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Verspreiding MooiLaarbeek met Hemelvaart
Donderdag 29 mei is het Hemelvaart. Dat houdt in dat De MooiLaarbeekKrant dan 

niet verspreid kan worden. Dit huis-aan-huisblad valt daarom op vrijdag 30 mei in alle 
brievenbussen.  De deadline voor het aanleveren van kopij blijft hetzelfde: dinsdag 17.00 uur.

Educatiebord bij de kruising van het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart onthuld

“Als een zilveren lintje bij maneschijn wees het Wilhelminakanaal de weg”
Redacteur: Martin Prick

Beek en Donk/Aarle-Rixtel - Het kruis-
punt van de Zuid-Willemsvaart en het 
Wilhelminakanaal tussen Beek en Donk 
en Aarle-Rixtel was in de oorlogstijd ja-
renlang een baken voor vliegtuigbeman-
ningen. Afgelopen vrijdag onthulde wet-
houder Joan Briels bij dit kruispunt een 
educatiebord ter herinnering aan deze 
tijd. Dit deed hij samen met Martien van 
de Ven, deskundige op het gebied van de 
Tweede Wereldoorlog.  

Aandenken 
Het bord is een aandenken aan de dag 
dat Engelse Lancasters (4-motorige 
bommenwerpers, red. ) onder leiding 
van Guy Gibson naar Duitsland vlogen. 
Dit was vrijdag precies 71 jaar geleden. 
Hun taak was het bombarderen van de 

Ruhrdammen. Deze stuwdammen zorg-
den ervoor, dat het water van de grote 
stuwmeren gecontroleerd gebruikt werd 
voor het opwekken van elektriciteit. Deze 
stroom werd gebruikt voor de oorlogsin-
dustrie in Nazi-Duitsland.
De kruising van de kanalen was in de 
Tweede Wereldoorlog een belangrijk ori-
entatiepunt voor piloten tijdens de – met 
name – nachtelijke vluchten van geal-
lieerde vliegers op weg naar Duitsland. 
Ook bij deze ‘Operatie Chastise’ werd dit 
kanaal daarvoor gebruikt. 

Zilveren lint 
Op de late avond van 16 mei 1943 start-
te een eskader van 19 vliegtuigen op 
Scampton Airforcebase in Engeland voor 
een vlucht naar Duitsland om in totaal 
6 dammen kapot te gooien. De belang-
rijkste dam was die aan het Möhnemeer, 

want daarin zat het meeste water. Omdat 
de dammen aan de bovenkant erg smal 
waren, kon een gewone bom niet wor-
den gebruikt. De dammen werden be-
schermd door torpedonetten in het water 
en daarom kon een torpedo (zoals te zien 
in de film ‘Pearl Habour’, red.) niet ge-
bruikt worden. De Britse ingenieur Barnes 
Wallis ontwierp de ‘bouncing bomb’, die 
afgeworpen werd door een op 20 meter 
hoogte vliegende bommenwerper. Deze 
aanval is verfilmd onder de titel ‘Dam 
Busters’. 

De vliegtuigen moesten onopgemerkt 
blijven. Daarom vlogen ze in de nacht en 
onder de radar. Nederland was erg donker 
in die tijd, mede omdat de Duitsers bevo-
len hadden dat alle huizen en fabrieken 
waren geblindeerd.  Die nacht was het 
volle maan en vormden de kanalen een 

zilveren lint door het landschap. Ze waren 
prima te gebruiken als oriëntatiemiddel. 
De actie was maar ten dele een succes; 
van de 19 vertrokken vliegtuigen keerden 
er 11 terug. De helft van de doelen werd 
niet verwoest en binnen een half jaar wa-
ren de dammen weer operationeel.

Realisatie herdenkingsbord 
Op initiatief van Joan van Wetten is er-
voor gezorgd dat het herdenkingsbord er 
kwam. Hij vond samen met het gemeen-
tebestuur en de heemkundekringen van 
Laarbeek, dat dit nodig was. Om met de 
woorden van Joan Briels te spreken: ”Wie 
de geschiedenis niet kent is gedoemd die 
te herhalen.” Martien van de Ven leeft 
nog elke dag met de oorlog. Hij besloot 
met: “Als een zilveren lintje bij maneschijn 
wees het Wilhelminakanaal de weg aan 
Guy Gibson en zijn mannen.”

Fotografie: Omroep Kontakt 

Honderden Laarbekenaren actief tijdens de Wandelvierdaagse

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek - De Wandelvierdaagse vond 
vorige week voor het vijfde jaar op rij 
plaats. Van 13 tot en met 16 mei liepen 
honderden enthousiaste wandelaars 

door de vier kernen van Laarbeek. Het 
initiatief ontstond vijf jaar geleden 
vanuit de Gezondheidsrace. 

Gezondheidsteams
Onder het mom van ‘tegen en met 
elkaar de gezonde strijd aangaan’, 

organiseerden de gezondheids-
teams uit 2010 gezamenlijk de eerste 
Wandelvierdaagse. Henk Berkers, een 
Lieshouts teamlid van het eerste uur, 
zit nog in de organisatie. Samen met 
Gerjan Beniers (Aarle-Rixtel) en Leo en 
Willemien Biemans (Mariahout) heeft 

hij de organisatie  al vijf jaar in handen. 
Het huidige gezondheidsteam van 
Beek en Donk ‘The Shooters’ organi-
seerde de wandeltocht dit jaar in Beek 
en Donk.

Lees verder op pagina 9 in deze krant. 

Aarle-Rixtel

Beek en Donk Mariahout

Lieshout
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Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

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

COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182

Oplage
11.500 stuks
Bezorgdag: donderdag

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

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Mark Barten
Nikki Barten
Ria Tijssen

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

Administratie
Mark Barten
E info@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Martijn van Lankveld, Studio29elf
Co Verhoeven, Media & Design 

Freelance redacteuren
Jac Babin
Hans Kik
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Wouter Mommers
Ingerborg Penninx 
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout

Fotografi e 
Joost Duppen
Melissa Kanters
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof
Daphne van Leuken
Martin Prick 
Ted Vlemmings 
Johan Maas

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

Stagiaires 
Dennis Verbakel
Mohammed Aguarroum

Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties,
familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u

Aanleveren kopij
E redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
kantoor@mooilaarbeek.nl
of bel tijdens kantooruren: 
0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie) 
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844
Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.
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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

Als God zwijgt kun je hem 
doen zeggen wat je wil. 

Jean-Paul Sartre

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Ook al ben ik een sterk persoon
zo nu en dan heb ik ook iemand nodig

die mijn hand vastpakt
en zegt dat het allemaal goed komt.

Gerwen:

Beek en Donk:

Aarle-Rixtel:

Handel:

Oostende:

Hannie en Albert Dekkers-Hagelaar
Frank en Joan
Paul
José en Jeffrey

Christie en Chris van der Heijden-Hagelaar
Thijs
Emma
Freek en Margo

Gerrie en Marie-José Hagelaar-Leenders
Evelien en Koen
Geert

José en Karel Jaspers-Hagelaar

Ivonne en Reinier de Greef-Hagelaar
Fauve en Miguel, Vince
Reinier

* Aarle-Rixtel, 5 juli 1932                        † Helmond, 18 mei 2014

echtgenoot van 

Francien Hagelaar-van de Vossenberg

Prinsenhof 4
5737 GL Lieshout
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Gerrit op 
donderdag 22 mei van 18.30 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum De Groof, 
Oranjelaan 54 te Beek en Donk.

De uitvaartdienst is op vrijdag 23 mei om 11.00 uur in de 
O.L. Vrouw Presentatiekerk, aan de Dorpsstraat te Aarle-Rixtel.

Aansluitend leggen we ons pap te ruste op de begraafplaats St. Servatius 
aan het Kerkhofpad te Lieshout.

Gerrit Hagelaar

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij zijn strijd niet kunnen 
winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven hebben wij 
met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn man, ons pap en opa

Niemand die het weet,
alles naar buiten zo gewoon,

maar van binnen zo’n verwarring. 
Niemand die het weet, 
niemand die het ziet.

Lieve Marijn, waarom?

 26 maart 1989                         19 mei 2014

Tilburg, 19 mei 2014

Mortelven 1
5738 RP  Mariahout

Marijn is thuis in Mariahout waar jullie dagelijks tussen 14.00 en 21.00 uur 
welkom zijn om persoonlijk afscheid te nemen van Marijn.

De afscheidsviering wordt gehouden op zaterdag 24 mei om 10.30 uur in 
de O.L.V. van Lourdeskerk te Mariahout. 

Aansluitend brengen we Marijn gezamenlijk naar zijn laatste rustplaats op 
de naastgelegen begraafplaats. 

Kom alsjeblieft kleurrijk gekleed. 

Marijn

Hij hield zó van het leven en het leven ook van hem. 
Nu moeten wij met verbijstering mededelen dat Marijn zijn eigen weg is gegaan.

 Dit enorme contrast is moeilijk te accepteren voor iedereen die hem liefhad.

We gaan onze spontane, sprankelende, 
optimistische zoon en broer ontzettend missen!

Henry, Con en Gydo Lommerse

Nooit vragend,
nooit klagend,

altijd alles voor zichzelf dragend,
was zij een steun voor velen.

Martien
Kinderen en Kleinkinderen.

*Aarle-Rixtel, 4 september 1934 † Helmond, 19 mei 2014

echtgenote van

Martien van Oort

Onze Lieve Vrouweplein 13
5735 AB  Aarle-Rixtel

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 24 mei a.s. om 10.30 uur in 
parochiekerk O.L.Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel. Aansluitend leggen wij haar te 
rusten op het parochiekerkhof naast de kerk.

Avondwake ter nagedachtenis, vrijdag 23 mei om 20.00 uur in genoemde kerk.

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vóór aanvang van beide diensten.

Mama, oma, is overgebracht naar regionaal uitvaartcentrum Monuta De Laatste Eer, 
Warandelaan 62 te Helmond, waar u welkom bent voor een persoonlijk afscheid op 
vrijdag 23 mei van 17.15 uur tot 19.15 uur.

Leen van Oort-Huibers

Met veel verdriet, omdat zij niet meer bij ons is, maar ook terugkijkend op zoveel fijne 
herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve zorgzame vrouw, 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma
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Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Tienerwerk Yammas viert het 20-jarig bestaan 

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout – Racen over de 
Bernadettestraat, klimmen op kratjes, 
proberen een rodeo-stier te bedwingen, 
vakkundig je haren laten krullen of je 
nagels laten lakken: het zijn zomaar wat 
activiteiten die de jeugd van Mariahout 
rondom het Buurthuis vrijdag kon doen. 
Op deze dag werd het 20-jarig bestaan 
van Yammas gevierd, het jeugdwerk van 
Mariahout.

Jeugdactiviteiten
“20 jaar geleden was er weinig te doen 
voor jeugd in Mariahout”, vertelt Ria 
Lindeman. “In die periode verlieten mijn 
kinderen de basisschool.  Meer ouders 
vonden het belangrijk om voor deze 
groep iets te organiseren. Vanaf het 
moment van oprichting tot nu helpen 
er ruim 25 vrijwilligers mee om voor de 
Mariahoutse jeugd activiteiten te organi-
seren.”  Yammas is er voor ontspanning: 
het bezoeken van een pretpark, klimmen 
op een klimmuur, surprise-avonden of 
bijvoorbeeld spooktochten. Het vult be-
staande evenementen aan:  Koningsdag 
of buurtvoetbaltoernooi, er wordt 
gezorgd voor een jongerenactiviteit. 
Verder geeft men voorlichting: “Door 
thema-avonden is Yammas meer dan 
een soos. Jongeren worden voorgelicht 

over bijvoorbeeld drugs, internet of lo-
verboys.” 

Herinneringen aan Yammas
Het Buurthuis bruist vrijdag van acti-
viteit. Overal zijn activiteiten voor de 
jeugd. Naast ouders zijn ook veel oud-
leden actief. Manon en Britt zitten klaar 
om de nagels van hun jongere dorpsge-
noten te lakken. “Het leukste vond ik de 
reisjes naar de pretparken”, zegt Britt. 
“We gingen naar Walibi met de bus, dat 
was echt leuk.” Manon herinnert zich 
nog een spooktocht in Lieshout. “In het 
bos stond een huis vol met rook, het was 
zo eng dat ik het jaar daarop niet meer 
mee durfde te doen.”  Martje en Emma 
herinneren zich de voorlichtingsavon-
den waarin ze voorlichting kregen over 
zaken waar jeugd mee te maken kan 

krijgen. “De filmpjes waren best heftig. 
Ik heb dingen geleerd over loverboys en 
drugs.”

Knutselen en jumpstyle
Lieke uit groep 8 zit ontspannen in de 
stoel om haar haren te laten krullen.  “Het 
knutselen vind ik het leukst. We hebben 
paaseieren geschilderd en theeglazen.”  
Maria Eeuwis was een van de vrijwilligers 
die het knutselen begeleidde. “Het is zo 
leuk om de jeugd te begeleiden. Laatst 
heb ik nog meegedaan met jumpstyle.” 
Yammas was voor haar een goede ma-
nier om op de hoogte te blijven van het 
doen en laten van de jeugd.  Nu ze oma 
is geworden gaat ze met Yammas stop-
pen. Ze raadt alle ouders van Mariahout 
aan om als vrijwilliger mee te helpen. “Je 
weet niet wat je mist.”

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout - Tijdens het 20-jarig ju-
bileum van tienerwerk Yammas heeft 
wethouder Joan Briels de vrijwilligers-
penning van de gemeente Laarbeek 
aan Noud van Lieshout uitgereikt. 
Noud heeft zich 16 jaar als vrijwilliger 
voor de organisatie ingezet, de laatste 
5 jaar als voorzitter.

Trots laat Noud de penning aan zijn 
kinderen Gijs en Marloes zien. Hij geeft 
meteen aan dat hij niet de enige is die 
hard voor Yammas werkt. “Henrie 

Bouwmans en Ria Lindeman zijn met 
de Yammas begonnen. Frank Maas 
zit er al bij vanaf het begin en Maria 
Eeuwis  gaat na 11 jaar inzet ook stop-
pen.” Joan Briels overhandigde dan 
ook een cheque van 100 euro voor de 
Yammas aan Frank Maas, vrijwilliger 
van het eerste uur.

Noud is bescheiden, maar is volgens 
de mensen van Yammas de drijvende 
kracht achter de organisatie. Van sep-
tember tot mei is hij elke 2 weken als 
eerste in het buurthuis om de jonge-
ren van Mariahout te ontvangen. Hij 
is ook degene die het buurthuis als 

laatste verlaat. De voorbereiding van 
de avonden waarin de jeugd de ac-
tiviteiten doet, is in zijn handen. Hij 
begeleidt de jongeren en vrijwilligers. 
De taak als voorzitter heeft hij 5 jaar 
geleden heel serieus op zich genomen. 

Samen met zijn vrouw Toos gaat hij 
andere activiteiten ondernemen. Zijn 
eigen kinderen zijn allang de doel-
groep van Yammas niet meer. Hij 
heeft zich met plezier voor de club in-
gezet. “Nu is het tijd voor verjonging 
en Peronne van Uden mag het stokje 
overnemen.”  

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Mariahout - De ‘Doe een Wens-
stichting’ zette Yammas op hun 
feestdag in het zonnetje. De jeugd 
van Yammas heeft in de afgelopen 
19 jaar meer dan 33.000 euro op-
gehaald.

De jeugd van Mariahout geld op 
laten halen voor een goed doel: 
het idee kwam van de familie 
van Thijs Verhoeven. Samen met 
zijn ouders en zus heeft hij tot 
zijn dood in 1998 zelf meegehol-
pen om geld in te zamelen. Thijs 
leidde aan een spierziekte. Hij was 
zelf eerder door ‘Doe een wens’ 
verrast. Samen met zijn klas, dat 
waren ook de eerste kinderen van 
Yammas, is hij gaan racen op het 
circuit in Zandvoort. Het was voor 
Thijs en de mensen uit zijn omge-
ving een onvergetelijke dag. 

Sinds 1995 verzorgt Yammas al-
lerlei activiteiten om geld aan de 
stichting te schenken. De flessen-
actie is het meest bekend, maar 
ook liep de jeugd tijdens deze ac-
tie een sponsorloop van ongeveer 
10 kilometer. De ‘Doe een Wens-
stichting’ is verantwoordelijk voor 
een van de lezingen die de jonge-
ren krijgen. Ze laten dan zien waar 
het geld dat ze inzamelen naartoe 
gaat.

Toine Krielaars van de ‘Doe een 
Wens-stichting’ is speciaal naar 
het feest gekomen. Het is bijzon-
der dat een groep jongeren zoveel 
geld aan een stichting schenkt. 
Al heel veel kinderen met een le-
vensbedreigende ziekte hebben 
door dit geld een onvergetelijke 
dag gehad. Om de feestvreugde in 
Mariahout te verhogen biedt hij als 
dank alle leden deze avond gratis 
hapjes aan.

Tienerwerk Yammas viert het 20-jarig bestaan Tienerwerk Yammas viert het 20-jarig bestaan 

krijgen. “De filmpjes waren best heftig. 

Tienerwerk Yammas viert het 20-jarig bestaan 

Yammas haalt ruim 33.000 euro 
op voor ‘Doe een Wens-stichting’ 

Vrijwilligerspenning voor Yammas-
vrijwilliger Noud van Lieshout 

zaken waar jeugd mee te maken kan weet niet wat je mist.”

Vlnr. Frank Maas, Noud van Lieshout (die de vrijwilligerspenning in ontvangst mocht 
nemen), zijn vrouw Toos en Peronne van Uden (de nieuwe voorzitster van Yammas)
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Zaterdag 24 mei

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Hanneke 
Verbakel-van der Linden (mged), Janus en Dina 
van Eijndhoven, Martien Roijackers, Mien de 
Korte-Verbaarschot.

18.30 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering  m.m.v. het Dameskoor
Intenties in deze viering voor: Noud en Mio 
Raaijmakers; Maria Aarts – van der Linden (verj.); 
Overleden ouders Migchels – Nooijen (sterfdag); 
Tot welzijn van de parochie

Zondag 25 mei

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Marlies van Venrooij-
Bevers (jrgt), Jacques van de Ven (mged), Miet 
Truus en Jan van Dooren (fund), Mina Dekkers-
Daniëls (jrgt), Harrie van Lankvelt, Nellie van Uden-
Smeets (mged), Truus Merks-van Hoof (mged), 
Johan en Maria Brouwers-van der Horst, Hans 
Swanenberg (Antoniusgilde), Overleden leden KBO 
Lieshout, Jan Gilsing (mged), Jan Aalders (mged), 
Johan en Elisabeth Merks-Sanders en overleden 
familieleden.

10.00 Beek en Donk Leonarduskapel
gebedsdienst Leonardusgilde openluchtviering 
m.m.v. Dameskoor Leonardus

10.00 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
6e zondag van Pasen - Eucharistieviering  - Viering 
Eerste Heilige Communie
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
Jan en Dora Rovers – Maas; 
Tonnie Raaijmakers – Aben; Jes van Roij; Mien 
Verschuren-Bisschops

11.00 Lieshout Kapel Gilde
Gildemis

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor 
Intenties in deze viering voor: Will Toussaint-van 
Wingerden, Harrie en Goen Biemans-Swinkels, 
Monique Swinkels-Haven, Frans en Nolda Verhagen, 
Corrie Vereijken-van den Bogaard, Piet Rovers en 
Lena van der Zanden de echtgenote, Lou Maas, Toon 
van den Heuvel, Miet van de Laar-Verhagen.

15.00 uur Aarle-Rixtel, Mariakapel
Doopviering Jordy van den Heuvel, de Elshorst 13 
in Aarle-Rixtel
 
Maandag 26 mei

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 27 mei

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering

Woensdag 28 mei

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 
Na afloop van deze viering wordt er door de zus-
ters een kop koffie geschonken.

19.00 uur Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 29 mei Hemelvaart

09.30 Lieshout St. Servatiuskerk
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intentie in deze viering voor: Antoon Spaan

10.00 uur Aarle-Rixtel, Mariakapel
Hemelvaart
Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Jan en Marc van 
Stiphout

Vrijdag 30 mei

13.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Huwelijksviering Claudia van Dijk en Peter 
Raaijmakers

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDEDELING: 
Met ingang van 7 juni a.s. begint de 
eucharistieviering in Mariahout om 18.30 uur.

KERKBERICHTEN
Agenda 
24 – 30 mei 2014

Sint Servatius Gilde brengt vendelhulde

Feest van de Donckse Wij-ing bij Leonarduskapel Informatieavond over het Vormsel 

Lieshout - Na de regenachtige teer-
dag op 10 mei, was het voor het 
Lieshoutse Sint Servatius Gilde een 
welkome afwisseling om op 12 mei, 
met droog weer, een vendelhulde te 
brengen. 

Dit naar aanleiding van het 50-ja-
rig huwelijkspaar Theo en Maria de 
Beer. Ofschoon het op die dag 50 jaar 

geleden was dat het echtpaar in het 
huwelijksbootje stapte was het niet 
echt druk op de Revershof, maar ieder-
een die er was genoot van de prach-
tige vendelhulde die de vendeliers ten-
toonspreidden. Zondag 18 mei werd 
het feest op grootse wijze gevierd, 
omringd door kinderen, kleinkinderen, 
familie en vrienden.

Het gouden paar omringd door Gildebroeders

Laarbeek – Wil je volgend jaar nog 
eens samenkomen met je klasgenoot-
jes van de basisschool? Andere kinde-
ren uit Laarbeek ontmoeten? Gezellig 
samen bijpraten, spelletjes spelen, 
verhalen luisteren, van alles leren én 
veel plezier hebben? Doe dan mee 
met de vormselvoorbereiding.

Het is ongetwijfeld gemakkelijker om 
te besluiten om niet mee te doen, 
maar de organisatie wil je graag la-
ten zien dat het de moeite waard is 

om het wel te doen. Kom naar de in-
formatieavond om te weten of het je 
aanspreekt. Kinderen van groep 8 en 
hun ouders uit Beek en Donk, Lieshout 
en Mariahout zijn welkom op maan-
dag 2 juni, 19.30 uur in de kerk van 
Lieshout. Aanmelden kan via info@
parochiebeekendonk.nl. 

Kinderen uit Aarle-Rixtel en ouders zijn 
welkom op dinsdag 3 juni om 19.30 
uur op basisschool de Heindert (let op, 
nieuwe locatie: Lijsterstraat 27B)

Beek en Donk – Rondom de 
Leonarduskapel, op de hoek 
Kapelstraat/Lage heesweg, wordt op 
zondag 25 mei een gebedsdienst ge-
houden. In 1422 werd op De Donck 
al een kapel gesticht toegewijd aan 
de H. Leonardus van Noblat. Er ont-
stond een levendige devotie voor St. 
Leonardus. 

Vele pelgrims uit de omgeving kwa-
men naar De Donck om de machtige 
patroon aan te roepen. In de archief-
stukken is te lezen dat in de jaren 1700 
en daarna jaarlijks de herdenking plaats 
vond van de inwijding van een kerk 
of kapel ter ere van de H. Leonardus. 
Deze herdenking was een groot feest 
en trok duizenden pelgrims naar De 
Donck. Nu er in 1979 door de gilde-
broeders van het St. Leonardusgilde 
een nieuwe kapel is gebouwd, willen 

zij deze traditie van de vorige eeuwen 
voortzetten en jaarlijks de wijding van 
de kapel gaan vieren.

Op 25 mei is er een plechtige open-
luchtviering om 10.00 uur bij de 
Leonarduskapel aan de Goorloop. 
Deze viering wordt voorgegaan door 
de gildepastor diaken F. De Coninck 
en de gezangen zullen verzorgd wor-
den door Leonarduskoor o.l.v. dirigent 
Harrie Heesakkers en organist Tony 
Werners. Het is een eerbiedig samen-
zijn van vrienden, buurtgenoten, gil-
dezusters en gildebroeders. Vereerders 
van St. Leonardus uit Beek en Donk 
en wijde omgeving. Vorig jaar bij de 
Donckse Wij-ing heeft het kerkbe-
stuur het kleine houten beeld van St. 
Leonardus aan het gilde in bruikleen 
afgestaan. Het Leonardusbeeld heeft 
nu een definitieve plaats gekregen in 

de kapel. Zo blijft Leonardus toch op 
De Donck. Aan het einde van de ge-
bedsviering wordt Leonardusbrood 
uitgedeeld en wordt een kopje koffie 
aangeboden.

Aan de zijde van de Kapelstraat wordt 
de Lage Heesweg geheel afgesloten 
en aan de zijde van de Model van de 
Donckstraat gedeeltelijk. Met de auto 
is het mogelijk de kapel te benade-
ren via de zijde van de Model van de 
Donckstraat en tevens kan daar ge-
parkeerd worden. Wilt u verzekerd zijn 
van een zitplaats, neem dan zelf een 
tuin- of klapstoel mee. Bij slecht weer 
wordt u geïnformeerd door Omroep 
Kontakt. Het Gilde Leonardus Beek 
en Donk nodigt iedereen van harte 
uit om het feest van de Donckse Wij-
ing met hen mee te vieren. Meer info 
www.gildesintleonardus.nl.

Donckse Wij-ing 2013
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Laarbeek - Op de basisscholen in 
Laarbeek stonden deze week overal 
winkelwagens. Iedereen kon hier 
lang houdbare etenswaren instop-
pen. Deze komen ten goede aan 
vluchtelingen en de minder draag-
krachtigen in de gemeente. Het pro-
ject ‘Een wagen volgeladen’ kwam 
voort als initiatief uit de jeugdge-
meenteraad. 

Geselecteerde gezinnen
Isze Vulders en Iris Oerlemans hebben 
het voortouw genomen bij de verwe-
zenlijking van dit project. Hoewel het 
officieel ‘Een wagen volgeladen’ heet, 
wordt er in de (kinder-)volksmond ge-
sproken over ‘het winkelwagentjes-
project’. Doel is een wagentje vol met 
bruikbaar eten te verzamelen op alle 
Laarbeekse scholen om vluchtelingen 
en armen te helpen. De Laarbeekse 
supermarkten sponsorden de win-
kelwagentjes. Welzijnsinstelling 
ViERBINDEN selecteert de gezinnen 
waaraan de etenswaren ten goede 
komen.  

Vergaderen met de burgemeester
De jeugdgemeenteraad komt één 
keer per maand bij elkaar om aan pro-
jecten te werken. Een keer of vier per 
jaar heeft de raad overleg met de bur-
gemeester, die de voortgang van de 
projecten in de Jeugdgemeenteraad 
bewaakt. “Hij vraagt dan wat we 
allemaal hebben gedaan, enzo-
voort”, vertelt Iris. “Soms komen 
er meer mensen, bijvoorbeeld van 
ViERBINDEN.” Isze vult aan: “Wij 
werken voor ‘Vluchtelingenwerk’ 
en die komt dan wat vertellen over 
wat zij doen.” Daarnaast krijgen de 
leden van de Jeugdgemeenteraad 

verschillende workshops aangebo-
den. “We hebben bijvoorbeeld een 
workshop debatteren gehad”, aldus 
Iris.

Lokaal doel 
Het idee om met ‘Vluchtelingenwerk’ 
contact te zoeken ontstond nadat 
de kinderen eerst geprobeerd had-
den via de voedselbank de opbrengst 
aan te bieden. “Maar die is er geen 
in de regio”, vertelt Iris, “alleen in 
Eindhoven, dat is wel wat ver”. Isze 
vult aan dat het een actie is van de 
Laarbeekse raad en daarom willen 
ze ook, dat de opbrengst ten goede 
komt aan Laarbeekse mensen. Isze 
en Iris  hebben op ’t Otterke in alle 
klassen verteld wat de bedoeling was 
en daarom zit het 
wagentje nu al 
vol. We heb-
ben op een 

andere school gekeken, maar daar zat 
nog maar één pakje in. “Misschien 
moeten die kinderen ook een keer alle 
klassen afgaan”, zegt Iris, die - net als 
Isze - naar een zo groot mogelijke op-
brengst streeft.

Anoniem
Vrijdag 23 mei stopt het pro-
ject en worden de winkel-
wagentjes leeggehaald en 
de opbrengst verwerkt. 
“Het eten wordt dan 
in pakketten gedaan”, 
vertellen de twee 
j eugdgemeen te -
raads leden. 
“Dan gaat 
het naar 

die mensen, maar wij mogen niet 
mee, want die mensen willen ano-
niem blijven, misschien schamen ze 
zich.” Iris en Isze denken, dat er ‘best 
veel’ mensen in Laarbeek zijn, die 
minder te besteden hebben, “maar 
meestal zie je dat niet”, volgens hen. 

Meemaken?
Wie eens een vergadering van de 
Jeugdgemeenteraad wil meemaken 
heeft dit schooljaar nog één kans en 
wel op woensdag 28 mei om 14.00 
uur in het gemeentehuis. De verga-
dering is openbaar.

Laarbeekse jeugdgemeenteraad zet zich in voor minimagezinnen

Iris Oerlemans (l) en Isze Vulders 
(r) zetten zich vanuit de Laarbeekse 
Jeugdgemeenteraad in voor de minder 
draagkrachtigen in de gemeente

Ludieke opening D’n Erpse Pad door Heemkundekring ‘t Hof van Liessent 
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Johan Maas

Mariahout - Een projectgroep van 
Heemkundekring ’t Hof van Liessent 
heeft een cultuurhistorische wan-
delroute in de Mariahoutse bossen 
uitgezet. De wandelroute is een re-
constructie van de eeuwenoude ver-
bindingsweg over de dekzandrug,  
tussen het huidige Son en het huidige 
Erp, in de volksmond, ook wel ‘D’n 
Erpse Pad’genoemd. D’n Erpse Pad 
werd op zaterdag 17 mei op ludieke 
wijze geopend tijdens een ‘plech-
tigheid’ bij het startpunt, nabij het 
Torreven.

Een stralende dag
Het is een stralende dag als  
DeMooiLaarbeekKrant zich ’s morgens 
om 10.30 uur, na een fikse wandeling 
met wandelschoenen en rugzak meldt 
bij het informatiebord aan het Torreven 
in Mariahout. Heemkundekring ’t Hof 
van Liessent heeft zijn zaakjes, zo-
als gewoonlijk, goed voor elkaar. Er 
is een tent geplaatst. En er staat zelfs 
een aggregaat te sputteren om de ge-
luidsinstallatie van stroom te voorzien. 

Er zijn inmiddels ongeveer veertig 
genodigden gearriveerd, waaronder 
burgemeester Hans Ubachs en enkele 
raadsleden.

Projectgroep
De projectgroep van Heemkundekring 
’t Hof van Liessent bestaat uit Henny 
van der Aa, Joop van den Baar en 
Henk Verbakel. Zij deden historisch on-
derzoek, zetten de route uit, zorgden 
voor een prima bewegwijzering met 
paaltjes, zorgden voor een ‘gelikte’ 
folder met mooie foto’s, gemaakt door 
Leo van den Heuvel, en bedachten een 
ludieke opening om deze mooie route 
onder de aandacht te brengen van ge-
interesseerde wandelaars. “We hebben 
iets meer dan een jaar aan deze route 
gewerkt”, vertelt Henk Verbakel.

Toespraken
Voorzitter van heemkundekring ’t Hof 
van Lieshout, Wim Robben, heet ieder-
een welkom. Henk Verbakel dankt de 
gemeente Laarbeek, de provincie en de 
Rabobank voor de verleende subsidie. 
Henk dankt ook de Vereniging Zorg 
om het Dorp en de Werkgroep Natuur 
en Landschap Lieshout/Mariahout 

voor de geplaatste zitbankjes. Toen 
werd Henk in zijn toespraak ruw on-
derbroken….

De openingssketch
Een veertiende eeuws echtpaar (Joop 
en Henny van den Baar) met handkar, 
vol met ‘negotie’, komt uit het struik-
gewas tevoorschijn. Luidkeels schelden 
zij elkaar, in onvervalst Liessents, de 
huid vol. Veldwachter (Dick Warbout) 
wil hen geen doorgang verlenen over 
het grondgebied van ridder Boudewijn, 
heer van Lieshout. Ook de inmiddels 
toegesnelde Schout (Hans Kemper) 
kan die doorgang niet verlenen. Wat 
nu? Onder grote hilariteit van de aan-
wezigen, ‘trekt’ de Schout zijn mobiel-
tje en regelt de doorgang. 

De officiële opening
Burgemeester Hans Ubachs, als he-
dendaags plaatsvervanger van Ridder 
Boudewijn, onthult vervolgens het 
routebord en knipt het lint door. In zijn 
woordje tot de aanwezigen merkte de 
burgemeester gevat op dat de men-
sen vroeger toch wel praktischer wa-
ren dan tegenwoordig: “Zij gebruikten 
deze weg over een dekzandrug om 

geen natte voeten te krijgen”, zegt de 
burgemeester. “Tegenwoordig zou-
den we eerder op het idee komen om 
het moeras ernaast te dempen.” Met 
een heerlijk glas ‘Echte Laarbeekse 
Kruidenlikeur’, brengen de aanwezigen 
een toost uit op D’n Erpse Pad. 

Praktische informatie
De folder met een routebeschrijving 
van D’n Erpse Pad is onder andere te 
verkrijgen bij de Pelgrim in Mariahout. 
Voor verdere informatie zie de website 
van de heemkundekring: 
www.hofvanliessent.nl.

