosk in Aarle-Rixtel. Naast het fees-
telijk opzetten van de meiboom vinden er ook 
diverse optredens plaats. 

Zo brengt  volksmuziekgroep Binderin  vrolijke 
(mei)liedjes en wordt er rondom de meiboom 
gedanst. Uiteraard laat Dikkemik ook van zich 
zien en horen. Meiboomfeesten zijn eeuwenoud, 
maar werden lange tijd verboden. Eerst in de 
Franse tijd werd er in Aarle weer een meiboom 
opgezet (op Croy). De meiboom en het meidan-
sen verbeelden de vruchtbaarheid, het nieuwe 
leven en nieuwe vriendschappen. Ook heden 
ten dage zijn er nog steeds traditionele meifees-
ten zoals ook in Aarle-Rixtel. Volksmuziekgroep 
Binderin bestaat uit  (voormalige) leraren en ou-
ders van de Vrije School. De groep speelt au-
thentieke volksmuziek van allerlei aard. Het is 
vooral vrolijke muziek. Het meiboomfeest begint 
om 19.00 uur

Beek en Donk – ‘Waizennutmar’ uit Beek en 
Donk treedt op met eigen geschreven num-
mers in het Beek en Donks dialect. Zij treden 
bijna altijd op bij verenigingen of besloten 
clubs waar eigen leden toegang hebben. 
Zondag 24 mei, eerste Pinksterdag zijn ze te 
gast bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. 

Dit is voor alle publiek toegankelijk. 
Daarmee hebben fans van ‘Waizennutmar’ 
uit Laarbeek en omstreken de moge-
lijkheid om te komen luisteren. Bij het 
Boerenbondmuseum dient wel entree 
betaald te worden. Dit is ook een mooie 
gelegenheid om alles weer eens te bekij-
ken met ook de nieuwe gebouwen die er 
steeds bijkomen. Voor meer informatie 

over Waizennutmar kan men terecht op 
www.waizennutmar.nl. 

Beek en Donkse ‘Waizennutmar’ in 
Boerenbondsmuseum
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voetbal

Sportend Laarbeek

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

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

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Bushalte voor de deur: lijn 155 vanaf  ’s-Hertogenbosch en lijn156 vanaf Eindhoven

LAADPUNT

2e PINKSTERDAG OPEN
MAANDAG 25 MEI 10:00-17:00 UUR25

MEI

MAANDAG

150,-
179,95

Campingaz 
Classic L
Deze gasbarbecue is 
voorzien van 2 branders 
en inklapbare zijtafels.

GRATIS 
BIGSHOPPER

bij besteding vanaf 75,-
zolang de voorraad * 
        strekt; OP=OP

Brunotti 
zwembroek
Jongens shorts, 
verkrijgbaar in diverse 
kleuren. Quickdry!

29,99

Cabanon Jaguar
vouwwagen 
• 4-8 persoons vouwwagen
• Voortent 440 x 250 cm
• Bedden met luxe matrassen
• Zwaar katoenen tentdoek
• Al-Ko onderstel
• 13-inch wielen
• Voorwand + zijwand oprolbaar

3495,-
5228,-

inclusief luifel!

24,99

Bardani Highlander
Praktische weekendtas die bovenop een 

trolley te bevestigen is. Incl. schouderband.

69,99
Vanaf

Groot 
assortiment Intex 
opzetzwembaden
Verkrijgbaar in verschillende 

uitvoeringen en afmetingen. 

De zwembaden zijn eenvoudig 

op te zetten in iedere tuin.

Bardani Camaron
Comfortabele campingstoel met 

armleuningen, incl. zijtafeltje 

met bekerhouder. Compact in te 

vouwen en mee te nemen.

59,99
69,99

Geen promotie voor ELI
Lieshout - ELI is er niet in geslaagd 
om promotie af te dwingen naar de 4e 
klasse. Op Hemelvaartsdag werd ver 
in blessuretijd met 2-1 verloren bij 
Mifano en afgelopen zondag werd op 
eigen veld met 2-3 verloren van MVC. 
De Lieshoutenaren kunnen voor vol-
gend seizoen uitkijken naar de her-
nieuwde derby’s tegen Mariahout. 

Mifano – ELI 2-1
Mifano moest na het 2-0 verlies tegen 
MVC deze wedstrijd winnen om de 
kansen op promotie te behouden. In 
de 1e helft was Mifano de bovenlig-
gende partij, maar wist weinig kansen 
te creëren. Omdat ook ELI de spaar-
zame mogelijkheden onbenut liet 
was de 0-0 een logische ruststand. 
In de 53e minuut zag Tom Maas zijn 
schot nog door de keeper gepareerd, 
maar direct hierna was het wel raak. 
Bas Hollanders inzet werd nog van 
de lijn gehaald, maar in 2e instantie 
was het Sten van Bragt, die de bal 
hard in de touwen joeg, 0-1. Mifano 
drong hierna met succes aan op de 
gelijkmaker. Een ELI-verdediger wilde 
de bal met het hoofd wegwerken, 
maar de bal verdween ongelukkig in 
eigen doel, 1-1. Even later verdiende 
een prachtige combinatie van Bram 
Donkers, Sem Steenbakkers en Sten 
van Bragt een doelpunt, maar de 
goede Mifano-keeper wist redding te 
brengen. In de slotfase drong Mifano 
zonder succes aan, tot de 5e minuut 
in blessuretijd. In een scrimmage wist 

een Mifano-verdediger de bal alsnog 
in het ELI-doel te werken, 2-1.

ELI - MVC 2-3
De mannen van trainer Theo Donkers 
moesten dit duel minimaal winnen 
om nog in aanmerking te komen voor 
promotie. ELI startte heel voortva-
rend en kwam al in de 2e minuut op 
voorsprong. Het was Roel van Mook, 
die de bal uit een voorzet van Bram 
Donkers binnentikte, 1-0. Even later 
had Sem Steenbakkers bijna succes 
met zijn schot. Hierna zagen de toe-
schouwers twee ploegen, die aan el-
kaar gewaagd waren. Tot de rust bleef 
Eli de voorsprong behouden. 