D’n Erpse Pad werd geopend 
middels een ludieke sketch 

Burgemeester Hans Ubachs (r) 
onthulde mee het nieuwe bord 
van D’n Erpse Pad 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Rucola     per doos  0.99
Abrikozen    500 gram 1.79

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Zespri Kiwi   500 gram  1.79
Tomaten   500 gram  0.49

Gesneden Snijbonen

1 + 1 gratis

Maaltijdsalade
Maak in 5 stappen je 
eigen maaltijdsalade
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De BBQ-winkel van Laarbeek
Jumbo Lieshout zondag geopend van 15.00 - 18.00 uur.
De BBQ-winkel van LaarbeekDe BBQ-winkel van Laarbeek
Jumbo Lieshout zondag Jumbo Lieshout zondag geopend van 15.00 - 18.00 uur.geopend van 15.00 - 18.00 uur.
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Ave Caesar, gegroet machtige Caesar, 
die deze welkomstboodschap 
beantwoordt door met de 
rechtervuist op de linkerborst 
te kloppen om deze vervolgens 
krachtig in de lucht te steken. 
Ondertussen zijn hoofd achterover 
gooiend, zijn forse kin naar de zon 
gericht. Of het welbekende Ave 
Maria, het Weesgegroet Maria, het 
beste bekend als een gebed gericht 
aan de Heilige Maagd Maria, de 
moeder van Jezus Christus. Niet te 
verwarren met het Noord-Hollandse 
pakweg zestienhonderd inwoners 
tellende dorpje Groet. Ook niet met 
het dialectische: ‘ik ha menne groete 
tien gestoeten aon de toffelpoet, 
nou is ie olling blaauw.’
Groeten kan op veel manieren. 
Neem alleen de woorden al die 
hiervoor gebruikt worden: morgen, 
welkom, saluut, bonjour, vaarwel, 
tabee, toedeloe, adieu, hallo, adios, 
slamat, ajuus, hadie, hey, hoi of het 
welbekende ‘goeiemorruggu’ van 
onze Aarlese voormalig weerman. 
De jeugd kan het korter, simpelweg: 
Yo. Onze Koran lezende jeugdlieden 
kloppen eerst met de rechtervuisten 
tegen elkaar, daarna gaat deze naar 
de hartstreek en vervolgens vallen 
beide mannen elkaar tegen de 
borst. Wanneer dat geen hartelijke 
begroeting is weet ik het ook niet 
meer. Maar om dit ritueel elke dag 
een keer of vijf te herhalen lijkt me 
wat overdone. Hieruit blijkt dat een 
groet een geritualiseerd gebaar is, 
met een hand of in het geval van 
verbale groet, een zin of woord. 
Het wordt gebruikt om sociaal 
contact op gang te brengen of af 
te breken. We kennen dit als de 

afscheidsgroet. Groetgewoontes 
zijn sterk cultuurgebonden en 
afhankelijk van de situatie.
Daarmee kom ik tot het volgende 
afgrijselijke herkenbare moment. 
Net na middernacht word ik, 
midden in mijn eerste slaap, wakker 
gemaakt door een claxon. Ik schiet 
overeind en stoot mijn kop tegen 
het schuine plafond boven mijn 
bed. Bult. Ergens in de buurt wordt 
luidruchtig afscheid genomen. 
De bewoners staan naast de 
pruttelende auto en roepen extra 
luid, omdat de ramen van de auto 
gesloten zijn: “ja besdankt, hik, 
en stot de volgende skeer. Het 
was erg geszellig, hik. Doewie.” 
De slappe tongspieren werken 
niet erg mee aan de verbale 
boodschap. De auto rijdt weg 
en toetert nog eens flink 
om de afscheidsceremonie 
kracht bij te zetten. En bij de 
laatste in het zicht liggende 
bocht nog een keer. De 
volgende dag zien ze 
elkaar weer op het 
werk.
In bovenstaand lijstje 
ontbreekt het Brabantse 
woord dat in grote delen 
van Noord-Brabant, het 
zuiden van Gelderland en in 
een deel van Limburg gebruikt 
wordt als afscheidsgroet. Het 
woord is hoogstwaarschijnlijk 
afgeleid van ‘hou je eigen goed’, 
‘pas goed op jezelf’ of de wat 
vroegere formele uitdrukking 
‘behoud uzelve’. We kennen 
het allemaal: Houdoe. En niet 
van houdoe bakkes, maar van 
houdoe wônne!

De Groeten Volgens P. Skauwe
COLUMNJan van de Nieuwenhof als enige Nederlander afgestudeerd als ‘Chef Gastro-engineering’

“In verzorgingshuizen werk ik als een soort smaakpolitie”
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Jan van de 
Nieuwenhof, inwoner van Beek en 
Donk, kok bij Kookstudio Culinair 
Centrum en culinair adviseur bij 
BrabantZorg, is afgestuurd aan het 
centrum voor gastrology in Leuven in 
een wel héél aparte en weinig voor-
komende studierichting. Als enige in 
Nederland mag Jan zich daarom ‘Chef 
Gastro-engineering’ noemen.

Proefsensatie 
Tijdens de opleiding wordt de nadruk 
gelegd op de techniek van het proe-
ven. De lessen gaan vooral over de 
proefsensatie. Vanuit de mond en de 
neus gaat er een signaal naar de her-
senen. Hier kunnen ongeveer 15000 
verschillende geuren worden onder-
scheiden. Bij ouderen wordt het ver-
mogen om te ruiken langzamerhand 
minder. Het reukvermogen kan ook 
sneller afnemen bijvoorbeeld na een 
herseninfarct. De cursus geeft ant-
woord op veel vragen die technisch 
van aard zijn, bijvoorbeeld hoe slag-
room opstijft of hoe het komt dat 
saus bindt. Het gedeelte van de cursus 
‘smaak- en smaaksturing’ is voor Jan 
erg belangrijk gebleken.

Smaakpolitie 
Jan adviseert in de 30 bejaarden- en 
verpleegtehuizen van BrabantZorg alle 
koks. Zelf is hij werkzaam als waarne-
mer op de verschillende werkplekken. 
“Dat kunnen grote en kleine verzor-
gingstehuizen zijn, maar bijvoorbeeld 
ook een kleinschalige woonvorm”, 
vertelt Jan. “Ik ben daar een soort 
smaakpolitie.” Jan verzorgt ook cur-
sussen voor zijn collega’s in de zorg. 
“Het is belangrijk dat er veel uitge-
legd wordt op het gebied van hygiëne. 
Daarnaast ben ik nu een kookboek 
aan het schrijven voor mensen met 
een dementie.”

Praktijkvoorbeeld 
Op een gegeven moment kreeg Jan 
te horen, dat één van de bewoners 
van hun tehuizen de koffie naar rub-
ber vond smaken. “Normaal is dat niet 
op te lossen en leert men ermee leven. 
In de theorie heb ik geleerd, dat de 

meeste mensen koffie zo goed vinden 
smaken, omdat het bitter is. Daarom 
voegde ik aan de koffie van die man 
een beetje jus d’ orange toe. Dit geeft 
de koffie zijn bitterheid terug en voor 
die éne patiënt smaakte de koffie weer 
naar koffie.” 

Werkwijze 
Jan gebruikt tijdens zijn werk een spe-
ciale kist vol elementaire smaakstoffen, 
waarmee hij kan bepalen welke smaak 
minder is geworden. Voor bepaalde 

mensen kan hij dan het eetgenot laten 
terugkeren. Ook voor veel kankerpa-
tiënten kan Jan iets betekenen. Het 
is namelijk bekend dat bij sommige 
bestralingen het geheugengedeelte 
voor de smaak en de geur kan wor-
den aangetast. Om al deze dingen te 
onderzoeken heeft Jan onder andere 
samengewerkt met televisiekok Pierre 
Wind. Jan hoopt dat met deze nieuwe 
inzichten het eetgenot van ouderen 
kan worden behouden en als het no-
dig is, kan worden verbeterd.

‘Chef Gastro-engineering’ Jan van de Nieuwenhof 

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

voor een gigantische kwaliteit
Zondag 25 mei open van 12.00 tot 17.00 uur

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

Scoren met Oranje!  
WIN: Een volledig verzorgde barbecue voor 

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

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

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

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

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

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

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

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Piet Aarts 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Silvia Gerth

2. Maaike Jongmans

3. Xander Weel
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
BANEN

BRUSSEL

CAMPAGNE

CRISIS

DEMOCRATEN

ECONOMIE 

EUROPA

GULDEN

HANDEL

KANDIDAAT

KIESRECHT

LIBERALEN

PARLEMENT

PARTIJ

STEMBUREAU

STEMPAS

TEGENSTANDER

UITSLAG

VEILIGHEID

VERKIEZING

VOORSTANDER

VOORZITTER

VREDE

ZETEL

1. eet gevarieerd: eet voldoende brood en aardappelen maar ook groente en fruit. Je kent de regel; 2 ons groenten en 2 stuks fruit!
2. pas op met vet; je lichaam heeft vet nodig omdat het een bron is van onverzadigde vetzuren, vitamine A, D en E voor energie. 
    Maar teveel vet vergroot de kans op hart- en vaatziekten!
3. drink veel vloeistof en dan met name water. 1,5 - 2 liter per dag is aan te raden!
4. pas op met zout; zout heeft je lichaam nodig maar niet teveel. Teveel zout is slecht voor je hart en bloeddruk!
5. pas op je gewicht, dat verkleint de kans op chronische ziekten!
6. eet regelmatig(3 maaltijden per dag op gezette tijden) en rustig.
7. let bij het bereiden op de hygiëne: let op de houdbaarheidsdatum, was je handen en het kookmateriaal goed!
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EZOND 7 belangrijke tips om gezond te eten en te leven

Panna Cotta met gemarineerde aardbeien (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 5 gr gelatineblaadjes
• 3 dl slagroom
• 65 gr suiker
• 65 gr eidooiers (5st)
• 3 takjes munt
• 0,5 dl water
• 75 gr suiker
• 150 gr aardbeien
• 0,5 citroen (sap)
• 4 dl rosé champagne
• 100 gr suiker
• 500 gr mooie  

aardbeien

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

Week de gelatineblaadjes in koud water. Kook de room op met 
de suiker en munt, dek het mengsel af, zet de pan van het vuur 
en laat het 30 min trekken. Zeef de room, breng hem opnieuw op 
temperatuur (< 80ºC!) en voeg, al goed roerende, de uitgekne-
pen gelatine en eidooier toe. Warm nog even door tot het eigeel 
gaat binden. Meng het geheel heel goed door. Stort de panna 
cotta in ingevette vormpjes  en laat ze opstijven in de koeling. 
Breng het water aan de kook, los de suiker er in op en laat de 
siroop afkoelen in de koeling. Maak de aardbeien schoon, snijd 
ze in 4 stukken en voeg deze bij de suikersiroop. Druppel er wat 
citroensap op. Verwarm de rosé champagne en kook het in tot de 
helft. Voeg de suiker toe en laat afkoelen. Stort de panna cotta 
in het midden van een diep bord, dresseer er de gemarineerde 
aardbeien op en schenk rondom de rosé champagne. Garneer af 
met aardbeien (gehalveerd) door deze als een kring om de panna 
cotta te plaatsen.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

TEGENSTANDER VOORSTANDER DEMOCRATEN
STEMBUREAU VEILIGHEID VERKIEZING
VOORZITTER KANDIDAAT KIESRECHT
LIBERALEN PARLEMENT CAMPAGNE
ECONOMIE BRUSSEL STEMPAS
UITSLAG CRISIS EUROPA
GULDEN HANDEL PARTIJ
BANEN VREDE ZETEL

Zoek de 10 verschillen
‘EUR OPA . . GAAT STEMMEN!’

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl

Raad waar het koffertje deze week in 
Laarbeek staat. U kunt de oplossing op-
sturen naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl 
of inleveren bij kantoor De MooiLaarbeek-
Krant, Heuvelplein 3, Beek en Donk.

Win een reischeque van   €50,-  en deze trolley!
Winnaar week 19: Marlène Leenderts-Franke

Antwoord week 19: Papenhoef, bij TRIA Fietsen
De reischeque wordt persoonlijk bij u thuis overhandigd

“Met de dames op reis”

Weet jij 
waar de 
koffer van 
Reisburo 
Vanhuys 
deze week 
staat?
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Honderden Laarbekenaren genieten van de Wandelvierdaagse 
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Genieten van het mooie Laarbeek
“Buiten Mariahout lopen is ook leuk”, 
vertelt Martina uit Mariahout die met 
haar man net 5 kilometer heeft afgelegd. 
Eerder liep ze 3 kilometer. “Je ziet zoveel 
van Laarbeek, Croy was bijvoorbeeld 
prachtig.” Bij de finish verzamelt een 
aantal moeders hun kinderen: tijd om 
naar bed te gaan. “In Aarle-Rixtel heb-
ben we 2 uur over drie kilometer gedaan. 
Er waren zoveel mooie speeltuintjes dat 
we de kinderen nauwelijks meekregen”, 
vertellen ze. Wandelaars bedwongen in 
Lieshout het hoogste punt van Laarbeek, 
de oude vuilnisbelt. In Mariahout kwam 
men bij de trimbaan en het Torreven. 

Jong geleerd is oud gedaan
In Beek en Donk wandelt Eva samen 
met opa de 5 kilometer. “Ik ga mijn 
nieuwe wandelschoenen inlopen voor 
Duitsland.” Schijnbaar onvermoeid 
komt ze na een uur over het eindpunt. 
Ze buigt zich met opa over een puzzel. 
“Je moest letten op de letters, maar wel 
de rode en de gele. Geen andere.” Nard 
Verbakel  wandelt 10 kilometer. “Het 
is ideaal wandelweer”, concludeert hij. 
Dit blijkt wel als hij ruim anderhalf uur 
later vrolijk bij het eindpunt staat. “Geen 
spierpijn en weer zin in morgen!”

Vanuit zorgcentrum ‘De Regt’ is een 
groep bewoners door vrijwilligers rond-
gereden in rolstoelen. Beppie van ‘The 
Shooters’ vertelt enthousiast hoe leuk het 
wandelen met de bejaarden is. Trots met 
een medaille om de nek deinen ze mee 
op muziek van de Ekkermuzikanten.  In 
Mariahout zit de vierdaagse er voor Bart 
en Joke Janssen op. “Gezellig dat je tij-
dens het lopen zoveel mensen spreekt.” 

Medaille of lampje
De vierdaagse eindigt in Mariahout. 
Henk Berkers staat bij de finish de lopers 
op te wachten. Ze kunnen kiezen: een 
medaille of een lampje. Met stralende 
gezichten nemen veel kinderen hun me-
daille in ontvangst. Menig praktisch per-
soon kiest voor het lampje. Een handig 
of mooi aandenken aan een geslaagde 
wandelvierdaagse. 

Aarle-Rixtel

Lieshout

Mariahout

Beek en Donk
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Onbezorgd op vakantie?
Dat willen we toch allemaal. Maar zijn uw banden nog wel goed, en 
functioneren de remmen nog? Door uw caravan, camper of  vouwwagen 
regelmatig te laten onderhouden voorkomt u teleurstellingen en kunt u 
genieten van een welverdiende vakantie. Bij Caravan en Camper Service 
Laarbeek bent u aan het juiste adres voor onderhoud, APK keuring en 
reparaties. Daarnaast kunt u voor onderhoudsproducten en onderdelen in 
onze winkel terecht.

FOCWA onderhoud / PACK keuring
Naast de Focwa onderhoudsbeurten met keuringsrapport en 
goedkeuringssticker, doen wij ook de Pack keuring. Deze staat voor 
Periodieke Aanhangwagen & Caravan Keuring. Deze keuring is vergelijkbaar 
met de APK voor auto’s, waarbij de wettelijke eisen als norm worden 
gehanteerd. De PACK is geen onderhoudsbeurt, maar een inspectie van de 
caravan / aanhanger op veiligheidsaspecten. Na goedkeuring ontvangt u 
ook hier het rapport met de goedkeuringssticker. Alleen officieel erkende 
keuringsstations zoals CCS Laarbeek mogen een PACK keuring uitvoeren.

Schade?
Caravan en Camper Service Laarbeek is een gespecialiseerd bedrijf  in het 
herstellen van de schade aan uw caravan of  camper. Wij kunnen veel werk 
voor u uit handen nemen. Zo kunnen wij indien gewenst contact opnemen 
met uw verzekeringsmaatschappij voor de complete afwikkeling van de 
schade en samen met u het schadeformulier invullen.

Aanhanger / Boottrailer
Naast het onderhoud aan camper en caravan doen wij ook het volledige 
onderhoud aan aanhangers en boottrailers. Van PACK keuring tot volledige 
onderhoudsbeurt. Maar ook voor een uitgebreide remmentest bent u bij 
ons aan het juiste adres.

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

Programma Dorpsfeesten Aarle-Rixtel 2014 

Aarle-Rixtel - Nog een weekje en dan gaan de 
Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel weer van start. Tijdens dit 
Hemelvaartweekend staat er weer een bomvol weekend 
op het programma met tal van activiteiten, met als the-
ma dit jaar: Springlevend. 

Programma: 
Donderdag 29 mei
Jaarmarkt van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Vrijdag 30 mei
13.30 uur         Start jeugd dorpsfeesten met vossenjacht
19.00 uur         Optredens van de jeugd
21.15 uur         Soundcheck volwassenen
21.45 uur         Quiz Night Aarle
23.30 uur         Afterparty met DJ Jorg & Rico
01.00 uur         Einde

Zaterdag 31 mei
13.30 uur         Zeskamp voor de jeugd.
19.45 uur         Start culturele avond volwassenen
23.00 uur         Afterparty met DJ Jamie Johnson
02.00 uur         Einde

Zondag 1 juni
12.30 uur         Verzamelen voor de ploegen op het kerkplein
12.35 uur        Vertrek naar zeskampterrein bij MFC 
            De Dreef onder begeleiding van Harmonie 
                       De Goede Hoop
12.45 uur        Opening door burgemeester
13.00 uur         Aanvang zeskampspelen
19.45 uur        Aanvang avondprogramma met de 
                   winnende jeugdploeg, aansluitend de 
                   prijsuitreiking van de dorpsfeesten 
                   en optredens van de beste 10
                   ploegen bij de volwassenen
23.00 uur        Swingende afsluiting van de avond 
                   verzorgd door 24/7.
01.00 uur        EINDE DORPSFEESTEN 2014.

Deelnemers:
Volwassenen
Ploegnaam Ploegleiders
1 Zo zin wai  Michelle Loomans & Tessa van Schaik
2 D.V.O.  Nicky Kuijpers &  Joeri Leenders
3 ’t Clubke Niek Gruijters & Anke van Asten
4 D’n Heikant Stan Beekmans
5 de Mamma’s  Liesbeth van Boxtel & Dorien van Asten
   en de Pappa’s 
7 Witte gei’t Patrick van de Ven & Peter Gruyters
8 Troef  Johan de Leeuw & Roger van Lieshout
9 L.E.O.  Sophie Prinsen & Juul Albers van der Linden
10 Weinig kans Rinske Beeren & Martijn van Gerwen
11 Kiele kiele Daniel van der Loo & Mark van Kuyen
12 Makt nie oit Daniël van Zoggel
13 J.A.C. Niels Leenders & Mike van Hoof
15 Blitz  Ruud Martens & Michael Ketelaars
16 De Stroat Pascal Zwanen
17 Tootheloo Lieke Maas & Lidy van den Heuvel
18 Tis da ut moet Els Penninx & Yoram van Dijk
19 Boeiend Marnic van Rosmalen & Sander v.d. Waarsenburg
20 Wazeekoe Anneleen Raaijmakers & Anneloes Hendrix

Jeugd
Ploegnaam Ploegleiders 
1 De Piepers Marleen Jansen & Annemiek Kamp
2 BIG  Nathalie Bruinsma & Patricia van der Ligt
3 We Doen Mar Wa Esmey Huibers & Paola Huibers
4 De 3-hoekjes Marlies Krijnen & Michael Ketelaars

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Uitstekend initiatief: een lokale 
ombudsman voor ouderen
In Vught is onlangs een lokale 
ombudsman voor ouderen 
aangesteld. Een gezamenlijk initiatief 
van KBO Vught en CDA Vught-
Cromvoirt, dat alles te maken heeft 
met de grote veranderingen in de 
zorg vanaf 2015. De gemeente krijgt 
veel meer verantwoordelijkheden 
voor het ondersteunen van mensen 
met een beperking. Het gaat 
bijvoorbeeld om de begeleiding 
van mensen met een psychiatrische 
ziekte of de dagbesteding van 
iemand met de ziekte van Alzheimer. 

Het vertrekpunt is de eigen kracht 
van de burger en zijn familie en 
vrienden. Voor zaken die mensen 
niet zelf kunnen regelen en 
betalen, moet de gemeente zorg en 
ondersteuning regelen in de vorm 
van een ‘maatwerkvoorziening’. De 
gemeente krijgt hiervoor een budget 
van de rijksoverheid, maar daar 
wordt eerst een flinke bezuiniging 
op toegepast. Grote zorg is hoe 
het beleid en vooral de uitvoering 
daarvan er straks uit zullen gaan 
zien in elke gemeente. Hoe gaat 
de ambtenaar die straks aan de 
keukentafel komt bespreken wat 
u zelf nog kunt, al dan niet met 
inzet van kinderen, buurvrouw of 
vrijwilligers, om met zijn of haar vrije 
beslissingsruimte om tot maatwerk 
te komen. Ik ben als katholiek 

geneigd om vertrouwen te hebben in 
mensen, en dus ook in ambtenaren. 
Maar ik ben realistisch genoeg om te 
voorzien dat het niet altijd goed zal 
gaan in die keukentafelgesprekken.
We gaan er dus alles aan doen om 
senioren te begeleiden in hun gang 
naar het Wmo-loket van de gemeente 
en tijdens het keukentafelgesprek. 
Maar dan nog kunnen er zaken niet 
helemaal goed verlopen. Dan is het 
goed om te weten dat er in Vught 
een onafhankelijke, maar betrokken 
ombudsman is die kan bemiddelen 
tussen de oudere die zorg vraagt en de 
gemeente die daarin moet voorzien. 
Met voormalig advocaat en filosoof 
Marjolein Kuperus heeft de Vughtse 
gemeenschap een deskundige van 
jewelste binnengehaald om deze 
vrijwilligersfunctie te vervullen. 
Als KBO-Brabant hebben we dit 
initiatief van harte omarmd en willen 
we graag een bijdrage leveren aan 
het realiseren van een ombudsman 
voor ouderen in alle Brabantse 
gemeenten.
 
Frans Slangen, voorzitter

COLUMN

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

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

auto 
onderdelen
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MooiLaarbeekkrant
“Het mooiste pleintje van Aarle-Rixtel bestaat 25 jaar!”
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Aarle-Rixtel – In 1989 bouwde 
‘Woningbouwvereniging Aarle-
Rixtel’ haar eerste seniorenwonin-
gen aan het Onze Lieve Vrouweplein 
in Aarle-Rixtel. Drie van de oor-
spronkelijke bewoners, wonen hier 
nog steeds. Het plein bestaat nu 25 
jaar. Reden genoeg om een plein-
feest te organiseren. 

Weiland
Het oprichtingsbestuur van ‘Woning-
bouwvereniging Aarle-Rixtel’ legt op 
29 november 1988 de eerste steen 
voor de bouw van dertien senioren-
woningen in een weiland tussen de 
Lieshoutseweg en de Bosscheweg ter 
hoogte van het oude gemeenschaps-
huis ‘De Aar’. De oplevering van 
deze woningen is op 28 april 1989. 
Bewoonster van het eerste uur, Toos 
van Gerwen (89), herinnert zich deze 
tijd nog goed: “Vroeger was dit een 
weiland van ‘Van de Nieuwenhof’, 
er liepen altijd schapen. Ook werd er 
wel eens zeskamp gehouden.”

Tekort aan woningen
“Er was een groot tekort aan seni-
orenwoningen”, vertelt Toos, die  
in 1989 al een tijd op de wachtlijst 
stond bij de woningbouwvereniging. 
Zij was dan ook erg blij om te horen 
dat zij een woning kreeg toegewezen 

aan het Onze Lieve Vrouweplein: “Ik 
sprong een gat in de lucht.” 

Al een paar weken na de oplevering, 
medio mei ’89, waren alle dertien 
splinternieuwe huizen bewoond. 
Toos: “Het was meteen heel gezel-
lig. Als het mooi weer was zaten we 
regelmatig tot half een ’s nachts op 
het bankje te buurten. Dat doen we 
trouwens nog steeds maar nu niet 
meer tot zo laat.” De bewoners or-
ganiseerden zelfs een vlooienmarkt 
om een paar extra banken en een 
tafel te kunnen bekostigen. Toos: 
“Deze worden ook vaak gebruikt 
door fietsers die op ons plein komen 
picknicken. Dat is gezellig.”

Drie oorspronkelijke bewoners
Betsie van Brug, Fien van de Heuvel  
en Toos van Gerwen zijn de enige 
drie nog overgebleven oorspronke-
lijke bewoners. Toos: “In het begin 
was er nauwelijks verloop. De laatste 
jaren is dat iets meer geworden. We 
zijn natuurlijk ook allemaal ouder ge-
worden.” 

Pleinfeest
Nu het plein 25 jaar bestaat heeft 
Toos het idee geopperd om een feest 
te organiseren. Pleinbewoners en 
woningbouwvereniging vinden dit 
een goed idee. Toos: “Het doel is 
om gezellig met zijn allen bij elkaar 
te zijn. Piet Maas en Tony Christiaens 

hebben het feest mee georganiseerd. 
Het eerste bestuur van de woning-
bouwvereniging is ook uitgeno-
digd.”

Toekomst
Toos heeft het na al die jaren nog 
steeds uitstekend naar haar zin op 
het Onze Lieve Vrouweplein: “We 
zijn allemaal één onder elkaar. We 

helpen elkaar als we kunnen en leven 
met elkaar mee. Na het feest gaan 
we weer vrolijk verder. Dit is het 
mooiste pleintje van Aarle-Rixtel!”, 
besluit ze.

De bewoners van het Onze Lieve Vrouwe Plein vierde zondag feest voor het 25-jarig bestaan 

Kom lekker proeven en smaakvol genieten

1e editie Lieshout Cultinair verdient mond-tot-mond reclame

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Daphne van Leuken

Lieshout –  Het loopt al lekker met 
de kaartverkoop van de 1e editie 
Lieshout Cultinair, dat gehouden 
wordt op zondag 1 juni van 13.00 
tot 17.00 uur. Buurtvereniging 
Dorpsstraat/Kuiperstraat gaat samen 
met Karel Huygens, eigenaar van café 
de Koekoek, een nieuw evenement 
op de menukaart van Lieshout zetten. 
De Dorpsraad van Lieshout heeft dit 
smakelijke initiatief beloond met een 
financiële bijdrage. 

Ontmoeten en gezelligheid voorop
Stel je eens voor: Een stralende zondag-
middag in Lieshout, een ongedwon-
gen sfeer, muziek en veel mensen in 
de Dorpsstraat rond café De Koekoek. 
Mensen die genieten van tien ge-
rechtjes uit tien verschillende landen. 
“Van Peru tot België, van Thailand tot 
Brabant, van Tsjechië tot Mexico … en 
noem maar op”, vertelt een enthou-
siaste Karel Huygens. “Gerechtjes ge-
maakt door twee buurvrouwen, door 

slager Hurks en door bakker Thoonen. 
Je moet niet denken dat je bitterballen 
voorgeschoteld krijgt. Het is iets bij-
zonders.” Dit wordt volledig beaamd 
door Sandra Garenfeld van de buurt-
vereniging: “Je hebt echt wel gegeten 
als je deze gerechtjes hebt gehad.”

Overal en aan iedereen is gedacht
De kinderen kunnen zich deze middag 
ook goed vermaken. Wat te denken 
van een voorstelling van poppenthea-
ter Kris Kras uit Beek en Donk, schmin-
ken en een springkussen. Daarnaast 
kunnen zij met een speciale kinder-
kaart voor €2,50 genieten van ranja, 
friet en een zakjes chips. Volwassenen 
kopen een entreekaartje voor €12,00 
en kunnen met hun bonnen langs ver-
schillende culinaire kraampjes. Er is een 
gratis wijnproeverij en tegen betaling 
kun je een zonnige cocktail bestellen. 
Het koor ‘Primavera’ uit Lieshout en 
blaasband ‘Smesh’ zorgen daarnaast 
voor muzikale bijval. 

Komt dat proeven … 
Mocht toevallig de zon niet schijnen 

op deze zondagmiddag, dan is er geen 
nood. Een grote tent zorgt ervoor dat 
er voor iedereen onderdak is. “Door 
de hulp van de scouting Dick van Toor 
uit Valkenswaard, een fantastische 
club mensen, worden de tent en de 
kraampjes allemaal opgezet”, vertelt 
Karel. Mede-organisator Marjan van 
Dommelen vult aan: “We hebben op 
dit moment nog 70 kaarten, die we ui-
teraard graag willen verkopen.” 

Kaarten kunnen tot en met zondag 
(25 mei) gekocht worden bij café 
de Koekoek en bij buurtvereniging 
Dorpsstraat/Kuiperstraat via Marjan 
van Dommelen: 06 – 10831975. Door 
de voorbereidingen die getroffen 
moeten worden, is het niet mogelijk 
om na deze datum nog een kaartje te 
bemachtigen. Kijk voor meer informa-
tie op; www.dorpsstraatkuiperstraat.
nl. “We hopen zó dat dit gelijk aan-
slaat in Lieshout, dan kunnen we vol-
gend jaar nog meer ‘cultinaire’ dingen 
doen in Lieshout”, laat Karel hoopvol 
weten. Komt dat proeven dus …!

De vrijwilligers van Lieshout Cultinair, met in 
het midden Karel Huijgens van Café De Koekoek 

MAAK NU EEN 
PROEFRIT OP EEN 

ELEKTRISCHE FIETS!

 Vraag naar de voorwaarden of kijk op gazelle.nl

Datum:  
Koopzondag 
25 mei 
Geopend vanaf 
11.00 uur

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

R43

Van: €742.00 (incl. BTW)
Voor: €599.00 (incl. BTW)

Van: €1229.00 (incl. BTW)
Voor: €949.00 (incl. BTW)

Van: €5002.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €5053.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €3456.00 (incl. BTW)
Voor: €2999.00 (incl. BTW)

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer. Bezoek www.JohnDeere.nl/dealerlocator
 voor uw dichtstbijzijnde 

*  Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30 

R43
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HEUVEL 6  -  LIESHOUT  -  TEL: 0499-421231  -  PROFILEDECONCURRENT.NL

Hemelvaartsdag zijn wij geopend van 
11.00 tot 16.00 uur

Bij aankoop van een 
nieuwe fiets op deze dag 

krijgt u voor 100 euro 
gratis accessoires erbij.*

*Zie voorwaarden in de winkel

Jubilarissen in het zonnetje gezet bij PvdA

Laarbeek - Traditiegetrouw is 1 mei de 
‘Dag van de Arbeid’. Een geschikt mo-
ment om jubilarissen in het zonnetje te 
zetten. Dit jaar was het een hele toer 
voor de PvdA om de feestelingen voor 
het voetlicht te krijgen. 

Drie jubilarissen en allemaal niet thuis. 
Dan maar de volgende dag proberen. Er 

werd vooraf niet gebeld, zodat het ver-
rassingseffect zou blijven. Uiteindelijk is 
het gelukt om met Jos van de Ven een 
afspraak te maken. Na het aanbieden van 
een mooie bos bloemen en de speld met 
felicitaties namens het hoofdbestuur, is 
onder het genot van en kopje koffie over 
de PvdA maar ook over de tuin en het 
gilde, zijn hobby en passie gesproken. 

Ondanks het feit dat Jos eigenlijk gepen-
sioneerd is, heeft hij het nog razend druk.

De andere jubilarissen hebben de speld 
en felicitaties inmiddels ook in ontvangst 
genomen. Allen namens de PvdA afde-
ling Laarbeek hartelijk gefeliciteerd en 
bedankt voor jullie jarenlange vertrou-
wen in de PvdA.

Jos van de Ven (r) ontvangt de speld en  een bos bloemen van de voorzitter

De bewoners van het Rembrandtplein in Beek en Donk zijn helemaal 
klaar voor het WK Voetbal. Vorige week versierde zij het pleintje en 
het seniorencomplex. Dit doen zij al sinds 2004, en dat elke twee 
jaar, zowel bij het EK Voetbal als het WK Voetbal. Hup Nederland! 

Mooi Gespot

Laarbeekse kunstenaars exposeren in Nuenen
Nuenen/Laarbeek – ‘Het Steenen 
Beeld’ Nuenen houdt op zondag 1 
juni een expositie van Beelden in 
’t Park. Dit is in het centrum van 

Nuenen tegenover het Klooster.

Onder de 18 beeldhouwers zijn ook 
enkele deelnemers uit Laarbeek. In 

het mooie park tussen het groen 
kun je ongeveer 80 stenen beelden 
bekijken tussen 10.00 en 17.00 uur. 
De toegang is gratis.
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LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:
St ijn Vogels 

TE HUUR
KANTOORRUIMTE

Heuvelplein 12  |  Beek en Donk  | Voor info: 0492-463342

• +/- 50 m2 

• Sanitair
• Keukenblok
• Direct aanvaardbaar

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

WOONHUIS IN AARLE-RIXTEL

Richtprijs €175.000,-
Serieuze aanbiedingen, alleen 

schriftelijk aan:
Stephan, Torenakkerweg 2a, 

5735 GB Aarle-Rixtel

De stilte van het Spaanse platteland 
(campo) wordt met enige regelmaat 
verwend met rustgevende geluiden. 
Zo staat de ezel af en toe te balken, 
stieren te loeien, geiten te blèren en 
schreeuwt de vos als hij toevallig er-
gens van schrikt. Geluiden die ik als 
Aelese boerendochter maar ál te 
goed (her)ken. Het getjilp is afkom-
stig van vogels, maar die vallen bij 
mij onder de algehele noemer; schijt-
lijsters! OK… ik ken de Oehoeh, het 
geroekoehhh van duiven en gekras 
van kraaien. Ik ken het verschil tus-
sen een zwaluw en een steenuil, maar 
daarmee houdt mijn vogelkennis zo´n 
beetje op.
Een paar jaar voor mijn emigratie naar 
de Spaanse Costa-Blanca ontmoette 
ik Wiel. Zijn verkorte naam is afkom-
stig van Wi(e)lhelm maar vanwege 
zijn hobby als vogelaar noem ik hem 

gekscherend: Wielewaal. Het is altijd 
feest als mijn dierbare vriend Wiele-
waal het Brabantse land verruilt voor 
een korte vakantie in Lliber om vogels 
te komen spotten. Met een verrekij-
ker, fototoestel en een wandelstok 
struint hij mijn omgeving af tot zijn 
zolen zijn losgelaten van zijn wan-
delschoenen en hij op blote voeten 
weer voor de poort staat. Blij, dat hij 
weer wat vogeltjes heeft horen fluiten 
waarvan hij het geluid heeft opgeno-
men. Mooi! Ik ben altijd blij als mijn 
gasten gelukkig zijn (knipoog). 
Onder het genot van een Rioja hoor 
ik Wielewaal zeggen: “Hééh… de Eu-
ropese kanarie. Klein vogeltje, knál-
geel”. Ik haal mijn schouders op en 
hoor alleen de ezel balken. “Wowh… 
een buizerd”. Ik hoor de stieren. 
“Kijk… daar in de knoestige olijfboom 
zit een nieuwsgierig roodborstje”. Ik 
zie de geiten van herder Raphaël. 
“Weet je dat hier in de Jalónvallei 
de vale gier is gespot”? Ik weet dat 
de vos zo meteen gaat schreeuwen. 
“Ohh… een hop. Wat een práchtige 
kleurencombinatie”. Onze conversa-
tie loopt vlekkeloos. Samen genieten 
we van een heerlijk glas Spaanse wijn 
onder de loeihete zomerzon terwijl 
ik me laat vertellen wat voor vogels 

rondom mijn huis vliegen. Het is niet 
zo dat ik me niet interesseer voor de 
diversiteit aan vogelgeluiden om me 
heen, maar ik hoef tenslotte niet van 
álles het fijne te weten. Daarbij zijn 
er fantastische appjes op dat gebied 
die Wielewaal mij allemaal laat horen. 
Maar ik schreef al… voor mij zit er in 
al dat getjilp geen verschil. Ik vul zijn 
wijnglas bij en zet de oven aan. Even 
later hoor ik: “Ping-Ping-Ping”. Voor 
mij het teken dat de oven de tapas-
hapjes warm heeft. “Aaaahhh” roep 
ik enthousiast: “Hoor ik nu het geluid 
van de Polifinario”? en sta op om de 
oven uit te zetten. Met stijgende ver-
bazing zegt Wielewaal: “Nee, DAT 
was nou het geluid van dé wiele-
waal”! Adios…

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

Luchtpost

spanje

MOOI IN CONTACT
Ik ben een leuke, vlotte weduwe  van 51 en 
ben op zoek naar een leuke vlotte man van 
dezelfde leeftijd, waar ik de rest van mijn lev-
en mee wil delen. Brief onder nummer 1505, 
Heuvelplein 3, 5741 JH, Beek en Donk.

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

 

Hulp geboden voor klussen in huis of tuin te-
gen vergoeding van €12.50 p. uur. Bel voor 
info of afspraak 06-51019256

Gratis af te halen, ca. 36m2 degelijke bestrating. 
Ligt in voortuin Nassaustraat 18, Beek en Donk. 
Interesse? mail naar unigek@hotmail.com

Gratis af te halen: groene kunststof tuin-
tafel, ovaal model en in nette staat. Info: 
jelleverhoeven@hotmail.com.

Catering Kannelust
• Frietwagen verhuur
• Catering, BBQ en Buffetten

www.cateringdekannelust.nl
06-40806493

BEL DE SPECIALIST

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

GEVONDEN

2 Spijkerbroeken gevonden in plastic Flore-
ffestraat Lieshout. Wie kan zeggen welke 
maat/merk kan contact opnemen met tel. 
0499-421944

GEVRAAGD

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

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

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

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

Blikjes, oud ijzer, tv’s of andere elektronische 
apparaten kunt u inleveren op het voor 
u bekende adres. Tel: 06-10055422 of 
h6.sjaak@gmail.com 

Oude vloerbedekking gevraagd voor de zeskamp 
van KPJ Beek en Donk. Tel. 0657311035

Spaarkaarten, foto’s van bloemen en vlinders. 
alles is welkom. Tel. 06-12857025

EHBO’er gezocht voor het Fun Trike Treffen van 
3 t/m 5 juli. Voor meer info tel. 06-53705580
Miele vaatwasser G450 SC. Mag stuk zijn 
(onderste la is ook goed) Tel. 0492 – 464850

Woonruimte alleenstaande jongeman (38) 
gezocht. Graag in Laarbeek, Gemert, Bakel of 
omstreken. Woonruimte in het buitengebied 
mag ook. Tel. 0492-463386.

OVERIG

Garageverkoop op 24 mei aan Schoolstraat 
58 in Beek en Donk van 10.00 tot 15.00 uur.

TE HUUR

Luxe prive camper te huur 4 vaste slaap-
plaatsen. Beschikbaar vanaf 10 mei. 
Info via robbescheuten@hotmail.com

TE KOOP
Kantoortafel 100x200cm, verstelbaar in hoog-
te. Bureau 80x120cm, 75cm hoog. T.e.a.b. Tel. 
06-18390484.

Te Koop Jonge bruine legkippen, volledig in-
geënt. Tel. 0499-471755 Mob. 06-13894215

Hondenmand voor aan stuur met kliksysteem 
z.g.a.n. €60,00. Tel. 0492-461875

Materiaal voor pergamano techniek. Af te ha-
len voor €25,00. Tel. 0492-461875

Autostoel Maxi Cosi Priori voor kindjes vanaf 
8mnd.tot 4 jaar. In uitstekende staat €35,00. 
Tel. 06-30936291

Babybedje met verstelbare bodem. Compleet 
met mooi matras, lakentjes en katoenen de-
ken. Alles is schoon. €50,00. Tel. 06-30936291

Prachtige massief kersenhouten kast. afm. h.130 
x br.105 x d.55 cm 2 deuren, 1 klep. €150,00. 
mail voor foto: stuurnaarmandy@hotmail.com

Dames- en herenfi ets ‘Gazelle medeo excel-
lent’. 24 versnellingen (3x8). Dames 28 Inch, 
hoogte 49. Heren 28 Inch, hoogte 53. In zeer 
goede staat. €700,00. Tel. 06-26802984

Tuinset, zo goed als nieuw. Grote tafel, met 
4 verstelbare stoelen en nieuwe kussens. Prijs 
€200,00. Tel. 06-53926210

Te koop: tomatenplanten, €0,75 per stuk. Tel. 
06-10978985

VERLOREN
Portemonnee kwijtgeraakt met o.a. rijbewijs 
en trouwring erin. Gaarne deze retour in de 
brievenbus van het gemeentehuis Laarbeek.

Verloren op maandag 12 mei: lichtblauw 
knuffelkonijn in Beek en Donk. Gevonden? 
Bel dan naar 06-81825409

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

Heuvelplein 3
5741 JH  Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

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

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

Vif

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Hoera! Vier generatiesHoera! Vier generatiesHoera! Vier generaties

Gegroet Wielewaal! 

Met de klok mee, vanaf linksboven: 
Kirsten, Fridi, Mia en Vif

Op 30 april (voorheen Koningin-
nedag) is Vif geboren, dochter 
van Richard Gerritsen en Kirsten 
Schapendonk. Vif is de 4e gene-
ratie. Moeder Kirsten (35) is hier 
zeer trots op, net als oma Fridi 
Schapendonk-Janssen (61) en 
overgrootoma Mia Janssen-Op ‘t 
Root (88). 

Vif is een gezond meisje van 8 
pond en het zusje van Mats. 
Mama kirsten is zeer blij met een 
meisje in het gezin en hoopt op 
een net zo sterke band met haar 
dochter als zij heeft met haar 
moeder en oma. De geboor-
tedatum van Vif is voor mama 
Kirsten extra speciaal omdat 
het de verjaardag van haar opa 
Janssen was.

LEZERSPODIUM
Bedankt! 
Op 8 april stond Koen in De 
MooiLaarbeekKrant als jarige 
van de week. Helaas werd hij 
in de nacht van 7 en 8 april met 
spoed opgenomen in het zieken-
huis. De taart bij bakker van Brug 
kon dus niet gehaald worden.
Na een maand in het ziekenhuis 
mocht hij afgelopen week als-
nog een extra lekkere taart bij de 
bakker gaan afhalen.
Onze dank aan De MooiLaar-
beekKrant en uiteraard voor de 
perfecte service van Bakker van 
Brug!
 
Groeten,
 
Jan ,Thea en Koen Leenders

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

Jan en Godelieve 

Gefeliciteerd!
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Donderdag 29 mei a.s. staat 
Omroep Kontakt op de jaarmarkt in 

Aarle-Rixtel.
 

We verzorgen die dag 
van 11.00 tot 17.00 uur een live-uitzending 

rechtstreeks vanaf de markt.
 

Breng een bezoek aan 
de stand van Omroep Kontakt.

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624 SHOEBY.NL P. VAN THIELPLEIN 46, BEEK EN DONK

SHAKE 
WEEK!
HET IS WEER...

SKINNY 
39.95 

19.95

TOP 19.95 DIV KLEUREN

15.95

SHAKE 
WEEK.

WAANZINNIGE MODE 
AANBIEDINGEN

Grote opkomst bij Workshop Qi Gong 
Mariahout - Het was een gezellige drukte zondagochtend 
vroeg bij Janmiekeshoeve in Mariahout. Dorine van Horrik 
gaf daar in het bos, voor het Gezondheidsteam PUUR 
GROEN, een workshop om geïnteresseerden kennis te laten 
maken met Qi Gong.

Qi Gong zijn de aloude Chinese Gezondheidsoefeningen. 
Ademhaling, beweging en ontspanning brengen je weer te-
rug bij je bron. Hierin ligt je innerlijke kracht en rust waarmee 
je vol vertrouwen het leven tegemoet kunt treden. Qi Gong is 
goed voor je gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, zelfver-
trouwen, ontspanning en rust en geschikt voor jong en oud!

Heb je de workshop gemist? Komende zondag 25 mei is er 
weer de mogelijkheid om gratis mee te doen! Ontvangst 
tussen 8.00 en 8.30 uur. De workshop duurt van 8.30 tot 
10.00 uur. De locatie is de Janmiekeshoeve op De Hei 15 in 
Mariahout.

Voor diegene die verder wil met Qi Gong is op zondagoch-
tend  1, 8 en 15 juni een speciaal introductieprogramma 
opgesteld voor een speciale prijs. Neem voor meer informa-
tie hierover contact op met Dorine via dorine@horrik.nl of 
06-23180081. 

De Snip is de straat die achter de Bernadettestraat ligt. Het was in vroe-
gere jaren een totaal onontgonnen gebied. Toen de gemeente aan de 
uitbreiding begon aan die zijde , hebben ze die allemaal vogelnamen 
gegeven. Van de snippen broeden alleen de watersnip en de aanver-
wante houtsnip in ons land. De houtsnip voelt zich in het bos goed 
thuis. Daar valt hij nauwelijks op door zijn schutkleur als van dode bla-
deren. In de schemering vliegt hij naar vochtige terreinen om met zijn 
lange snavel in de grond naar regenwormen en larven te boren. In het 
voorjaar bakent het mannetje zijn territorium af tijdens de baltsvlucht. 
In de ochtend-en avondschemering vliegt hij met naar beneden gerich-
te snavel boven zijn territorium rond. Tijdens de vlucht laat de houtsnip 
twee geluiden horen: een hoog fluitend ‘tsiwip’ en een laag kwakend 
geluid. Het is bijzonder moeilijk een nest van deze vogels te ontdekken;  
het wijfje blijft tot de laatste moment op haar eieren zitten. De ogen 
van de houtsnip zitten hoog en helemaal opzij in kop. Hierdoor heeft 
hij een gezichtsveld van 360 graden, zelfs 
als hij met zijn lange snavel in de grond 
boort.

Ook kennen we de Snip als het briefje 
van honderd. Het derde ontwerp van het 
briefje van honderd kwam in 1977 in om-
loop en wordt ook wel ‘De Snip’ genoemd vanwege het feit dat er een 
watersnip op staat afgebeeld. Dit is een 23 tot 28 centimeter lange 
snipachtige die leeft aan wateroevers van meren, beken en rivieren. De 
snavel van de snip is zeer lang in verhouding tot de kop. Minister Zalm 
voerde in 1998 een lastenverlichting van honderd gulden in per huis-
houden in, die de naam “Zalmsnip” kreeg. In 2005 werd de ‘Zalmsnip’ 
weer afgeschaft.

Namens de Heemkundekring ’t Hof van Liessent
Henny Bevers – van den Baar.

DE SNIP

Wim van den Broek uit Helmond stuurde deze week deze mooie foto toe naar De MooiLaarbeek-
Krant, gemaakt bij de passantenhaven in Aarle-Rixtel. 

Mooi Gespot

Wim van den Broek uit Helmond stuurde deze week deze mooie foto toe naar De MooiLaarbeek-Wim van den Broek uit Helmond stuurde deze week deze mooie foto toe naar De MooiLaarbeek-

Mooi GespotMooi Gespot
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19.9959.99

69.99
29.99

1.65
v   van 1.89

1.99
v   van 2.09

1.75
v   van 1.79

0.59
v   van 0.69

0.79
v   van 0.85

1.79
v   van 1.89

2.89

2.194.69

volgens de Consumentenbond*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.* Prijzen geldig t/m 25-05-2014

Rozen*

Diverse kleuren. 
16 stelen.
Lengte: 40 cm

Pioenen*

Diverse soorten 
en kleuren, ook 
wit. 7-9 stelen.

Vanaf woensdag 21-05-2014

VERLAGINGEN
PRIJS

0.37 l

Cocktail 
augurken

360 g

Bockworst

120 g

Haringfi lets 
in saus 

240-320 g

Minisnack-
broodjes 

200 g

Amandelen

1.4 kg

Frikandellen

Camping 
keuken-
kastje

Campingpannenset

6 stuks

Perkplantjes

Tenttapijt

Vanaf 21-05-2014

Vanaf 21-05-2014

* Bron Consumentengids april 2014.

Picknicktafel

Partij voor de Dieren houdt actie 
in Laarbeek tegen metam-natrium

Diverse vrijwilligers gezocht 

Redacteur: Nikki Barten

Mariahout – ‘STOP METAM-NATRIUM!’ is 
de kreet die op het actiebord te lezen is, 
dat staat tussen Mariahout en Lieshout. De 
Partij voor de Dieren hield maandagmid-
dag actie in Laarbeek voor het stoppen van 
het gebruik van het landbouwgif metam-
natrium, dat vooral door aardbeienkwekers 
wordt toegepast. Tweede Kamerlid Esther 
Ouwehand was hierbij aanwezig.

De landelijke partij streek in Laarbeek neer 
omdat zij vanuit deze gemeente een klacht 
hadden ontvangen van een echtpaar, die 
beiden ziek zijn geworden door het in-
ademen van dit gif. “Dit gebeurt sinds 
2010. Mijn man is ziek geworden toen dit 
begon. Zowel hij als ik zijn sinds die peri-
ode tientallen kilo’s afgevallen. En na het 
spuiten ligt de oprit van mijn huis vol met 

dode bijen/hommels”, aldus de melding op 
www.gifklikker.nl. 

Metam-natrium is een zeer omstreden 
grondontsmettingsmiddel dat onder andere 
wordt gebruikt in de lelieteelt en bij aard-
beienmoederplanten. Het middel brengt 
grote gevaren met zich mee voor mensen 
en milieu. Mensen kunnen ernstige ge-
zondheidsklachten krijgen, zoals longoe-
deem, als zij aan uitdamping van het mid-
del worden blootgesteld. Ester Ouwehand 
vertelt: “Metam-natrium moet verboden 
worden in heel Nederland. Daar zetten wij 
ons voor in.” Zowel de aardbeienkweker als 
het echtpaar die de melding heeft gedaan, 
blijft daarom anoniem. “We willen dit als 
algemeen probleem aan de kaak stellen en 
omdat hier in Laarbeek een hartverscheu-
rende melding over is binnengekomen, zijn 
we hier naartoe afgereisd.”

Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek is op zoek naar diverse vrijwilli-
gers, bijvoorbeeld een secretaris voor voet-
balclub ASV’33 en dames die het T.S.O. 
(Tussen Schoolse Opvang) Team van Fides 
willen ondersteunen. 

ASV’33
Als secretaris van ASV’33 ben je lid van het 
Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 
Elk bestuur heeft één keer per maand een 
vergadering. Het is de bedoeling dat de se-
cretaris deze bijwoont. Overige taken be-
staan uit secretariële werkzaamheden zoals 
het verwerken van in- en uitgaande post, 
verslaglegging van vergaderingen, etc. De 
secretaris is tevens eindverantwoordelijk 
voor het ledenbestand (wordt door iemand 
anders bijgehouden). Verder is het gewenst 
als de secretaris zich regelmatig laat zien op 
het sportpark (zowel bij de jeugd als senio-
ren).

Fides
Voor Fides komt ViERBINDEN graag in 

contact met dames die het T.S.O. (Tussen 
Schoolse Opvang) Team willen ondersteu-
nen. Vind jij het leuk om met kinderen om 
te gaan en te voorzien van drinken en een 
babbeltje, dan zijn zij op zoek naar jou. De 
werkzaamheden zijn: spelen met kinderen, 
toezicht houden op de speelplaats en als de 
kinderen gegeten hebben, moeten de tafels 
even schoongemaakt worden en geveegd. 
Kun je niet elke dag, dan is het ook mogelijk 
om in te vallen als dat nodig is. Werktijden 
zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 
11.45 tot 13.30 uur. 

Meer informatie:
Voor meer informatie over vrijwilligersva-
catures kan contact opgenomen worden 
met Suzan de Koning van ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek, Otterweg 27 in 
Beek en Donk. Tel. 0492-328 807 of mailen 
naar: vrijwilligerswerk@vierbinden.nl.

De vacatures zijn ook te bekijken op de web-
site: www.vierbinden.nl of te vinden in de 
vacaturemappen van de dorpsservicepunten.

De Partij voor de Dieren hield maandagmiddag actie in Laarbeek. Aanwezig hierbij was 
onder andere Tweede Kamerlid Esther Ouwehand (vooraan op de foto, met het zwarte shirt)

Wij leveren containers  voor: 
puin-, tuin-, en sloopafval
Van 2m3 - 6m3 - 8m3.

Beek en Donk   06 - 53 14 99 03
VERMEULENGRONDWERKEN@HETNET.NL

Fotografie: Partij voor de Dieren 
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Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098
Dorpsstraat 13, Lieshout      T. 0499-422976
Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098

Toscaans goud
Een bijzonder lekker volkorenbrood

van €2,68 voor €1,99
Aardbeienbav. Tompouce

2 stuks
voor €2,49

Geldig van 23 t/m 29 mei

IJsbergsla per krop € 0.69
Cherry tomaten aan de tros 500 gram € 0.99

 Heerlijke navels per kilo € 0.99
 Blauwe bessen per bakje € 0.99

400 gram Bami/Nasi groenten 1.99
+  bakje verse atjar gratis

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Toscaans goudToscaans goudToscaans goudToscaans goud

Maandag 26 mei t/m zaterdag 31 mei

‘De  Ouwe Hap’ geeft een concert 
in De Zonnetij

Deelnemer Jaarmarkt Aarle-Rixtel gaat voor goede doel

Dialectenfestival Lieshout: De Martien Coppens Prijs 2014

St. Caecilia geeft 
uitwisselingsconcert met Excelsior

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers voor woonvoorziening De Bleek

Onbezorgd op vakantie begint 
bij garage Bitech

Aarle-Rixtel - ‘De Ouwe Hap’ geeft op 
woensdagavond 28 mei een concert in 
De Zonnetij, gelegen aan de Heindertweg 
87 in Aarle-Rixtel. De avond vindt plaats 
in de ontmoetingsruimte. 

‘De Ouwe Hap’ is een groep enthousi-
aste muzikanten uit Aarle-Rixtel. De mu-
ziekvereniging is opgericht op 7 februari 
1973, bestaat uit 15 leden en staat onder 
leiding  van Piet Diender. Vanaf het be-
gin is de vereniging gekleed in Brabantse 

kledij. Het repertoire bestaat uit mars 
,tango, wals, polka, enzovoort.

‘De Ouwe Hap’ streeft ernaar om van elk 
optreden een feest te maken. “Als wij ons 
publiek zien genieten dan genieten wij 
ook. Dat is ons doel”, vertellen de leden.

De avond begint om 19.30 uur en ieder-
een is van harte welkom. De toegang is 
gratis.

Aarle-Rixtel - Op de Jaarmarkt in Aarle-
Rixtel, Hemelvaartsdag 29 mei, staat dit 
jaar Riny van de Mortel, een bijzondere 
deelnemer. Hij stelt alles in het teken 
van een goed doel waar hij persoonlijk 
nauw bij betrokken is. 

“Mijn vrouw is jarenlang patiënt ge-
weest bij het Wond Expertise Centrum 
(WEC) van het Elkerliek, vanwege een 
complexe wond die maar niet wilde ge-
nezen. De zorg en behandeling die ze 
daar heeft gekregen is geweldig. Ik was 
zo onder de indruk, dat ik heb besloten 
om iets terug te doen voor het Elkerliek. 
Vorig jaar heb ik door geld in te zamelen 
twee speciale kinderrolstoelen kunnen 
schenken, dit jaar staan mijn acties in het 
teken van het WEC. Ik hoop het mogelijk 
te maken dat het WEC een zogenaamde 
dermapace kan aanschaffen, waarmee 
complexe wonden beter behandeld kun-
nen worden. Meer dan 100 patiënten 
hebben hier jaarlijks baat bij. Dat is mijn 
doel voor 2014 en ik hoop dat veel men-
sen dat samen met mij willen realiseren!” 

Riny verkoopt allerlei spullen vanuit zijn 
stand en loten á €1,00 voor een loterij 
met mooie prijzen. Ter beschikking ge-
steld door bedrijven die Riny allemaal 

enthousiast benadert en waar hij heel 
wat van gedaan krijgt. “Daar sta ik soms 
van te kijken, het komt denk ik omdat ik 
er zelf zo betrokken bij ben” vertelt Riny. 
“De trekking gebeurt om 15.45 uur door 
Sandra Janssen, de verpleegkundig spe-
cialist van het WEC. “Het is geweldig wat 
Riny allemaal voor het Elkerliek doet” 
aldus Hetty Remmers van de stichting 
Vrienden van het Elkerliek. “Vorig jaar 
was zijn actie voor de Kinderafdeling al 

heel mooi, dit jaar gaat hij nog een stapje 
verder. Riny is een echte Vriend van het 
Elkerliek, met een grote V.” 

Behalve deelname aan de Jaarmarkt, or-
ganiseert Riny op 15 juni een spinning-
marathon bij OneLifeRXSports in Deurne 
en neemt hij deel aan de Kennedymars. 
In totaal hoopt hij €3.500,00 bijeen te 
brengen voor het WEC. 

Lieshout – De Martien Coppens foto-
wedstrijd is dé wedstrijd in Nederland 
voor documentaire fotografie door 
amateurfotografen. De fotobond 
BNAFV houdt in samenwerking met de 
Stichting Brabants Dialectenfestival 
ook dit jaar weer deze fotowedstrijd. 

Je kan meedoen als individu, maar ook 
met z’n tweeën of met een groepje. 
Het gaat hierbij om een samenhan-
gende reeks van vijf documentaire fo-
to’s over het festival thema ‘de kiend-
jes van de keinder’. Martien Coppens 
(1908 – 1986) was een in Brabant be-
roemde fotograaf. Hij werd geboren in 
Lieshout en studeerde voor de oorlog 
fotografie in München. Hij maakte tij-
dens zijn leven tientallen fotoboeken 
en gaf met zijn documentaire werk een 
gezicht aan het zich uit armoede en 
achterstand ontworstelende Brabant. 

De jury bestaat uit doorgewinterde 

professionals op het gebied van do-
cumentaire fotografie: Martijn van 
de Griendt (Hollandse Hoogte) docu-
mentair fotograaf die veel fotoboeken 
publiceert over maatschappelijke the-
ma’s. Pieter van Leeuwen fotograaf/ 
redacteur / publiceert in P/F en Shutr. 
Reinout van den Bergh, fotograaf /cu-
rator Breda Photo. 

Hans Zoete, voormalig directeur 
Museum ’t Oude Slot in Veldhoven, 
juryvoorzitter zonder stemrecht. Zij 
beoordelen de inzendingen op: ver-
beelding van het thema, documen-
tair gehalte, samenhang en natuurlijk 
vormgeving, techniek en afwerking. 
Op zaterdag 7 juni worden van 11.00 
- 13.00 uur alle inzendingen van de 
aanwezige fotografen door de jury 
openbaar besproken in de Koepelzaal 
van Bavaria Brouwerij Café, Heuvel 
5 in Lieshout. Aan het eind van deze 
bespreking worden de 5 

genomineerden en de 3 winnaars be-
kend gemaakt. 
Er zijn 3 geldprijzen, €125,00, €75,00 
en € 50,00,  aangevuld met fotoboe-
ken. Maar de eer van het winnen en 
beoordeeld worden door een topjury  
staan voorop. Deze bespreking is ook 
voor fotografen die niet mee hebben 
gedaan interessant om bij te wonen.

Aansluitend aan de openbare be-
spreking wordt in Het Dorpshuis van 
Lieshout de tentoonstelling van de ge-
nomineerde series geopend. De ten-
toonstelling is zaterdag 7 juni open tot 
17.00 uur en  zondag 8 juni (de dag 
van het festival) de hele dag. De foto’s 
zijn daarna vanaf dinsdag 10 juni t/m 
vrijdag 13 juni de hele week te bekij-
ken vanaf 10.00 uur, 2e Pinksterdag en 
in het weekend van 14-15 juni kan dit 
van 13.00 – 17.00 uur. Daarna gaan 
de foto’s als reizende tentoonstelling 
een half jaar het land in.

Lieshout/Mariahout - Harmonie St. 
Caecilia geeft zaterdag 24 mei een 
uitwisselingsconcert met Harmonie 
Excelsior uit Gemert. Het concert vindt 
plaats in Harmoniezaal D’n Dörpel aan 
de Vondellaan in Gemert.

Het concert is voor de Lieshoutse en 
Mariahoutse harmonie een mooie ge-
legenheid om haar concoursstukken uit 
te proberen. In juli neemt St. Caecilia 
namelijk deel aan de kreisverbandsmu-
sikfesten in het Duitse Dotternhausen. 
Om de daar te spelen werken wat te 

laten rijpen staan ze ook in Gemert op 
het programma. 

St. Caecilia speelt onder meer het stuk 
‘Escenas de Los Azstecas’ van James 
Barnes. Een muziekstuk over de mooie, 
maar ook angstaanjagende wereld van 
de Azteken.  En het Spaans en Arabisch 
aandoende Almansa van Ferrer Ferran. 

Het concert start om 20.00 uur in d’n 
Dörpel in Gemert. Voor de pauze speelt 
harmonie Excelsior, na de pauze is het de 
beurt aan St. Caecilia. Toegang is gratis.

Beek en Donk - ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek is voor 
ORO woonvoorziening de Bleek op 
zoek naar bezoekvrijwilligers die re-
gelmatig een paar uurtjes tijd willen 
doorbrengen met een mannelijke of 
vrouwelijke cliënt met een verstan-
delijke beperking. Samen bepaalt 
men hoe men die tijd gaat invullen.

Het kan gaan om het gezellig samen 
drinken van een kopje koffie, maar 
men kan ook samen een activiteit 
gaan ondernemen. B.v. een uitstapje 
maken, fietsen, winkelen, een spel-
letje doen, naar de bioscoop gaan, 

noem maar op. Voor sommige cli-
enten is het gewenst, als er enige 
regelmaat in de bezoekfrequentie is.

Tevens wordt er voor de Bleek een 
computervrijwilliger gezocht, die 
een cliënt kan begeleiden tijdens 
het gebruik van haar computer, en 
verschillende computerprogramma’s 
kan uitleggen, zoals Outlook e.d.

Ook komt ViERBINDEN graag in 
contact met iemand die het leuk 
vindt om met één of meerdere be-
woners te gaan wandelen. 

Voor meer informatie over vrijwil-
ligersvacatures kan contact worden 
opgenomen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek, Otterweg 27, 5741 BC 
Beek en Donk. Tel. 
0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl   

De vacatures zijn ook te bekijken op 
www.vierbinden.nl of te vinden in 
de vacaturemappen van de dorps-
servicepunten.

Onbezorgd op vakantie begint met 
een goede voorbereiding, hier hoort 
natuurlijk ook de conditie van de 
auto bij.Denk hier met name aan:
• Onderhoudsbeurt uitgevoerd in-

dien nodig
• APK nog geldig
• Olie op pijl
• Goedwerkend en gevuld koelsysteem
• Goedwerkende en afgevuld koelsysteem
• Remmen en banden in orde
• Verlichting

Ook de caravan/travelsleeper heeft 
natuurlijk ook onderhoud nodig zoals 
remmen en banden.
Een vaak onderschat aandachtspunt 
betreft daarnaast de gasinstallatie. 
Denk hierbij aan:
• Gasslangen 
• Drukregelaars
• Gasflessen
Wat vaak voorkomt is dat ondertus-
sen een andere auto is gekocht en dat 
daardoor de verlichting van caravan/
travelsleeper niet of niet goed werkt 
op moment van vertrek.

Ook wij kunnen alle remmen testen 
en meten met een moderne testin-
richting en daarnaast behoort het we-
gen van uw camper/caravan/auto tot 
de mogelijkheden.

Bitech verzorgt daarnaast de jaarlijks 
terugkerende VVN keuringen voor 
caravans en campers, waar deze pun-
ten ook altijd naar voren komen.

U kunt ons vinden op de Stater 38 in 
Lieshout. Tel: 0499-421537

Riny van de Mortel

Keuze uit 4 geuren. Werkt op 
luchtdruk i.p.v. op drijfgas

De Stater 38 | Lieshout | 0499-421537 | www.bitechlieshout.nl
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Redacteur: Thea Wich

Deze week is het de beurt aan Rudy 
de Kruijf. Van 1997 tot 2003 heeft hij, 
als pastor van parochie Onze Lieve 
Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel, lief 
en leed gedeeld met vele Aarlese pa-
rochianen. Tegenwoordig woont hij, 
met vrouw en kinderen, in Nederas-
selt.

In de laatste maanden van zijn studie 
Informatica aan de Technische Univer-
siteit te Eindhoven had Rudy (geboren 
in ’68) maar één vraag: “Wat ga ik 
doen na mijn studie?” Hij wilde veel 
liever met mensen werken dan in de in-
formatica. De decaan adviseerde hem 
een ‘time-out’ te nemen. Na een jaar 
van werken, oriëntatietesten, een be-
zoek aan Franse broedergemeenschap 
Taizé en gesprekken met bevriende 
pastoor Martin Schneeberger uit zijn 
geboortedorp Sint-Oedenrode, hakte 
Rudy in ‘92 de knoop door: “Ik besloot 
priester te worden.” Rudy realiseerde 
zich dat deze keuze, mede door het 
celibaat, niet alleen een beroepskeuze 
maar ook een levenskeuze was: “De 
wens om als pastor te werken was uit-
eindelijk toch sterker dan het samenle-
ven met een vrouw.”

Nadat Rudy zijn studie aan het semi-
narie Sint-Janscentrum in Den Bosch in 
’97 succesvol had afgesloten, brak er 

in een spannende tijd voor hem aan: 
“Naar welke parochie zou ik gaan? Ik 
had mijn voorkeur uitgesproken voor 
een dorp.” In ‘97 kreeg de jonge pries-
ter van zijn rector te horen dat pastor 
Tilman in Aarle-Rixtel een opvolger 
zocht. Rudy: “Mijn rector zei: ga maar 
eens kennismaken. Gelukkig klikte het 
meteen met Mundus Tilman.”

De nieuwe pastor raakte al snel in-
geburgerd in Aarle-Rixtel: “Mundus 
betrok me overal bij. Ik voelde me 
daarom vanaf het begin heel welkom. 
Je leert de mensen ook snel kennen 
omdat je lief en leed mag delen. Dat is 
heel bijzonder. Carnaval was natuurlijk 
ook een goed moment om mensen te 
leren kennen.” 

In 2003 kreeg Rudy telefoon van de 
bisschop. Er kwam een andere paro-
chie voor hem in Wijchen. Rudy be-
sloot op de uitnodiging in te gaan, 
weliswaar met gemengde gevoelens: 
“Het was een geweldige tijd in Aarle-
Rixtel. Het dorp was toch mijn eerste 
liefde. Dat doet pijn om achter te laten. 
Van de andere kant voelde ik me ook 
verantwoordelijk. De bisschop zocht 
iemand en de spoeling was dun. Ik kon 
daar, als teamleider van zes pastores, 
ook groeien als pastor.”

Het verantwoordelijke werk in Wijchen 
beviel Rudy goed. Toch begon hij, na 
verloop van jaren, te twijfelen over 
zijn priesterschap: “Ik worstelde met 
twee dingen. Enerzijds het celibaat. 