Halverwege de 2e helft draaide 
MVC de rollen om. Eerst viel in een 

onoverzichtelijke situatie de gelijkma-
ker en kort hierna schoot Adriaans de 
1-2 binnen. ELI met de zware wedstrijd 
tegen Mifano nog in de benen leek 
geslagen, maar toen Lex Hollanders 
in het vijandelijke strafschopgebied 
ten val werd gebracht gloorde er weer 
hoop. Bram Donkers benutte de straf-
schop onberispelijk, 2-2. ELI drong 
met alle macht aan en was enkele 
malen dichtbij een doelpunt, maar het 
doelpunt viel in blessuretijd aan de an-
dere kant. Siebers benutte de ruimte, 
die ELI achterin had gelaten, 2-3.    

Hierdoor blijft ELI voor volgend sei-
zoen in de 5e klasse en kon het geen 
passend afscheid aanbieden aan Jan 
van der Aa, die na 40 jaar stopt als lei-
der van ELI 1. 

Jan van der Aa neemt na 40 jaar afscheid als leider van ELI 1 

ASV’33 E3G kampioen

Aarle-Rixtel - Voor ASV’33 E3G stond 
dinsdag 12 mei de laatste wedstrijd 
op het programma. Dit was een uit-
wedstrijd bij S.V. Brandevoort E12.  
Koploper Mifano E7 verloor op za-
terdag 9 mei, waardoor ASV’33 E3G 
kampioen werd zonder te spelen.

Maar ze hebben het in stijl afgeslo-
ten door met 5-2 te winnen van S.V. 
Brandevoort E12. Van de 9 wedstrij-
den werden 25 punten behaald en een 
doelsaldo van 55 voor en 12 tegen. 
Spelers en leiders namens ASV’33 pro-
ficiat met dit mooie resultaat.

ASV’33 E3G viert het kampioenschap

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK
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Het talent van deze week, het team van BC Lieshout gemengd onder 10, kan 
hun bon ophalen tot donderdag 28 mei bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk

Vind jij dat je vader, schoonmoeder, 
dochter, neef, buurjongen, vriend 
of vriendin het Laarbeeks Talent 
van de week is? Stuur dan een foto 
van hem of haar naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl en maak kans op een 
waardebon van €10 van Sportshop 
Laarbeek en verras je omgeving.

BC Lieshout 
gemengd onder 10

BC Lieshout gemengd onder 10 werd 
zaterdag kampioen. Ze wonnen de 
kampioenswedstrijd maar liefst met 64-2!

Basketbal Club Lieshout

BC Lieshout 
gemengd onder 10

8e Laarbeekcup tijdens Pinksterweekend

ASV’33 E2 Kampioen 2014-2015

Paul Kweens 50 jaar jeugdleider

Mariahout – Op het voetbalterrein 
van VV Mariahout wordt op 2e pink-
sterdag, maandag 25 mei, gestreden 
om de felbegeerde ‘Laarbeekcup’. De 
deelnemerslijst bestaat uit jeugdleden 
van de Laarbeekse voetbalverenigin-
gen ASV’33, Sparta’25, RKVV ELI en 
VV Mariahout.

Laarbeekcup
Voor de 8e keer wordt de ‘Laarbeekcup’ 
gehouden. Het sportieve gezellig-
heidstoernooi wordt gehouden ter 
afsluiting van het voetbalseizoen. Het 
toernooi wordt mogelijk gemaakt door 
ruim 25 vrijwilligers.

ASV’33 winnaar 2014
ASV’33 bleek ook dit jaar weer op-
permachtig te zijn met haar elftal-
len en wist met een indrukwekkend 
clubtotaal van 95 punten de andere 
Laarbeekse clubs voor te blijven. De 
spanning was van de gezichten af te 
lezen bij het bekendmaken van de 
uitslag. De beker werd dan ook met 
luid gejuich ontvangen door de rood-
witten formaties uit Aarle-Rixtel. Het 
toernooi wordt ieder jaar bij een an-
dere Laarbeekse vereniging gehouden. 
Vorig seizoen vond het plaats op sport-
park van Eli uit Lieshout. Kan ASV’33 
de titel dit jaar prolongeren of gaat een 
andere club er met de Laarbeekcup 
2015 vandoor?

Toernooiopzet
Sparta’25 speler Jaccy van den Enden 

(27) is sinds de start in 2007 de drij-
vende kracht achter het toernooi. Met 
een team van maar liefst 25 vrijwilli-
gers houdt hij het toernooi beurtelings 
bij een andere Laarbeekse voetbalclub. 
“Het begon als een schoolproject in 
2007. Vanwege de vele positieve re-
acties na het eerste toernooi is er in 
overleg met de verenigingen besloten 
om het toernooi door te zetten en het 
ieder jaar bij een andere vereniging 
te houden. Dit natuurlijk ook met 
het oog op de kantine inkomsten en 
de verbroedering van de Laarbeekse 
voetbalclubs. Het brengt ze dichter 
bij elkaar. Daarnaast is het voor de 
teams een toernooi om met hun oude 
team het seizoen af te sluiten of om te 
spelen met hun nieuwe team”, aldus 
Jaccy.

Tijdens deze pinksterdag zijn 24 teams 

actief, waaronder de F1, F2, E1, E2, D1 
en MC. De spelers zijn in de leeftijd van 
7 tot 17 jaar. De Laarbeekcup is een 
verenigingscup, waarbij de resultaten 
van alle elftallen, zowel wedstrijd- als 
spelpunten, worden opgeteld. De 
club die met haar elftallen de meeste 
punten haalt, mag zich de Laarbeekse 
kampioen van 2015 noemen. 

Op Sportpark van VV Mariahout gaat 
het toernooi om 9.00 uur van start. 
Rond de klok van 15.00 uur vindt 
de prijsuitreiking plaats, waarbij de 
‘Laarbeekcup’ wordt overhandigd aan 
de beste Laarbeekse club van 2015.

De organisatie hoopt op een sportieve 
en zonnige dag en nodigt iedereen van 
harte uit om net als voorgaand jaar er 
een druk bezocht en gezellig toernooi 
van te maken.