Ik had Ilja leren kennen. Zij was diri-
gent van een aantal koren. Anderzijds 
had ik steeds meer moeite om in het 
spanningsveld te staan tussen de kerk 
van Rome en de volkskerk. Ik begon 
me bijvoorbeeld af te vragen waarom 
mensen die niks met de kerk hebben, 
toch hun kind laten dopen.”

Om zijn plek in de kerk her te bezinnen 
kreeg Rudy van de bisschop in 2011 
een sabbatperiode van een half jaar in 
Mechelen. Rudy: “Je moet vrij zijn om 
een keuze te kunnen maken. Na 2,5 
maand was ik eruit. Toen ik eenmaal 
een keuze had gemaakt, kwam er rust 
over mij. De bisschop, die me geweldig 
begeleidde zei: je moet je hart volgen.” 
Op 1 februari 2012 trad Rudy uit.

“Mijn leven is sindsdien helemaal 
veranderd,” aldus Rudy. “We zijn ge-
trouwd. Ilja had al drie kinderen en nu 
hebben we samen een dochter Teun-
tje.” Hij vindt het vaderschap heel 
bijzonder. “Wat een glimlach van je 
dochter doet, is met geen pen te be-
schrijven.” Ook zijn nieuwe manage-
mentbaan in de zorg bevalt goed: “Ik 
werk nog steeds met mensen. Ik ben 
een gelukkig mens.” 

Rudy is gelukkig met zijn keuze maar 
draagt het priesterschap nog steeds 
een warm hart toe: “Als het celibaat 
wordt afgeschaft dan zou het best kun-
nen dat ik weer voor de kerk ga wer-
ken, als me die ruimte gegeven wordt. 
Ik houd nog steeds van de kerk.”

’97 succesvol had afgesloten, brak er bisschop. Er kwam een andere paro-
chie voor hem in Wijchen. Rudy be-
sloot op de uitnodiging in te gaan, 
weliswaar met gemengde gevoelens: 
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verantwoordelijk. De bisschop zocht 
iemand en de spoeling was dun. Ik kon 
daar, als teamleider van zes pastores, 
ook groeien als pastor.”

Het verantwoordelijke werk in Wijchen 
beviel Rudy goed. Toch begon hij, na 
verloop van jaren, te twijfelen over 
zijn priesterschap: “Ik worstelde met 
twee dingen. Enerzijds het celibaat. 

in een spannende tijd voor hem aan: Ik had Ilja leren kennen. Zij was diri-

Schippers Optiek viert 5-jarig jubileum
Advertorial

Beek en Donk - Opticiën Harold 
Schippers, al 30 jaar werkzaam in 
de optiekwereld, besloot na een 
intensieve periode werken met 
een franchiseconcept een gehele 
nieuwe en frisse start te maken 
met een eigen zaak. Nu, 5 jaar la-
ter, blikt Harold tevreden terug op 
zijn zaak Schippers Optiek.

Alles in eigen beheer en met oog 
voor detail, dat zie je in de winkel 
terug. Een ruim assortiment en elk 
seizoen prachtige nieuwe collec-
ties. Tel daarbij nog eens de hoge 
kwaliteit, goede prijs en service 
en we hebben hier te maken met 
een absoluut succes van Schippers 
Optiek. In het bijzonder is Harold  
trots op zijn werk als gediplomeerd 
vakman en wat hij tot nu toe be-
reikt heeft. Hij meet aan, geeft 
persoonlijk en deskundig advies en 
slijpt al zijn brillen zelf. Daarnaast 
draagt hij ook zorg voor repara-
ties en herstelwerkzaamheden. Hij 
vindt het nog steeds een leuk vak, 
dat zie je aan zijn enthousiasme. 
“Je ogen zijn een kostbaar bezit. 
Het zicht teruggeven, daar doe ik 
het voor. Dat is mijn vak. Je ogen 
gaan open”, aldus Harold.

Inmiddels zijn we vijf jaar verder en 
kijkt Harold terug op een prachtige 
periode als zelfstandig Opticiën. 
Harold: “Dit vieren we graag met 
al onze klanten. Daarom krijgt ie-
dereen die in de maand JUNI een 
bril koopt, minimaal 20% korting. 

Dit kan oplopen tot wel 50% kor-
ting over het gehele aankoopbe-
drag.”  U prikt een ballon door met 
daarin een munt met de hoogte 
van de korting. Wilt u deze  gok 
niet wagen, dan krijgt u een gratis 
zonnebril op sterkte (bij een Varilux 

bril ook een Varilux zonnebril).  Er 
worden uiteindelijk nog  vijf extra 
prijzen verloot onder deze klanten, 
waaronder een volledig gratis bril.

Harold: “Bij Schippers Optiek kunt 
u terecht voor het laten aanmeten 
van brillen(Varilux, enkelvoudig, 
bifocaal), contactlenzen (hard/
zacht), sportbrillen, zonnebrillen 
en leesbrillen (ook op uw sterkte), 
etuis, brillenkoortjes en reinigings- 
en onderhoudsartikelen. We kijken 
vol vertrouwen en met een knip-
oog naar de toekomst. Dus graag 
tot binnenkort, u bent van harte 
welkom. Beleef onze zorg met ei-
gen ogen. Een kop koffie staat 
voor u klaar”.

Heuvelplein 22 | Beek en Donk | Tel. 0492-450714 | www.schippersopti ek.com

“20% oplopend tot 
wel 50% korting bij 
Schippers Optiek.”

Een foto van vroeger. Pastor 

Rudy de Kruijf doopt een kindje 

Een foto van nu. Het kindje van 
Rudy de Kruijf wordt gedoopt. 

KRANTENBEZORGER

Ruben Schepers uit Beek en Donk
mag een waardebon van €10,- afh alen 

bij TRIA FIETSEN

van de maand

TRIA FIETSEN      Papenhoef 21, Lieshout      www.triafi etsen.nl

Centrum Jeugd & Gezin organiseert informatieve bijeenkomst

Tijd om af te rekenen met 
de clichés rond autisme

Redacteur:  Iris Savenije 

Beek en Donk – Samen met Platform 
Gehandicaptenbeleid Laarbeek, de 
NVA, het Autisme Informatie Centrum 
en Stichting ViERBINDEN houdt het 
Centrum Jeug & Gezin een bijeen-
komst over autisme. Deze avond 
vindt plaats op dinsdag 27 mei om  
19.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk. “Want”, vertelt ini-
tiatiefnemer Femke Direks: “Er wordt 
vaak een verkeerde stempel gezet op 
deze mensen.”

Onduidelijkheid 
“Veel mensen weten niet goed wat 
autisme inhoudt. Het is meer dan 
mensen die schuddend voor zich uit 
staren”, vertelt Femke Direks, coördi-
nator bij het Centrum Jeugd & Gezin. 
Dat deze onduidelijkheid heerst in 
Laarbeek blijkt uit de vele vragen die 
de bovenstaande organisaties bin-
nen krijgen. Vragen als: ‘Heeft mijn 
kind autisme?’ en ‘Hoe moet ik om-
gaan met iemand die autisme heeft?’ 
zijn geen uitzondering in de mailbox. 
Vandaar dat besloten is dit onderwerp 
meer aandacht te geven.

Auti Show
Dorpsondersteuner Henrie Bouwmans 

is de avondvoorzitter tijdens de bijeen-
komst. Henrie: “Samen gaan wij op 
speelse wijze uitleggen wat autisme 
is.” Dit speelse wordt onder andere 
verzorgd door ‘Autimaatje’ Jeroen met 
zijn voorstelling ‘F*ck You Rainman’. 
Hierin rekent hij op een humoristische 
en autismevriendelijke manier af met 
alle clichés die de film Rainman tot 
stand heeft gebracht. Jeroen, die zelf 
ook een vorm van autisme heeft, zorgt 
in de Auti Show voor boeiende mono-
logen opgepept met zelfgeschreven 
liedjes.  

Panel
Denk vooral niet dat het een avond 
wordt waarin de sprekers spreken en 
het publiek luistert. Iedereen is wel-
kom en door de aanwezigheid van 
verschillende deskundigen kan alle 
onduidelijkheid weggevaagd wor-
den. Het panel bestaat onder andere 
uit ervaringsdeskundige Cockie van 
Oosterhout, werkzaam bij ORO, 
Ine Gubbels, docent in het bijzon-
der onderwijs, Frans Kappers en ook 
Jeroen zal in dit panel plaatsnemen. 
Tussendoor wordt er uiteraard even 
koffie gedronken, waardoor persoon-
lijk contact ook mogelijk is. De avond 
is vrij toegankelijk en zal tot uiterlijk 
22.00 uur duren. 

Jeroen van ‘Autimaatje’ treedt op de informatieavond 
op met zijn show ‘F*ck You Rainman’. 

BADMODE A T/M H-CUPBADMODE A T/M H-CUPBADMODE A T/M H-CUPBADMODE A T/M H-CUP

Ingrid Lingerie  Koppelstraat 1, Beek en Donk  
‘s maandags gesloten

O.a. Prima Donna - Freya
Sunflair - Sapph - etc.

Ook diverse bikinis en badpakken
met 50% korting

Spaar onze advertenties, bij 10 verschillende 10% korting op uw aankoop
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Mooi UIT in Laarbeek

®

Onze overige
activiteiten:

Boerenmidgetgolf
Golfclinics
Djembe-clinic
Dansworkshops

Tandem-fotozoektocht
Fietstrein
GPS-tocht
Klootschieten
Oud-Hollandse spelen
Klomp-schilderen
Solextochten

Buggy-rijden
Laser of Kleiduifschieten
Alles ook te combineren
met een Lunch, BBQ,
Dinerbuff et of Vergade-
ring.

Asdonkseweg 6
5735 SP Aarle Rixtel

T. 0492 550 871
info@LandgoedDenHeikant.nl
www.LandgoedDenHeikant.nl

Superfun voor een uitje

met familie, vrienden,

collega’s of zakenpartners !

TOUREN
DOOR LAARBEEK
met de Swing-Trike,
de nieuwe outdoor 
sensatie!
(zie onze website voor meer informatie!)

NIE
UW

Opening van het kindertheater-seizoen:

voor kaarten en info: www.openluchttheater-mariahout.nl
Beleef meer !

Telekids Discoshow
zondag 25 mei 13:00 uur

Tussen de muziek van de
discoshow door zie je

de beste kinderplayback- 
acts van Laarbeek!!!

Rowwen Hèze en de Telekids Disco Show 
in Openluchttheater Mariahout

Mariahout - Het podium wordt aangeveegd, 
de kaartjes worden geprint en de bloemetjes 
worden buitengezet. Het theaterseizoen van 
Openluchttheater Mariahout gaat nu écht van 
start. En een mooier begin had het niet kunnen 
zijn. 

Op zaterdag 31 mei trapt Rowwen Hèze het 
seizoen af met een wervelende show. Hiermee 
wordt meteen de toon gezet voor de rest van het 
programma; een groot feest. 

De band die bekendheid kreeg met de nummers 
‘Bestel Mar’ en ‘Limburg (Kwestie Van Geduld)’ 
is de eerste volwassenenvoorstelling van dit jaar. 
Muziek met een unieke sound, variërend van 
gevoelige ballads tot snellere tex-mex en folk-
nummers, waarin het geluid van de plaatselijke 
fanfare doorklinkt. De mannen van deze popu-
laire Limburgse band zingen en spelen letterlijk 
de sterren van de hemel.

Het is dan ook geen verrassing dat de voor-
stelling al snel was uitverkocht. Heb je geen 

kaartjes kunnen bemachtigen? Niet getreurd, 
want Openluchttheater Mariahout heeft nog zo 
veel meer voor je in petto. Kijk eens op de web-
site voor het volledige programma. 

Wil je hier niets van missen? Word dan vriend 
van het theater en like ons op Facebook. Zo ben 
je er altijd als eerste bij.

Kinderseizoen
Ook voor de opening van het kinderseizoen pak-
ken we dit jaar nóg grootser uit dan voorheen. 
Heb jij altijd al helemaal los willen gaan tijdens 
de Telekids Disco Show? Dat kan, want op zon-
dag 25 mei komt deze spetterende show naar 
Openluchttheater Mariahout! Dat wordt wel een 
heel bijzondere opening van het kinderseizoen. 

Deze spectaculaire opening mag je na-
tuurlijk niet missen! Dus trek snel je dans-
schoenen aan en zorg dat je erbij bent. 
Voor kaarten en meer informatie ga je naar 
www.openluchttheater-mariahout.nl.  
Openluchttheater Mariahout, beleef meer!

De Telekids Discoshow

Laarbeekse wandeltochten

Beek en Donk – Buurtvereniging De Vijver houdt 
op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni de Laarbeekse 
wandeltochten. Inmiddels heeft De Vijver de laatste 
puntjes op de i gezet: de wandelingen zijn klaar, 
voor de EHBO is gezorgd en de posten kunnen wor-
den ingericht. 

Net als andere jaren zorgt De Vijver dat er op de rust-
punten koffie, thee, ranja, water en soep te verkrij-
gen zijn. Het enige wat nu nog nodig heeft is goed 
wandelweer, maar daar heeft de organisatie helaas 
geen invloed op.  Ook dit jaar heeft de organisatie 
2 verschillende wandeltochten uitgezet voor de za-
terdag en de zondag. De startplaats is Brasserie De 
Zwaan, Herendijk 37  te Beek en Donk. Van daaruit 
wordt er vertrokken voor een mooie tocht door de 
omgeving van Laarbeek, waarbij je kan kiezen uit af-
standen van 5, 10, 15, 20, 30 of 40 kilometer. Deze 
laatste afstand is een goede oefening voor diegenen 
die de Nijmeegse vierdaagse en/of de Kennedymars 
gaan lopen. Zoals je leest, voor iedere wandelaar 

(zowel geoefend als ongeoefend) een haalbare af-
stand. De wandelingen zijn helemaal uitgepijld, en 
gaan over B-wegen, onverharde paden, door bos-
sen, over fietspaden, langs waterloopjes, vennen 
en poeltjes enz., kortom, door de mooiste gebieden 
rondom Laarbeek.

De lange afstanden, 20, 30 en 40 km starten vanaf 
07.30 uur, vanaf 09.00 uur kan men starten voor de 
5, 10 en 15 kilometer. De kosten bedragen €2,50 
per persoon per dag. Je kunt per dag inschrijven, dus 
het is mogelijk om ook 1 van de 2 dagen deel te ne-
men. De organisatie heeft  gezorgd voor verschillen-
de routes op zaterdag en zondag, daardoor loop je 
nooit 2 dagen dezelfde route. Voor meer informatie 
kun je kijken op www.laarbeeksewandeltochten.nl.

De Vijver hoopt op een groot aantal deelnemers. Een 
leuke gelegenheid om alleen of met een groep vrien-
den, collega’s, familie samen één of twee dagen te 
gaan wandelen in een mooie omgeving. 

Op 31 mei en 1 juni wordt er weer flink gewandeld (archieffoto 2013)
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BBC-jazz op Hemelvaartsdag bij Grand Café Stout

DelMontis bij Wim Beeren Jazz Society Oude Toren in Beek open voor publiek

Aarle-Rixtel - Als je denkt aan jazz-
muziek, denk je misschien aan een 
swingend muziekje op de achter-
grond, terwijl je in het zonnetje 
geniet van een heerlijk glaasje bier 
of wijn. Een heerlijk gevoel wat je 
daadwerkelijk kan beleven, want 
BBC-jazz treedt op bij Grand Café 
Stout, op Hemelvaartsdag tijdens 
de jaarmarkt in Aarle-Rixtel.  

De BBC-jazz is rond negentiger ja-
ren opgericht en heeft haar roots 
liggen in de jazzmuziek. BBC-jazz 
onderscheidt zich van veel andere 
bands door haar minder traditionele 
repertoire keuze. De BBC-jazz band 
speelt Swing, Rock, Latin en Blues. 
Het repertoire bevat zowel moder-
ne als klassieke swingstukken. Bij 
een jazzband horen natuurlijk zowel 
klassieke als moderne bluesthema’s. 

De BBC-jazz is in de afgelopen ja-
ren niet alleen veel veranderd van 
samenstelling, ook de muziekkeuze 
is veranderd. BBC-jazz is de weg 
ingeslagen van de jazzmuziek op 
zijn breedst. Rock, Swing en Blues 
nummers worden afgewisseld met 
Latin en Funk. De BBC-jazz treedt 
steeds vaker op in de regio. Op 

Koningsdag brachten zij een mu-
zikale felicitatie aan de gedeco-
reerden van Laarbeek. Onlangs 
nog mochten zij ook een optre-
den verzorgen in Berkenstaete in 
Son en binnenkort zijn ze ook te 

beluisteren tijdens het festival van 
DGH in Aarle-Rixtel en tijdens de 
muziektuinconcerten  in Beek en 
Donk. BBC-jazz staat onder bezie-
lende leiding van de ervaren muzi-
kant Pierre Heesakkers. 

Misschien denk je bij jazzmuziek 
ook wel eens aan een avond swin-
gen en volledig uit je dak gaan? 
BBC-jazz kan je een dergelijke 
avond bezorgen.

Aarle-Rixtel – ‘Funky soul with a touch 
of jazz’. Met dit thema komt hammond-
organist/zanger Frank Montis met zijn 
band DelMontis op woensdag 28 mei 
naar Wim Beeren Jazz Society in zaal Van 
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel. 

DelMontis is een muzikaal verbond tus-
sen Frank Montis (o.a. Laura Vane & The 
Vipertones) en saxofonist/arrangeur Rolf 
Delfos (o.a. The Houdini’s). Aangevuld 
tot een sextet met klasse musici van aller-
lei pluimage ontstond er een mix van de 
eigen songs van Montis en de horns van 
Delfos waarbij alles draait om een uitgeba-
lanceerde combinatie van vette grooves, 
transparante songs en muzikale vrijheid.

Het album ‘Straightforward Fascination’ 
kreeg maar liefst 4 sterren van Jazzism 
Magazine en een aantal tracks komt regel-
matig voorbij op Arrow Jazz Fm en Radio 6. 
De bezetting: Frank Montis – vocals, ham-
mond organ, Rhodes, Rolf Delfos – alt-
sax,  Cees Trappenburg – trompet, Peter 
Broekhuizen – baritonsax, fluit, Guus 
Bakker – bas, Lean Robbemont – drums.

Graag tot ziens op 28 mei. 
Aanvang 20.30 uur, entree €7,00. 
Kijk ook op www.delmontis.nl en  
www.wimbeerenjazzsociety.nl.

Beek en Donk - Voor de derde keer 
wordt dit jaar in de regio de middel-
eeuwse Torendag gehouden. Ditmaal 
op Hemelvaartsdag, 29 mei. Eén van 
torens die dan aandacht krijgt is de 
Oude Toren in Beek. Het afgelopen 
jaar is dit eeuwenoude monument 
helemaal opgeknapt. 

De herstelwerkzaamheden betroffen 
o.a. het voeg- en schilderwerk, maar 
ook zijn stenen vervangen en is de 
haan van een nieuw goudlaagje voor-
zien. De start van de Torendag vindt 
plaats in Beek en om de restauratie 
van de Oude Toren een officiële af-
ronding te geven zullen burgemeester 
Ubachs en wethouder van Zeeland 
om 11.00 uur de opening verrichten. 
Bij de renovatie is tevens ook veel 
aandacht besteed aan de toegan-
kelijkheid voor publiek. Er is nieuwe 
verlichting en een touwleuning bij 
de wenteltrap aangebracht en in de 
houten borden van de galmgaten zijn 

luikjes gemaakt, zodat er van iedere 
zijde een goed uitzicht ontstaat op de 
omgeving.

Na de opening is iedereen op 29 mei 
van harte welkom om de prachtige to-
ren te bezoeken. Er is een informatie-
stand ingericht over de historie van de 
Oude Toren, maar ook van de sfeer-
volle begraafplaats in de nabijheid. De 
aanwezigheid van een verloren ge-
waande wijzer van het oude uurwerk 
maakt deze tentoonstelling compleet. 
Leden van Heemkundevereniging 
‘De Lange Vonder’ kunnen bezoekers 
desgewenst rondleiden door de bin-
nenkant  van de toren, waar je ook 
kan genieten van een uitzicht over 
Beek. 

De Oude Toren aan de Dr. Timmerslaan 
in Beek en Donk is tot 16.00 uur te 
bezichtigen. Meer informatie over de 
regionale Torendag is te vinden op de 
website www.kerkenindepeel.nl.

Uitzicht vanaf de Oude Toren ‘Delmontis’

Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

Raopers houden kienavond
Lieshout – Carnavalsvereniging 
De Raopers uit Lieshout houden 
een kienavond op vrijdag 23 mei.

De avond wordt gehouden in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof en 
begint om 20.00 uur. De zaal is 
open om 19.00 uur en iedereen is 
welkom. Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Nieuwe aardappels

€ 2,- per kilo

• acupunctuur
• therapeutische     
  massage
• lichttherapie

www.massagepraktijk-jose-van-den-eijnden.nl

Heieindseweg 8, Mariahout 
06 - 13831488   0499 - 421214

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Bij het overlijden van een huurder 
kan degene die op dat moment 
samenwoonde met de huurder onder 
bepaalde omstandigheden de huur van 
een woonruimte voortzetten. Daarvoor 
moet volgens de wet sprake zijn van 
een duurzame gemeenschappelijke 
huishouding. 
De Hoge Raad heeft op 17 januari 2014 
geoordeeld dat een inwonende zoon 
van 57 jaar niet als medehuurder kon 
worden aangemerkt toen zijn moeder 
op 94-jarige leeftijd overleed. Moeder 
huurde de woning en de zoon woonde 
al tientallen jaren in bij zijn moeder. De 
huurprijs was laag. Beide aten samen 
en keken samen TV. Eerst verzorgde 
moeder hem, vervolgens zij hem. Ze 
ondernamen samen dingen en hij deed 
klusjes in en om het huis. 
De zoon vordert na haar overlijden dat 
hij de huurovereenkomst voortzet. De 
rechter wijst de vordering af. Het enkele 
feit dat een kind na zijn meerderjarig 
worden in het ouderlijk huis blijft wonen 
brengt nog niet direct een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding met 
zich mee. Er is geen wederkerigheid die 
een gemeenschappelijke huishouding 
kenmerkt.
Een huurovereenkomst wordt in 
beginsel aangegaan tussen verhuurder 
en huurder. Een overdracht aan een 
medehuurder, zoals hier in de wet 
geregeld, mag dus niet snel worden 
aangenomen. De lage huurprijs 
gaat hier aan de neus van de zoon 
voorbij. Hij moet op zoek naar andere 
woonruimte.
Als u meer wilt weten over dit 
onderwerp dan kunt u contact 
opnemen met ons. Wij zijn bereikbaar 
via telefoonnummer: 0492-468744 of 
per e-mail: info@ja-laarbeek.nl.
Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl.

Medehuur bij woonruimte

35e jaarmarkt Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Dit jaar zal voor de 35e 
keer de jaarmarkt plaatsvinden op 
Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei. Deze 
markt trekt al jaren duizenden bezoekers 
en is ook bij marktlui erg geliefd. Met 
ruim 250 stands is er voor ieder wat wils. 

Op vele plekken is er tijdens deze markt 
vermaak voor zowel jong als oud. Er 
is een grimeerstand, draaimolen en 
een zweefmolen. Verder zal de Zwarte 
Fanfare op de kiosk optreden en ook 
Mickey en Minnie Mouse komen hier-
langs, dit alles in samenwerking met 

Café de Stal. Op het Heuvelplein staat 
Omroep Kontakt en Blikvangers Frans 
Coppens. Bij de diverse terrassen, o.a. bij 
Café Deja Vu en Grand Café Stout, is er 
live muziek. Diverse straatartiesten zul-
len de markt opfleuren. Wat natuurlijk 
ook niet mag ontbreken zijn de stand-
werkers alsmede diverse demonstaties 
van oude ambachten en hobbyisten. 

Dit alles is natuurlijk mede mogelijk ge-
maakt door diverse sponsoren. Zoals alle 
voorgaande jaren is de entree gratis. De 
markt is van 11.00 tot 17.00 uur.
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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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Openstelling Oranjelaan Beek en Donk
• Verkiezingen Europees Parlement
• Piet van Thielplein start eigen ondernemersfonds
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan 
het beslis-sing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet 
tenminste bevat-ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waar-tegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorzie-
ning 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 griffie-
recht verschuldigd.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op artikel 7 van de Archief-
wet 1995, artikel 6 van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling, dat zij op 
29 april 2014 een besluit heeft genomen om over te gaan tot digitale vervanging van fysieke 
archiefbe-scheiden die ontvangen en / of opgemaakt worden bij het uitvoeren van de aan het 
openbaar li-chaam Peel 6.1 gemandateerde taken. Dit volgens de uitgangspunten, criteria en 
procedures opge-nomen in het ‘Handboek digitale vervanging Peel 6.1’ van 18 maart 2014 en de 
hiertoe behorende documenten. 

Het ‘Uitvoeringsbesluit digitale vervanging analoge archiefbescheiden Peel 6.1’, ‘Handboek digi-
tale vervanging Peel 6.1’ en de daarbij behorende documenten liggen van 19 mei tot en met 30 
juni 2014 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid 
tegen bovengenoemd besluit gedurende de inzagetermijn een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentepagina’s. 

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• het bestuur van de Coovelse Menners voor het organiseren van de Vincent van Gogh-rit in 

Aarle-Rixtel op zondag 5 oktober 2014 van 10.00 tot 16.30 uur (verzonden 7 mei 2014),
• Café zaal Van de Burgt voor het organiseren van de Jeugd Olympische Zomerspelen op 

zondag 8 juni 2014 van 11.00 tot 18.00 uur en het ten gehore brengen van live muziek op 
zaterdag 7 juni 2014 van 19.00 tot 1.00 uur en op zondag 8 juni 2014 van 19.00 tot 24.00 
uur op het Heuvelplein in Beek en Donk (verzonden 7 mei 2014),

• BZET De Bosduvels voor het organiseren van een fietsspektakel in Mariahout op zondag 1 
juni 2014 van 7.30 tot 15.00 uur (verzonden 8 mei 2014),

• buurt Clovishof voor het houden van een buurtbarbecue op het Clovishof in Aarle-Rixtel op 
zondag 8 juni 2014 van 14.00 tot 24.00 uur (verzonden 8 mei 2014),

• buurtvereniging d’n Ekker voor het organiseren van een straatspeeldag op woensdag 11 
juni 2014 van 13.00 tot 18.00 uur op het Terlingenplein in Aarle-Rixtel (verzonden 8 mei 
2014).

• buurtvereniging R.C.C.H. voor het houden van een buurtfeest op zaterdag 14 juni 2014 van 
13.00 tot 1.00 uur op het speelterrein ’t Renneveld in Lieshout (verzonden 8 mei 2014),

• KPJ Beek en Donk voor het houden van een zeskamp en een feestavond op zaterdag 14 
en zondag 15 juni 2014 op het KPJ-terrein aan de Heereindsestraat in Beek en Donk. Deze 
activiteiten vinden plaats op zaterdag van 10.00 tot 01.00 uur en op zondag van 11.00 tot 
23.30 uur (verzonden 13 mei 2014).

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 Luikse Markt is de Floreffestraat in Lieshout afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 25 mei 2014 van 6.30 tot 18.00 uur.

• In verband met de Donckse Wijing is het gedeelte van de Lage Heesweg tussen de Ka-
pelstraat en de Model van de Donckstraat in Beek en Donk afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 25 mei 2014 van 8.00 tot 14.00 uur.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de 
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van hier-
onder genoemde bomen.
• Twee berken op de Kannelustweg 13 in Aarle-Rixtel. Eigenaar heeft aangegeven de bomen 

te willen verwijderen vanwege de last die hij ervan ervaart. Door de gemeente kunnen 
onvoldoende redenen tot behoud worden aangedragen. 

• Een eik op Herendijk 13 in Lieshout. Eigenaar wil de boom verwijderen omdat deze te groot 
wordt. De vergunning wordt verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen tot be-
houd kan aandragen.

• Drie essen op de Klokkengietersstraat 12 in Aarle-Rixtel. De eigenaar wil deze bomen ver-
wijderen vanwege de last die hij en zijn buurman ervaren van de bomen. Daarnaast belem-
meren zij het naastgelegen fietspad. De vergunning wordt verleend omdat de gemeente 
onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 8 mei 2014.

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

Melding Wet milieubeheer Heidedreef 4 en Schaapsdijk 6 Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat meldingen op grond van artikel 
8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend voor de inrichtingen aan de Heidedreef 4 en de 
Schaapsdijk 6, beiden in Mariahout, waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing 
is. De meldingen liggen ter inzage van vrijdag 16 mei 2014 tot en met vrijdag 13 juni 2014. 

De meldingen kunt u tijdens openingsuren inzien op de afdeling Burgers en Bedrijven in het 
gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch informatie 
inwinnen bij de heer Van den Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern      Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Veghelsedijk 1 Mariahout      06-05-2014       oprichten jeu de boulesbaan
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern               Ingediend d.d. Werkomschrijving
Eikenlaan 28 t/m 38 Beek en Donk        06-05-2014  verwijderen asbest

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

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats, Beverstraat 23 Beek en Donk
Naar aanleiding van een verzoek tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
heb-ben burgemeester en wethouders van Laarbeek op 8 mei 2014 het voornemen uitgespro-
ken over te gaan tot de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op het adres 
Beverstraat 23, 5741 KW Beek en Donk, nabij de toegang tot de woning. Voordat een verkeers-
besluit genomen wordt kunnen belanghebbenden van 16 mei 2014 tot en met 26 juni 2014 
hun zienswijze schrifte-lijk of mondeling kenbaar maken aan burgemeester en wethouders 
van Laarbeek. Gedurende deze periode liggen de hierop betrekking hebbende stukken ter 
inzage bij de informatiebalie in het ge-meentehuis in Beek en Donk. Het gemeentehuis is 
dagelijks geopend van 9.00 tot 12.30 uur.

Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats Zaagmolenweg 60 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij bij besluit van 8 mei 2014 
heeft ingestemd met het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op het 
adres Zaag-molenweg 60, 5741 LV Beek en Donk. Het verkeersbord met onderbord en bijbe-
horende wegmar-kering zal verwijderd worden zodat parkeren voor iedere weggebruiker op 
die plaats weer mogelijk is.

• De burgemeester heeft besloten ontheffing te verlenen op grond van artikel 35 van de 
Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank voor De heer D. 
van de Burgt, tijdens de Jeugd Olympische Spelen gehouden op zaterdag 7 juni 2014 
van 19.00 tot 1.00 en op zondag 8 juni 2014 van 19.00 tot 24.00 uur op het Heuvelplein 
in Beek en Donk (verzonden 12 mei 2014).

• De burgemeester heeft besloten de drank- en horecavergunning te wijzigen van Swin-
gersclub Temptation, Willemstraat 9b in Beek en Donk met de toevoeging van een lei-
dinggevende (ver-zonden 12 mei 2014).

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, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschrif-
ten’ elders op de gemeen-tenieuwspagina’s.

Vanwege Hemelvaart is het gemeentehuis Laarbeek op donderdag 29 en vrijdag 30 mei gesloten. 

Milieustraat
De milieustraat op De Stater is op 29 mei ook gesloten. 
Vrijdag 30 mei is de milieustraat gewoon geopend.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 23 mei komen raadslid Frans Biemans (FFB) en raadslid Ben Swinkels (De Werk-
groep) aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Uitvoeringsbesluit archiefbescheiden Peel 6.1

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Kapvergunningen

Wet milieubeheer

Aanvragen omgevingsvergunning

Verkeersbesluiten

Drank- en Horecawet

Gemeentehuis gesloten

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern               Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Het Laar 2 Aarle-Rixtel            vervangen dak bouwen 07-05-2014
Den Hoek 30 Beek en Donk        bouw woning bouwen 07-05-2014

Ingetrokken omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern               Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Havenweg ongenummerd Aarle-Rixtel           realiseren camper aanlegvergunning 
              kampeerplaats

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeente-
nieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laar-
beek.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.

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

Verleende omgevingsvergunningen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

GEVRAAGD: MONTEUR
TUIN & PARK - TRACTOREN Fulltime

Heb jij de bovenstaande kwaliteiten, dan zijn wij op zoek naar jou! 
Graag een brief + c.v. naar: Ginderdoor 55, 5738 BK Mariahout 

of mail naar info@josmartens.nl

• MBO niveau 3 á 4
•  Kennis van elektro en hydraulica 

is een pré 
• In bezit van rijbewijs B / BE

•  Enkele jaren werkervaring in soortgelijke functie
•  Zelfstandig/accuraat in een klein team 

kunnen werken.
• Beheersing van de Nederlandse taal.

Op zoek 
naar een 

uitdagende 
baan?

Het nieuws en de kranten staan er vol 
van, je kunt er bijna niet omheen. De 
gezondheidszorg, mantelzorg, jeugdzorg 
moeten anders georganiseerd worden. 
Het kabinet heeft grote plannen. 
Wat gaat dit voor u betekenen hier in 
Laarbeek? Wat betekent het voor uw 
gezin?

Gelukkig gaat het met veel kinderen, 
jongeren en hun families goed. Maar er 
zijn ook situaties waarin er sprake is van 
kleine of grote problemen. De Jeugdzorg 
is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid 
voor de gemeente. Ook in Laarbeek 
zal dat zo zijn. De PvdA wil dat er in de 
Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen 
op een positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid 
waarin we uitgaan van preventie, van 
het voorkomen van erger. En waarin u al 
in een vroeg stadium, als de problemen 
net bekend zijn, gebruik kunt maken van 
een professionele ondersteuner die naast 
u loopt en met u de mogelijkheden van 
de hulpverlening bekijkt. U kent uw kind 
als geen ander en kunt op deze manier 
zelf de beste keuzes maken.

De PvdA Laarbeek ziet het belang van 
samenwerking als er onverhoopt toch 
meerdere organisaties bij uw gezin 

betrokken moeten zijn. Fijn als leerkracht, 
sportvereniging, u en de mensen om u 
heen samen komen tot één plan voor 
uw kind. Geen ingrijpende vergaande 
maatregelen als dit niet noodzakelijk is, 
maar zeker ook geen tijd verliezen met 
bureaucratie als de nood hoog is. Daar 
maken wij ons sterk voor! Dit doen we 
bijvoorbeeld door naar u te luisteren, te 
horen wat er speelt en dit door te vertalen 
naar de gemeenteraad en de commissie 
Sociaal Domein, waar dit nu een van de 
belangrijkste gesprekonderwerpen is. U 
mening is voor ons van groot belang en 
graag nodigen we u dan ook uit om met 
ons in gesprek te gaan. Kom eens naar 
een achterbanoverleg of bezoek onze 
website op Laarbeek.pvda.nl

 Zorgen doen we samen!

Cockie van Oosterhout
Gäby Vereijken

De Zeepkist 
Samen zorgen?

Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   
www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet

Veghelsedijk 3     Mariahout     0413 - 20 93 36   
www.autoschadevissers.nl

• Geen eigen risico 
 

 

• Gratis leenauto

• Innovatief schadeherstel
 

• Begeleiding alle    
verzekeringsmaatschappijen

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

Lieshout – “Ik wil best wel eens 
iets doen voor een ander maar 
weet niet wie iets nodig heeft”. 
Dit is een vaak gehoorde opmer-
king, maar wat kunt u er mee? De 
oplossing is buurthulp! Zo simpel 
en zo oud, alleen is men het idee 
een beetje kwijt.

In Lieshout willen de dorpsonder-
steuner en dorpsraad gaan starten 
met buurthulp. Buurthulp is het 
verlenen van kleine diensten in de 
buurt, dit kan éénmalig zijn tot re-
gelmatig. De buurtregisseur brengt 
vraag en aanbod bij elkaar. Hierbij 
kun je denken aan een boodschap-
je halen, een keer (aan)bellen ter 
controle, een praatje, even oppas-
sen, een huis of tuinklusje, etc.

Iedereen kan in de positie komen 
dat er even hulp nodig is, terwijl er 
niemand is om te vragen of je liever 
niet rechtstreeks vraagt. Het ge-
bied willen ze klein houden, zodat 
de buurtregisseur de inwoners een 
beetje kent en de ingestoken tijd 
beperkt blijft. Hierdoor zijn er vele 
buurtregisseurs nodig! Een buurtre-
giseur is een veilige tussenstap om 
tot hulp te komen; de aanbieder 
kan makkelijker nee zeggen of zijn 
grenzen aangeven, de vrager durft 
makkelijker zijn vraag te stellen.

Daarnaast heeft buurthulp nog 
vele voordelen; mensen leren el-
kaar in de buurt beter kennen, 
iedereen heeft iets te geven, je 
maakt gebruik van elkaars talenten 
en mogelijkheden, diverse signalen 
worden eerder opgepikt en de ge-
zelligheid en het woongenot in de 
buurt wordt verhoogd.

Men kan meebeslissen over de 
beste werkwijze en een cursus 
buurthulp aanbieden. Deze cursus 
start begin september, hiervoor kun 
je nog aanmelden.

De buurtregisseurs staan onder co-
ordinatie van ViERBINDEN en de 
dorpsraad. Dat wil zeggen dat er 
altijd hulp en ondersteuning mo-
gelijk is. Doe mee en verbeter uw 
buurt!

Interesse of meer informatie? Neem 
dan contact op met  de Dorpsraad 
info@dorpsraad-lieshout.nl of 
Tel. 06-38775775 (Monique 
Hubrechsen) of ViERBINDEN 
hmanders@vierbinden.nl  (Hanneke 
Manders, dorpsondersteuner).
Meer  informatie is ook te vinden 
op www.dorpsraad-lieshout.nl.

Lieshout op zoek naar ‘buurtregisseurs’
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

  *  Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar   ---     Kijk ook op onze website:  www.mcd-supermarkt.nl of op Facebook: www.facebook.com/mcdsupermarkten

W22 - Aanbiedingen gelden van maandag 26 mei t/m zaterdag 31 mei 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

30mei

Ariel grootverpakking 
wasmiddel

waspoeder, 3-in-1 pods, 
vloeibaar color of tabs

pak 3250 gram, fl acon 
3650 ml. of doos 38/40 stuks

16.99/17.49

9.99
OP=OP

Shoarmareepjes
kilo

7.99
3.99

Spinazie
zak  ca. 450 gram

2.00

0.69
kilo 1.53

Witte bollen
zak 10 stuks

1.55

1.19

Verse
aardbeienslof

per stuk
5.99

4.99

Yorkham
van onze versafdeling

100 gram
2.09

1.79

Kersen
doos ca. 500 gram

3.49

2.49
kilo 4.98

Almhof zuivel 
alle soorten 

Bijv: halfvolle yoghurt aardbei, 
500 gram van 1.50 voor 1.13

25%
KORTING

Pickwick thee
alle soorten

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% 
korting. Bijv: 3 pakjes groente thee 
original, pakje 80 gram
van 7.71 voor 5.14

Pickwick thee

2+1
GRATIS

Jupiler bier*
krat 24 fl esjes à 25 cl.

13.39
nu met gratis 

WK shirt!
OP=OP

9.79
liter 1.63

Markant frisdrank
alle soorten

fl es 500/1500 ml.

2+1
GRATISBij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting.

Bijv: 3 fl essen cola regular, fl es 1500 ml.
van 2.97 voor 1.98

Page 
keukenpapier 
décor
pak 8 rollen  OP=OP
6.15 3.99

Pampers luiers
alle soorten baby dry, 

active fi t, new baby 
of easy up

4 pakken à 23-48 stuks

39.96

26.50
4 pakken
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Bie happy door gewichts-
beheersing en (voedings)advies

Advertorial

“Omdat ik gezonde voeding erg 
belangrijk vind, heb ik een oplei-
ding tot gewichtsconsulent ge-
volgd. Ik vind het belangrijk dat 
mensen, door gezonde voeding te 
eten en meer te bewegen ook ge-
zond blijven. Nog belangrijker vind 
ik dat mensen lekker in hun vel zit-
ten”, aldus Sjannie Biemans.

Sjannie is om bovengenoemde re-
denen gestart met ‘Bie Happy’, 
een praktijk voor gewichtsbe-
heersing en (voedings)advies. 
Daarnaast is ze aangesloten 
bij de BGN (Beroepsvereniging 
Gewichtsconsulenten Nederland). 
De begeleiding door de BGN-
gewichtsconsulent wordt door een 
toenemend aantal zorgverzekeraars 
vergoed.

Hulp nodig bij het beheersen 
van uw gewicht?

Als u het gehad heeft met het beeld 
dat u ziet in de spiegel, als u zich 
weer happy wilt gaan voelen en u 
wilt echt investeren in uw gezond-
heid, dan kunt u met Sjannie een 
afspraak maken voor een gratis 
kennismakingsgesprek. Sjannie:  “Ik 
werk volgens de ‘Richtlijnen Goede 
Voeding’ van de Gezondheidsraad 
naar een gezond eet- en leefpa-
troon. Dit wil zeggen dat, mocht 
u gewicht willen verliezen, er NIET 

met crash– of andere extreme diëten 
wordt gewerkt. Ook kunt u  gebruik 
maken van de bewegingstoestellen 
in onze speciale beweegruimte.”

Wilt u meer informatie over het be-
heersen van uw gewicht, kijk dan op 
www.biehappy.nl of maak een af-
spraak. Wilt u voor de vakantie nog 
enkele kilootjes kwijt? Stel dan niet 
uit tot morgen waar u vandaag nog 
aan kunt beginnen. Sjannie zorgt 
ervoor dat u zich weer happy gaat 
voelen!

Elsduijn 1 | Lieshout | T. 0499-423619 | M. 06-57530222 | www.biehappy.nl 

Bewoners De Regt nemen deel aan Wandelvierdaagse

Boekenmarkt in Kouwenbergs kerkje

Expositie ‘Licht, binnen en buiten’ van Emilie Lindenbergh

Kaartverkoop Feestavond 
Zeskamp officieel van start

Receptie buurtvereniging ‘Over de 
Brug’ ter ere van 50-jarig bestaan

Beek en Donk - 20 bewoners van 
Woonzorgcentrum De Regt namen op 
woensdag 14 mei deel aan de wan-
delvierdaagse in Beek en Donk. Ieder 
van hen had een eigen begeleider bij. 
Bij sommigen was dit eigen familie 
maar de meesten van hen werden 
begeleid door de vrijwilligers van de 
wandelclub van De Regt. 

Bij het verzamelen in de Gasterij was 
het al een gezellige drukte. Het ging 
natuurlijk voornamelijk over het weer. 
Zouden we het wel droog houden? 
Voor de zekerheid hadden ze de re-
gencapes ingepakt en zijn ze vol goede 
moed vertrokken richting de theetuin. 
Iedereen had de stempelkaart al op 
zak, dus ze konden daar ook meteen 

de route vervolgen. Gezondheidsteam 
‘De Shooters’ had een rolstoelvrien-
delijke route van ongeveer 3,5 km 
uitgestippeld. De deelnemers genoten 
van de wandeling en de gezelligheid. 
Gelukkig is het de hele weg droog ge-
bleven. 

Bij thuiskomst werden de wandelaars 
onder applaus van de gasten en mu-
ziek van de Ekkermuzikanten, ontvan-
gen. Direct bij binnenkomst kreeg men 
ook meteen een medaille uitgereikt. 
Dit was de kers op de taart!

Nadat iedereen een plaatsje had ge-
vondn, heeft de groep in de Gasterij 
nog kunnen genieten van een heer-
lijk hapje en drankje en zorgden de 

Ekkermuzikanten nog voor een zeer 
gezellige sfeer. De Regt bedankt Team 
Shooters dat zij hen hierbij betrokken 
hebben. Het was een prettige samen-
werking. Ook alle vrijwilligers heel erg 
bedankt. Zonder hen had de wande-
ling voor de bewoners van De Regt 
natuurlijk niet kunnen gaan.

Mocht u ook graag een wandelin-
getje maken en lijkt het u leuk om 
aan te sluiten bij deze wandelclub 
van De Regt? Neem dan contact op 
met May de Vries: 06-52730435 /  
may.de.vries@zorgboog.nl. Iedere dins- 
dagmorgen verzamelt de wandelclub 
rond 9.30 uur in de Gasterij. Zeker met 
dit mooie weer kan de groep wel wat 
extra rolstoelbegeleiders gebruiken.

Beek en Donk – In ’t Oude Raadhuis 
wordt een expositie gehouden met 
de titel ‘Licht, binnen en buiten’. Hier 
worden acrylschilderijen van Emilie 
Lindenbergh tentoongesteld van 24 
mei t/m 15 juni.  De onderwerpen van 
de tentoonstelling zijn fietsers en in-
terieurs.

Waterwegen 
Ook hangt er werk gemaakt met 
een accent op de waterwegen in en 
rond Eyckenlust, in verband met Juni 
Watermaand. Op Hemelvaart 29 mei 
en Pinkstermaandag 9 juni kan men de 
expositie ook bezoeken. Daarnaast is 
op zondag 1 juni van 10.00 tot 12.30 
uur de mogelijkheid mee te doen 
met een buiten schilderworkshop op 
het landgoed Eyckenlust, ten bate 
van het landgoed (bij goed weer). 
Thema: ‘Waterwegen op het landgoed 
Eyckenlust’. De opbrengst zal ten bate 
zijn van de instandhouding van het 
landgoed.  Kosten bedragen €20,00 
exclusief materiaal. 

Emilie Lindenbergh
Lindenbergh gebruikt in haar schilde-
rijen ‘schijnbaar gewone’ onderwer-
pen, waarin volgens haar de essentie 
ligt, Ze probeert de bijzondere invloed 
van de niet tastbare wereld weer 
te geven: licht, temperatuur, wind, 
luchtvochtigheid, enzovoort, kortom 
de waarneming vanuit meer zintui-
gen dan alleen het oog. Om zo tot de 
volle sfeerbeleving van het moment te 
komen. Ze werkt in de dunne lagen 

en in schets en vlek wat een impres-
sionistische schilderstijl genoemd kan 
worden. Maar door de keuze van ei-
gentijdse onderwerpen passeert ze 
de nostalgische ideeën die vaak aan 
deze schilderstijl gekoppeld zijn. De 
sfeer blijft echter gevoelig. “Voor mij 
is het dierbaar en bijzonder voor de 
tweede keer te exposeren in het Oude 
Raadhuis waar mijn ouders in 1953 zijn 
getrouwd. Hoewel ik nu in Hilversum 
woon, liggen mijn wortels op de bui-
tenplaats, waar ik van jongs af aan 
regelmatig tijd doorbreng”, aldus 
Emilie Lindenbergh. Regelmatig schil-
dert ze hier. Haar exposities vinden 

door het hele land plaats. Bezoek om 
vooraf een indruk van de tentoon-
gestelde werken te krijgen de web-
sites www.emilielindenbergh.com of  
www.oudraadhuis.nl

Contact
Voor meer informatie kan contact op-
genomen worden per mail naar info@
emilielindenbergh.com of telefonisch 
via 06-30276087. De tentoonstelling 
is geopend elke zaterdag en zondag 
tussen 14.00 - 17.00 uur. Emilie heeft 
een kunstwerkje beschikbaar gesteld 
voor de verloting (€2,00 per lot). 
Entree gratis. 

Aarle-Rixtel - In het Kouwenbergs 
kerkje In Aarle-Rixtel vindt op zondag 
25 mei en Hemelvaartsdag, 29 mei, 
een grote boekenmarkt plaats. Ook 
dit jaar is er een rijk geschakeerd aan-
bod van boeken van allerlei genres.

Naast romans van bekende schrijvers, 
zijn er thrillers, oorlogsromans, zomer-
romans, streekromans, kinderboeken, 
historische boeken, natuurboeken, 
studieboeken, kookboeken, naslag-
werken en andere informatieve boe-
ken in de aanbieding. De opbrengst is 
bedoeld voor de restauratie en onder-
houd van het kerkje, waaronder het 
torentje, de voorgevel, de banken en 
de consistoriekamer. De boekenmarkt 
start op beide dagen om 11.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur.

Beek en Donk - De posters han-
gen, de DJ is geregeld en de kaar-
ten liggen bij het voorverkoop-
adres. Vanaf nu is de kaartverkoop 
voor de feestavond van de zes-
kamp (georganiseerd door KPJ) 
officieel gestart. Dit jaar vindt het 
gezellige feest plaats op zaterdag 
14 juni. 

Vooral gezelligheid staat voorop 
tijdens de jaarlijks terugkerende 
feestavond. En wie kan hier nu 
beter voor zorgen dan DJ Bart? 
Vele van jullie zullen al heel wat 
dansmoves hebben gemaakt op 
zijn muziek in Discotheek Axis! 
Daarom gaan ze deze avond met 
z’n allen ‘back to the 90’s and the 
00’s.’

Iedereen vanaf 16 jaar is wel-
kom. Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Snackbar De 
Beemd en kosten €5,00 per stuk. 
Aan de kassa betaal je €7,00 per 
stuk. Aanvang: 20.30 uur. Ben je 
voor 21.00 uur binnen? Dan ont-
vang je twee consumptiebonnen 
gratis! 

De voorbereidingen voor de scho-
len- en dorpszeskamp zijn in volle 
gang! Inmiddels is het aftellen 
begonnen, want over 3 weken is 
het zover. Zaterdag 14 juni zal de 

Laarbeekse jeugd aftrappen met 
de scholenzeskamp. Zondag 15 
juni vindt de dorpszeskamp plaats, 
waarbij allerlei teams het tegen el-
kaar opnemen. De spelen van de 
zeskamp zijn zo ontworpen dat 
ze een hoop lef, behendigheid 
en doorzettingsvermogen van de 
deelnemers vragen. 

Ook als je niet deelneemt aan de 
zeskamp, ben je van harte welkom 
om een kijkje te nemen en de deel-
nemers aan te moedigen. Ook de 
kinderen die nog niet mee mogen 
doen aan de zeskamp kunnen al-
vast een voorproefje krijgen op het 
springkussen. 

Wil je graag op de hoogte blij-
ven van de nieuwste ontwik-
kelingen rondom de zeskamp? 
Hou dan Facebook en Twitter (@
ZeskampBenD) pagina in de gaten. 
Binnenkort is het ook mogelijk om 
kaarten te winnen voor Zwinkslag! 
Nog een reden om hen te blijven 
volgen! 

De Zeskamp en Zwinkslag vinden 
plaats op het KPJ-terrein aan de 
Heereindsestraat in Beek en Donk. 
De entree voor deze dagen is gra-
tis (m.u.v. Zwinkslag op zaterdag-
avond).  

Beek en Donk - Ter ere van het vijf-
tigjarige bestaan van buurtvereni-
ging ‘Over de Brug’ (Monseigneur 
Verhagenstraat, Bosscheweg, 
Julianastraat, Tuinstraat en de 
Parallelweg), houdt de buurtver-
eniging zaterdagmiddag (24 mei)  
van 14.00 tot 16.00 uur een re-
ceptie in een tent aan de speeltuin 
gelegen achter de Tuinstraat.

Ben jij oud lid, heb je in de buurt 
gewoond of wil je de buurtvereni-
ging feliciteren met het 50-jarige 
jubileum? Dan ben je van harte uit-
genodigd op de receptie. Opgave 
is niet verplicht, maar wel prettig. 
Opgave kan per mail op het mail-
adres bvoverdebrug@gmail.com.
Tot zatermiddag 24 mei!

www.boomrooierijjeroenmartens.nl
  06 - 18134984          Aarle-Rixtel
     houtsnippers & openhaardhout

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
-Ontruiming
-Transporten 
-Ophalen van 2ehands goederen

Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11
www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 
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Het is een spannende tijd voor de eindexamenkandidaten. De meeste leerlingen hebben hun laatste examen op dit moment achter de rug. Zullen ze de vlag uit kunnen hangen over een 
paar weken? De MooiLaarbeekKrant sprak met een aantal eindexamenkandidaten van het Commanderij College in Laarbeek net na hun Wiskunde-examen. 

Naam: Niels van Dijk
Leeftijd: 15 jaar 
Woonplaats: Gemert

“Ik vond het wiskunde-examen makkelijk. Ik 
denk wel dat ik het gehaald heb. Economie 
vond ik iets lastiger dan verwacht. Ik wil 
verder als meubelmaker.” 

Naam: Frank van Hoof
Leeftijd: 17 jaar 
Woonplaats: Gemert

“Ik vond het makkelijk dit examen, het was 
goed te doen. Ik ga vrijwel zeker slagen, 
maar dat mag ook wel, want ik kom van het 
gymnasium af! Hierna ga ik naar de havo. Ik 
wil geschiedenisleraar worden.”

Naam: Anouk van Stiphout
Leeftijd: 16 jaar 
Woonplaats: Beek en Donk

“Dit examen vond ik lastig, de andere vakken 
niet. Ik ga er wel voor om te slagen. Ik wil 
graag pedagogisch medewerker worden en 
ga hiervoor naar het ROC in Helmond.”

Naam: Davy Hagelaars
Leeftijd: 17 jaar 
Woonplaats: Mariahout

“Dit was een makkelijk vak. Het examen 
was niet zo moeilijk. Het examen Nederlands 
vond ik moeilijker, maar is wel goed gegaan. 
Economie vond ik ook makkelijk. Ik wil verder 
in het ICT-beheer.”

Naam: Wouter Vermeulen
Leeftijd: 16 jaar 
Woonplaats: Beek en Donk 

“Dit examen ging wel. Er zaten enkele 
moeilijke vragen tussen. De rest van de 
examens ging redelijk goed. Ik ga een 
vooropleiding doen voor het leger.”

Naam: Rens Vlemmings
Leeftijd: 16 jaar 
Woonplaats: Gemert

“Het examen was makkelijk. Ik ben goed 
in technische vakken. De talen ben ik niet 
zo goed in. Ik denk dat ik het makkelijk ga 
halen, dat moet wel lukken. Ik ga verder in 
de ICT-beheer en wil later een eigen bedrijfje 
opstarten.”

Naam: Marle Vissers
Leeftijd: 16 jaar 
Woonplaats: De Mortel

“Het wiskunde-examen ging wel, economie 
vond ik moeilijker. Ik denk wel dat ik ga 
slagen. Dat hoop ik tenminste wel. Hierna ga 
ik naar het ROC ter Aa in Helmond. Ik wil 
directiesecretaresse worden.”

Naam: Krissy Bevers 
Leeftijd: 16 jaar 
Woonplaats: Lieshout

“Ik vond het moeilijk, maar had het 
moeilijker verwacht. De andere vakken zijn 
goed gegaan. Ik ga verder met een 3-jarige 
opleiding tot apothekersassistent.”

Naam: Janne van der Heijden
Leeftijd: 15 jaar 
Woonplaats: De Mortel

“Ik vond het makkelijk, ik denk wel dat ik 
het gehaald heb. Economie vond ik moeilijk, 
de rest ging wel. Ik ga een opleiding volgen 
van 3 jaar in Helmond. De nieuwe opleiding 
‘Stand, winkel en Decor vormgeving’. Hier 
valt ook fotografie onder en er staan nog heel 
veel andere opties open.”

Naam: Bas Rooijakkers
Leeftijd: 16 jaar 
Woonplaats: Beek en Donk

“Het wiskunde-examen was te doen. De 
andere vakken ging ook wel. Het was niet te 
moeilijk. Ik wil graag gastheer worden bij de 
Rooi Pannen.”

Eindexamenkandidaten 
aan het woord... 

Redacteur: Ria Tijssen Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
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In groep 8 is de druk van de ketel. Het 
heilige vuur brandt als een dovende 
waakvlam. De laatste cito-perikelen 
zijn al lang en breed achter de rug, 
de inschrijvingen op het voortgezet 
onderwijs zijn zo goed als rond, ex-
cursies staan gepland, schoolverlaters-
kampen worden voorbereid en musi-
calstress valt als rijpe appelen de klas 
binnen. 

‘In groep 8 doen ze toch niks meer?’ 
Dit stigma heeft de schrijver van dit 
stukje in de negen jaren dat hij zich 
‘meester van groep 8’ mag noemen 
meer dan eens voorbij horen komen. 
Laten we het eens onder de loep leg-
gen.

Groep 8 in de post-cito-fase
Er wordt wel degelijk gewerkt aan de 
welbekende vakken die door de re-
gering hoog op het prioriteitenlijstje 
zijn gezet. Tevens biedt deze laatste 
basisschoolfase open kansen om eens 
wat meer talenten van de jeugd aan te 
spreken en ze meer te laten zien wat 
maatschappij en samenleving aan-
biedt. Wat te denken van een bezoek/ 
excursie aan een plaatwerkbedrijf of 
een wereldberoemd brouwer geves-
tigd in ons eigen Laarbeek? Of een 
strak georganiseerde activiteit waarbij 
de techniek centraal staat? In deze re-
gio zeker een must met het oog op de 
toekomst!

Een puzzelwedstrijd georganiseerd 
door de boerenleenbank, waarbij sa-
menwerking en mediawijsheid om de 
hoek komt kijken? Zowel boeiend als 
leerzaam. Niet te vergeten, een ex-
cursie in het kader van misschien wel 
de meest historische gebeurtenis in 
Nederland, om kinderen bewust te 
maken van het feit dat zoiets nooit 
meer mag gebeuren: Kamp Vught, in-
drukwekkend!

Traditioneel, de musical, de creatieve 
toneelgeest komt los. Met kwast en 
verf en met hamer en spijker wordt 
een decor samengesteld door de 
oudste basisschooljeugd. Toekomstig 

ambachtslieden, cultuurverrijkers en 
kunstenaars staan op. Vertrouwen en 
motivatie groeit, omdat eindelijk het 
talent aangesproken wordt wat nog 
(deels) verstopt zat. Dat broodnodige 
vertrouwen helpt  die leerling ook 
weer een handje vooruit in de dage-
lijkse gang van zaken bij vakken als 
taal, lezen en rekenen. 

Samenwerking, elkaar vooruit helpen, 
iets voor elkaar over hebben. Vergeet 
niet de musicalteksten die ‘uit de kop 
geknald’ moeten worden. Nederlandse 
taal, met soms een vleugje dialect of 
een vreemde-taal-accent om het net 
wat smeuïger te maken. Integreren we 
direct het naderende dialectenfestival! 

Zo’n slotfase van een basisschoolcar-
rière zit bomvoller dan men misschien 
denkt. Afwisselend, fascinerend, boei-
end. De laatste etappe is ingezet, de 
fi nish is nabij. Als een compact pelo-
ton dendert klas 6 volle vaart richting 
het eindpunt. Of zoals een leerling het 
aan het eind van een der voorgaande 
weken omschreef: ‘Er is alweer een 
week om. Ik kan niet snappen dat het 
alweer vrijdag is!’ En dan zegt de leek 
dat groep 8 niks meer doet? 

Mees Joost 

Niks doen
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COLUMNInschrijving Kindervakantieweek Lieshout

Inschrijven ‘Boemerang On the Road’ speurtocht

Inschrijven voor Hiep-Hoi nog steeds mogelijk

Mariabassischool bezoekt haarstudio

Lieshout - Nog een paar maanden 
en dan gaat de Kindervakantieweek 
in Lieshout van start. Deze wordt 
gehouden van  18 t/m 22 augus-
tus, wederom op het terrein van de 
manege. Het thema van dit jaar is 
‘Superhelden’, wat dat allemaal met 
zich mee gaat brengen? Wie weet, 
nog enkele weekjes geduld!

Wil je mee doen aan de 
Kindervakantieweek in Lieshout? 
Schrijf je dan in op onderstaande da-
gen. De kleurplaat, welke tevens je 
inschrijfformulier is, zijn inmiddels op 
school uitgereikt. Heb je nog geen  
kleurplaat gehad kijk dan op de web-
site www.kvwlieshout.nl of mail naar 
via info@kvwlieshout.nl

Inschrijven kan op onderstaande data
Maandag 9 juni op de Pinksterbraderie 
in Lieshout, van 11.00 tot 17.00 uur.
Woensdag 11 juni in het Dorpshuis te 
Lieshout, van 19.00 tot 20.30 uur.
Donderdag 12 juni in het Dorpshuis 
te Lieshout, van 19.00 tot 20.30 uur.

Na deze 3 dagen is het niet meer mo-
gelijk om de kinderen in te schrijven! 
Houdt daar a.u.b. rekening mee, laat 
desnoods buren, vrienden of kennis-
sen uw kind inschrijven. Dit voorkomt 
uiteraard veel narigheid.

Ook is de organisatie nog op zoek 
naar (veel) leiding. Ben je 15 jaar of 
ouder en heb je zin om een of meer-
dere dagen bezig te zijn met kinde-
ren, schrijf dan in als leiding of als 
begeleider  tijdens spellen of toch-
ten. Je kunt je nu al opgeven, maar 
ook op bovenstaande inschrijfdagen. 
Telefonisch aanmelden kan via 06-
19202829 (Coen Verbakel). Of stuur 
een mailtje naar info@kvwlieshout.nl.

Denk niet dat je het niet kunt, of dat 
een ander zich wel aanmeldt, de or-
ganisatie hoopt dit jaar weer zo’n 
350 kinderen in te mogen schrijven, 
en om die groep in goede banen te 
leiden, hebben ze weer vele handjes 
nodig! Ook voor die leiders die al ja-
ren meedoen, ook jullie vragen ze om 
je even officieel op te geven. Ook be-
staat bij hen de gelegenheid om een 
maatschappelijke stage te lopen. Wil 
je hier meer over weten? Mail of bel 
dan gerust. 

Beek en Donk - De speurtocht van 
Boemerang, op vrijdagavond 23 mei 
van 19.30-22.00 uur, voor alle kinderen 
van 10 t/m 15 jaar uit Beek en Donk 
gaat zeer zeker een (te) gekke speur-
tocht worden!

Bij inschrijving, bij de aanvullende infor-
matie graag vermelden, vragen ze nog 
enkele ouders/verzorgers (18+) die mee 
willen lopen met een groepje (bestaand 
uit 6 personen) en als het mogelijk is een 
fototoestel (of mobiel met camera) mee 
te nemen. 

Onderweg kan je genieten van iets lek-
kers bij Pannenkoekenhuis ‘Pluk’ en ijs-
salon ‘de Verrassing’. De ingang van de 
tienerruimte is aan de achterkant van 
het Ontmoetingscentrum en de entree 
bedraagt €1,00. Aanmelden kan via de 
website www.boemerangbeekendonk.
nl. 

Summer Beats disco
Afgelopen vrijdag 16 mei werden voor 
het eerst de drie nieuwe dansblokken 
uitgeprobeerd bij de Summer Beats disco 
die gerealiseerd waren dankzij de Aktie 

NL Doet! Dit was werkelijk een succes. 
De tieners voelde zich thuis op deze 
verhogingen op de dansvloer en mede 
dankzij de eigen dj Bianca zat de sfeer 
er goed in! Bekijk de foto’s voor een 
sfeerimpressie op de website.

Laatste activiteit
De laatste activiteit voor de zomer-
vakantie is nog de BBQ wordt BFF 

(Barbecue For Fun) op 27 juni, zet hem 
alvast in de agenda. Het volledige pro-
gramma van activiteiten en alle foto’s 
van Tienerwerk ‘De Boemerang’ staan 
op de website. Op de hoogte blij-
ven kan ook via www.facebook.com/
tienerwerk.deboemerang of volg via 
www.twitter.com/De_Boemerang. 

Beek en Donk - Er hebben zich al 404 
kinderen opgegeven om mee te doen 
aan de Hiep-Hoi kindervakantieweek. 
Dit is super! Mochten er kinderen zijn 
die zich nog niet opgegeven hebben 
en graag mee willen doen, dan is het 
belangrijk om dit snel te doen. De or-
ganisatie is al begonnen met de groe-
penindeling.

Naar verwachting wordt er rond de zo-
mervakantie het informatieboekje rond-
gebracht waar de indeling in staat. Alle 
kinderen kunnen ondertussen een snor-
kel en duikbril maken. Deze zelfgemaak-
te snorkel en duikbril moeten de kinde-
ren meebrengen op de maandag als ze 
naar het veld komen, dus niet vergeten!

De organisatie is nog altijd op zoek naar 
vrijwilligers, die er momenteel nog te 

weinig zijn. Heb je vorig jaar meegedaan 
en dit jaar nog geen inschrijfformulier in-
gevuld? Geef je dan snel op. Ook als je 
nog nooit hebt meegedaan ben je wel-
kom. Je kan een inschrijfformulier down-
loaden van www.hiephoibeekendonk.nl. 

Op deze site is tevens meer informatie 
te vinden. 

De kindervakantieweek vindt plaats van 
18 t/m 22 augustus 2014. Houdt de me-
dedelingen op de website in de gaten. 

Lieshout - Groep 2 van de 
Mariabasisschool uit Lieshout heeft 
een superleuke workshop gehad 
bij Haarstudio Jansen Kappers in 
Beek en Donk. Ze werden hartelijk 
ontvangen door Wieteke, Susan en 
Gerda. 

De kinderen hebben elkaars nagels 
gelakt en haren gewassen. De haren 
zijn keurig gekapt en van gel voor-
zien. De kinderen gaan verder wer-
ken rondom thema ‘kapper’ en de 
huishoek wordt ingericht als kapsa-
lon. Groep 2 bedankt de medewer-
kers van de haarstudio voor de hele 
fijne en leerzame ochtend.

Kindervakantieweek Lieshout 2013

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Summer Beats disco 
bij De Boemerang

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20
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Muurverf

Gordijnen

Stoelen

Vloeren

Lampen

Accessoires

Banken

Kussens

Roede/rails

Verf

Plinten
Kasten

Glas

Tafels

Modern of klassiek
Bij ons vindt u met gemak

alles onder één dak

Kleden

Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 0492-465373 www.Driessen-Interieur.nl Mail: Info@driessen-interieur.nl

DE TIP VAN DEZE WEEK: Neem een paar foto`s mee als u naar onze winkel komt zodat wij u altijd een passend advies kunnen geven

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

MooiBoerdonk
Meld je snel aan voor Witte Gij Ut?!E-jeugd Boerdonk voorjaarskampioen
Boerdonk - Inschrijven voor de dorps-
quiz kan tot 21 juni, maar het vooruit-
zicht van een eerste concrete aanwijzing 
voor het oplossen van één van de vra-
gen, heeft er aan bijgedragen dat veel 
teams haast hebben gemaakt van hun 
aanmelding. Wil jij ook nog de eerste 
aanwijzing ontvangen? Meld je dan aan 
voor 25 mei!

Inmiddels zijn er ruim veertig deelne-
mende teams en hebben verscheidene 
teamcaptains in wording al aangege-
ven dat ze druk bezig zijn om een eigen 
topteam te formeren. Super, hoe meer 
teams, hoe groter en spannender de 
strijd zal worden op 28 juni.

Overigens breekt ook voor de organisa-
tie een spannende tijd aan. De quiz zit 
nagenoeg helemaal in elkaar. Volgende 
week presenteren zij de quiz, die zo’n 60 
A4’tjes beslaat, aan het testpanel. Naar 
gelang hun feedback wordt de quiz nog 
aangepast. Misschien zijn sommige vra-
gen of opdrachten toch wel net iets te 
moeilijk. Of juist te gemakkelijk.