Aarle-Rixtel - Paul Kweens is dit jaar 
50 jaar actief als jeugdleider/trai-
ner bij ASV’33. Naast dit niet meer 
veel voorkomend feit, is Paul in het 
verleden ook nog leider van het 2e 
elftal, grensrechter bij het 1e elftal, 
bestuurslid en lid van de elftalcom-
missie geweest. Paul is dus iemand 
met een echt rood/wit ASV’33 hart.
 
ASV’33 wil Paul bedanken voor het 
vrijwilligerswerk wat hij in al die jaren 
voor ASV’33 heeft gedaan en biedt 

hem daarom een receptie aan. Hierbij 
nodigt ASV dan ook alle leden, oud-le-
den en bekenden van Paul uit om aan-
wezig te zijn op deze receptie. Vooral 
diegenen die ooit Paul als leider en/of 
trainer hebben gehad, worden op de 
receptie verwacht. 

De receptie wordt gehouden op zater-
dag 30 mei van 18.00 tot 19.30 uur in 
de kantine van ASV’33 (Bakelseweg 9 
te Aarle-Rixtel). ASV’33 hoopt op een 
grote opkomst van jullie allen.

De jeugd van Sparta’25 en Mariahout nemen het ook 
dit jaar weer tegen elkaar op, evenals ASV’33 en ELI

ASV’33 wist in 2014 de Laarbeekcup te winnen. Lukt het ze dit jaar weer?

Aarle-Rixtel - ASV’33 E2 ging woens-
dag 13 mei op bezoek bij Rhode E4 
om te spelen voor het kampioen-
schap.

ASV’33 had aan een gelijkspel genoeg 
om het kampioenschap te vieren, maar 
de jongens lieten geen spaan heel van 
Rhode E4 en wonnen de wedstrijd met 
6-3. Spelers en Leiders namens ASV’33 
proficiat met dit mooie resultaat.

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

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

auto 
onderdelen

Lieshout - Basketbal Club Lieshout, 
gemengd onder 10 speelde afgelo-
pen zaterdag haar kampioenswed-
strijd tegen Grave. Het was een 
thuiswedstrijd met veel publiek. 
Alle ouders waren aanwezig som-
mige hadden zelfs hun familie mee 
gebracht. De wedstrijd werd ge-
speeld in sporthal De Klumper. 

Het team bestaat uit jongens en 
meisjes tot 10 jaar. De eerste helft 
van het seizoen werd gecoacht door 
Tim van de Boom.  De tweede helft 
van het seizoen door Robert de Wit. 
Het gehele seizoen werd er geassis-
teerd door Stijn Potting. Het team 
werkt hard en doet erg hun best. In 
het begin van het seizoen was het al 
duidelijk dat ze hoge ogen konden 
gaan gooien dit seizoen. Dit maak-
te ze dan ook waar gedurende het 
seizoen. Ze hebben veel geleerd dit 
seizoen en dat is terug te zien. Ze 
hebben goed geleerd om samen te 
spelen wat nu resulteert in veel sco-
res. Ook de term plakband of mag-
neet weten ze wel raad mee. Dit be-
tekent erg goed verdedigen zodat je 
mannetje niet vrij loopt.

Verdedigen daar zijn ze gewoon erg 
goed in. Het seizoen was erg leuk 
om te coachen voor de trainers. 
Het fanatisme straalde er vanaf. Dit 
maakt je als trainer dan ook erg en-
thousiast. 

De eerste helft gingen ze goed van 
start. Er werd op los gescoord ze 
probeerde iedereen te laten scoren 
en dit ging zeer snel. Er werd goed 
verdedigt over het gehele veld. 
Iedereen was zeer gemotiveerd om 
te gaan winnen. Jasper en Coen 
scoorde een driepunter. Deze helft 
had al bijna iedereen de bal in het 
netje gegooid. Tussenstand: 42 – 0.

De tweede helft gingen ze op een 
half veld verdedigen zodat de tegen-
standers ook wat meer kansen kre-
gen. Het was erg leuk dat ze ook een 
keer konden scoren. Dit kwart ging 
het team steeds meer fastbreaks 

lopen waaruit makkelijke scores kwa-
men. Ze speelde erg goed en bleven 
maar scoren. Iedereen wilde de bal 
in het netje gooien dus werkten ze 
er hard voor. Het kampioenschap is 
de kers op de taart. Daar waren de 
jongens en meisjes erg blij mee, dit 
werd dan ook gevierd. Eindstand: 
64-2. BC Lieshout gemengd onder 
10 is kampioen en dat werd gevierd 
na de wedstrijd met taart en kin-
derchampagne. Iedereen kreeg ook 
een medaille uitgereikt. Gefeliciteerd 
met het behaalde kampioenschap 
namens het bestuur en de trainers: 
Robert de Wit, Stijn Potting. Zij be-
danken ook alle supporters.

basketbal BC Lieshout Gemengd onder 10 
kampioen 

BC Lieshout gemengd onder 10 werd zaterdag kampioen

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com
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Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

vissen Nationale hengeldag bij HSV ’t 
Sluisje

Lieshout – De nationale hengeldag is 
op zaterdag 30 mei. Deze dag wordt 
door Hengel Sport Vereniging ’t 
Sluisje uit Lieshout uitgebreid gevierd 
en begint met een wedstrijd voor le-
den van 50 jaar en ouder. Deze wed-
strijd is van 8.00 tot 10.00 uur.

Daarna is het de beurt aan de kinderen 
van Lieshout en Mariahout in de leef-
tijd  tot en met 12 jaar. Voor deze kin-
deren is er een wedstrijd georganiseerd 
van 10.00 tot 11.30 uur. Opgeven 
voor deze wedstrijd kan vanaf 09.30 
uur bij de schuilhut en deelname is 
gratis. Bij voorkeur een eigen hengel 

meebrengen. Voor degene die geen ei-
gen hengel heeft, heeft de vereniging 
een aantal hengels te leen. Na afloop 
van deze wedstrijd is de uitreiking van 
de diploma’s van de jeugdcursus 2015 
en de  prijsuitreiking van de jeugdwed-
strijd. Alle kinderen hebben prijs, ook 
al hebben ze geen vis gevangen.  