Hoe ziet de quiz eruit?
De quiz bestaat uit tien rubrieken. Iedere 
rubriek kent tien vragen of opdrachten, 
die vaak ook weer zijn opgedeeld in 
subvragen of deelopdrachten. Bereid je 
maar gerust voor op een zware, drukke 
avond. De meeste vragen kun je thuis 
beantwoorden met behulp van een goe-
de internetverbinding. Maar er zijn ook 

vragen waarvoor je, met een of enkele 
leden van je team, op pad moet. 

Vorige keer werd er gemeld dat het we-
reldnieuws van het afgelopen jaar een 
plekje in de quiz heeft bemachtigd en dat 
het dus raadzaam is om een wereldwijs 
lid in het team te hebben. De tweede 
categorie die wordt onthuld is: ‘Fijn fisje 
nie’. De organisatie is daarvoor diep in 
de feesten gedoken, soms zelfs letter-
lijk, die het afgelopen jaar zijn gevierd 
in Erp, Keldonk en Boerdonk, maar ook 
daarbuiten. Heb jij dat ook gedaan? Hou 
jij wel van een feestje? Dan moeten de 
vragen in deze rubriek te beantwoorden 
zijn!

Tip van de organisatie
De ervaringen van vorig jaar en andere 
quizzen in de ons omliggende dorpen 
leren dat het heel belangrijk is om struc-
tuur in de avond te brengen. Want op 
je gemak met zijn allen de vragen be-
antwoorden is een illusie. Dan kom je 
simpelweg tijd tekort. Zorg dat je iemand 
in je team hebt, die de regie in handen 
neemt en houdt, die het overzicht be-
waart. Iemand die de taken verdeelt en 
precies weet wie met welke opdracht aan 
de slag is. Dan moet het goed komen.

Boerdonk - De laatste wedstrijd 
van het seizoen werd gespeeld te-
gen Mulo E9. Er moest door de 
kleine Boerdonkenaren gewonnen 
worden, want bij winst waren de 
jongens en meiden van de E-jeugd 
kampioen!

Ondanks het regenachtige weer 
was het erg druk langs de lijn. 
Papa’s en mama’s, opa’s en oma’s 
en andere belangstellenden waren 
naar het voetbalveld gekomen om 
de junioren aan te moedigen. De 

spandoeken werden opgehangen en 
de wedstrijd kon beginnen.

Van beide kanten wordt er volop 
gestreden om de bal. Siem Kanters 
schoot al snel raak, maar Mulo bleef 
goed partij bieden. Hierdoor moest 
de verdediging van Boerdonk steeds 
goed op blijven letten. De keepers 
van beide partijen deden goed hun 
best, maar doordat er goed werd 
samengespeeld kon Boerdonk de 
voorsprong uitbouwen naar een 5-0 
zege. De doelpunten kwamen op 

naam van Siem Kanters (2x), Pleun 
Biemans (1x) en Finn Bouw (2x). 
Namens RKSV Boerdonk aan alle 
spelers, trainers en leiders: Proficiat 
met jullie behaalde kampioenschap!

Ter ere van het kampioenschap wor-
den zowel de E-jeugd als de B-jeugd 
(najaarskampioen) een receptie aan-
geboden. Deze vindt plaats op 24 
mei vanaf 18.30 uur in de kantine 
van R.K.S.V. Boerdonk. U bent van 
harte welkom om de jongens en 
meiden te komen feliciteren.

Boerdonk E-jeugd voorjaarskampioen
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Met Popometer zadelmeting vindt u het perfecte zadel!

Een schoen moet passen - een zadel ook! Wanneer 
een zadel niet past ontstaan er ongezonde druk-
punten...met andere woorden zadelpijn! De Po-
pometer maakt het mogelijk door middel van een af-
druk van de zitbeenderen, de juiste en dus gezonde 
zithouding met laser op een zadel te projecteren.

Op deze manier is het relatief gemakkelijk om met 
één blik vast te stellen of een zadel bij de anato-
mie van de fietser past of niet. 

Dit eenvoudige en vakkundige zadeladvies overtuigt elke klant en laat een 
professionele indruk achter. Voor de fietser is het echter nog veel belangrijker 
dat de aanschaf van een verkeerd zadel wordt voorkomen. Zo kunnen zit- of 
zadelproblemen ongeacht de fietsafstand worden vermeden.

Met de speciaal ontwikkelde zadel-advies-software kan snel het passende 
zadel gevonden worden. De probleemanalyse en klantenwensen worden 
eenvoudig opgenomen. Op deze manier worden alle vragen en problemen 
over het thema zadels in één keer opgelost... 

Voor de meting gaat de klant op de Popometer-stoel met druk-board zitten. 
Hierdoor worden de zitbeenderen duidelijk op het druk-board zichtbaar 
(kleding kan bij de meting aangehouden worden). De afdrukken van de zit-
beenderen worden met een stift gemarkeerd en op de lasermodule geplaatst. 
Met de lasermodule worden nu de drukpunten gefixeerd. Met behulp van het 
sjabloon kan de afstand tussen de zitbeenderen bepaald worden om die ver-
volgens op het zadel te projecteren.

De maten van de klant kunnen gemakkelijk afgelezen en in de software in-
gevoerd worden voor de verdere advisering.

Wilt u dit zelf ervaren? Neem dan contact met ons op.
Nu 10% korting

Isa (8) en Fleur (9) in 
actie voor Lima Huis

Beek en Donk - Toen Isa en Fleur 
hoorden dat het Lima Huis hulp no-
dig had, was hun interesse meteen 
gewekt. Het Lima Huis is een heel 
bijzonder huis waar kinderen met een 
verstandelijke beperking kunnen ver-
blijven. 

Helaas kan het Lima huis niet op de 
huidige locatie blijven en zal er een 
nieuw huis gebouwd moeten wor-
den. Het plan hiervoor is compleet, 
het enige wat nog ontbreekt zijn de 
centjes. Vandaar dat het Lima huis een 
crowdfund actie op heeft gezet, waar 
iedereen aan mee mocht werken.

Isa en Fleur zijn in gesprek gegaan 
met de juf en directrice van hun 
school ‘t Otterke. Hun plan was om 
statiegeld bonnetjes te verzamelen. 
Vanuit school kwam meteen me-
dewerking, waarop de dames een 
presentatie hebben gegeven in de 
klassen en prachtige brievenbussen 
gemaakt hebben, waar iedereen die 

wilde helpen hun bonnetje(s) konden 
inleveren.

De dametjes hebben zich vol over-
gave ingezet en kregen nog spontaan 
de hulp aangeboden van supermarkt 
PLUS in Beek en Donk, waar ze ook 
een brievenbus neer mochten zetten. 
Op vrijdag 16 mei zijn ze alle bonne-
tjes gaan verzamelen en hebben deze 
ingeleverd bij de supermarkten. Vol  
trots konden zij concluderen, dat dank 
zij de hulp van velen, er een bedrag 
opgehaald was van €145,00. 

Dit geld hebben ze dezelfde avond 
gedoneerd aan het Lima Huis. Mede 
dank zij de hulp van deze twee dap-
pere dames, heeft het Lima Huis het 
bedrag wat ze moesten verzamelen 
om verder te kunnen met het bouwen 
van het nieuwe Lima Huis, behaald. 
De dames zullen in de toekomst dan 
ook zeker een kijkje gaan nemen op 
de nieuwe locatie. Deze dames mo-
gen terecht trots zijn op zichzelf!

Communieviering in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout 

Laarbeek - Tijdens vier druk bezochte 
eucharistievieringen werd zondag aan 
81 kinderen de eerste heilige com-
munie uitgereikt. De kinderen waren 
goed voorbereid. 

Door de voorbereidingsavonden, een 
speurtocht door de kerk en de eu-
charistievieringen (gezinsvieringen), 

hebben zij dit schooljaar kennis ge-
maakt met de basis van het katholieke 
geloof. 

Afgelopen zondag was het dan ein-
delijk zo ver en kregen de kinderen 
hun eerste heilige communie. Het 
weer was geweldig en de communi-
canten straalden. De kinderen zagen 

er allemaal wondermooi uit. Bij menig 
jongen was het haar stijf van de gel en 
bij vele meiden waren prachtige haar-
creaties gemaakt. Na de communie-
viering ging iedereen naar huis waar 
de meesten nog een gezellig feestje 
vierden, mede gesteund door prachtig 
weer. 

De communicanten uit Beek en Donk 

 De communicanten uit Mariahout De communicanten uit Lieshout

Fotograaf: Joost Duppen

Werkzaamheden De Goorloop en speelterrein 
De Ratel in wijk De Voorbeemd in Beek en Donk
Beek en Donk - De gemeente Laarbeek 
is afgelopen week gestart met de rea-
lisatie van een nieuw stuk ecologische 
verbindingszone langs de Goorloop 
in Beek en Donk. Hiermee worden de 
doelen natuurontwikkeling, waterber-
ging en extensieve recreatie gecombi-
neerd. 

Wat gaat er gebeuren?
“Aan de noordzijde van woonwijk de 
Voorbeemd wordt een kleinschalig 
akkerlandschap met diverse sloten, 
poelen en houtsingels gerealiseerd. 
Hierdoor verbetert het leefgebied voor 
diverse flora en fauna. De nadruk ligt 
daarbij op het creëren van een ge-
schikte leefomgeving voor onze am-
bassadeurssoort de patrijs en andere 
akkervogels. Dit is het derde gebied in 
Laarbeek dat speciaal voor deze vogels 
wordt ingericht”, volgens wethou-
der Meulensteen. De waterberging 
wordt gerealiseerd in nieuwe sloten 
en poelen. Daarnaast zal er een grote 
overstortleiding gemaakt worden. Via 
deze buis kan een groot deel van het 
regenwater gebufferd worden, voor-
dat het in de Goorloop terechtkomt. 
Door het water tijdelijk op te slaan in 
het landschap en de overstortleiding, 
voorkomen we dat het landschap ver-
der verdroogt.

Het natuurgebied wordt geen nieuw 
wandelgebied. Om de natuurwaarden 
te beschermen, mag er namelijk alleen 
aan de zijkanten van het plangebied 
gewandeld worden. Van daaruit zal 

echter wel een gevarieerd kleinschalig 
landschap zichtbaar zijn. 

Tegelijkertijd met bovenstaande werk-
zaamheden, wordt het speelveld van 
de Ratel aangepakt. Het bestaande 
drainagesysteem wordt vervangen. 
Hierdoor wordt het terrein een stuk 
droger, wat het speelplezier ten goede 
komt. De aanwezige speeltoestellen 
blijven behouden. 

Planning
De werkzaamheden worden uitge-
voerd door aannemer Jan Selten BV uit 
Uden. Er wordt niet verwacht dat aan-
wonenden er last van hebben, omdat 
de meeste transportbewegingen via 
de Pater de Leeuwstraat gaan. Naar 
verwachting zijn de werkzaamheden 
rond de bouwvak klaar, met uitzon-
dering van het aanbrengen van de be-
planting. Dit gebeurt in het najaar. 

Van Schijndel 
Dé woonwinkel

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

Het terrein nabij De Goorloop

Isa en Fleur verzamelden lege flessen voor het goede doel
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Samen sterker

De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online.
U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas kunnen aanvragen. Of kort 
voor vertrek een reisverzekering afsluiten. Daarom staan veel van onze 
diensten ook online voor u klaar. Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt.
Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of download onze apps

Slim sparen met Rabo PeriodeSparen.
Heeft u uw spaargeld niet direct nodig? Met Rabo PeriodeSparen ontvangt u een
hogere rente dan bij Rabo InternetSparen, omdat u uw geldopnames 30 of 90 
dagen van tevoren aankondigt. Slim, als u spaart voor een grote aankoop.
Start met PeriodeSparen op rabobank.nl/periodesparen

Ontdekken, ontmoeten en beleven tijdens de Roefeldag.
De leerlingen uit groep 8 van alle basisscholen in Gemert-Bakel bezoeken bedrijven, 
instellingen en verenigingen  om een kijkje te nemen achter de schermen. Een leuke 
manier om kinderen kennis te laten maken met verschillende beroepen. 
Wij ondersteunen de Roefeldag en ontmoeten de kinderen graag!

Met onze online 
diensten kunt u meer 

dan u denkt.

Hogere 
spaarrente 
ontvangen

door uw 
opnames te 
plannen.

Samen roefelen 
op 5 juni bij Rabobank 

Peel Noord.
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Natuurlijk Laarbeek

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Bouwende Grasmus
Deze grasmus heb ik gefotografeerd 
in de buurt van het kanaal bij Beek 
en Donk. Iedereen kent het gezegde: 
In mei leggen alle vogels een ei. Ook 
deze grasmus was ijverig bezig een 
nestje te bouwen. Hij plukte steeds 
langs de slootkant een sprietje droog 
gras en vloog dan naar een plekje ver-
scholen in de braamstruiken om er zijn 
nestje te bouwen.

Ik ben eerst op een wat grotere af-
stand gaan staan met mijn camera op 
statief om de grasmus aan mij te laten 
wennen, en ben toen om de paar mi-
nuten iedere keer een stapje dichterbij 
gegaan. Na ongeveer een uurtje was 
ik dichtbij genoeg om deze foto te 
kunnen maken zonder dat de grasmus 
zich iets van mij aantrok en ik hem dus 
niet verstoorde bij zijn bezigheid.

De grasmus is een zomergast die ieder 
voorjaar vanuit Afrika bezuiden de 
Sahara naar hier vliegt om bij ons te 
broeden. Het mannetje komt het eerst 
terug uit Afrika en bouwt dan alvast 

enkele nestjes waaruit het vrouwtje 
later kan kiezen. Bevallen de nestjes 
niet bij het vrouwtje dan bouwt ze als-
nog haar eigen nestje. Onvoorstelbaar 
dat zo’n klein vogeltje ieder jaar die 
zware tocht vanuit Afrika maakt zo-
dat wij er hier in ons Mooie Laarbeek 
weer van kunnen genieten!

Komende zondag is het de laatste 
keer deze maand dat mijn expositie 
nog geopend is in de Heemkamer van 
Aarle-Rixtel, dus ik hoop dan nog vele 
lezers te mogen begroeten en wat bij 
te kletsen onder het genot van een 
hapje en een drankje.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Kanaal bij Beek en Donk

Dauwtrappen in Aarle-Rixtel

39e Fiets4Daagse De Peel 

Kikkerconcert bij IVN Laarbeek

Aarle-Rixtel - Vroeger stonden de 
mensen op Hemelvaartsdag bij zons-
opkomst op om zingend en bloots-
voets op het gras te dansen, vandaar 
de term ‘dauwtrappen’. De dauw op 
het gras zou een zuiverende werking 
hebben en zou terug te voeren zijn 
op een eeuwenoud gebruik om het 

meifeest en de heropleving van de 
natuur te vieren. 

Op de komende Hemelvaartsdag la-
ten zij deze oude tijden weer herle-
ven en trekken ze er samen op uit om 
van de frisse buitenlucht en de om-
ringende akkers, velden en natuur te 

genieten, samen met GezondBezig! 
en Folkloregroep ‘Dikkemik’. Ze 
vertrekken om 7.00 uur vanaf de 
Kouwenberg en komen op het einde 
van de tocht samen bij het paviljoen 
van het O.L.Vrouwegilde aan de 
Hagelkruisweg. Iedereen is van harte 
welkom, deelname is gratis.

Laarbeek - De 39e Fiets4Daagse De 
Peel vindt dit jaar plaats van dins-
dag 15 juli tot en met vrijdag 18 juli. 
Aan deze 4-daagse doen elk jaar veel 
Laarbekenaren mee. Dit is de eerste 
week van de basisschoolvakantie in 
deze regio. Startplaatsen zijn Deurne, 
Meijel, Stiphout en Weert.

Deze meerdaagse fietstocht heeft van 
de Stichting  ‘Nederlandse Toer- en 

Fietsunie’ (NTFU) in 2012 de hoog-
ste kwaliteitsstatus van drie sterren 
toegekend gekregen. Deelnemers 
kunnen per dag kiezen uit toch-
ten van 30, 45 of 60 km. De routes 
gaan door en rond het Brabantse- 
en Limburgse Peelgebied, de schit-
terende Limburgse Maasvalleien, 
de Brabantse Kempen en zelfs over 
grondgebied van Belgisch Limburgs. 
De 30 km is bij uitstek geschikt voor 

gezinnen met kinderen en voor oude-
ren. 

Voorinschrijving voor deelname voor 
vier dagen met een korting van €2,00 
per persoon is mogelijk van1 Mei tot 
9 juli. Inschrijving kan via de website; 
www.fiets4daagsedepeel.nl. Voor na-
dere inlichtingen: P. Dekkers, tel. 06-
49421923 of 
stiphout@fiets4daagsedepeel.nl.

Laarbeek - IVN Laarbeek houdt zondag 
1 juni van 12.00 tot 18.00 uur diverse 
activiteiten op het IVN terrein in ‘de 
Bimd’ aan de Beekseweg in Aarle-
Rixtel. Volg de borden IVN Laarbeek en 
via een zandpad wordt het IVN gebouw 
‘De Bimd’ eenvoudig bereikt. Er is vol-
doende parkeergelegenheid aanwezig. 

Met deze activiteit schenkt het IVN ook 
dit jaar in het kader van de Laarbeekse 
Juni Watermaand extra aandacht aan 
de waarde van water. 

Na het succes van voorgaande jaren wil 
het IVN het Kikkerconcert in ‘de Bimd’ 
ook dit jaar weer tot een geweldig ‘na-
tuurmoment’ maken. Bij het juiste weer 
laten veel groene kikkers van zich ho-
ren. Dit ‘gekwaak’ zal worden afgewis-
seld met de klanken van 3 muziekgroe-
pen. De muziek tussen 12.00 en 14.00 
uur wordt verzorgd door ‘Binderin’. 
Deze groep bestaat uit muzikanten die 
ongedwongen, vrij, zonder pretenties, 
maar altijd samen en met plezier muziek 
maken als drijfveer hebben. Hun wor-
tels liggen in Binderen bij Helmond. Van 
14.00 tot 16.00 uur muziek van ‘Gipsy 
Mood’, een sextet die de enorme lol 
die je aan muziek kunt beleven steeds 
weet uit te stralen. Met een luchtige 
presentatie van hun ‘wereldmuziek’ we-
ten ze een optreden breed toegankelijk 
en tegelijkertijd verrassend te houden. 
Tot slot van 16.00 tot 18.00 uur ‘The 
Feliciano’s’, een leuke band die blue 
Grass, Folk en Country speelt. Een echte 
gezelligheidsband.  

In de IVN tuin is door Laarbeekse vrij-
willigers tijdens NL-Doet een blotevoe-
tenpad aangelegd. Dit pad wordt tijdens 
het kikkerconcert officieel geopend. Op 
het terrein van het IVN bevindt zich een 
onlangs gerenoveerde poel. Speciaal 
voor de jeugd zijn er hier verschillende 
wateronderzoekjes en proefjes gepland. 
Natuurlijk gaan ze met een schepnet 
de poel op waterbeestjes monitoren. 
Het IVN heeft een prachtige loopbrug 

over de poel zodat ze nog beter kunnen 
‘slootje prutten’. Tevens is er poppen-
kast over de kikker in het speciale pop-
penhuis door twee unieke personen.

In het IVN gebouw wordt een foto-
tentoonstelling gehouden over natuur 
in Laarbeek. Alle foto’s, die door le-
den van de IVN Natuurfotowerkgroep 
‘Kiek Nou’ zijn gemaakt, maken duide-
lijk hoe mooi Laarbeek is. Rondom de 
poel komen een aantal kraampjes waar 
informatie kan worden verkregen over 
de diverse werkgroepen binnen IVN 
Laarbeek zoals o.a. de waterwerkgroep, 
IVN vogel-werkgroep ‘de Ortolaan’, 
jeugd-IVN en de florawerkgroep. 

Dit jaar zal er voor het eerst bij de Bimd 
een creatieve- en natuurmarkt plaats-
vinden op het voorterrein. Gedurende 
het voorjaar is er in de IVN tuin een 
insectenmuur gemaakt. Een gespecia-
liseerde IVN gids zal uitleg geven over 
deze insectenmuur. 

Alleen deze ligging van het IVN terrein 
is al een bezoek meer dan waard. Het 
terrein heeft de afgelopen jaren een me-
tamorfose ondergaan en is nog ‘natuur-
lijker’ ingericht.  Vanuit de schitterend 
bij de poel gelegen theeschenkerij kun 
je genieten van de muziek en de pro-
ducten van de theeschenkerij en her-
kennen dat de omgeving van de Beemd 
duidelijk maakt dat Laarbeek met recht 
‘Waterpoort van de Peel’ is.  Meer info 
is te vinden via www.ivn.nl/afdeling/
laarbeek/activiteiten/kikkerconcert. 

Archieffoto 2013 

Fotograaf: Mark Barten 

“Deze foto heb ik op maandag 12 mei 
gemaakt. Naast natuurfotografie is het 
fotograferen van ijsvogels een passie 
van mij. Vorige week werd ik beloond 
met dit bijzondere tafereeltje.

Deze twee ijsvogels zijn aan het paren. 
Dit is een erg bijzonder moment, wat 
niet veel mensen te zien krijgen. Daar-
om wil ik het ook graag delen met de
rest van Laarbeek.

Op dit moment zijn deze ijsvogeltjes 
alweer bezig met het tweede broedsel. 
De eerste zes jongen zijn afgelopen 
week uitgevlogen. Meestal lukt het ze 
om drie keer per jaar een nestje uit te 
broeden. Hopelijk gaat dat ook dit jaar 
weer lukken.” 

Ingezonden door: Michel Elbers

Mooi Gespot

webdesignhuisstijl
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OPEN HUIS
Mariëngaarde
 zaterdag 31 mei 
 13.00 - 16.00 uur 
• Rondleiding door het gebouw en een 

kijkje achter de schermen

• Informatie over kleinschalige woningen 

• Informatie over groepswoningen

• Informatie over huurappartementen 

 en -studio’s

• Informatie over vrijwilligerswerk

Kom een kijkje nemen bij Mariëngaarde 
tijdens het Open Huis. Dit is een unieke 
kans. Wanneer de bewoners bij ons zijn 
ingetrokken zijn deze woningen niet meer 
voor het publiek toegankelijk vanwege het 
wooncomfort en privacy. 
Tot ziens op 31 mei.

U kunt parkeren op het centrale parkeerterrein.

Mariëngaarde • Bosscheweg 20
5735 GV Aarle-Rixtel • T 0492 348 111

www.zorgboog.nl

U kunt parkeren op het centrale parkeerterrein.U kunt parkeren op het centrale parkeerterrein.

KBO Lieshout op braderie en samen uit eten
Lieshout - KBO Lieshout heeft weer 
diverse activiteiten op de planning 
staan. Zo vindt op Tweede Pinksterdag 
(9 juni) de traditionele braderie in 
Lieshout plaats, waar de KBO-afdeling 
ook met een kraam aanwezig is. 
Daarnaast staan nog een gezamenlijk 
etentje en een bezoek aan Museum De 
Kluis op het programma.  

KBO Lieshout op braderie
Tweede pinksterdag, 9 juni is de tradi-
tionele braderie in Lieshout. De KBO 
afdeling is er met een kraam aanwe-
zig. Ook de KBO jeu de boules club 
is van de partij. Leden van deze club 
gaan pannenkoeken bakken die voor 
een euro te koop zijn. KBO Lieshout 
geeft bezoekers op deze dag informa-
tie over de vereniging. Welke activi-
teiten zijn er? Wat doet de vereniging 
aan het behartigen van de senioren-
belangen? En welke voordelen zijn er 
allemaal bij een lidmaatschap? Neem 
eens een kijkje bij de kraam van KBO 
Lieshout.

Samen uit eten op 24 juni
Op dinsdag 24 juni gaat KBO 
Lieshout weer samen uit eten. Om 
18.00 uur worden de gasten ver-
wacht bij Wokrestaurant Mandarin in 
Mariahout. Ga gezellig mee, maak een 
praatje terwijl u bij de bakplaat wacht 
en geniet van zelfgekozen gerechten. 
De kosten zijn 16 euro per persoon. 
Daar is een consumptie bij inbegrepen. 
Heeft u geen vervoer? Geen nood, 
meld het bij de Inloop, vervoer wordt 
dan geregeld. 

Museum de Kluis
De Kluis van Huize Padua is een museum 
over psychiatrie. Op donderdag 17 juli 
gaat de Lieshoutse Seniorenvereniging 
er een bezoek brengen. Deelnemers 
worden om 14.00 uur verwacht. Na de 
inleiding over psychiatrie en het ontstaan 
van Huize Padua wordt de tentoonstel-
ling bekeken. Eventueel kan men nog 
met een gids een wandeling over het 
terrein maken. Er volgt nog nadere infor-
matie. Aanmelden kan al bij de Inloop. 

Inloop
Bij de Inloop kunnen inwoners terecht 
om zich op te geven voor activiteiten, 
met vragen en ideeën of zomaar voor 
de gezelligheid. Dit is iedere dinsdag-
ochtend van 10.00 tot 11.30 uur in het 
Dorpshuis in Lieshout. Sinds de zomer-
klok is er ook elke dinsdagavond een 
Inloop van 19.00 tot 20.00 uur. Loop 
gewoon eens binnen.

Geslaagde dagexcursie naar Volendam en Marken op dinsdag 13 mei 

Wie kent deze man en vrouw nog?  
   
Weet jij het antwoord? 
Laat het weten aan de 
redactie van MooiLaar-
beek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl 
of telefonisch via 06-
51978426. Wie weet is 
jouw antwoord hier volgen-
de week te lezen!

Op de foto van vorige week 
kwamen diverse reacties 
binnen. Enkele hiervan:

Hoi,
Wie kent ze niet? Iedereen in Ale kent ze. 
Henk van Hout  (Henk de kei ) geboren in Beek en Donk, Mien van Hout-Dieperink 
geboren in Geleen en zoon Twan van Hout
. Adres: Bosscheweg 82 Aarle-Rixtel. Daar woont zoon Twan nog.
Gr Thea

De foto deze week in De MooiLaarbeekKrant is de moeder, opa en oom van mijn lieve 
vriendin Kyra. De mensen op de foto is de familie van Hout. Wilma, Henk en Twan 
van Hout! Oprichters van de libarator harley club, voor hun tankstation en ouderlijk 
huis op de Bosscheweg.
Groetjes Marieke Daelmans
Aarle-Rixtel

Deze familie komt uit Aarle-Rixtel. Fam 
van Hout, wereldberoemd  in Aarle-
Rixtel en verre omgeving! Dit vanwege 
de Harley club en garage met benzine-
pomp. Op de foto staan Mien, Henk en 
Twan. 
Groetjes Karin van den Heuvel

Telefonische reacties kwamen binnen 
van Maria Verhoeven, dhr Swinkels, 
mevr van Lankveld, Johan Verschuren, Wout Smits en Yvonne Meinhardt.

Historische beelden

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...

Pip is een Engelse Cocker en een 
schat van een hondje. Haar grootste 
hobby is knuffelen, dat doet ze het 
liefst de hele dag. Helaas heeft Pip 
in haar jonge leventje niet de kans 
gekregen veel te leren of ervaringen 
op te doen.  Ze loopt goed mee 
aan de riem, maar schrikt soms van 

onverwachte geluiden. Met haar zindelijkheid maakt ze in de opvang goede 
vorderingen, maar haar nieuwe baas zal hier nog wel extra aandacht aan 
moeten geven. Beschikt u over de tijd en ervaring Pip op een positieve manier 
verder op te voeden, dan beloont Pip u graag met veel liefde en vrolijkheid.

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

Naam:        Pip
Leeftijd:     2 jaar
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Jolijn Hendrix, 
uw professionele thuiskapster

Advertorial

Bent u op zoek naar een goede 
thuiskapper met dezelfde kwaliteit 
en persoonlijke aandacht zoals u 
die in een betere kapsalon krijgt? 
Dan bent u bij Jolijn Hendrix aan 
het juiste adres! 

Voor zowel uw haar als make-up 
kunt u bij Jolijn terecht. Na het 
afronden van haar opleiding tot 
Topstyliste aan het IMKO college 
te Eindhoven heeft ze de afgelopen 
jaren ervaring opgedaan in verschil-
lende kapsalons en volgt ze nu nog 
steeds cursussen om van de nieuw-
ste trends op de hoogte te blijven. 

Voor extra informatie of het maken 
van een afspraak kunt u altijd bellen, 
of een kijkje nemen op de website.

Prijzen:
Haar:
Knippen   €10
Blockhead  €16
Föhnen   €15
Kleurspoeling  €18
Uitgroei verven  €20
Volledige verving  €25 
Lang haar toeslag  €10 
Highlights scalp  €17.50
Highlights gehele haar  €30
Lang haar toeslag  €7.50
Maskerbehandeling €5
Masker Orofluido  €7.50 
Opsteken   v.a. €20

Make-Up:
Basis make-up  €15
Avond make-up  €25

Specials en Arrangementen:
Wenkbrauwen epileren €10
Bruidsmake-up incl proef €85
Bruidskapsel incl proef €90
Bruidskapsel en make-up €160
Bruidsmeisje opsteken €25
Make-up bruidsgast €25

Kapsones | Jolijn Hendrix | Tel. 06-54718353 |   www.kapsonesaanhuis.nl 

Koppelstraat 7,  Beek en Donk
06-40098040

www.boschmantaxaties.nl

Het wordt tijd. Al weer zes jaar geleden 
is de buitenboel geschilderd en de glans 
is er  vanaf. Zelf doen is geen optie: de 
vensterbank waar ik twee maanden 
geleden aan begon is nog steeds niet 
afgelakt. Een oude wet: denk je dat je 
tijd hebt om te klussen, loopt het ineens 
storm met opdrachten. We gaan het 
uitbesteden.
Een paar offertes van Laarbeekse schil-
ders verder, kiezen we voor Hans van 
Boksel. Buurtgenoot uit de Kerkstraat, 
en, net als ik, een zelfstandige zonder 
personeel. Want één ding geleerd: be-
drijven met personeel zijn sowieso een 
slag duurder. En dat geldt niet alleen 
voor mijn zaak.
Hier werken, is hier koffi edrinken en 
hier buurten. Wat wordt er niet be-
sproken? Kinderen, groenteteelt, wat te 
doen als je huis afbrandt: het is de revue 
allemaal gepasseerd. 
Vraagt Hans op een dag: “Zeg André, 
hoe zit dat nou met  taxaties, want als 
je je huis verkoopt kan de makelaar dat 
toch ook taxeren? Is dat dan niet dub-
bel? ” 
“Goeie vraag”, zeg ik, “want veel 
mensen die hun huis hebben verkocht 
zijn verrast als ik bel om een afspraak 
te maken. Ze denken dan inderdaad dat 
het dubbelop is, maar voor een fi nan-
ciering is het echt noodzakelijk dat er 
een onafhankelijke taxatie wordt uitge-
bracht. Niet omdat die makelaar niet te 
vertrouwen zou zijn, maar er spelen be-
langen en je moet het zo zuiver mogelijk 
houden. De taxatie moet dus gebeuren 
door iemand die totaal niet is betrokken 
bij de verkoop of fi nanciering. Boven-
dien staat het de koper vrij om een tax-
ateur uit te kiezen, als hij of zij de juiste 
papieren maar heeft”. “Duidelijk”, zegt 
Hans, “dáár moet je eens een stukje 
over schrijven”. Bij deze.       

Graag tot ziens

AED-apparaat op ‘De Hei’

Beek en Donk/Mariahout - Het 
team van Stichting AED Alert 
Laarbeek heeft maandag in sa-
menwerking met buurtvereniging 
‘De Hei’ een nieuwe kast met 
AED geplaatst in dit gebied. Het 
apparaat is inmiddels opgenomen 
in het AED-netwerk van Laarbeek.

Middels deze weg wil 
Buurtvereniging ‘De Hei’ alle do-
nateurs en vrijwilligers  hartelijk 
bedanken voor hun inzet. Zonder 
hun steun was dit initiatief niet 
mogelijk!

Roy van Melfoort genomineerd voor ‘Uitblinker 2014’
Mariahout – De 20-jarige Roy 
van Melfoort, student MBO 
Verpleegkunde op het ROC 
Ter Aa, is één van de vier kan-
didaten van deze school voor 
‘Uitblinker 2014’. De kandidaat 
met de meeste stemmen gaat 
naar de landelijke finales. 

“Enthousiast, leergierig, aan-
dachtig en deelt alles”, zeggen 
de docenten, cliënten en begelei-
ders over Roy. “Hij smeedt snel 
een band. Zorgt dat hij op de 
hoogte is – en is meestal al drie 
stappen verder dan je denkt te 
kunnen verwachten.”

Naast zijn opleiding helpt Roy 
ook als vrijwilliger in Afrika, waar 
hij in het ziekenhuis doet wat hij 
kan, wanneer het kan. Hij ver-
richt er veel handelingen die ver-
pleegkundigen daar niet onder 
de knie hebben. 
Roy ziet zichzelf over een paar 
jaar het liefst terug op de am-
bulance. Daar waar de actie is 
en waar hij mensen kan helpen. 
Of dat nu hier is of in het bui-
tenland. 

Stemmen
Help jij Roy mee naar de landelij-
ke finales? Daar strijden over een 
aantal weken 46 ‘Uitblinkers’ te-
gen elkaar. Stemmen kan op 
www.uitblinker.roc-teraa.nl.

Roy van Meltfoort

Jaarlijkse Pelgrimsrit MTC 
Mariahout

Opbrengst collecte Longfonds 2014 

Mariahout - De Motor Toer Club 
Mariahout houdt zondag haar 
jaarlijks terugkerende Pelgrimsrit. 
Deze motortoertocht met een 
lengte van ongeveer 225 kilome-
ter loopt dit keer door Midden- en 
Noord-Oost Brabant.