Om 11.00 uur worden de jubilarissen 
van dit jaar gehuldigd. Er zijn dit jaar 
8  leden van 25 en 40 jaar lidmaat-
schap. Na de middag is er een koppel-
wedstrijd, voor de leden van 13.00 tot 
16.00 uur.

Na de koppelwedstrijd volgt de prijs-
uitreiking en daarna is er, voor een 
heel klein prijsje, een barbecue, er is 
heerlijk vlees met brood en salade te 
verkrijgen bij de schuilhut, natuurlijk is 
hier ook wat te drinken te verkrijgen. 
Wilt U kennis maken met de hengel-
sport kom dan gerust eens kijken op 
de mooie vijver, gelegen achter de 
tennisbanen. Kortom een dag waar  
Hengel Sport Vereniging ’t Sluisje 
naar uit kan kijken. Het bestuur hoopt 
op een mooie opkomst van groot en 
klein. Vissers en kijkers zijn van harte 
welkom op deze dag.

Forelvissen bij HSV Het Geduld
Beek en Donk - In het komende 
Pinksterweekend van 23 tot en met 
25 mei, houdt HSV Het Geduld uit 
Beek en Donk haar jaarlijks terugke-
rend weekend forelvissen. Dit is voor 
al de leden van de vereniging.

Dit jaar is het deelnemen gratis. De 
reden hiervan is dat HSV Het Geduld 
in januari 2015 is samengegaan met 
Hengelsportvereniging ’t Dobbertje 
uit Aarle-Rixtel. Doordat veel leden 
elkaar nog niet kennen leek het de 
bestuurders van beide verenigingen 

een goed plan om deze verbroedering 
vlotter te laten verlopen door een keer 
samen te gaan forelvissen op de vijver. 
Hopelijk kunnen ze veel leden van Het 
Geduld, en de nieuwe leden die van-
uit ’t Dobbertje bij de vereniging zijn 
gekomen een hartelijk welkom heten, 
en zo de samenvoeging soepel laten 
verlopen. Het is natuurlijk wel de be-
doeling dat de deelnemers hun vispas 
bij hebben. 

Het vissen begint zaterdag, zondag 
en maandag van 8.00 tot 20.00 uur. 

Er worden ongeveer 375 forellen en 
13 zalmforellen uitgezet op de vijver. 
De poort gaat om 7.30 uur alle dagen 
open en er wordt gevist met een hen-
gel/werphengel. Natuurlijk kunnen de 
deelnemers altijd een tweede hengel 
meebrengen om meteen door te kun-
nen vissen als er met de eerste proble-
men ontstaan en ook is het mogelijk 
dat het bestuur in de loop van het 
weekend toestemming geeft om met 
twee hengels te mogen vissen.

volleybal Bedovo Beachtoernooi op het 
Heuvelplein

Beek en Donk - Het zand is gere-
geld, de zon besteld en het bier 
staat al koud, dit betekent weer tijd 
voor het jaarlijkse Bedovo beach-
toernooi. Dit tweedaagse toernooi 
wordt op 27 en 28 juni gehouden. 
Met behulp van de gemeente, 
winkeliersvereniging Beekvlied en 
hoofdsponsoren Café Thuis & Van 
Kaathoven wordt het heuvelplein 
omgetoverd tot een gelegenheids-
strand.

Door de grote belangstelling voor 
mix recreatie teams op zondag heeft 
de organisatie besloten om ook een 
mix recreatie poule te maken op 
zaterdag. In deze poule bestaan de 

teams uit vier personen, waarbij er 
maximaal 2 Nevobo-spelers in het 
veld mogen staan. Ook zijn er nog 
enkele plekken beschikbaar voor 
Nevobo teams op zaterdag. Op 
zondag zijn er enkel nog lege plek-
ken voor recreatie dames teams.

Kan of wil je niet volleyballen, dan 
kun je ook een kijkje komen nemen 
bij de strijd die wordt geleverd op 
het zand. Daarbij wordt er op het 
Heuvelplein ook een terras ingericht 
waar de nodige drankjes en hapjes 
genuttigd kunnen worden.

Schrijf je nu in
Lijkt het je leuk 
om samen met 
andere teams 
de strijd op het 
zand aan te 
gaan? Schrijf je dan snel in, want 
vol=vol. De inschrijfkosten voor 
Nevobo-teams op zaterdag bedra-
gen €30,00 per seniorenteam en 
€15,00 voor een jeugdteam. Alle 
recreatieteams kunnen zaterdag of 
zondag al deelnemen voor slechts 
€40,00 per team. Kijk op
www.bedovo.nl/beach om je in te 
schrijven of voor meer informatie. 

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Ook zelf online boeken, maar met mijn controle en afhandeling
• Privacy
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties

Fielepien 17, 5422 DL Gemert   06 50601266
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat

Reisbureau at Home
Patricia Braat

Jeffrey van de Langerijt wint Oprichterswedstrijd ‘t Sluisje
Lieshout - Onder regenachtige weers-
omstandigheden  was er afgelopen 
zaterdag  de Oprichterswedstrijd  
voor de leden van HSV ’t Sluisje uit 
Lieshout.  De  vissers kwamen naar de 
visvijver om met elkaar de strijd aan 
te gaan. 

Op de mooie vijver, waar menig 
visser al veel vis heeft gevangen, 
kwamen nu enkele vissers van een 
koude kermis thuis. Slechts 5 vissers 
wisten vis te vangen. Wat er ook ge-
probeerd werd, het was een zware 
strijd. Toen het eindsignaal had ge-
klonken en de vis was gemeten, 
bleek het  Jeffrey van de Langerijt 

te zijn, die de meeste vis had gevan-
gen.  

De top vijf  van de Oprichters- trofee:
1. Jeffrey van de Langerijt  295 cm
2. Rolf van de Laar  158 cm
3. Rinus Smits  113 cm
4. Peter Manders  61 cm
5. Paul van de Pas  38 cm

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu
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www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk
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tennis Speciale zomer trainings-
cursus bij TV ‘t Slotje

Beek en Donk - Voor niet-leden is het moge-
lijk om voor een aantrekkelijk bedrag kennis te 
maken met de tennissport bij tennisvereniging 
‘t Slotje. Vanaf begin juni start een verkorte cur-
sus van 7 lessen die loopt tot de zomervakantie.