Alle motorrijders zijn welkom om 
deel te nemen aan deze tocht. De 
route is alleen digitaal verkrijgbaar 
voor Garmin navigatiesystemen.

Vooraf inschrijven is gewenst, 
maar niet noodzakelijk. Inschrijven 
voor deze Lootrit (10 punten) kan 
van 9.00 tot 11.00 uur bij Café-
Restaurant De Pelgrim, Mariastraat 
21, Mariahout. Het inschrijfgeld 
bedraagt €6,00, dit is inclusief een 
consumptie. Voor meer info kun je 
terecht bij Neel Daniëls, tel. 0499-
422638.

Lieshout - In mei werd er gecollec-
teerd voor het Longfonds (voor-
heen Astma Fonds). De opbrengst 
van de collecte in Lieshout be-
droeg €790,11. 

De organisatie dankt iedereen 
voor de bijdrage en de collectan-
ten voor hun inzet. Hiermee kan 
het Longfonds blijven strijden te-
gen longziekten en onderzoek fi-
nancieren om kapotte longen te 
repareren. Want gezonde longen 
zijn van levensbelang.

Porto kost € 995,-
(tijdelijke actieprijs)

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
Smash
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Lea H

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

MAATJE MEER
X-two
Samoon
No secret
Open end

KINDERKLEDING
Vingino
Baker bridge
Cks EN NOG VEEL MEER!

€ 16,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 15,95

€ 17,95
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

Zwembad De Neul staat op het gebied van zwemlessen hoog aangeschreven. 
Meer dan 600 kinderen halen ieder jaar hun zwemdiploma’s ABC in zwembad 
De Neul. Het zwemniveau van de kinderen is, na het behalen van het diploma, 
aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Het mag duidelijk zijn dat wij hier trots op 
zijn en er alles aan doen om dit niveau te behouden.
Wij bieden verschillende mogelijkheden aan.

Zwemles mogelijkheden

 
Lesdagen
maandag en donderdag  tussen 15.45-18.45 uur
woensdag en zaterdag  tussen 15.45-18.00 uur
De minimale leeftijd is 4 jaar. We beginnen met het watervrij maken van de 
kinderen en vervolgens met het aanleren van de verschillende zwemslagen 
en vaardigheden. Hierbij gebruiken we drijfmiddelen. Bij het aanleren van de 
zwemtechnieken starten we eerst met de beenslagen, daarna leren we de com-
plete zwemslagen aan. Bij voldoende beheersing van deze zwemslagen stro-
men de kinderen door naar het diepe bad, waar verder wordt geoefend tot aan 
het A-diploma. De kinderen zwemmen in groepen van ca. 10 kinderen.
De zwemlessen duren 45 minuten. 

 

Lesdagen
dinsdag en vrijdag  tussen 15.45-18.00 uur
De minimale leeftijd is 5 jaar. Wij geven de lessen zonder het gebruik van drijf-
middelen. Om dit mogelijk te maken zijn de groepen niet groter dan 8 kinderen 
per lesgroep in het instructiebassin. In het diepe bassin kan het aantal leerlin-
gen iets hoger zijn. Wij werken tijdens de lessen met veel verschillende soor-
ten materialen. Tijdens de lessen spelen we in  op de belevingswereld van de 
kinderen. Het aanleren van de diverse zwemtechnieken vindt plaats in een wat 
andere volgorde dan tijdens de standaard zwemlessen met drijfmiddelen. De 
opbouw van de lessen wijkt door deze opzet wat af van de standaard lessen. 
Het uiteindelijke resultaat van het behaalde A-diploma is gelijk.
De zwemlessen duren 45 minuten. 

 

Lesdagen
• vrijdag van 14.00-15.30 uur • vrijdag van 16.30-18.00 uur
• zaterdag van 08.15-09.45 uur  • zaterdag van 11.00-12.30 uur
• zaterdag van 12.30-14.00 uur
De minimale leeftijd is 5 jaar. Ook hier beginnen we met het watervrijmaken 
van de kinderen en vervolgens met het aanleren van de verschillende zwem-
slagen en vaardigheden. Hierbij gebruiken we drijfmiddelen. Bij het aanleren 
van de zwemtechnieken starten we eerst met de beenslagen, daarna leren we 
de complete zwemslagen aan. Bij voldoende beheersing van deze zwemslagen 
stromen de kinderen door naar het diepe bad, waar verder wordt geoefend tot 
aan het A-diploma. De kinderen zwemmen in groepen van ca. 8 kinderen.
De zwemlessen duren 1 ½ uur.

Zwembad De Neul, 
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

telefoon (0413) 477409, 
info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, 

Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

Zwemlessen

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids

•  Begeleidend zwemmen en water-
gymnastiek voor ouderen

• Combi - Fit
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen

B. STER LESSEN 

A. STANDAARD LESSEN 

C. TURBO LESSEN

Aanmelden
Inschrijven, waarvoor wij € 13,25 vragen, kan aan de balie van het zwembad 
tijdens de openingstijden van het recreatief zwemmen. Schrijf je vóór 4 juni in, 
dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen.
Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie hierover bij een van onze 
medewerkers of kijk op onze homepage.

Nieuwe uitgave Heemkundekring ’t Hof van Liessent
Lieshout - Al jaren werd er aan ge-
werkt en nu is het dan eindelijk zo ver. 
Op 1e Pinksterdag, 8 juni, zal tijdens 
het Dialectenfestival de nieuwste uit-
gave van Heemkundekring ’t Hof van 
Liessent te koop zijn aan de kraam van 
de Heem. Het boekje draagt de titel: 
‘Wor ’t bröske zit, dés veur’ en bevat 
een groot aantal spreekwoorden en 
gezegden uit Lieshout en directe om-
geving. 

Het eerste exemplaar van het boekje 
zal worden uitgereikt op vrijdagmid-
dag vóór het dialectenfestival, 6 juni, 
tijdens de dialectenbijeenkomst voor de 
jeugd in de grote zaal van het Dorpshuis 
in Lieshout. Het boekje wordt uitge-
reikt aan mevrouw Annie Merkelbach-
Swinkels, die jarenlang deel uitmaakte 
van de werkgroep ‘Dialecten’ van de 
Heemkundekring. Vanaf het begin 
werkte zij mee aan de verzameling, maar 
zij heeft vanwege haar hoge leeftijd af-
scheid genomen van de werkgroep. 

De werkgroep Dialecten zou het jammer 
vinden als de hele verzameling spreek-
woorden en gezegden in het archief zou 
verdwijnen en niet beschikbaar zou zijn 
voor de bevolking. Daarom is de keuze 
gemaakt de spreekwoorden in boek-
vorm uit te geven. Het boekje krijgt 
een bijzondere waarde, vanwege de 
vele tekeningen bij de spreekwoorden. 
Deze leuke tekeningen zijn gemaakt in 
juni 2013 door de leerlingen van (des-
tijds) groep 6 van de Mariabasisschool 
en laten op een mooie manier zien hoe 
de kinderen de spreekwoorden interpre-
teren. 

De leden van de werkgroep Dialecten 
- Tineke van Hout, Nelleke van 
Vlokhoven, Annie Hurks, Martien van 
den Heuvel, Martin van den Tillaar, 
Jeanne Franke en Nelly de Groot – zijn 
trots op deze nieuwe uitgave. De bij-
eenkomst in het Dorpshuis is slechts 
toegankelijk voor de leerlingen van de 

basisscholen en enkele genodigden. 
Op het Dialectenfestival is uiteraard ie-
dereen van harte welkom. Voor de prijs 
van €6,00 is het boekje daar te koop. 
Na het festival is dit verkrijgbaar op de 
Heemkamer, die elke woensdag ge-
opend is. 

Voor meer informatie verwijzen zij naar 
het secretariaat van Heemkundekring 
’t Hof van Liessent: Nelly de Groot-
Cooijmans, Deense Hoek 17, 5737 PB 
Lieshout. Tel. 0499-422326. Of mail: 
info@hofvanliessent.nl.

Gezellig samen eten in Mariahout

Mariahout - Met de spontane hulp 
van een viertal vrijwilligsters heeft de 
werkgroep ‘Alleengaanden’ (Zorg om 
het Dorp) afgelopen zaterdag, een di-
nertje georganiseerd voor alleengaan-
den in het Buurthuis van Mariahout. 

27 Dames en heren gingen in op de 
uitnodiging en genoten van een voor-
treffelijk en gezellig diner. Later in het 
jaar hopen ze dit nogmaals te kunnen 
organiseren, want eten is toch lekker-
der als je dat samen kunt doen! Men 

wil dan ook bij deze, Toos, Truus, Ria 
en Jeanne hartelijk danken voor hun 
inzet en het Buurthuis voor de onder-
vonden medewerking. 

   

 

Gezellig samen eten in 
het Buurthuis
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Real Madrid kan komende zaterdag ‘hun zo vurig 
gewenste’ 10e Champions League winst behalen.
Gaan zij de fi nale tegen Atletico Madrid winnen of 

verliezen?

Stuur uw antwoord voor zaterdag (24 mei) 20.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Tommy van der Leemputten 

Antwoord vorige editie: 
Atletico Madrid speelde gelijk tegen FC Barcelona 

en werd daarmee landskampioen

Cadeaubon kan tot 29 mei worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

Internationale wedstrijd ELI E1/E2 
tegen ASC Hazebrouck

Lieshout – Door 2 combinatieteams 
van de E en F jeugd van Eli werd, 
op zondag 18 mei, een interland 
gespeeld tegen de U11-2 en U11-
3 van het Franse ASC-Hazebrouck. 

Na het welkom heten van het Franse 
team en de uitwisseling van enkele 
merchandising spullen konden bei-
de wedstrijden gespeeld worden, 
in een stralende zon. Ondanks dat 
Combinatie Eli E2 moedig aan het 

strijden was, kon de U11-3 van 
ASC-Hazebrouck toch vrij gemak-
kelijk een voorsprong nemen met 
als tussenstand 0-10 en uiteinde-
lijke een eindstand  van 0-20.

Daarentegen ging het de U11-2 
van ASC-Hazebrouck tegen de 
Combinatie ELI E1 niet zo heel 
makkelijk af. Een groot deel van 
de wedstrijd ging zelfs gelijk op. 
Maar daar waar zij de kansen wel 

allemaal benutten, konden de spe-
lers van Eli dat niet. Dit leidde tot 
een tussenstand van 2-3 met als 
eindstand 3-7.

Na het nemen van de penalty’s en 
de groepsfoto’s konden de dou-
ches opgezocht worden. De Eli-
jeugd is met deze interland weer 
een unieke ervaring rijker, waar ze 
met een goed gevoel naar terug 
kunnen kijken.

De teams van ELI en ASC Hazebrouck

Sparta’25 wint eerste 
treffen met NWC

Beek en Donk - Sparta’25 is de strijd 
om lijfsbehoud in de eerste klasse 
goed begonnen. De 3-1 overwinning 
op NWC is een goede uitgangspositie 
om de volgende ronde te halen. 

Jaccy van den Enden opende na ruim 
10 minuten spelen de score voor 
Sparta’25. Nog geen 4 minuten later 
wist de bezoekende club uit Asten de 
1-1 op het scorebord te zetten. Beide 
ploegen hadden kansen op de voor-
sprong. Het was uiteindelijk Elco van 
Schijndel die net voor rust de stand op 
2-1 bracht. Kort na de thee scoorde 
Elco van Schijndel opnieuw en ver-
grootte daarmee de marge naar 2 
doelpunten verschil. Beide ploegen 
kregen nog enkele goede kansen. 
Keeper Tom Verhoeven stond we-
derom een goede wedstrijd te keepen, 
met een geweldige redding in een één 
op één situatie, zodat Sparta tevreden 
het veld verliet. Steun Sparta zondag 
met vele voor de return in Asten. 

Het derde team van Sparta heeft de 
volgende ronde van de nacompeti-
tie bereikt. Met een eenvoudige 9-3 

overwinning tegen Ospel (na uit met 
0-4 gewonnen te hebben)is de vol-
gende ronde een feit. Grote man bij 
Sparta was Andy van der Vegt met 6 
goals. 
 
Wasdamesbokaal Sparta’25
Elke week voetballen de teams van 
Sparta, junioren en senioren, weer in 
schone en frisse tenues. Hier zorgen 
de ‘Wasdames’ Lenie van Erp, Brigitte 
Jacobs, Zus Heijnsbergen, Annemie 
Derks en Susan Manders elke week 
weer opnieuw voor. Om de dames te 
bedanken voor hun grote vrijwillige 
inzet, wordt er elk jaar gestreden om 
de felbegeerde ‘Wasdamesbokaal’. 
Op zaterdag 24 mei zal het toernooi 
plaatsvinden.
 
Jeugdleiders, seniorenleiders, vrij-
willigers en iedereen die lid is van 
Sparta, en die zin heeft om een partij-
tje te voetballen, is hiervoor welkom. 
Opgeven is niet nodig. Zorg dat je om 
16.00 uur bij Sparta bent. De wasda-
mes verdienen een goede opkomst en 
een grote waardering.
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Mariahout B1 voor 2e keer kampioen

Mariahout - Afgelopen zaterdag is 
de B1 van VV Mariahout voor de 
tweede keer in dit voetbalseizoen 
kampioen geworden. Evenals de 
eerste keer werd het kampioen-
schap ook dit keer op miraculeuze 
wijze binnengesleept.

Mariahout B1 leek de voorjaars-
competitie relatief eenvoudig te 
kunnen winnen, want de duels 
tegen de directe concurrenten 
(Liessel en ASV) werden overtui-
gend gewonnen. Maar toen op de 
voorlaatste wedstrijddag een 1 – 4 
voorsprong in de laatste 10 minu-
ten uit handen werd gegeven, had 
Mariahout B1 het kampioenschap 
niet meer in eigen hand. Iedereen 

was teleurgesteld na deze wed-
strijd en er werd eigenlijk geen 
rekening meer gehouden met een 
kampioenschap.

De junioren brachten in de laat-
ste competitiewedstrijd een be-
zoek aan Neerkandia. Mariahout 
speelde een goede partij en wist de 
wedstrijd op overtuigende wijze te 
winnen, uitslag 3 – 11. Leuk detail 
was dat de laatste 2 goals gemaakt 
werden door Danny van de Laar, 
die door een blessure dit seizoen 
nog niet in actie kon komen en de 
laatste 10 minuten mocht invallen. 
Na de wedstrijd kwam het bericht 
dat Liessel 5 minuten voor tijd 
een goal tegen had gekregen, en 

daardoor met 1 – 1 gelijk had ge-
speeld. Hierdoor werd Mariahout 
B1 voor de tweede keer dit seizoen 
kampioen in de 2e klasse 2. 

Na afloop van de wedstrijd werd 
het kampioenschap gevierd in de 
kantine van VV Mariahout. De 
spelers, technische staf en ook de 
sponsor, van Heeswijk wonen & 
slapen, werden in het zonnetje ge-
zet. Van Heeswijk was dit seizoen 
sponsor van maar liefst 3 kampi-
oenen van VV Mariahout, want 
naast de B1 (2 keer) werd ook de 
A1 kampioen. Een garantie voor 
succes! Mariahout B1, leiders en 
trainers, van harte gefeliciteerd 
met dit kampioenschap. 

Mariahout B1 kampioen

voetbal
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 24 mei
16.15 Sparta’25 Vet - Handel Vet

Zondag 25 mei 
14.30 NWC 1 - Sparta’25 1

Sparta 3: tweede ronde nacompetitie

Agenda activiteiten
24-05 Wasdamesbokaal 
30-05 E & F Kamp 
07-06 Daan van Sleeuwen Toernooi
21-06 Beachsoccer toernooi
 
ASV’33
Veteranen zaterdag 24 mei
16.30 ASV’33 - Oranje Zwart

Senioren zondag 25 mei
11.00 ASV’33 2 - ELI 3 (Nacompetitie)

Uitslagen Jeugd woensdag 14 mei
ASV’33 B1 - Deurne B2 2-3
ASV’33 C2 - Blauw Geel’38 C6 8-3
SJVV F1 - ASV’33 F2 10-0

Zaterdag 17 mei
WEC A1 - ASV’33 A1 4-2

Uitslagen Senioren zondag 18 mei
Boekel Sport 4 - ASV’33 2 0-4

VV Mariahout
Programma zondag 25 mei
14.30u: Venhorst 1 - Mariahout 1
 
Programma zondag 1 juni
14.30u: Mariahout 1- Venhorst 1

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 18 mei 
Blauw Wit - W1 0 - 3 
HBSV - PupE2 6 - 2 

PupE1 - Altior 0 - 5 
Avanti (S) - PupE1 3 - 0 
PupD1 - Altior  4 - 2
AspB1 - De Horst 5 - 4 
De Korfrakkers - JunA1 4 - 6 
Rooi MW3 - MW1 6 - 3
MW2 - Altior MW1 17 - 5 
Avanti (S) - Sen 2 5 - 7 
Sen 1 - SVSH/KSV 11 - 10 
Kv Rooi 1 - Sen 1  17 - 8 

Zaterdag 24 mei
Sportpark Mariahout
10.00 PupD2 - De Korfrakkers
13.00 JunA1 - Be Quick

handbal

Bedo
Uitslagen:
Achilles ‘95 - Dames 1  17-9
Heren 1 - Selectie Brabant  42-26

Programma:
Wedstrijdtijden nog niet exact bekend, 
kijk op hvbedo.nl
Zaterdag 24 mei
10:00 Gemengde D-jeugd - Acritas
D’n Ekker, Beek en Donk

Zondag 25 mei
10:00 Meisjes B-jeugd - PSV
D’n Ekker, Beek en Donk
11:00 Jongens B-jeugd - Tremeg
D’n Ekker, Beek en Donk

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 16 mei 
Marcel Bekkers - Mark v/d Burgt  3-1
Marcel Bekkers - Philip Oosthoek  0-3
Jan van Grinsven - Frank Bouw  3-0
Marcel Bekkers - Jan van Grinsven  3-1
Frank Bouw - Jan van Grinsven  2-0

Stand per 16 mei 
1. Mark v/d Burgt  23-50
2. Philip Oosthoek  25-47
3. Dennis van Dommelen  25-41
4. Geert-Jan Otten  27-39
5. jan van Grinsven  24-37

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 14 mei 
Lijn A
1.Annie en Thera 60,71% 
2.Greet en Truus 58,93%
3.Mien en Jeu 58,33%
4.Diana en Kitty 57,44%
5.Elly en Maria 52,38%
Lijn B
1.Mari en Jan 69,94%
2.Diny en Jos 57,74%
3.Lilian en Bart 54,46%
4.Diny en Sjef 54,17%
5.Nelly en Annie 53,87%
De volgende zitting is op woensdag 27 mei, 
aanvang 19.30 uur in Café-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 20 mei
1.Cor en Nelly Verschuren  70,31%
2.Dint Biemans/Jos Wouters  54,69%
3.Lien Meulensteen/Jos de Vries  53,75% 
4.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck  53,75%
5.Riet van Vijeijken/Pieta Slaats  49,38%
De volgende zitting is op dinsdag 
27 mei, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 

Poort van Binderen
Uitslagen 14 mei
Lijn A
1. Riky en Jan 62.67%
2. Mari en Arno 58.67%
3. Wim en Erik 56.67%
4. Jan en Cellie 50.67%
5. Willie en Trees 46.00%
Lijn B
1. Ria en Gidi 64.00%
2. Gerda en Ellen 58.67%

3. Marie-José en Mieke 50.00%
4. Leo en Annie 49.33%
5. Joop en Nettie 48.67%
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag  en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café in Lieshout.

Uitslagen 20 mei
1e Loes en Lodewijk             66,32%
2e Cellie en Hans                  62,85%
3e Arno en Mari                     61,46%
4e Marian en Leo                   60,07%
5e Mien en Ria                       55,21%
Volgende week dinsdag 27 mei kaarten bij 
het Dorpshuis.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 15 Mei 
1. Jo en Mien  75,00%                                                                                                                                  
2. Mari en Mia  58,33%                                                                                                              
3. Arno en Nettie 57,81%
    Jan en Maria 57,81%                                                                                                                                           
5. Leo en Cas 56,77%    
    
De volgende zitting is op donderdag 22 
mei, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis 
Lieshout.

handboogschieten

Handboogvereniging Strijd in Vrede
Uitslag Koningschieten recurve
Bas v/d Berg  294
Edwin Verbruggen  288
Mark Kanters  286
Henk Caris  281
Dennis Hendriks  275
Wim v/d Eijnde  275 
Dirk v/d Laar  274
Rita Segers  272
Wim v/d Kerkhof  268
Wietse Aarden  267
Antoon Leenders  266
André Goedemans  261
Henk Leenders  251
Paul Linders  246
Auke Segers  216
Toine Poulisse  206

Jeugd
Damian Vaes  287
Luc Oerlemans  240
Thijs van Cleef  230
Anne Bekx  200
Tim Oerlemans   174
Collin de Wit  130
Bjorn Dekkers  89
Max Sillje  65 
Bart Kanters  16

Compound
Theo de Jong  306
Stefan Kouwenberg  299
Maikel v/d Kerkhof  297
Rob Wolfs  295
Marijn Kanters  293
Peters Dekkers  293
Melvin v/d kerkhof  293
Jochem Wiering  293
John v/d Boogaard  293
Ben Teulings  278
Theo v/d Dungen  278
Kees v/d Bruggen  275
Louis v/d Zanden  274
Arthur Verschuren  261
Marielle v/d Boogaard  258
Frans Coppens  256
 

schaken
 

Schaakvereniging DOT

Uitslag schaakpartij
Finale Bekercompetitie:
0-1 Albert v. Empel - Zjon v.d. Laar

Hiermee is het seizoen afgesloten.
Zjon v.d. Laar is clubkampioen en 
kampioen bekercompetitie. Hans Claas is 
kampioen B-groep

Mariahout neemt eerste 
horde in nacompetitie

Mariahout – Voor de derde keer op 
rij mist Milsbeek de promotie naar 
de derde klasse. Het viel de club dan 
ook zwaar. In een beslissingsduel 
met Volkel voor rechtstreekse promo-
tie werd er al verloren en ook in de 
nacompetitie kwam het niet verder 
dan de eerste ronde. Mariahout gaat 
na een zwaarbevochten overwinning 
door naar de volgende ronde.

Het duel begon nog niet eens zo 
slecht voor de Limburgse formatie 
van Wilfred Schoonderbeek. Via Bram 
Weijers kwamen de gasten op een 0-1 
voorsprong. Die stand bleef staan tot 
de rust.

Wat er daarna gebeurde was voor 
velen een raadsel. In het eerste deel 
van de tweede helft gaf Milsbeek alles 
weer uit handen en kwam Mariahout 

via doelpunten van Roy van de broek 
en Rob Wagemans op een 2-1 voor-
sprong. Deze klap kwam Milsbeek niet 
meer te boven, al probeerden ze van 
alles. 

Na afloop was er blijdschap bij 
Mariahout en treurnis bij Milsbeek dat 
voor de derde keer op rij promotie op 
een haar na heeft gemist. Door het 
2-2 gelijkspel in Milsbeek en de 2-1 
overwinning voor Mariahout op het 
eigen sportpark, mogen de Marianen 
naar de volgende ronde in de promo-
tie/degradatiestrijd. Hierin treffen zij 
Venhorst. Op 25 mei wordt gestart 
met een uitwedstrijd. Op zondag 1 
juni worden de degens gekruist in 
Mariahout.

Compleet, goed, betaalbaar 
onderhoud & reparatie alle merken 

personenauto’s, bedrijfsauto’s, 
kampeerauto’s tot 3500kg.

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL

De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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7e Rabobank Laarbeekcup tijdens pinksterweekend

Lieshout – Op het voetbalterrein 
van RKVV ELI wordt op 2e pinkster-
dag, 9 juni, gestreden om de felbe-
geerde ‘Laarbeekcup’. De deelne-
merslijst bestaat uit jeugdleden van 
de Laarbeekse voetbalverenigingen 
ASV’33, Sparta’25, VV Mariahout en 
RKVV ELI.

Rabobank Laarbeekcup
Voor de 7e keer wordt de ‘Rabobank 
Laarbeekcup’ gehouden. De Rabobank 
ondersteund het toernooi sinds het 
eerste jaar door haar naam aan het 
toernooi te hangen. De Rabobank 
vindt het zeer prettig dat er op een 
positieve manier een voetbaltoer-
nooi voor jeugd wordt georganiseerd. 
Het sportieve gezelligheidstoernooi 
wordt gehouden ter afsluiting van het 
voetbalseizoen. Het toernooi wordt 

mogelijk gemaakt door ruim 20 vrij-
willigers.

ASV’33 winnaar 2013
Het toernooi wordt ieder jaar bij een 
andere Laarbeekse vereniging gehou-
den. Vorig seizoen vond het plaats op 
Sportpark ’t Heereind van Sparta’25. 
Onder een stralende zon was het 
ASV’33 dat destijds de Laarbeekcup 
wist te veroveren in het clubklasse-
ment. Kunnen zij de titel dit jaar pro-
longeren of gaat een andere club er 
met de Laarbeekcup 2014 vandoor?

Toernooiopzet
Tijdens deze pinksterdag zijn 24 teams 
actief, waaronder de F1, F2, E1, E2, 
D1 en MC. De spelers zijn in de leef-
tijd van 7 tot 17 jaar. De Rabobank 
Laarbeekcup is een verenigingscup, 

waarbij de resultaten van alle elftal-
len, zowel wedstrijd- als spelpunten, 
worden opgeteld. De club die met 
haar elftallen de meeste punten haalt, 
mag zich de Laarbeekse kampioen van 
2014 noemen. Naast deze cup voor 
verenigingen, zijn er ook nog prijzen 
voor teams en individuele prijzen.

Op Sportpark ’t Luijtelaar in Lieshout 
gaat het toernooi om 9.00 uur van 
start. Rond de klok van 15.00 uur 
vindt de prijsuitreiking plaats, waarbij 
iedere deelnemer een mooi aandenken 
zal ontvangen.

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.

ASV’33 winnaar van de Laarbeekcup 2013
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korfbal Midweek 2 van 

Flamingo’s Kampioen

Mariahout - Flamingo’s midweek 2, 
gesponsord door Van Heeswijk, is af-
gelopen woensdag op eigen veld een-
voudig kampioen geworden. 

De wedstrijd tegen Altior uit Heeswijk-
Dinther was geen moment span-
nend. Bij rust was het al 10-0. In de 
tweede helft ontbrak de scherpte aan 

Mariahoutse zijde, zodat Altior nog 
enkele kansen creëerde en benutte. 
Eindstand van deze wedstrijd 17-5.

Bovenste rij v.l.n.r: Carien Verbakel, Annemarie Boers, Hilde Leenders, Malika van Dijk, Natascha 
Vermeulen, Gerdie v/d Broek, Mariëlle Meulendijks, Sponsor Mevrouw van Heeswijk, Leida Leenders
Onderste rij v.l.n.r: Eelke Berkvens, Linda Schellings, Marian van Bree, Lindy Verbrugge, Wendy 
Hollanders, Monique Hollanders.Hollanders, Monique Hollanders.

Flamingo’s prolongeert hoofdklasse

Mariahout/Sint-Oedenrode - In de 
hoofdklasse B speelde Flamingo’s, 
gesponsord door Auto Corsten, 
deze week twee wedstrijden. Thuis 
trad het aan tegen SVSH/KSV en 
uit tegen KV Rooi. Flamingo’s won 
thuis met 11-10 van SVSH/KSV. 
In laatste veldwedstrijd tegen KV 
Rooi verloor Flamingo’s met 17-8. 
Flamingo’s had een week eerder al 
klassebehoud bewerkstelligd om-
dat de concurrenten JES en Bladella 
beide verloren.
 
Flamingo’s – SVSH
Tegen SVSH had Flamingo’s nog 
iets goed te maken. Eerder werd 
de beslissingswedstrijd in de zaal 
nipt verloren en degradeerde de 
Mariahoutse formatie. Flamingo’s 
speelde een hele goede eerst helft 
tegen de ploeg uit Someren-Heide. 
De verdediging had controle en de 
aanvallende acties waren van een 
goed niveau, net als de passing. Het 
baltempo lag hoog en SVSH had ver-
dedigend onvoldoende antwoord. 
Flamingo’s scoorde regelmatig en 

had telkens een voorsprong. Er was 
maar een moment dat het spannend 
werd en dat lag in de tweede helft. 
Flamingo’s kwam iets minder gecon-
centreerd de kleedkamer uit. Van 
8-6 kwam SVSH op gelijke hoogte. 
Gelukkig was Flamingo’s weer op 
tijd bij de les, pakte het goede spel 
van de eerste helft op en liep gede-
gen naar 11-8 uit. SVSH scoorde nog 
twee keer, maar Flamingo’s kwam 
niet meer in gevaar. 

KV Rooi – Flamingo’s
De wedstrijd tegen KV Rooi uit Sint-
Oedenrode was nooit een wedstrijd. 
KV Rooi had het vizier op scherp 
en Flamingo’s liet zich leiden door 
de thuisploeg. De koek was op aan 
Mariahoutse zijde. Het zware seizoen 
had zijn tol geëist en de vrouwen 
waren ‘klaar’. Robin Vogels ontbrak 
in de laatste wedstrijd. Zij werd prima 
vervangen door A-speelster Emma 
Leenders, die voor het eerst een ba-
sisplaats kreeg. Aan KV Rooi zijde lie-
pen de combinaties vloeiend en ook 
de verdedigende rebound was sterk. 

Het schootpercentage lag bovendien 
hoog. Bij rust was het al 10-3. In de 
tweede helft lukten de schoten van 
Flamingo’s beter en bleef de schade 
beperkt. Het werd uiteindelijk 17-
8. Helen van Wanrooij scoorde drie 
keer, Anouk van Eijndhoven twee 
keer, Manon de Beer, Manon van 
Eijndhoven en Marleen de Groot 
troffen elk een keer doel. Bij KV 
Rooi nam Rachel Heijmans na een 
mooie korfbalcarrière afscheid van 
het hoogste niveau en bij Flamingo’s 
was het trainer/coach Tieneke Roffel 
die na drie jaar afscheid nam. Zij gaat 
volgend jaar bij De Peelkorf aan de 
slag. Erik van Veghel wordt  trainer 
van Flamingo’s.

Senioren 2 winst 
Senioren 2 won de laatste competi-
tiewedstrijd in de reserve hoofdklas-
se met 5-7 van Avanti 2 in Schijndel. 
Flamingo’s was op alle fronten beter 
dan de Schijndelse formatie. De aan-
vallen waren gevarieerd, de verdedi-
ging sterk. 

Neeltje Berkvens (l) in duel met Rachel Heijmans. Helen van Wanrooij (m) en Manon van Eijndhoven (r)

Fotograaf: Ine Coolen

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

Flamingo’s viert 50-jarig bestaan met grandioos 
feestweekend

Mariahout – 24 maart 2014 bestond 
Korfbalclub Flamingo’s uit Mariahout 
officieel 50 jaar. Die dag werd af-
getrapt met een fantastisch ballon-
nenfestijn en in het weekend van 30 
mei t/m 1 juni vindt een compleet 
feestweekend plaats op Sportpark de 
Heibunders in Mariahout.

Flamingo’s heeft alles in het werk ge-
steld om een gevarieerd weekend sa-
men te stellen waarin voor ieder wat 
wils wordt georganiseerd. We zijn 
ontzettend blij met de vele aanmel-
dingen en kijken uit naar een grote 
opkomst, waarin we gezamenlijk de 
mijlpaal van het 50-jarig bestaan van 
Flamingo’s vieren en waarop we nog 
jaren met veel plezier mogen terugkij-
ken. Onderstaand het programma van 
de festiviteiten.

Vrijdag 30 mei 
Deze avond staat in het teken van een 
gezellig slaapfeest waarvoor alle jeugd-
leden van Flamingo’s zijn uitgenodigd. 

Zaterdag 31 mei 
• Om 10.30 uur is een brunch ge-

organiseerd voor alle vrijwilligers 
en jeugd- senioren- ere- en steu-
nende leden. 

• Voor alle jeugdleden en leerlingen 
van Basisschool Bernadette wordt 
vanaf 13.00 uur een zeskamp ge-
organiseerd. 

• Zaterdagavond staat vanaf 19.00 
uur in het teken van een club reü-
nie en aansluitend feestavond. De 
organisatie heeft alles in het werk 
gesteld om adressen te achterha-
len om zo iedereen die verbon-
denheid heeft of had met de ver-
eniging persoonlijk uit te nodigen. 

Zondag 1 juni 
Het welbekende Familiekorfbal toer-
nooi vindt op zondag 1 juni plaats. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om 
de 20 teams aan te komen moedigen 
in hun strijd naar de winst. 

Voor meer informatie over het 
jubileum en de georganiseer-
de activiteiten kunt u terecht op 
www.jubileum.korfbalflamingos.nl. 
Tot ziens tijdens het jubileumweekend!
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Beek en Donk – Afgelopen zater-
dag was ‘de dag van het jaar’ voor 
de schutters van Strijd in Vrede. Het 
Koningschieten vond plaats met 
maar liefst 42 deelnemers, waarvan 
9 jeugdschutters, 16 recurve-schut-
ters en 17 compounders. Niet dat ze 
allemaal dachten kans op de titel te 
maken, maar het Koningschieten wil 
en mag men niet missen. 