Deze trainingslessen worden gegeven op vrijdag 
vanaf 17.00 uur. Andere dagen en tijden zijn 
normaal gesproken ook mogelijk, maar zitten 
voor deze zomer al vol. De cursus start begin 
juni en loopt tot medio juli. Niet-leden hoeven 
gedurende de cursus nog geen lid te worden 
en dus ook geen contributie te betalen. De zo-
mercursus van 7 lessen bieden ze aan voor een 

bedrag van €40,00 per persoon (minimaal 4 per-
sonen per groep).

Zijn er nog vragen dan kunt u telefonisch 
contact opnemen met de hoofdtrainer Jorg 
Gussenhoven tel. 06-28772291, voor het in-
schrijfformulier even een mail sturen naar 
training@tv-slotje.nl. Wanneer u aan de cursus 
wilt deelnemen, verzoeken zij u voor 30 mei a.s. 
het inschrijfformulier in te leveren.

paardensport Pony Dressuur bij 
Manege D’n Perdenbak

Lieshout – Voor de jeugdige ruiters uit de regio 
werd vrijdag 15 mei bij Manege D’n Perdenbak 
in Lieshout een dressuur wedstrijd gehou-
den. Er kwamen 18 ruiters naar Lieshout en zij 
mochten binnen losrijden en buiten op het zand 
de proeven rijden. 

Het was een mooie fijne avond voor een buiten-
wedstrijd. Annie van Lankveld had extra cadeau-
bonnen geschonken, zodat de ruiters bij haar in 
de winkel iets voor hun pony kunnen uitzoeken.

In de categorie CDE, klasse B reden Maartje 
Verbakel met Kyara in de 1ste proef met 178 
punten en werd 7de, de 2de proef was mooier 
en hier werd ze 4de met 185 punten, Robin 
Bardoel en Agrion’s Warren werden 8ste bij de 

1ste proef met 169 punten en bij de 2de proef 
5de met 181 punten. Suze van de Hurk met 
Hattrick Primadonna werden 2x 9de met 169 en 
172 punten.

In de categorie CDE, klasse M, kwam Sylvia van 
de Hurk met haar haflinger Jessie in de ring, zij 
werden 2de in de 1ste proef met 167 punten, de 
2de proef reden ze super nette proef en werden 
1ste met 191 punten.

In juni zijn er nog 2 wedstrijden, op vrijdag 5 juni 
voor de paarden en op 19 juni voor de pony’s, 
hiervoor kun je nog inschrijven via 
www.stichtingderaam.nl. Kijk ook voor meer 
foto’s en de volledige uitslag op de website.

Maartje Verbakel met ‘Kyara’

Jeugdschutters uitstekend 
op schot tijdens NK

Beek en Donk - Twee jonge schutters van 
Strijd in Vrede stonden afgelopen week-
end aan de meet tijdens het Nederlands 
Kampioenschap 25meter1pijl.  Lise van 
den Boom uit Gemert schoot zaterdag 16 
mei 25 tellende pijlen in Middelbeers bij 
De Zwartmikkers in de klasse dames aspi-
ranten recurve tot en met 10 jaar. 

Ondanks dat ze moeite had met de stop-
lichten tijdens deze wedstrijd, slaagde ze er 
toch  in om met 159 punten op de eerste 
plaats te eindigen. Opnieuw een gouden 
plak en de titel Nederlands Kampioen. Haar 
tweede titel en dat in haar eerste wedstrijd-
seizoen.

Mark Kanters stond op zondag 17 mei bij 
VZOD in Zeelst aan de meet voor 2 keer 25 
pijlen in de klasse heren junioren recurve. 
Na 25 pijlen stond de teller op 225 en die 
van zijn grootste concurrent Kevin Camps 
uit Baarschot op 233. Maar tijdens de twee-
de wedstrijd leken de rollen wel omgekeerd. 

Mark schoot 233 en Kevin 226. Mark kwam 
hiermee slechts 1 puntje te kort om de titel 
te pakken maar een zilveren medaille is ook 
een puike prestatie.

Het komende pinksterweekend staat voor 
de schutters van Strijd in Vrede in het teken 
van het Koningschieten. Wie pakt de titel 
bij de recurve, wie bij de compound en wie 
bij de jeugd? Nog niets staat vast. Er wordt 
nog flink getraind door de schutters en ge-
speculeerd.  Bij de compounders kan Theo 
de Jong, als hij voor de derde keer op rij 
koning wordt,  gekroond worden tot keizer. 
Maar zijn concurrenten zijn er natuurlijk op 
gebrand dat onmogelijk te maken. Bij de re-
curvers zijn er dit jaar ook verschillende fa-
vorieten waaronder verschillende jeugdige 
schutters. Dit is te zien zaterdag 23 mei aan 
de Heereindsestraat.  De wedstrijd begint 
om 15.00 uur. Toeschouwers zijn natuurlijk 
van harte welkom om de koningsstrijd met 
eigen ogen te aanschouwen.

wipschieten Kringwedstrijd Brabants 
wipschieten

Aarle-Rixtel - Op ‘t Jan van Doorenpaviljoen 
bij het Onze Lieve Vrouwe gilde in Aarle-
Rixtel heeft zondag 17 mei wederom een 
kringwedstrijd Brabants wipschieten plaats-
gevonden. De schutters gingen de onderlinge 
strijd aan onder mooie weersomstandighe-
den. 

Grote winnaar werd Bert Vorstenbosch van 
het Sint Servatius gilde uit Lieshout die de 
beste schutter was bij de bejaarden en met 
de 1e prijs naar huis ging, ook Gerard van der 
Linden, van hetzelfde gilde, werd 2e op het 
onderdeel personeel. Ruud Mijnsbergen uit 
Lieshout werd 5e op dit onderdeel. De pas 
beginnende schutter Hans van den Boomen 
van het  gilde St. Antonius en St. Sebastianus 
uit Gemert zorgde voor de grote verrassing 
door de 3e plaats op het onderdeel Personeel 
te schieten. Frans Panhuizen van het sint 
Antoniusgilde uit Beek werd 2e Kampioen. Jan 
Rovers van het Sint Leonardus gilde uit Beek 
en Donk werd 6e bij de Vrije Hand. 