Alle schutters waren dan ook op tijd 
voor de feestelijke brunch. Er werd 
gezellig en goed getafeld, ondanks 
misschien de nodige wedstrijdspan-
ningen links en rechts. Om 15.00 uur 
werden de eerste proefpijlen richting 
het geel geschoten. Tijdens de proef-
pijlen mochten de schutters de pijlen 
zelf gaan halen, maar daarna niet 
meer, zoals elk jaar. Dit maakt het voor 
de meeste schutters lastiger om in te 
schatten hoe de scores verlopen. Dit 
jaar was er een primeur om de span-
ning omtrent de scores te verhogen. 
Na elke serie van 5 pijlen verscheen 
er een tussenstand op de monitoren. 
De scores van hoog naar laag, maar 
zonder de namen. Het was wennen 
en gissen bij elke tussenstand.

Damian Vaes twee keer in de prijzen
Bij de jeugd op 18 meter was het 

giswerk al snel over. De favoriet liep 
zichtbaar in scores uit en na 32 pijlen 
en met een score van 287 punten kon 
Damian Vaes zich laten huldigen tot 
jeugdkoning 2014.
Diezelfde dag had hij in de och-
tend zich ook laten huldigen in 
Middelbeers. Daar pakte hij het zilver 
tijdens het NK25meter1pijl voor aspi-
ranten tot en met 12 jaar.

Edwin Verbruggen als een ‘konings’-
duvel uit een doosje
Bij de volwassenen waren er meer 
favorieten voor de titel.  Maar er 
waren outsiders die als een duvel uit 
een doosje kunnen schieten. En een 
outsider pakte de titel met slechts 2 
puntjes voorsprong op een favoriet. 
De titel Koning 2014 was met 288 
punten voor Edwin Verbruggen, die 
het schieten niet verleerd was, ook 
al zat zijn boog onder het stof. Prins 
werd Mark Kanters. Bas van den Berg 
werd Keizer en liet zien dat hij die titel 
niet voor niets draagt met 294 punten 
na 32 pijlen.

Theo de Jong prolongeert titel club-
kampioen compound
Bij de compounders werd gestre-
den om de titel clubkampioen 
2014. Tijdens de wedstrijd lieten de 

tussenstanden zien dat er een score 
was die steeds verder uitliep op de 
anderen.  De schutter bij wie die score 
hoorde was Theo de Jong. Hij pakte 
net zoals in 2013 de titel. 306 Punten 
en een voorsprong van 7 punten op 
nummer  twee Stefan Kouwenberg. 
Tijdens de huldiging werd er van 
shirts gewisseld door de Keizer, 
Koning, Prins en clubkampioen com-
pound. Zij kregen een nieuw clubshirt 
met de titel van 2014 op de mouw. 
Voor Louis van de Zanden was er een 
gouden papieren kroon omdat hij 40 
jaar onafgebroken mee heeft gedaan 
aan het Koningschieten. En omdat hij 
40 jaar lid is van de NHB was er een 
speldje van de bond. 

Prins Mark Kanters pakt goud tijdens 
NK junioren
Zondag 18 mei stond de prins aan de 
meet voor het NK 25meter1pijl junio-
ren recurve1e klasse in Geverik. Mark 
Kanters schoot zich daar knap naar de 
eerste plaats met scores van 228 en 
238. Fantastische scores en een fan-
tastische Nederlands Kampioen. 

De resultaten van het Koningsschieten 
vind je op de programma- en uit-
slagenpagina (pagina 34) in deze 
MooiLaarbeekKrant. 

handboogschieten ‘Dag van het jaar’ bij Strijd in Vrede Kleine nederlaag voor 
Krijgsman Soranus

 In het midden staat Mark Kanters van Strijd in 
Vrede. Hij werd gehuldigd als Nederlands Kampioen 

De winnaars van het Koningsschieten van Strijd in Vrede. Vlnr boven: Bas van den Berg, Mark 
Kanters, Theo de Jong en Edwin Verbruggen. Gehurkt: Damian Vaes en Luc Oerlemans.

Lieshout - Dinsdagavond 13 mei 
waren de schutters van Doele 
Concordia Welvaren uit Erp te 
gast bij Krijgsman Soranus. 

Met een totaal van 1702 punten 
kwamen de gasten uit op een ge-
middelde van 212,75. Een plus 
van 6,33 punt. Krijgsman Soranus 
presteerde ook goed en kwam uit 
op een gemiddelde van 198,09. 
Een min van 1,16 punt, zodat de 
schutters uit Erp met een plus van 
7,49 punt de voorlopige tweede 
plaats in het verenigingsklasse-
ment innemen. De beste schutter 
van de avond kwam echter uit de 
gelederen van Krijgsman Soranus 
in de persoon van Ad Endevoets, 
die maar liefst 236 punten liet no-
teren.

De uitslag
Ad Endevoets 236, Rik v/d 
Westerlo 227, Willem Bekx 219, 
Arjan v/d Heuvel 217, Paul 
v/d Broek 212, Maarten v/d 
Elsen 201, Stephan Wijffelaars 
199, Theo v/d Laar 188, Rita 
Endevoets 168, Toos v/d Graef 
161, Nelly v/d Laar 151.

Voorafgaand aan deze wedstrijd 
schoot de jeugd haar maande-
lijkse onderlinge wedstrijd. Met 
veel enthousiasme werd er door 
hen geschoten, wat leidde tot de 
volgende resultaten: Ziggy 18m 
klein blazoen 151, Jeffrey 10 me-
ter klein blazoen 127, Dion 18m 
klein blazoen 111, James 10 me-
ter groot blazoen 106, Alex 18 
meter groot blazoen 94, Noa 18 
meter klein blazoen 31. 

Spreekuur voor 
orthopedische orthese hulpmiddelen 

zoals braces en bandages.

 

Iedere even week op maandag 
van 08.30 tot 10.30 uur op afspraak.

Bel voor een afspraak:

088 - 245 2000
klantenservice@livit.nl
www.livit.nl

Adres: Fysiotherapie en training Kemps en Rijf
Molenstraat 9A, 5735 BJ Aarle-Rixtel

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Janssensstraat 94    |   Aarle-Rixtel    |    Mobiel (06) 460 176 66  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie
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UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

UW ZORG, ONZE BORG

Een nieuwe of 2de hands auto gekocht?

Bereken uw premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend

En deskundig advies, neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen helpen wij u graag

Kapelstraat 25C 5741 CB – Beek en Donk 
Tel:  0492-462783

rolschaatsen Mooie wedstrijden Vrije Klasse 
voor leden RC De Oude MolenBeek en Donk/Valkenswaard - Negen 

leden van RC De Oude Molen namen 
afgelopen zondag deel aan wedstrij-
den Kunstrolschaatsen, Vrije Klasse, in 
Valkenswaard. Het groot aantal deelne-
mers maakten er mooie en spannende 
wedstrijden van. Vier medailles gingen 
richting Laarbeek.

De deelnemers waren in wedstrijdgroe-
pen verdeeld op niveau, beginners of 
gevorderden, en op leeftijd. Er werd 
flink gestreden op de Figuren en met 
de Küren. Bij de Beginners-A reden 3 le-
den van RC De Oude Molen een prima 
Kür, Elisabeth Janssen behaalde hier een 
mooie tweede plaats. Anouk van de 
Akker en Anne van de Aa reden hier 
hun allereerste rolschaatswedstrijd. De 
trainers waren tevreden over inzet en 
resultaat.

Bij de Beginners-B reed Janne van 
Lieshout een prima figuurwedstrijd en 
verzekerde zich hier van de eerste plaats. 
Josseline Blank en Luca Essers reden hier 
een mooie vrije Kür, maar het puntento-
taal was niet voldoende om in een veld 
van 28 deelnemers vooraan te eindigen.

Bij de Gevorderden-A reed Carmen 
Raaijmakers zich met een nette Kür naar 
een welverdiende tweede plaats. Bij de 
Gevorderden-B reed Lisanne Kanters 
zich op de figuren naar plaats twee. 
Haar Vrije Kür was wat minder sterk, 
maar desondanks haalde ze voldoende 
punten om ook in de Combinatie het zil-
ver te pakken. Ook Julia van Zutven en 
Janne van Lieshout reden een nette Kür 
maar ze kwamen net wat puntjes tekort 
voor een plekje op het erepodium.

Meer informatie over de rolschaatssport 
en deze wedstrijd is te vinden op de 
website:www.rcdeoudemolen.nl

Met de klok mee, vanaf linksboven: Lisanne Kanters, Janne 
van Lieshout, Carmen Raaijmakers en Julia van Zutven

Beek en Donk - Na afsluiting van 
de zaalcompetitie heeft het eerste 
heren seniorenteam van HV Bedo 
afscheid genomen van trainer John 
Matheeuwsen. Het stokje werd over-
genomen door de nieuwe trainer Kees 
van Hoof en assistent-trainer John 
v/d Bogaart. 

De selectie traint al ruim een maand 
hard onder het nieuwe duo en afge-
lopen weekend was het tijd voor een 
oefenpartij tegen de Brabantse selec-
tie. De heren waren na het mislopen 
van de promotie erop gebrand hun 
handbalkwaliteiten weer te kunnen 

tonen en het trainersduo hoopte op 
een mooi begin van de samenwerking. 
Die samenwerking zit wel goed. Bedo 
speelde een overtuigende wedstrijd en 
wist uiteindelijk met 42-26 de zege 
naar zich toe te trekken. Na de zomer-
vakantie staan er nieuwe oefenwed-
strijden op het programma. De heren 
hopen dan op vurige ondersteuning 
van hun supporters. Het programma 
zal te zijner tijd op de website verschij-
nen. Ook heren 2 start dan met een 
oefenprogramma.

Aanstaand weekend staan de laatste 
thuiswedstrijden van de veldcompetitie 

op het programma. Op 31 mei en 1 
juni staan de laatste wedstrijden ge-
pland. Een enkele wedstrijd moet nog 
ingehaald worden, mede door het 
jeugdkamp. Het programma voor ko-
mend weekend is nog niet definitief, 
hou de website van HV Bedo in de ga-
ten voor de juiste tijden.

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

Heren senioren HV Bedo 
doorstaan eerste krachtmeting

handbal

biljarten Plaats voor 
nieuwe leden 
bij ‘t Centrum

Beek en Donk - Biljartclub ‘t Centrum 
uit Beek en Donk heeft plaats voor 
enkele nieuwe leden, om in compe-
titieverband te biljarten.

Bent u 55 jaar of ouder, minder valide 
of gepensioneerd en woonachtig in 
Beek en Donk, dan kunt u zich aan-
melden. De nieuwe libre competitie 
start eind augustus. Er wordt gebil-
jart op maandag- en dinsdagmiddag 

in het ontmoetingscentrum te Beek 
en Donk.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij het secretariaat van Biljartclub ‘t 
Centrum, Ad de Koning, tel. 
0492-362304 of 06-27414833.

badminton

Nog volop drukte bij 
Badminton Club Lieshout 
Lieshout - De laatste maanden 
van het sportseizoen 2013/2014 
staan bij Badminton Club 
Lieshout vol met activiteiten. 
Naast de wekelijkse woensdagse 
speelavond organiseert de ver-
eniging ook diverse extra acti-
viteiten. Deze variëren van een 
uitwisseling met een andere ver-
eniging tot de afronding van de 
interne competitie. En van een 
dubbeltoernooi tot een heuse sei-
zoensafsluiting. 

Op de laatste woensdag, 28 mei, 
werken de senioren de laatste 
training van het seizoen af. Na die 
datum zal de speelavond bij de 
senioren, tot aan de laatste speel-
avond van het seizoen, alleen nog 
maar gebruikt worden voor vrij-
spelen. Bij de jeugd is dat niet zo. 
Zij blijven trainen tot en met de 
laatste speelavond van dit seizoen 
onder leiding van trainer Theo de 
Jong en de jeugdbegeleiding.

Op 1 juni houdt men de jaarlijkse 
‘Clubkampioenschappen dubbel’. 
Zowel bij de jeugd als bij de se-
nioren wordt dan gestreden om 
de eretitels: wie mag zich dit jaar 
de beste dubbelspeler noemen ? 
De badmintonners doen dat op 
hun vaste sportlocatie (Sporthal 
‘de Klumper’ aan de Papenhoef 
in Lieshout) waar organisator en 
toernooileider Derek Dirven een 
toernooivorm in elkaar zet die uit-
eindelijk zal resteren in één win-
naar per categorie. Aanvang van 
de eerste wedstrijden is om 10.00 
uur, waarna rond 13.00 uur de 
winnaars bekend zullen zijn. 

Op 11 juni gaat de jeugd van 
badminton Club Lieshout een 
uitwisseling aan met de jeugd 

van Badmintonclub Venraij. De 
Lieshoutse jeugd verzamelt vanaf 
17.15 uur waarna men vertrekt 
naar de Limburgse leeftijdsge-
nootjes. In Venraij werken zij dan 
een gezamenlijk toernooi af, zo-
dat de jeugd van BCL en de jeugd 
van BC Venraij met elkaar kennis 
kunnen maken en gezellig samen 
kunnen sporten.

Prijsuitreiking ‘Leo Bosch Trofee’
Alle jeugdleden strijden gedu-
rende het hele jaar, steeds op de 
laatste speelwoensdag van de 
maand, in een interne competitie, 
die aan het einde van het seizoen 
afgesloten wordt. De uiteindelijke 
prijsuitreiking over het seizoen 
2013/2014 van de interne jeugd-
competitie is dit jaar op woens-
dagavond 25 juni. Naamgever 
Leo Bosch zal dan persoonlijk de 
winnaar van deze interne compe-
titie de bijbehorende beker komen 
overhandigen tijdens de speel-
avond van de jeugd, dus ergens 
tussen 18.30 en 20.00 uur.

Op zondag 22 juni sluiten de se-
nioren het seizoen af met een 
extra activiteit. Wat die activiteit 
exact in gaat houden is nog niet 
bekend. Organisatoren Marianne 
en Hennie Arends zijn nog druk 
bezig om het programma samen 
met stellen. Bekend is wel dat het 
anders is dan de afgelopen ja-
ren. De jeugd heeft, als afsluiting 
van het seizoen, op zaterdag 28 
juni een eigen uitje. Organisator 
Derek Dirven is op dit moment, 
samen met de jeugdbegeleiding, 
doende om de invulling voor dit 
uitje te regelen. Wat de jeugd 
exact gaat doen is nog even ge-
heim, maar wordt binnenkort wel 
met hen gedeeld.

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl
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boksen Jan Donkers favoriet voor Zuid-

Nederlandse bokstitel

Laarbeek - Op 1 juni worden in de 
boksschool van Riny Heesakkers de 
kampioenschappen gehouden om de 
Zuid-Nederlandse bokstitel. Dat er 
veel belangstelling is blijkt uit de vele 
inschrijvingen die ze van bevriende 
clubs mochten ontvangen.

Er staan ruim 20 wedstrijden gepland. 
Vooral van de eigen vereniging doen 
er veel jeugdige pupillen mee. De partij 
waar naar wordt uitgekeken is die van 
een bekende naam uit de regio, Jan 
Donkers. Jan is het kleinkind van de be-
kende kastelein Café ‘de Dikke Miet’. 
Hij gaat het opnemen tegen Floris 
Frederiks uit Gemert. Verenigingen uit 

Tilburg, Helmond,  Nuenen, Gemert, 
Oss, Eindhoven en enkele clubs uit 
Brugge (België) hebben hun vechters 
ingeschreven en gaan strijden om deze 
felbegeerde titel. Het jeugdgala wordt 
gehouden in de sportschool aan de 
Otterweg 29, aanvang 15.00 uur. De 
entree is €10,00. 

Beek en Donk - Tijdens een speciaal 
ingelaste ledenvergadering zijn op za-
terdag 17 mei twee nieuwe bestuurs-
leden van Budoclub Beek en Donk 
benoemd. Het betreft Richard van de 
Steenoven en Kelly Fransen. 

Vanwege het terugtreden van een 
bestuurslid en een herschikking van 
de taken, waren er enkele vacatures 
in het bestuur ontstaan. Deze zijn nu 
weer vervuld.  Zowel Richard als Kelly 
zijn al vele jaren lid. Daarnaast zijn 

ze al jaren gewaardeerde vrijwilligers 
van de vereniging. De organisatie is 
daarom heel tevreden dat beiden zijn 
toegetreden tot het bestuur.

judo Budoclub Beek en Donk begroet 
nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden Budoclub Beek en Donk

Bosscheweg 30
Beek en Donk     

T: 0492 - 46 12 38
www.josverschuren.nl

VOORDELIGE BANDEN
   De juiste banden voor 
de beste prijzen

 Snel & professioneel 
 Gratis controle & advies

hardlopen

Running Team Laarbeek klaar 
voor Roparun

Laarbeek - Running Team Laarbeek 
heeft zaterdag 17 mei de laatste 
training afgewerkt voor de Roparun. 
Er werd een gedeelte van de rou-
te gelopen, van Apeldoorn naar 
Geldermalsen, in totaal 85 kilometer. 

Al voor 10.00 uur werd er gestart van-
af een carpoolplaats aan de A1. In het 
eerste traject waren er al direct weg-
werkzaamheden. Gelukkig konden de 
lopers er slalommend doorheen ko-
men. In Apeldoorn was het even zoe-
ken, omdat de begeleidingsauto een 
andere route moest rijden dan de lo-
pers. Omdat parkeren in de berm niet 
meer is toegestaan tijdens de Roparun, 
is het moeilijk om elke 3 kilometer een 
geschikt plekje te vinden om te wis-
selen.

Tijdens de Roparun zal er op sommi-
ge stukken overgegaan worden naar 

run-bike-run, dat betekent dat op dit 
gedeelte geen ondersteuning is van 
de volgwagen. Wel was het volop ge-
nieten van de prachtige natuur op de 
Veluwe en op de Grebbenberg, waar 
de kransen bij het oorlogsmonument 
tot bijna op het fietspad lagen en waar 
ze zelfs nog mensen uit Lieshout te-
genkwamen. In Rhenen gingen de lo-
pers de Rijn over en door de Betuwe 
naar het oranjestadje Buren. Met de 
finish in zicht ging het toch nog even 
fout. Jan Dekkers werd van achter aan-
gereden door een wielrenner. Met een 
kapotte fiets, enkele schaafwonden en 
kneuzingen moest Jan plaatsnemen 
in de volgwagen. Op het laatste ge-
deelte ook weer wegwerkzaamheden, 
waardoor het busje iets verder stond 
dan gepland. Al met al toch weer een 
nuttige training. Op naar 7 juni voor 
het vertrek naar Hamburg en 9 juni de 
finish op de Coolsingel in Rotterdam.

De laatste training van Running Team Laarbeek voor de Roparun

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

EN DIVERSE SOORTEN 
KUNSTGRAS!

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

Administratie, Belastingen, 
Bedrijfsadvies, Loonadministratie

www.kubuslaarbeek.nl        laarbeek@kubus.nl        t 0499 423933        m 06 12424582

KUBUS Laarbeek.   maakt ondernemen leuk.

Uw administratiekantoor
dichtbij.

Het administratiekantoor 
met een vaste pakket-
prijs per jaar!

Johan DuijmelinckJohan Duijmelinck

Kubus LaarbeekKubus Laarbeek
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tennis T.V. ‘t Slotje verliest derby tegen 

HTC Son 2000
Beek en Donk - Het eerste heren-
team nam het op tegen mede-
promovendus HTC Son 2000 uit 
de eerste divisie. Voorgaand aan 
de competitie was bekend dat dit 
mogelijk de sleutelwedstrijd zou 
zijn voor het lijfsbehoud in de 
eredivisie. Alles bleek anders te 
zijn na de eerste vier wedstrijden. 
Waar alles mee zat tegen de ster-
ker geachte tegenstanders, bleken 
nu de rollen omgedraaid.

’t Slotje trad aan zonder sterk-
houders Jochem Mol en Mats 
Hermans. Hiervoor in plaats kwa-
men reserves Peter van Andel en 
coach Jorg Gussenhoven. De op-
stelling werd hierdoor flink omge-
gooid. 

Bart Smeets startte in de eerste 
singel tegen het Berg op Zoomse 
talent Toby de Klerk. Helaas moest 
Smeets het onderspit delven met 
2-6, 3-6. Daarna was het de beurt 
aan Wesley Muijs. Hij kreeg de 
eerste kopman en trainer Evert 
Pluk tegenover zich. Dit werd een 
boeiend gevecht. De eerste twee 
sets werden d.m.v. een tiebreak 
beslist en beide eerlijk gedeeld. 
De derde set was tot aan 4-4 in 
evenwicht. Op dat moment kreeg 
Muijs verschillende kansen om te 
breken, maar de break bleef uit. 
Pluk sloeg toe in de opslagbeurt 
en tekende voor een 6-4 eind-
stand aan. De derde wedstrijd 
was tussen Beek en Donkenaar 
Bowen Straatman en Pieter Jan 
van Kessel. Na een matige eerste 
set van Straatman(2-6) trok hij van 
leer in de tweede, waardoor de 
derde set de beslissing bracht. Ook 
hier was het geluk aan Sonse zijde 
en won van Kessel met 6-4. Coach 

Jorg Gussenhoven speelde tegen 
Twan van Veghel. Na een verlies 
in de eerste set (4-6) en een ach-
terstand in de tweede set van 1-3, 
moest er uit een ander vaatje wor-
den getapt en dat deed hij tot 5-4 
in de derde set. Toen werd de trai-
ningsachterstand hem fataal door 
blessureleed van de afgelopen 9 
maanden. Hij verloor uiteindelijk 
met 5-7.

De eerste dubbel van Peter van 
Andel en Wesley Muijs tegen de 
sterke Sonse formatie was net 
een maatje te klein en gingen 
met 3-6, 4-6 onderuit. Bij een 
stand van 0-5 moesten de trai-
ners Jorg Gussenhoven en Bowen 
Straatman de eer redden. Dat de-
den ze d.m.v. een degelijk dubbel 
tegen van Veghel en Van Kessel. 
Met 6-3 en 6-4 wonnen ze het 
mogelijk belangrijke puntje voor 
lijfsbehoud.

Coach Jorg Gussenhoven had in 
zijn prognose gehoopt op een ge-
lijk spel, maar 1-5 was toch wel 
een deksel op de neus voor de 
thuisspelende ploeg.  “Het viel net 
de andere kant op helaas. Je wist 
dat we zonder Jochem en Mats 
niet voor de maximale score kon-
den gaan, maar gezien de vorige 
wedstrijden was het optimisme 
groot. Nu verlies je drie driesetters 
tegen een gelijkwaardige tegen-
stander. Gelukkig dat we de eer 
konden redden met dat ene punt. 
Hierdoor komen we gelijk met Son 
en staan we nog steeds gedeeld 
derde. Om de doelstelling van 
lijfsbehoud te behouden, moeten 
we tegen BLTV uit Breda minimaal 
drie of vier punten halen om erin 
te blijven. Gelukkig zijn dan Mol 

en Hermans er weer bij”, aldus de 
Beek en Donkse hoofdtrainer.

Landelijk gemengd zondag 3e 
klasse
Het eerste team moest het op-
nemen thuis tegen koploper RTC 
NIP uit Maastricht. Vooraf was ex-
pres gekozen voor de ondergrond 
kunstgras en dit pakte wonderwel 
goed uit in het begin getuigende 
de 3-1 voorsprong. Vooral Stef 
Geven was de hoger ingeschaalde 
Quint Jesse de baas in twee sets 
met 6-3, 7-5. 

De damesdubbel van Herwegen/
Mennen was net ondergeschikt in 
twee sets. Waarna de herendubbel 
van Muijs/Herwegen in een span-
nende drie setter werd verloren. 
De mixen vielen ook ten prooi aan  
NIP. Waarmee de eindstand op 3-5 
kwam te staan.

In de komen de twee uitwedstrij-
den tegen GTR uit Geleen en BRZ 
uit Beek(L) moet de handhaving 
nog veilig gesteld worden.

Landelijk jeugd 1e klasse
Het eerste gemengd team junio-
ren deed goede zaken. Tegen TC 
Orient uit Sittard werd met 6-2 
gewonnen. Hierdoor hebben ze 
nog een kleine kans op het kam-
pioenschap. De laatste wedstrijd 
tegen ETV Volley uit Eindhoven 
zal dik gewonnen moeten worden 
om dit te kunnen verwezenlijken. 
Eerst zal RTC NIP verslagen moe-
ten worden om druk op de nieuwe 
koploper te houden. Komt dat zien 
aanstaande zondag vanaf 9.00 uur 
op het tennispark ’t Slotje!

Oprichterswedstrijd H.S.V. ‘t 
sluisje prooi voor Jos de Beer

Lieshout – De Nationale Hengeldag, 
zaterdag 31 mei, wordt bij Hengel 
Sport Vereniging ’t Sluisje uitge-
breid gevierd. De dag begint om 
8.00 met een wedstrijd voor leden 
van 50 jaar en ouder die tot 10.00 
uur duurt. 

De kinderen van Lieshout en 
Mariahout, in de leeftijd t/m 12 jaar, 
kunnen deelnemen aan een wed-
strijd van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
Aanmelden voor deze wedstrijd kan 

vanaf 9.30 uur bij de schuilhut. De 
deelname is gratis. Bij voorkeur een 
eigen hengel meebrengen. Voor de-
gene die geen eigen hengel heeft, 
heeft de vereniging een aantal hen-
gels te leen. Na afloop is de prijsuit-
reiking van de jeugdwedstrijd. Alle 
kinderen hebben prijs, ook al heb-
ben ze geen vis gevangen. 

Na de middag is er een open kar-
perwedstrijd, voor de leden, op de 
rechtervijver van 14.00 tot 16.00 

uur. Voor een heel klein prijsje is er 
heerlijk vlees met brood en salade te 
verkrijgen bij de schuilhut, natuurlijk 
is hier ook wat te drinken te ver-
krijgen. Wil je kennismaken met de 
hengelsport, kom dan gerust eens 
kijken op de mooie vijver, gelegen 
achter de tennisbanen. Kortom een 
dag waar Hengel Sport Vereniging 
’t Sluisje naar uit kijkt. Het bestuur 
hoopt op een mooie opkomst van 
groot en klein. Vissers en kijkers zijn 
van harte welkom op deze dag.

Lieshout - Met een lekker voor-
jaarszonnetje was er afgelopen 
zondag de ‘Oprichterswedstrijd’ 
voor de leden van HSV ’t Sluisje uit 
Lieshout. Deze wedstrijd heeft dit 
jaar een andere naam gekregen. De 
vorige naam voor dit gebeuren was 
de ‘Schepers-Daniëls’ trofee.

Een tiental vissers kwamen naar de 
visvijver om met elkaar de strijd aan 

te gaan. Toen het eindsignaal had 
geklonken en de vis was gemeten, 
bleek Jos de Beer de meeste vis te 
hebben gevangen.

De top vijf  van de Oprichters- trofee
1. Jos de Beer  212 cm
2. Gerry Dekkers  130 cm
3. Marinus Swinkels  100 cm
4. Willy Verhoeven  57 cm
5. Jan Geven  11 cm

vissen Nationale Hengeldag bij H.S.V. ‘t Sluisje

* Beginners eerste 10 uur rijles voor 350,-

* 40,- per uur; 60,- per 1 1/2 uur

* Rijles in stappen

* Binnen 8 weken uw rijbewijs halen

*  Last van rijangst? Wij helpen u op weg!

Autorijschool Ton van Dijk
Beek en Donk

0492 - 464363 / 06 - 22745294

RIJLESSEN?

www.autorijschooltonvandijk.nl

Nu starten met rijlesvanaf 16,5 jaar

Nu 
€ 1950,-

40 uur rijles 
+ tussentijdse toets 
+ examen

Pakket

aanbieding:

H.S.V. Het Geduld wint ook 
thuiswedstrijd

Beek en Donk - Na een goed resultaat 
geboekt te hebben bij visvereniging 
‘Altijd Beet’ in Vught, was het nu 
de beurt in Beek en Donk op de vij-
ver van H.S.V. Het Geduld. Liefst 25 
sportvissers gingen de strijd aan voor 
een plaats in de halve finale van het 
federale clubkampioenschap Zuid-
West Nederland.

Het Geduld had bij aanvang van de 
wedstrijd 13 punten voorsprong op 
altijd beet, maar de vissers uit Vught 
hadden zeker niet de moed opgege-
ven en kwamen dan ook met grote 
getale naar Beek en Donk om de ach-
terstand om te buigen naar winst.

Om 12.00 uur werd bij prachtig vis-
weer de loting verricht en om 12.45 
uur gingen de vissers de sportieve strijd 
aan. Na vier uur vissen werd de balans 
opgemaakt en met grote belangstel-
ling werden de vissen gewogen. De 
eerste tien punten gingen naar Vught. 
Peter van Dijk haalde maar liefst 3,88 
kg vis uit het water en zette meteen 
de aanval in op de achterstand die nog 

maar 3 punten bedroeg. Peter Beerens 
van het geduld nam met een vangst 
van maar liefst 3,66 kg zeer knap de 
tweede plaats en pakte daarmee 9 be-
langrijke punten. Gerard van Eert van 
Het Geduld  gaf de genade klap met 
zijn 3e plaats, met een gewicht van 
2,49 kg. Hiermee eiste hij 8 punten op. 
Toen bleek dat Mari Vereijken ook nog 
7 punten kon laten noteren voor Het 
Geduld, was de overwinning een feit.

Weer is het hen gelukt om de halve fi-
nale te bereiken, waarin loting zal uit-
maken tegen wie ze uitkomen. Als de 
wisselwerking van de nu al gevreesde 
jeugd en onze senioren zo goed blijft 
functioneren, dan kunnen ze net als 
twee jaar geleden weer in de finale ko-
men. Zodra de loting bekend is, laten 
ze dit natuurlijk meteen weten zodat 
ze weer met een groot aantal vissers 
de strijd aan kunnen gaan. 
 
De einduitslag over twee wedstrijden: 
Het Geduld 82 punten, Altijd Beet 
Vught 55 punten.

Sportvisser Peter Beerens 
was goed voor de 2e plaats
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E V E N E M E N T E N
Donderdag 22 mei 
Expositie kunstenares Cornelia 
Nouwens t/m 31 mei
Van Schijndel Anteak, Wilhelminaweg 
5a, Beek en Donk

11e Driebandenkampioenschappen 
Laarbeek t/m 24 mei
Dorpshuis Lieshout

Tentoonstelling foto’s grote gezinnen 
Lieshout t/m 31 mei
Dorpshuis Lieshout

Paranormale Avond
19.30 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Vrijdag 23 mei 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 24 mei 
Nederlandse Brouwerijdagen
10.00 uur, Bavaria Brouwerij Café, 
Lieshout

Opening OJA
11.00 - 02.00 uur, Schoolstraat 2, 
Aarle-Rixtel

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Expositie Emilie Lindenbergh t/m 15 juni
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Arabian Night
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Zondag 25 mei 
WTC Beek en Donk, Kevelaer
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Qi Gong workshop bij unieke 
biologische rundveehouderij
8.00 uur, De Hei 15, Mariahout

Vlooienmarkt kofferbakverkoop
9.00 uur, MFC de Dreef, Aarle-Rixtel

Motortoertocht
9.00 uur, Mariahout

Nederlandse Brouwerijdagen
10.00 uur, Bavaria Brouwerij Café, 
Lieshout

De Donckse Wijing.
10.00 uur, Leonarduskapel hoek 
Kapelstraat - Lage Heesweg, 
Beek en Donk

‘Van alles wat markt’
10.00 tot 16.00 uur, Molenveld, 
Beek en Donk

Grote Boekenmarkt
11.00 uur, Kouwenbergs Kerkje, 
Aarle-Rixtel

Openluchtmis Sint Servatiuskapel
11.00 uur, Ginderdoor 
Lieshout-Mariahout

Gazelle elektrische fietsen opstapdag
11.00 uur, TRIA Fietsen, Papenhoef 21, 
Lieshout

Telekids discoshow & Laarbeekse 
Playbackwinnaars
13.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum, 
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel

Dinsdag 27 mei 
Ontspanningsmiddag Zonnebloem
13.30 uur, ‘t Huukske, Beek en Donk

Care for Joshua: Benefietconcert met 
coverband Trackdrop
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Woensdag 28 mei 
Hemelvaart Party
20.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Donderdag 29 mei 
Dauwtrappen, begin de dag gezond!
7.00 uur, Kouwenberg, Aarle-Rixtel

Jaarmarkt
11.00 uur, Centrum Aarle-Rixtel

Torendag
11.00 uur, Oude Toren, Beek en Donk

Hello Summer! (Dance event) 
Dorpsfeesten/jaarmarkt
11.00 - 01.00 uur, Café Deja Vu, 
Aarle-Rixtel

Grote Boekenmarkt
11.00 uur, Kouwenbergs Kerkje, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 30 mei 
Dorpsfeesten t/m 1 juni, Aarle-Rixtel

Crazy Thuis Wives
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café/Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 31 mei 
De Laarbeekse Wandeltochten
7.30 uur, startpunt Brasserie de Zwaan, 
Beek en Donk

Nationale Hengeldag
8.00 uur, Visvijver Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Rowwen Hèze in concert
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

DJ RAF draait doorrrrr!
21.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Huukske Reunion... The Pinheads!!
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zondag 1 juni 
De Laarbeekse Wandeltochten
7.30 uur, startpunt Brasserie de Zwaan, 
Beek en Donk

Fietsspektakel
7:30 uur, Mariahout

WTC Beek en Donk, Maasdijkentocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

IVN Kikkerconcert
12.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Lieshout Cultinair
13.00 uur, Dorpsstraat, t.h.v. 
café De Koekoek, Lieshout

Dinsdag 3 juni 
Eindvoorstelling scholenproject ‘Het 
mysterie van het verdwenen geluid’
19.00 uur, Muziekcentrum Het Anker, 
Beek en Donk

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