Verder werden de puistprijzen als volgt ver-
schoten: 
1e Toon Pennings Aarle Rixtel 
2e Jos v/d Heuvel Aarle Rixtel 

3e Hans v/d Boomen Gemert 
5e Jan Gevers Beek en Donk 
6e Frans v Griensven Aarle-Rixtel
7e Jos v/d Heuvel Aarle Rixtel. 

Wilt u ook eens kennis maken met  het Onze 
Lieve Vrouwen gilde? U bent welkom in het 
gildepaviljoen nabij t’Hagelkruis op donder-
dag avond vanaf 19.30 uur. De koffie staat 
klaar.

Uitslag van de Laarbeekse deelnemers:
Kampioen: 
2e Frans Panhuizen Beek en Donk.
Personeel: 
2e Gerard van de Linden Lieshout, 
5e Ruud Mijnsbergen Lieshout.
Vrije Hand: 
6e Jan Rovers Beek en Donk.
Bejaarden: 
1e Bert Vorstenbosch Lieshout.   
Puist: 
1e Toon Pennings Aarle-Rixtel, 
2e Jos van de Heuvel Aarle Rixtel, 
5e Jan Gevers Beek en Donk, 
6e Frans van Griensven Aarle-Rixtel, 7e Jos 
van de Heuvel Aarle-Rixtel. 

handboogschieten

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

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

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

handbal

BEDO
M.H.V. ‘81 - Gemengde C-jeugd  20-27

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 12, 13, 16 en 17 mei
PupD2 – Prinses Irene 1 – 2 
PupD1 – Prinses Irene 3 – 3 
PupF1 – BMC  2 – 5 
R1 – De Korfrakkers R1 5 – 7 
Nijnsel MW2 – MW2 3 – 14 
MW1 – Geko MW1  6 – 5 
PupE3 – De Kangeroe 9 – 2 
PupD2 – Kv Rooi 3 – 0 
AspC1 – Flash 5 – 1 
AspB1 – SCMH  3 – 8 
JunA1 – Tovido 10 – 5 
Sen 2 – Oranje Wit (L) 2  5 – 12
Sen 1 – Oranje Wit (L) 1  11 – 11 

Programma zaterdag 23 mei  
Sportpark Erp
10.00 De Korfrakkers – PupE3 

Programma woensdag 27 mei
Sportpark Mariahout
20.00 MW2 – JES MW1

bridgen

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 13 mei 
1. Wim en Erik  59,72%
2. Gerda en Ellen 59,58%
3. Riky en Jan 55,42%
4. Bets en Annie 55,21%
5. Diny en Leo 54,51%

Uitslag dinsdag 19 mei
1. Dorie en Cas       64,58 %
2. Mien en Jos         64,17 %
3. Cellie en Hans     59,31 %
4. Kees en Jurgen   57,97 %
5. Mari en Arno         52,78%

Er wordt iedere dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het Bavaria 
Brouwerij Café te Lieshout. Kijk voor meer 
informatie op www.poortvanbinderen.nl

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 19 mei 
1. Lien en Theo          69,38%
2. Ine en Pieta          61,25%
3. Riet en Jo 58,00%
4. Cor en Nellie          58,00%
5. Ans en Frans           56,88%

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

biljarten

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen driebanden maandag 18 mei 
Guus v d Elsen - Henk v d Bergh 0-2 
Henk v d Bergh - Jan Verbakel  2-0
Ad de Koning - Guus van de Elsen  0-2
Ad de Koning - Jan Verbakel  0-2
Martien Swinkels - Ad Barten  0-2
Lambert van Bree - Huub Biemans  2-0
Hans v d Ligt - Henk Mastbroek  0-2
Tonny de Louw - Ad Barten  0-2
Hans v d Ligt - Martien Swinkels  0-2
Henk Jansen - Huub Biemans  0-2
Jan Hesselmans - Harrie Bouwmans  2-0
Lou Muller - Theo van Rossum  1-1
Theo v Rossum - Harrie Bouwmans  0-2
Jan van Dijk - Bert van Wanrooij  0-2
Willie Vorstenbosch - Jan van Dijk  0-2
Bert van de Vorst - Piet v Zeeland  0-2

Fons v d Linden - Frits Poulisse  0-2
Bert van de Vorst - Theo Verheijen  0-2
Theo Verheijen - Piet van Zeeland 2-0

Uitslagen driebanden dinsdag 19 mei 
Henk v d Bergh - Gerrit van Osch  2-0
Jan Verbakel - Gerrit van Osch  2-0
Henk Mastbroek - Tonny de Louw  2-0
Hans van der Ligt - Tonny de Louw  2-0
Henk Mastbroek - Martien Swinkels  2-0
Lambert v Bree - Jan v Neerven 2-0
Huub Biemans - Jan van Neerven  1-1
Frits Wilbers - Lou Muller  0-2
Lou Muller - Harrie Bouwmans  2-0
Frits Wilbers - Harrie Bouwmans  2-0
Jan Hesselmans - Theo van Rossum  2-0
Hendrik Korsten - Jan van Dijk  0-2
Willie Vorstenbosch - Bert Wanrooij  2-0
Fons v d Linden - Piet van Zeeland  2-0
Frits Poulisse - Theo Verheijen  0-2
Fons v d Linden - Bert v d Vorst 0-2

Programma driebanden dinsdag 26 mei
13.00 Lou Muller – Jan van Neerven
13.00 Willie Vorstenbosch – Bert vd Vorst
13.00 Theo Verheijen – Jan van Dijk
13.45 Jan Verbakel – Ad Barten
13.45 Henk Mastbroek – Henk v d Bergh
13.45 Lambert van Bree – Jan 
          Hesselmans

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

handbal Handbalmeiden zijn op zoek naar 
versterking

Beek en Donk - De 5 meiden op de foto 
zoeken versterking voor hun handbal-
team. Ben je tussen de 13 en 15 jaar, 
sportief, kun je wel tegen een stootje 
en hou je wel van een wedstrijdje, dan 
zoeken zij jou.

Lise, Manon, Iris, Sofie en Christel heb-
ben al heel wat jaren met de jongens 
samen getraind en wedstrijden ge-
speeld. Best leuk, maar als ze volgend 
jaar niet een geheel dames handbal-
team hebben dan stopt het voor hen. 
En dat zou jammer zijn, want ze vin-
den handballen hartstikke leuk. Dus 
heb je op handbal of voetbal gezeten 
of hou je van balsport dan is dit hand-
balteam wat voor jou. Ze trainen elke 
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur. In 
het weekend hebben ze meestal een 
wedstrijd. Verder hebben ze hele goe-
de coaches en trainers, een hele leuke 
club (BEDO), elk jaar een tof kamp, 
originele activiteiten en heel veel lol en 
gezelligheid.

Wat zeggen de meiden zelf?
Sofie: “Naast het handballen hebben 
we hele leuke uitjes. Maar ook echt 
een fijne teamspirit, sportief en ge-
woon lekker sporten en geen gezeur”. 
Christel: “Naast het handballen vind 
ik het kamp echt super leuk”. Manon: 
“BEDO is een super gezellige club. 
Handballen doe je samen en dat geeft 
een goed gevoel. En winnen natuurlijk 
dat is het allerleukste”! Iris: “We heb-
ben het gewoon heel leuk samen en 
het zou super stom zijn als we moeten 
stoppen omdat er niet genoeg meiden 
van onze leeftijd zijn die willen hand-
ballen - dat kan toch niet”? Lise: “Bij 
BEDO hebben we goed materiaal, tof-
fe trainers en een mooie zaal. En ik vind 
de wedstrijden altijd leuk en gezellig”.

Zij zoeken dus leuke meiden die bij hen 
in het team willen komen handballen. 
Ben je vrolijk, behendig, sportief, team-
speler en bijdehand dan zoeken zij jou.

Lijkt het jou wel wat? Kom dan rustig 
een keertje mee trainen of wil je eerst 
meer info? Bel of App: 06-46600446 

of mail: 
theo.vandinter@hotmail.com.

De dames zijn op zoek naar versterking

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

Onze keuken biedt plaats aan een zelfstandig Kok (vanaf 

18jr.) die van wanten weet. Ben jij een culinair genie, die met 

opgestroopte mouwen door het leven gaat en past  

onze menukaart bij jouw smaak? Dan ben jij de kok die wij 

zoeken. Stuur je motivatie en cv naar peter@wittern.nl

Vacature
Zelfstandig werkend kok

C.H.V. de Noordkade, N.C.B.- Laan 52 A, Veghel

www.wittern.nl
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badminton Badminton Club Lieshout werkt 

aan nieuw seizoen

Lieshout - Hoewel BCL-1/
BouwCenter Swinkels nog volop 
strijdt in de bekercompetitie is 
Badminton Club Lieshout al volop 
bezig met de competitie voor het 
seizoen 2015/2016. Zoals het er 
nu uit ziet wordt de vereniging ko-
mend seizoen met twee teams in de 
districtscompetitie vertegenwoor-
digd. Ook strijden er twee teams in 
de midweekcompetitie en wordt er 
geen vertegenwoordiging afgevaar-
digd naar de jeugdcompetitie.

Districtscompetitie Senioren
Bij de senioren van Badminton Club 
Lieshout lijkt de animo komend sei-
zoen even groot als afgelopen sei-
zoen, om districtscompetitie te gaan 
spelen. Na het zéér succesvolle sei-
zoen 2014/2015, waarin de beide 
vertegenwoordigende teams allebei 
kampioen werden, willen dezelfde 
teams het komend seizoen gaan 
proberen in een ‘een-stap-hogere 
klasse’. Het eerste mixteam komt ko-
mend seizoen uit in de eerste klasse 
van het district. Dat is de klasse waar-
in voor het eerst met veren shuttles 
gespeeld wordt. Het lijkt er op dat 
het team, dat afgelopen seizoen 
bestond uit Boukje van der Werf, 
Nienke Houët, Mark van Melick en 

Luc Musters komend seizoen niet an-
ders samengesteld is. Ook het eerste 
herenteam lijkt niet veel wijzigingen 
te ondergaan. Het team met Ruud 
van Vijfeijken, Laurence Roijackers, 
Bert Manders, Wouter van Vijfeijken 
en Jeroen van der Heiden gaat waar-
schijnlijk op dezelfde toer door. Of 
Tim van Bommel komend seizoen 
ook onderdeel van dit team uit  gaat 
maken is nog niet duidelijk. Wél is 
duidelijk dat dit team óók één klasse 
hoger gaat spelen: dat is voor hen de 
‘Heren-2-klasse’.

Districtscompetitie Jeugd
Afgelopen seizoen werd Badminton 
Club Lieshout in deze competitie nog 
vertegenwoordigd door twee teams 
bij de jeugd. Het ziet er naar uit dat 
dat komend seizoen niet gaat lukken. 
Het aantal leden is zodanig beperkt 
én divers dat het er niet op lijkt dat er 
ook maar één team te vormen is. Om 
die reden is al contact opgenomen 
met de buurverenigingen zodat de 
leden alsnog het uitdagende ‘com-
petitie spelen’ geboden kan worden. 
Indien dit door een verbinding te ma-
ken met een andere vereniging, als-
nog niet lukt wordt een andere uitda-
ging voor de jeugd gezocht.

Midweekcompetitie Senioren
Ook de deelname aan de midweek-
competitie was voor Badminton Club 
Lieshout erg succesvol afgelopen 
jaar. Met één kampioenschap en 
een mooie tweede plaats, lijkt het 
er hier ook op dat alle teams vol-
gend seizoen door gaan. Het eerste 
midweekteam gaat dan weer spelen 
in de vierde klasse. Ondanks dat ze 
afgelopen seizoen kampioen zijn ge-
worden van deze klasse promoveert 
het team niet. De samenstelling van 
het team was afgelopen seizoen van-
wege vele blessures immers te veel 
wisselend waardoor geen goed beeld 
van de sterkte is ontstaan. Komend 
seizoen gaan Karin van den Biggelaar, 
Corine Gevers, Walter van Leuken, 
Richard Essers en Stan van Vijfeijken, 
wellicht wederom ondersteund door 
diverse invallers, deelnemen aan de 
midweekcompetitie. Ook het tweede 
midweekteam lijkt ongewijzigd deel 
te gaan nemen aan de midweekcom-
petitie. Zij gaan spelen in de vijfde 
klasse met dezelfde leden als afgelo-
pen seizoen: Ingrid Bergé, Ida van de 
Lockant, Jos Kluijtmans en Peter van 
der Tol. Gezien de heersende blessu-
res moet ook dit team komend sei-
zoen regelmatig een beroep doen op 
de invallers.

Na het kampioenschap van de Heren-3 klasse gaat het 
eerste herenteam komend jaar in de heren-2 klasse spelen

Betonblokken nodig?

• Formaat 260x70x100cm 
(LxBxH)

• Gewicht 4100kg
• Stapelbaar en voorzien  

van tand en groef

Bouwcenter Swinkels  |  Deensehoek 8, Lieshout 
T 0499-42 58 55  |  www.bouwcenterswinkels.nl

GEZOCHT: OPROEPKRACHT CHAUFFEUR (M/V)  
Voor besturen betonmixer (c-rijbewijs). 

Inmiddels met pensioen? Voor ons geen probleem!

•

•
•

NU SLECHTS

€50
PER STUK!
Prijs bij afhalen en excl. btw

Betonblokken_a5_swinkels.indd   1 10-03-15   11:28

Beek en Donk/Aarle-Rixtel – Na een 
zeer geslaagde eerste editie in 2014 
hebben de badmintonclubs Mixed uit 
Beek en Donk en Ganzeveer uit Aarle-
Rixtel besloten om ook dit jaar weer 
een uitwisseling te organiseren aan 
het einde van het seizoen. Naast de 
senioren gaan ook de jeugdleden van 
beide clubs over en weer bij elkaar 
spelen.

Nu de competitie ten einde is worden 
er regelmatig activiteiten georgani-
seerd. Zo is er bij BC Mixed binnenkort 
het jeugdkamp en staat de maand juni 
bij Ganzeveer in het teken van de club-
kampioenschappen. De samenwerking 
tussen beide verenigingen is de laat-
ste jaren intensiever geworden. Op 
initiatief van beide voorzitters, Oskar 
Martens (Ganzeveer) en Ton Slaets (BC 

Mixed), is vorig jaar begonnen met een 
uitwisseling bij de senioren spelers. En 
dat werd door iedereen als een groot 
succes ervaren. De afspraak was dan 
ook om in 2015 een uitwisseling voor 
de senioren en de jeugdleden te plan-
nen. De data zijn inmiddels vastgelegd. 
In de maand juni komt Ganzeveer naar 
Beek en Donk. Op vrijdag 12 juni ko-
men de jeugdspelers, een week later 
op vrijdag 19 juni volgen de senioren.  
Begin juli gaan de spelers van Mixed 
naar Aarle-Rixtel. Op donderdag 2 juli 
is het de beurt aan de jeugd. Op don-
derdag 9 juli nemen de senioren het 
tegen elkaar op in De Dreef. 

Kijk voor meer informatie over bei-
de verenigingen op hun websites 
www.bcmixed.nl en 
www.ganzeveer.nl.

Uitwisseling BC Mixed en Ganzeveer

Foto van de jeugdspelers

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

NIEUWE APPARATUUR 
nodig voor uw keuken?

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.
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/RotaryGBL

/RotaryGBLOok op uw evenement?
www.sound-light.nl

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

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Donderdag 21 mei 
Vloerenland Tennistoernooi t/m 24 mei
TV ‘t Slotje, Beek en Donk

Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Parkpaviljoen, Muziektuin 
Beek en Donk

Vrijdag 22 mei 
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Café De Koekoek, Lieshout

Boemerang Disco
19.30 uur, Tienerruimte de Boemerang, 
Beek en Donk

Zaterdag 23 mei 
Kinderdag
10.00 uur, Intertoys, Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Expositie Friesen&Friesen t/m 31 mei
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Live muziek - Rock ‘n Roll
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 24 mei (1e Pinksterdag)
Open dag Dierenpark Regter Eind
11.00 uur, Hermelijnstraat, 
Beek en Donk

Expositie ‘Gerrie-Jeanne Soethoudt’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje,
Beek en Donk

Open Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

Maandag 25 mei (2e Pinksterdag)
Laarbeekcup 
9.00 uur, voetbalvereniging Mariahout

Fietste Mee
11.00 uur, start scouting Beek en Donk

Braderie
11.00 uur, Centrum Lieshout

Braderie & Live Muziek
11.00 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Lieshout

Meubelshow bij van Schijndel, 
Passie voor wonen
12.00 uur, Wilhelminaweg 3, 
Beek en Donk

Woensdag 27 mei 
Schoolgala Commanderij College
19.30 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Inloop/sportmiddag De Boemerang
13.30 uur, Tienerruimte/gymzaal, 
Otterweg, Beek en Donk

Praktische cursus voor (Laarbeekse) 
mantelzorgers
14.00 uur, Opleidingsgebouw 
Zorgboog Bakel

Donderdag 28 mei 
Laarbeek Werkt
10.00 uur, Ontmoetingcentrum 
Beek en Donk

Vrijdag 29 mei 
Hunt and Hide speurtocht &RGTeens
19.30 uur, Vertrek Dorpshuis Lieshout

Crazy Thuiswives - Wine & Bites
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 30 mei 
(ont)Zwangerenverwendag
10.00 uur, Het Klokhuis, Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal de Oude Molen, 
Beek en Donk

Zondag 31 mei 
Fietsspektakel De Bosduvels
Oranjeplein, Mariahout

Omroep Kontakt bruist!
9.00 uur, Studio Omroep Kontakt en 
Evenemententerrein Beek en Donk

Donckse Wij-ing Leonarduskapel Donk
10.00 uur, Hoek Kapelstraat-Lage 
Heesweg, Beek en Donk

Expositie ‘Gerrie-Jeanne Soethoudt’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Open Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel


