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Toni en Mieke van den Bergh sluiten na 30 jaar de deuren van hun drogisterij

“Zonder goeie klanten ben je nergens”

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Het is al ruim na slui-
tingstijd wanneer de laatste klanten 
Drogisterij Jo Ceelen verlaten. Het 
loopt storm tijdens de laatste dagen 
dat de winkel van Toni (68) en Mieke 
(63) van den Bergh is geopend. Niet 
alleen omdat er flinke kortingen wor-
den weggegeven maar vooral omdat 
klanten zo ontzettend graag nog even 
persoonlijk afscheid willen nemen 
van ‘hun’ Toni en Mieke.

Hoe Toni ‘Ceelen’ begon
Al op 14-jarige leeftijd trad Toni 
in dienst van Jo en Bertha Ceelen, 
toentertijd in hun supermarkt aan 
de Nieuwstraat. “Dit was de eerste 
supermarkt in Beek en Donk waar 
gewinkeld kon worden met echte 
winkelmandjes”, vertelt Mieke. Toni 
vervolgt: “Ons vader zei in die tijd te-
gen mij dat ik maar moest gaan wer-
ken in de fabrieken van Van Thiel maar 
toen ‘meneer’ Ceelen dit hoorde, zei 
hij: “Kom maar bij ons werken!” Toni 
volgde cursussen tot kruidenier en 
drogisterijhouder. Het echtpaar Ceelen 
bleef kinderloos. “Veel mensen dach-
ten dan ook dat ik de zoon was van 
Jo en Bertha”, vertelt Toni, “ik werd 
regelmatig Toni Ceelen genoemd.”

54 jaar lang geen collega’s
“In de jaren zeventig verhuisde de 
kruidenierswinkel naar de huidige lo-
catie. “Vroeger stond hier de oude 
pastorie”, legt Toni uit, “de familie 
Ceelen kocht deze, liet hem afbreken 
en bouwde er drie nieuwe winkels. 
Eentje werd verkocht, eentje verhuurd 
en in dit pand startten ze hun nieuwe 
drogisterij. Ik bleef hun enige perso-
neelslid. Tot op de dag van vandaag 
- maar liefst 54 jaar(!) - heb ik geen 
collega’s gekend. Samen met Mieke of 
alleen heb ik dag in dag uit met heel 
veel liefde en plezier gewerkt.”

Toni & Mieke
“Ik werkte twintig jaar bij 
Supermarkt-Slagerij Brouwers en 
Toni werkte al die tijd bij Jo in de 
winkel, toen we in 1986 de winkel 
overnamen van Jo en Bertha”, ver-
volgt Mieke. De band is altijd heel 
hecht gebleven tussen de echtparen: 
“Als wij een keer op vakantie wilden, 
sprong de familie Ceelen in. Jo was 
toch een soort van vaderfiguur voor 
me. Hij bracht ons weg naar Schiphol 
en kwam ons ook ophalen”, vertelt 
Toni, “maar dat had ook een reden: 
dan kon ik de volgende dag gelijk 
weer aan het werk!” 

Mieke vertelt: “We hebben ons 
nooit aangesloten bij een keten, we 
wilden graag ons eigen plan trek-
ken, dat was een bewuste keuze. 
Behalve voor drogisterijproducten 
konden klanten bij ons terecht voor 
schoenreparatie en het stomen en/
of repareren van kleding. Maar ook 
voor een klosje garen wisten klanten 
ons te vinden”, aldus Toni.

Leuke anekdotes 
Veel hebben ze samen beleefd de 
afgelopen dertig jaar in hun drogis-
terij. Zo kwam mevrouw Thijssen in 
de tijd dat ze nog vroedvrouw was 
in Beek en Donk op een dag een 
recept brengen voor tepelolie. “Of 
wij dat even konden maken, was 
de vraag”, vertelt Toni. “Wij wilden 
graag helpen en dus gingen we aan 
de slag en mengden volgens het 
‘geheime’ recept verschillende oliën. 
Het resultaat? Van heinde en verre 

kwamen ze hier tepelolie halen; art-
sen uit Nijmegen en Gemert, kraam-
hulpen uit de regio. We hebben 
zelfs een kraamhulp in de winkel 
gehad die onze ‘beroemde’ tepe-
lolie kwam halen voor de vrouw van 
Arjen Robben. Ik heb toen wel ge-
zegd dat ze ervoor moest zorgen dat 
het flesje duidelijk zichtbaar op tafel 
moest staan mocht er een foto in de 
Story komen”, lacht Toni. “Of die 
keer dat we ’s nachts uit bed werden 
gebeld door een jongen die geld in 
onze condoomautomaat had ge-
gooid en geen condooms kreeg. Ik 
heb hem nog gevraagd of hij hoge 

nood had en of ik condooms moest 
komen brengen maar hij kwam de 
volgende dag alleen maar zijn geld 
terughalen.”

Een luisterend oor
Anekdotes genoeg maar Toni en 
Mieke waren voor veel klanten 
vooral een luisterend oor. “We heb-
ben veel met onze klanten gedeeld. 
Liefdesverdriet, complete beval-
lingsverhalen, alles werd gedeeld. 
Dat is ook het fijne van een dorp, 
dat mensen hun lief en leed met je 
dúrven te delen”, vinden beiden. 
“We hebben complete families zien 
opgroeien”, vertelt Toni. “Van de 
week nog keek ik in een kinderwa-
gen en bedacht me dat ik de moeder 
zelf nog in de kinderwagen heb zien 
liggen.” Mieke valt bij: “Ik zeg al-
tijd we zien hier alles voorbijkomen: 
Van jong tot oud, van buggy tot 
rollator!”

Toekomstplannen
Concrete plannen om de vrije tijd die 
komen gaat op te vullen, heeft Toni 
nog niet. “Ik blijf me inzetten voor de 
carnavalsvereniging en met mooi weer 
gaan we lekker fietsen.” Ook het on-
derhouden van sociale contacten vindt 
hij belangrijk: “Lang gaan reizen is niks 
voor ons, dan gaan we onze vrienden 
hier ontzettend missen.” Toni is bij tijd 
en wijle even emotioneel. Na 54 jaar 
afscheid nemen van ‘veel meer dan 
alleen achter de toonbank staan’ valt 
hem zwaar. Maar hij is tegelijkertijd ook 
trots als een pauw op alle lieve kaartjes, 
bloemen en andere blijken van waar-
dering die hij en Mieke ontvingen en 
nog ontvangen van al die lieve klan-
ten. Mieke blijft zich net als Toni in-
zetten voor de carnavalsvereniging en 
als secretaris van winkeliersvereniging 
Beekvlied. “Het zal even wennen zijn 
voor Toni om ’s morgens niet meer naar 
beneden te hoeven lopen, de deur los te 
gooien en zijn handel buiten te zetten”, 
besluit Mieke, “maar ik heb er het vol-
ste vertrouwen in dat alles goed komt. 
We hoeven er in ieder geval niet aan te 
wennen dat we allebei thuis zijn!”

Wilt u nog profiteren van 75% korting 
op het gehele assortiment (m.u.v. me-
dicijnen/tabak/tijdschriften) of wilt u 
nog even persoonlijk afscheid nemen? 
Drogisterij Jo Ceelen is nog open tot en 
met zaterdag 28 mei 17.00 uur.

We hoeven er in ieder 

geval niet aan te wennen 

dat we allebei thuis zijn

Deze week ingesloten:

De Wit Schijndel
Verspreiding in Laarbeek

Teams Zorg&Welzijn Laarbeek
Verspreiding in Beek en 

Donk en Mariahout

Het Italiaans Huis
Verspreiding in Lieshout en 

Aarle-Rixtel

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

Zo’n 20 jaar geleden ontstond er een nieuwe wijk in Lieshout in het uitbreidings-
plan Nieuwenhof. De straten van die wijk kregen de namen van landbouwwerk-
tuigen en gereedschappen. 
Een van die straatnamen is “De Ploeg”. In verhalen over de oudheid gaat het al 
vaak over een ploeg. We kunnen dus gerust stellen dat een ploeg een heel oud 
landbouwwerktuig is. Het principe is nagenoeg hetzelfde gebleven, alleen is de 
ploeg steeds groter geworden. Werd de ploeg vroeger getrokken door een os 
of een paard (of twee paarden), sinds de uitvinding van de tractoren is de ploeg 
steeds gegroeid wat formaat betreft. De eerste ploegen hadden één schaar maar 
dat werden er steeds meer. Er zijn bijvoorbeeld al ploegen met veertien scharen. 
Een ploeg woelt de grond los. Voor een goede bewerking van de grond is een be-
werking in twee richtingen loodrecht op elkaar nodig. Een van de oudste ploegen 
is de haakploeg. In ontwikkelingslanden en op rijstvelden zijn deze ploegen nog 
in gebruik. 
Volgens Wikipedia zijn de basisonderdelen van een ploeg: een mes- of schijfkou-
ter, een voorloper, een snede en het rister. Er zijn verschillende typen ploegen al 
naargelang de grondsoort; bijvoorbeeld zand, leem of klei, of de constructie; één 
schaar of meerscharig, wentelend of rondgaand. 
Een ploeg is dus bedoeld om de grond om te keren. De onderste grond komt bo-
ven en resten van een vorige oogst worden ondergeploegd. Er zijn zelfs machines 
die ploegen en meteen zaaien. Er zijn wentelploegen, diepploegen, stoppelploe-
gen, ecoploegen, zaai- of wintervoorploegen, halfgedragen ploegen. Een ploeg is 
dus nooit zo maar een ploeg. 
Verder hoeft het woord ploeg niet alleen te slaan 
op een landbouwwerktuig. Er zijn voetbalploe-
gen, schaatsploegen etc. en er zijn werkploegen 
en je kunt ploegendiensten draaien. Maar voor 
de straatnaamgeving in Lieshout is het werktuig 
‘De Ploeg’ bedoeld. 

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

DE PLOEG

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

As- en vinger-
afdruk ringen

de
gr

oo
fu

it
va

ar
tv

er
zo

rg
in

g.
nl

Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

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

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

“In liefde verbonden met de natuur”
Na een onverwacht ziekbed is op 11 mei j. l. rustig ingeslapen 
onze lieve moeder en liefste oma 

Greet Oattes - van Luyt
31.05.1926  -  11.05.2016

Eindhoven   -   Lieshout...  
 

weduwe van Frank Oattes  († 15.04.2012)

Amsterdam:    Else & Walter
Hoorn:     Mary Ann & Jacob 
St Maartensvlotbrug :   Bernard & Suzanne, Jamie Lisa  
Mijdrecht-Amsterdam :   Huub & Astrid, Jolyon & Wendy
Amsterdam:    Maggie & Ailis 
Ringwood, UK:    Carol & Jack, Nicholas  
Eindhoven:      Frank

Wij prijzen ons zeer gelukkig dat wij een 
lieve en sterke vrouw als Greet zo lang in 
ons leven hebben mogen hebben. 
De vele lessen die zij ons over het leven 
heeft geleerd geven wij vol overtuiging 
door aan de volgende generaties. 

Zij zal altijd in ons hart blijven. 

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Burgemeester Mostermanslaan 17, 5737 CE Lieshout.

De vele lessen die zij ons over het leven 

Een Egyptische haakploeg

    Ons pap had het leven nog zo lief.
    Ondanks het verdriet
    vergeten wij de mooie dagen niet.

Bedroefd, maar dankbaar voor zijn goede zorgen, nemen wij in  
liefde afscheid van mijn lieve zorgzame man, ons pap, opa en 

schoonvader

Gijs van der Linden
echtgenoot van

Diny van der Linden-van den Oever

 * Nijnsel, 25 augustus 1942         † Helmond, 25 mei 2016

Correspondentieadres:
Klavierstraat 48
5741 WK Beek en Donk

Gijs is in het uitvaartcentrum van De Groof, Oranjelaan 54 te  
Beek en Donk, waar u persoonlijk van hem afscheid kunt nemen op 
zaterdag 28 mei tussen 14.00 en 15.00 uur.

De afscheidsdienst vindt plaats op maandag 30 mei om 12.00 uur in 
de aula van genoemd uitvaartcentrum.
Aansluitend begeleiden we Gijs in besloten kring naar crematorium 
Berkendonk in Helmond.

Mocht u persoonlijk geen uitnodiging hebben ontvangen, 
dan mag u deze aankondiging als zodanig beschouwen

Diny van der Linden-van den Oever

 Marco en Nathalie

Yvonne
 Gerrit
 Diana en Jelle

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182
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Frank van der Meijden nieuwe burgemeester van Laarbeek 

Hans Ubachs waarnemend burgemeester gemeente Gulpen-Wittem

The Art of Window Styling

Uw 2de 
Luxaflex® 
Hor nu met

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

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

Laarbeek - De 51-jarige Frank 
van der Meijden (CDA) uit 
Bergeijk wordt door de gemeen-
teraad aanbevolen als de nieuwe 

burgemeester van de gemeente 
Laarbeek. Dit is donderdagavond 
bekend geworden tijdens een spe-
ciaal ingelaste vergadering van de 
Laarbeekse raad. 

Loopbaan
Van der Meijden is geboren en 
getogen in Bergeijk. Hij doorliep 
de Koninklijke Militaire School in 
Weert en studeerde daarna Facility 
Management en Bedrijfskunde 
aan de hogeschool in respectie-
velijk Tilburg en Eindhoven. Van 
1987 tot 2010 is hij werkzaam ge-
weest in diverse functies bij defen-
sie. Sinds 2010 is Van der Meijden 
wethouder van de gemeente 
Bergeijk. Hij is getrouwd en heeft 
twee kinderen. 

Bestuursfuncties 
Van der Meijden zit vanaf 2006 in 
het openbaar bestuur. De eerste 
vier jaar als raadslid namens het 
CDA in de gemeente Bergeijk en 
sinds 2010 als wethouder in die-
zelfde gemeente met verschillende 
werkvelden in zijn portefeuille. Hij 
is tevens bestuurslid van tal van 
gemeenschappelijke overlegorga-
nen en maatschappelijke organisa-
ties in de regio Zuidoost Brabant. 

Gemeenteraad Laarbeek
De gemeenteraad omschrijft Van 
der Meijden als een gedreven en 
energieke bruggenbouwer en een 
daadkrachtig bestuurder. Hij heeft 
een sterke en kleurrijke persoon-
lijkheid en beschikt over een po-
sitieve en enthousiasmerende uit-
straling. Hij is goed bekend met de 

kleinschaligheid van de gemeente 
en door zijn brede kennis van de 
regio Zuidoost Brabant kan hij 
de belangen van Laarbeek goed 
vertegenwoordigen.

Verdere procedure
Met de voordracht van Frank van 
der Meijden door de gemeente-
raad is de procedure tot benoe-
ming van de nieuwe burgemeester 
nog niet afgerond. De aanbeveling 
van de gemeenteraad wordt aan 
de Minister en aan de Commissaris 
van de Koning toegezonden. De 
Minister volgt in beginsel de aan-
beveling van de raad in zijn voor-
dracht aan de Koning. Pas ná 
ondertekening van het Koninklijk 
Besluit is de benoeming een feit.

“De wens van de bewoners staat centraal”

Wie helpt er mee aan fi jne speelplekken?
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - Gemeente Laarbeek 
wil starten met een proef in 
Aarle-Rixtel om te komen tot 
de oprichting van 'Stichting 
Speelvoorziening Aarle-Rixtel'. 
Bert Biemans uit de wijk 'Strijp' 
wil zich daar graag voor inzetten 
en zoekt andere vrijwilligers om te 
helpen. Als de proef slaagt, wordt 
er mogelijk een Laarbeek brede 
stichting opgericht.

“Mooiste plek”
“Naar mijn mening is woon-
wijk 'Strijp' de mooiste plek van 
Laarbeek”, zegt Bert Biemans eer-
lijk. “Alleen qua speelvoorziening 
vind ik dat de wijk tekortschiet. 
We hebben een vijvertje, er kan 
wat geklommen en geklauterd 
worden. Maar voor kinderen tot 
een jaar of vijf, mis ik traditionele 
speeltoestellen, zoals bijvoorbeeld 
een schommel, wipkip en een 
klimrek. En het bankje waarop je 
fatsoenlijk kunt zitten toekijken. 
Ik vind dat kinderen van jongs af 
aan moeten leren buitenspelen, 
omdat ze anders te snel achter de 
computer belanden. Daarom wil ik 
me graag inzetten voor aantrek-
kelijke speelvoorzieningen. Niet 
alleen voor Strijp, maar voor heel 
Aarle-Rixtel. Een mooie speeltuin 
vind ik trouwens ''t Renneveld' in 
Lieshout. Daar vind je wat ik op-
noemde allemaal terug. Ik ga daar 
weleens met mijn kinderen van 
zeven en negen naartoe. Het is de 
plek waar de buurt elkaar ontmoet 
met voor ieder wat wils.”

Met bewoners erbij, lukt er meer!
Rob Tielemans, medewerker be-
heer groen, vertelt: “In onze 
gemeente zijn over twee jaar 
ongeveer honderd – van de drie-
honderdvijftig – toestellen aan 
vervanging toe. Maar er is niet 
genoeg geld om al deze toestellen 
één op één te vervangen. Met hulp 
van de bewoners kunnen we meer 
realiseren. Speeltuin 't Renneveld 
is daar een mooi voorbeeld van, 

omdat bewoners daar letterlijk de 
handen uit de mouwen staken en 
er fondsen werden aangeschre-
ven. Met het beschikbare budget 
van de gemeente hadden die wan-
delpaadjes rond de speeltoestel-
len er bijvoorbeeld niet gelegen. 
Overigens is het wél zo dat de 

gemeente de speelvoorzieningen 
blijft controleren en verantwoor-
delijk blijft voor de veiligheid. De 
op te richten stichting gaat zich be-
zighouden met de realisatie en het 
beheer van de speelvoorzieningen 
en op zoek naar externe financie-
ring. Bewoners hierbij betrekken 

past helemaal bij de visie van de 
gemeente. Zij kennen immers de 
buurt, weten waar er behoefte aan 
is, en kunnen signaleren als er bij-
voorbeeld iets gerepareerd moet 
worden. Zo kan ervoor gezorgd 
worden dat de speelvoorzienin-
gen, ook in de toekomst, aantrek-
kelijk blijven!” 

Help!
Terug naar Bert Biemans. Hij zoekt 
hulp om samen de stichting op te 
zetten en vertelt enthousiast: ”Ik 
heb inmiddels twee vrijwilligers ge-
vonden voor het bestuur. Nu ben 
ik nog op zoek naar iemand die 

de financiën wil doen, iemand met 
creatieve plannen, een fondsen-
werver en natuurlijk heel veel (ou-
dere) vrijwilligers die willen aan-
pakken. Mensen die zin hebben 
om te schilderen, lassen en noem 
maar op. En die mogen natuurlijk 
uit heel Laarbeek komen. Het zou 
fijn zijn als er zich ook vrouwen 
melden, zodat die verdeling ook 
goed is”, lacht hij. Ook zin om je 
handen uit de mouwen te steken, 
zodat kinderen kunnen blijven 
spelen? Bel dan met Bert Biemans: 
06-12771852. Mailen kan ook: 
bert_biemans@hotmail.com.

Bewoners kennen de buurt, 

weten waar behoefte aan is 

en kunnen signaleren

Initiatiefnemer Bert Biemans

Koppelstraat 9              Aarle Rixtel  
06 - 8227 1840    www.ycatelier.nl  

Repareren en vermaken van 
kleding,  gordijnen en andere 
texti el producten

Openingsti jden:  
Woensdag: 18.00-21.00 u 
Vrijdag: 09.00-19.00 u 
Verder op afspraak 

YC Atelier

Laarbeek - Oud-burgemeester van 
Laarbeek, Hans Ubachs, wordt waar-
nemer in de Zuid-Limburgse gemeen-
te Gulpen-Wittem. Per 24 mei wordt 
hij aangesteld als opvolger van Bas 
van den Tillaar, die burgemeester van 
Vlissingen wordt. 

Aftreden 
Ubachs kwam in Laarbeek in op-
spraak door een aantal kleine affai-
res. Zo 'loog' hij over het snoeien van 
een boom in zijn tuin en zei hij een 
vergadering af om als Sinterklaas op 
te treden in Merkelbeek. De burger-
vader sloeg terug en kwam met een 

verklaring. Hierin zei hij dat hij geïnti-
mideerd werd en dat hij zich onveilig 
voelde. Een onderzoekscommissie gaf 
hem daarin gelijk. Uiteindelijk stemde 
de gemeenteraad Ubachs toch 'met 
pijn in hun hart' weg als burgervader 
van Laarbeek.

Nieuwe uitdaging 
Na 1,5 jaar thuis te hebben gezeten, 
komt er nu een nieuwe uitdaging op 
Ubachs pad. "Ik ben enorm blij met 
deze nieuwe baan en heb er heel veel 
zin in", vertelt hij. De waarneming zal 
voor ongeveer 10 maanden zijn. 
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 26 mei - 1 juni 2016

‘Brood van hand tot hand,
dat is vieren dat we één gemeenschap 
zijn, in eenheid met elkaar verbonden.’

Donderdag 26 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

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

Vrijdag 27 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 28 mei 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor:  Driek en Jaan 
van den Heuvel- Vogels, Mietje Huijbers, 
Miet Dekkers-Bouw (nms Welfare), Anna 
van Berkel-Slits (sterfdag) en overleden fami-
lieleden, Toon van Alphen (mged).

Zondag 29 mei

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Henk Vos 
(par), Willy en Martina Aarts–van der 
Leemputten, Cor Verschuuren (par), Tot 
welzijn van de parochie.     
                                               

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eerste Communieviering
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Wim 
Verduijn en Miet Swinkels (Fund), Corrie 
de Koning (Fund), Laurens Spoorendonk, 
Mina Dekkers-Daniëls (jrgt),Johan en Maria 
Brouwers-van der Horst, Anna en Marinus 
Daniëls-van den Baar.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eerste Communieviering
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Maria Vogels-
van Thiel (oma van Willem van de Ven), 
Corrie Vereijken-van den Bogaard, Tonny 
Brugmans-Peeters, Martien van den Bergh 
Cor de echtgenoot en Carlo de zoon, Riek 
van Heugten-van den Berg en Toon de 
echtgenoot, Mart van den Heuvel (opa van 
Bram)

14.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
concert Gemengd koor Euphonia

Maandag 30 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster 

Dinsdag 31 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van 
Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 1 juni

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intentie in deze viering voor Nellie 
Bouwmans-Biemans

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Beste mensen,

Al langere tijd bent u gewend om in deze krant de vieringen in onze parochie 
en de opgegeven misintenties te lezen. Zo blijft u op de hoogte van wat de 
vieringen betreft. Daar komt vanaf nu nog iets bij. Het kerkbestuur heeft de 
afgelopen periode nagedacht over een manier om beter te communiceren 
met de parochianen. Daarbij waren er verschillende opties, bijvoorbeeld: een 
eigen parochieblad, al of niet huis aan huis verspreid of een nieuwsblad. 
Uiteindelijk hebben we gekozen om, voorlopig 2 maandelijks, een pagina 
te gebruiken in deze krant. U vindt dus elke 2 maanden een overzicht van 
mededelingen vanuit het pastorale team, het kerkbestuur en de verschillen-
de werkgroepen. In de toekomst kan dat nog verder uitgebreid worden. Ik 
dank dan ook medewerkers van de Mooi Laarbeekkrant voor hun bereidheid 
hieraan mee te werken. Het bestuur en de werkgroepen hebben zo een mo-
gelijkheid om belangrijke mededelingen met u te communiceren.  Mochten 
er vanuit de werkgroepen in de verschillende kernen van onze parochie me-
dedelingen zijn dan vraag ik hen die met ons te delen zodat we die kunnen 
opnemen. 
Op deze manier hoop ik dat we weer een stapje verder zijn als nieuwe paro-
chie. Het is een lang en ook vaak moeizaam proces om alle neuzen dezelfde 
kant op te laten kijken. Maar ik blijf optimistisch, omdat ik ook veel goede 
dingen in de parochie zie. We gaan de vakantieperiode tegemoet, een tijd 
van ontspanning en uitrusten. Zelf zal ik eind juni-begin juli wederom ver-
vangen worden door mijn oom die u, net als vorig jaar, mogelijk in een van 
onze Laarbeekse parochie zult tegenkomen. Ik wens u allen alvast een mooie 
vakantie en de kinderen die deze weken de eerste H. Communie zullen ont-
vangen een van harte proficiat!

Pastoor 
Jos Verbraeken 

Communievieringen in Laarbeek

Na zeven maanden voorbereiding, was het afgelopen zondag de eerste van de twee communiezondagen in Laarbeek dit 
seizoen. In twee weken tijd ontvangen maar liefst 88 communicanten in Laarbeek hun Eerste Heilige Communie. 
De voorbereiding bestond de afgelopen periode uit vijf voorbereidingsavonden, een rondleiding met speurtocht door de 
kerk en het bijwonen van gezinsvieringen. In een aantal kernen hebben kinderen tijdens de eucharistievieringen meege-
holpen met de koster en acoliet. Dit alles om de kinderen een goed beeld te geven wat er allemaal in de kerk gebeurt en 
hen in grote lijnen het katholieke geloof bij te brengen. 'Ik vond het erg leuk om mee te doen, het knutselen maar ook 
de verhalen waren interessant', aldus Jesse, één van de communicantjes. 
Deze zondagochtend was grijs, maar gelukkig droog. In Aarle-Rixtel werd de spits afgebeten, de communicantjes van 
Mariahout volgden later  die ochtend. Komende zondag zal om half tien de communieviering in Lieshout plaatsvinden, 
gevolgd door de viering in Beek en Donk om 11 uur. 

Nieuws van uw parochie
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‘Oranjelaanrotonde’ wordt visitekaartje voor Laarbeek
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MMarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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Als je met Franse vrienden praat, 
kan het op een zondag wel eens 
gebeuren dat het woord ‘lundi-
te’ tijdens het gesprek voorbij-
komt. Met de vele vrije dagen in 
de maand mei (sommige daarvan 
worden ook wel houten zonda-
gen genoemd) bekroop me het 
gevoel van maandagitis af en toe. 
Lundi betekent letterlijk hetzelf-
de als maandag: lune is maan en 
‘di’ komt van het Latijnse ‘dies’, 
dat ‘dag’ betekent. Maandag is 
eigenlijk ‘lunaes dies’, de dag van 
de maan. Het achtervoegsel ‘ite’ 
wordt in het Nederlands ‘itis’. Als 
je ergens te veel last van hebt, kun 

je zeggen dat je lijdt aan bijvoor-
beeld ‘taalcolumnitis’ (stel, u hebt 
om een voor mij onbegrijpelijke 
reden meer dan genoeg van mijn 
schrijfsels). Lundite kun je dus in 
het Nederlands vertalen als maan-
dagitis. Maandagitis is het gevoel 
dat je op een vrije dag krijgt en het 
betekent dat je geen zin hebt om 
de volgende dag te gaan werken. 
Het gevoel begint meestal op zon-
dag aan het eind van de middag. 
Rond het avondeten wordt het 
steeds erger en na het avondeten, 
als je nog even rustig van de vrije 
avond wilt genieten, is het gevoel 
bijna ondraaglijk geworden. Dan 

heb je volgens een onderzoek van 
de Franse krant Libération echt het 
gevoel dat je de volgende ochtend 
terug naar de gevangenis moet. 
De kans dat u ooit aan columni-
tis hebt geleden, is volgens mij 
ondenkbaar met een krant als De 
MooiLaarbeekKrant voor uw neus. 
Maar de kans dat u al eens last 
hebt gehad van een milde vorm 
van maandagitis is wel denkbaar. 
En toch, in de Franse woordenboe-
ken kom je het woord lundite niet 
tegen. En in de Nederlandse woor-
denboeken kom je ‘maandagitis’ 
ook niet tegen. Op google komt 
het woord maandagitis wel voor, 

daar wordt 
het ook wel 
zondagdepres-
sie genoemd.  
Misschien komt 
het woord maan-
dagitis dankzij uw 
columnist van dienst 
wel in de Van Dale. 
Nu hoop ik natuurlijk van harte 
dat u een heel fijne baan hebt en 
dat u op maandagochtend altijd 
vrolijke wijsjes fluitend en uitzon-
derlijk goedgemutst naar u werk 
fietst. Maar er is zeker een voor-
deel aan lundite in deze meimaand. 
Zeker als u het gevoel op de eerste 

Pinksterdag krijgt. Zodra u dan het 
gevoel krijgt dat u de volgende dag 
naar de gevangenis moet, kunt u zich 
geruststellen met de gedachte dat 
die maandag tweede Pinksterdag is. 
En dan kunt u dus opgelucht adem-
halen en van uw welverdiende ver-
lengde weekend genieten.

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - De nieuwe roton-
de in de Oranjelaan krijgt een be-
planting, die erop geselecteerd is 
om vlinders en bijen aan te trek-
ken. De gezamenlijke buurtver-
enigingen hebben gezorgd voor 
het planten van de struiken. Boris 
Sneijers, zoon van Paul Sneijers 
Boomkwekerij, verklapt dat er ook 
een aantal vlinderstruiken worden 
geplant.

Grote verscheidenheid
Midden op de Oranjelaan zijn 
diverse buurtbewoners van 
Buurtvereniging Beekse Akkers en 
Buurtvereniging Beekerheide aan 
het werk om de voorbewerkte 
grond te voorzien van honderden 
nieuwe plantjes. De verscheiden-
heid is volgens Tom Poppelaars 
van ‘Tuinstudio Tom’ te veel om 
op te noemen. Tom stapte, als 
buurtbewoner, op een goede dag 
naar de gemeente met de vraag 
of er plannen waren voor de ro-
tonde. Die had wel oren naar het 
plan en vroeg Tom een ontwerp te 
maken. Er zou dan kunnen worden 
beoordeeld of alles wel paste bin-
nen de plannen van de gemeen-
te. “Mijn ontwerp werd meteen 
goedgekeurd”, vertelt een trotse 
Tom. Het volgende punt bleek 
de financiering. Dit moest voor 

een groot gedeelte door middel 
van sponsoring worden geregeld. 
“Subsidie door de provincie lukte 
niet, want dit project was daarvoor 
te klein”, aldus Tom, “maar samen 
met de gemeente zijn we eruit ge-
komen.” Het uitgebreide ontwerp 
moest wel worden gemaakt, maar 

dan zou er ook via Arian de Groot 
van ‘Topgardens’ ook onderhoud 
kunnen worden gepleegd, zodat 
de rotonde over enkele jaren nog 
steeds een vrolijke verwelkomer 
zou zijn voor de mensen, die Beek 
en Donk binnenrijden.

Samenwerken
Op de afgesproken tijd doemen 
van alle kanten buurtbewoners 
op, die na een kort welkomst-
woord door ‘uitvoerder’ Arian de 
Groot een uitleg krijgen hoe de 
plantjes op een efficiënte en snel-
le manier van de bakjes dienen 
te worden ontdaan. Een korte in-

structie is voldoende om iedereen 
in twee- of drietallen aan het werk 
te zetten. Arian zelf gooit de plant-
jes met bakje en al op de plaats, 

waar ze ongeveer moeten komen 
staan. De taak voor bijvoorbeeld 
Carla Leenders is het om een gat 
te graven met diverse meege-
brachte scheppen en schopjes. 
Compagnon Marly Franssen zet 
het plantje in het gat en drukt de 
aarde goed aan. Al heel snel ont-
dekken de meesten, dat graven in 

het mulle voorbereide zand prima 
met de handen gaat. In tegenstel-
ling tot de vaak geroemde groene 
vingers, overheerst vanmorgen de 

kleur zwart. Intussen raast het ver-
keer rond de rotonde en is er een 
enorm verschil tussen de vrolijk 
keuvelende plantende buurtbe-
woners en de jachtige autowereld 
op nauwelijks één meter afstand. 
Graafmachines leggen de laatste 
hand aan de plantvakken en hou-
den af en toe het verkeer op. Soms 
maakt een automobilist van de ge-
legenheid gebruik om de werken-
de buurtbewoners op de gevoeli-
ge chip te vangen. Voor dit jaar is 
het onderhoud van de beplanting 
geregeld. In de komende jaren 
moeten nieuwe afspraken worden 
gemaakt. Arian de Groot gelooft in 
de veerkracht van de Laarbeekse 
(groen)ondernemers. “Het zou 
een mooi visitekaartje zijn voor 
Laarbeek, als we dit in samenwer-
king kunnen oplossen.”

Het zou een mooi visitekaartje 

zijn voor Laarbeek, als we dit in 

samenwerking kunnen oplossen

Buurtbewoners helpen mee bij het planten 
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Meer info en tickets:    www.oltm.nl

Openluchttheater Mariahout

Zondag 12 juni 11:00 uur 

Harmonie St. Caecilia
gratis entree 

Harmonie St. Caecilia en de slagwerkgroep bestaan 
samen 200 jaar! En om dit bijzondere jubileum te vieren 
geven zij een speciaal koffieconcert. Vier dit bijzondere, 
sfeervolle muzikale feestje met ons mee! Gratis entree!

Zaterdag 25 juni 20:00 uur

Roekenrock
Nouveau Vélo, Mooon, Lookapony 

Een intiem popfestival op het kleine podium onder de 
bomen met Nouveau Vélo, MOOON en Lookapony. 
Een avond energieke muziek, knappe gitaarpop en 
stevige jaren ’60 invloeden. Entree € 10,00

Vrijdag 1 juli 20:30 uur

Andy Marcelissen
verstand op nul 

Tonprater, conferencier en dichter des Larielands. Een 
humorist in hart en nieren. Er is niemand die met zo 
veel woorden zo weinig kan zeggen als Andy Marcelis-
sen. Voorverkoop € 15,00 - kassa € 18,00

Zondag 29 mei vanaf 13:30 uur 
Opening theaterseizoen

gratis entree

Voor jong en oud is er van alles te doen en te zien door 
het hele theater; van leuke activiteiten en spelletjes tot 
opmerkelijke karikaturen en bijzondere optredens... té 
veel om op te noemen. Gratis entree!

Zondag 5 juni 19:00 uur

Boxing the time
premiere!

In deze fysieke muziektheatervoorstelling wordt de 
kijker meegenomen in een explosieve gevoelsreis. Je 
wordt uitgenodigd zelf betekenis te geven aan de maat-
schappelijke thema’s. Entree € 5,00

Vrijdag 10 juni 20:30 uur

Gerard van Maasakkers
concert

Deze Brabantse singer-songwriter put uit zijn rijke 
repertoire en voegt daar enkele nieuwe liedjes aan toe. 
Het geheel is herkenbaar en toegankelijk, maar aller-
minst doorsnee. Voorverkoop € 17,50 - kassa € 21,00

Opening theaterseizoen
13:30u - Leuk voor jong         en oud

Boxing the time  Premiere! 
19:00u - Theatergroep Onderstroom

Gerard van Maasakkers
20:30u - Concert

Harmonie St. Caecilia
11:00u - Koffieconcert

Roekenrock
20:30u - Nouveau Vélo, Mooon, Lookapony

Andy Marcelissen
20:30u - Verstand op nul

Het Amulet
14:30u - Hilaria

Loop di Loup(e)
14:30u - Fabela Rozo

Musical groep 8
14:00 & 19:00u - Brede school Bernadette

Bløf
20:00u - Concert

Ieuw! Raar 
14:30u - Koekepeer

De Zomerton
20:30u - Lachend de zomer in

Sneeuwwitje & The Dwarfs
19:00u - Toneelvereniging Mariahout  

Reus van een neus
14:30u - Theatergroep De Kersouwe

Sneeuwwitje & The Dwarfs
14:30u - Toneelvereniging Mariahout  
 
Ten Blakke
13:30u - Seniorenmiddag

Sneeuwwitje & The Dwarfs
14:30u - Toneelvereniging Mariahout  

Boomwhakalaa!!
14:30u - Drumdrumdrum.nl

Pearl Jamming 
20:30u - Pearl Jam Tribute

Dirk Scheele
14:30u - Op vakantie

Rob Scheepers
20:30u - Schroot

Hotel Dracula
20:00u - Toneelvereniging Mariahout

Hotel Dracula
14:30u - Toneelvereniging Mariahout

Hotel Dracula
20:00u - Toneelvereniging Mariahout
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Theaterprogramma 2016
Openluchttheater Mariahout is één van de mooiste natuurtheaters van Nederland. Elk jaar zijn er in het voorjaar 

en in de zomer volop kindervoorstellingen, toneel, muziekconcerten en cabaret.
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Wishful thinking
Weer druk aan het voorbereiden 
voor WiSH? Hoe hebben 
jullie Guus Meeuwis weten te 
charteren? Ben je daar nou een 
heel jaar mee bezig? Kun je 
toevallig wat kaarten voor mij 
regelen? Is dat festival in Mexico 
al geweest? Worden de muntjes 
weer duurder dit jaar? Zijn die 
irritante koters nou eindelijk eens 
verbannen op de zondag? En 
zaten jullie nou ook al in Italië?... 
Wat is dat toch dat mensen je 
keer op keer verwarren met je 
broer. Ik lijk er niet eens op. Hij 
heeft krullen. En een dikke pens. 
Ik ben een panlat met een bril. 
Oké, ik draag zo eens in de 
zoveel tijd een kiezeltje bij aan 
het Laarbeekse festival. Maar 
dat valt in het 
niet met de 

verrichtingen van Jimmy. Zal het 
vaker gebeuren dat men andere 
mensen door elkaar haalt? Zal 
Rick Brandsteder ooit gevraagd 
worden hoe hij in hemelsnaam 
aan die przewalskipaardenlach 
van ‘m komt? Zal Dries Roelvink 
ooit gevraagd worden of hij 
spijt heeft van die ****scene 
in de jacuzzi? En zal Dave ooit 
gevraagd worden hoeveel van 
die gele slips daadwerkelijk nog 
volledig geel zijn? Zal Johnny 
ooit gevraagd worden of hij 
wel weet in welk koffertje de 
5 miljoen verstopt zit? Zal 
Siem de Jong ooit gevraagd 
worden hoe het voelt om op 
de slotdag wéér kampioen van 
Nederland te worden? Wat ik me 

tegelijkertijd ook afvraag: Zal 
Jimmy ooit gevraagd worden 
of die quizzen van hem niet 
makkelijker kunnen? Zal Jimmy 
ooit gevraagd worden hoe hij 
toch keer op keer die columns 
verzint? Zal Jimmy ooit 
gevraagd worden waarom hij 
zo’n heerlijke vent is? Zal Jimmy 
ooit gevraagd worden hoe het 
komt dat hij zo’n afgetraind 
lichaam heeft? Zal Jimmy ooit 
gevraagd worden waarom hij 
niets met z’n voetbaltalent 
doet? Ik denk het niet…

Joey van der Leemputten

COLUMN

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Heuvelplein 22, Beek en Donk. 0492-450714 | www.schippersoptiek.com

GRATIS BASIS ZONNEBRIL OP DEZELFDE STERKTE 
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL.

Deze brillenglazen bieden uitstekende bescherming tegen schadelijke UV-stralen.
Dit geldt voor zowel enkelvoudige als Varilux glazen. Deze actie geldt niet voor de 
huiscollecties. Wilt u LUXE zonnebrilglazen, vraag dan naar de actie voorwaarden.

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

Het festivalseizoen is weer begonnen. Alpine oordoppen voor € 12,95

Sportieve heropening trimbaan Mariahout

Redacteur: Marie-Christine van 
                  Lieshout
Fotograaf: Daphne van Leuken

Mariahout – In 2010 won Team 
Mariahout de eerste editie van de 
gezondheidsrace van de gemeente 
Laarbeek. De fitste kern van Laarbeek 
investeerde het gewonnen geldbe-
drag in een trimbaan in de bossen van 
Mariahout. Vorig jaar richtten vandalen 
flinke schade aan. Met de inzet van en-
thousiaste vrijwilligers kon afgelopen 
zaterdag de trimbaan heropend worden.

Hufterproof en hergebruik
De trimbaan ligt in een rustig, bos-
rijk stuk van Mariahout, tussen de 
Veghelsedijk en de Rooijseweg. Een 
heerlijke plek om te onthaasten en 
lekker je hoofd leeg te maken door 
te sporten. Helaas brengt de rust ook 
met zich mee dat sociale controle bijna 
niet mogelijk is. Vorig jaar was de kater 
groot toen vandalen voor drieduizend 
euro schade aanrichtten.  Ton Leenders 
leidt nu trots wethouder Joan Briels en 
andere belangstellenden rond. “De 
paaltjes staan goed in de beton”, lacht 
Ton. “Als ze daar tegenaan trappen dan 
doet dat behoorlijk pijn.” Ton wijst De 
MooiLaarbeekKrant erop dat de paaltjes 
oude banken van het Openluchttheater 
zijn. Joan Briels weet in Beek en Donk 
ook nog wat sportmateriaal te staan dat 

perfect op de Mariahoutse trimbaan zou 
passen. De trimbaan is weer in de oude 
glorie hersteld maar kan altijd aanvulling 
gebruiken.

Sportieve uitdaging
De trimbaan is erg populair. Niet alleen 
bij de Mariahoutse bevolking. “Het is 
een laagdrempelige baan die door ieder-
een te gebruiken is”, vertelt Ton. “De 
ondergrond is erg prettig om op te be-
wegen. Zelfs in dorpen in de omgeving 
is de baan bekend.” Ton fantaseert over 
een jaarlijks evenement op de trimbaan 
maar is aan de andere kant ook blij dat 
er een ongedwongen sfeer rond de baan 
hangt. “Jong en oud kan hier bewegen 
op eigen niveau”, zegt Ton, “op tijden 
die je zelf kan bepalen.” Op de trimbaan 

onderstrepen diverse instanties het be-
lang van sporten. Fysiotherapeuten 
van Kemps en Maas geven ter plaatse 
advies. Sportcoach en jongerenwerker 
bij ViERBINDEN Jaccy van den Enden 
sport heel veel met Laarbeekse jonge-
ren. “Sporten is voor jongeren een goe-
de manier om meer zelfvertrouwen te 
krijgen”, legt Jacco uit. “We gebruiken 
de baan ook met jongerenorganisaties.” 
Intussen is het nieuwe gezondheids-
team van Mariahout bezig met een de-
monstratie van KUBB. Op 28 augustus 
organiseren ze een KUBB-toernooi op 
sportpark ‘De Heibunders’.  De trimbaan 
in Mariahout is een ontmoetingsplaats 
voor iedereen, of je nu traint, een spel 
speelt of van de natuur geniet. Hopelijk 
nog voor heel veel jaren.

Nieuwbouwwijk De Hoge Regt groeit en bloeit
Beek en Donk - Er staat veel te gebeu-
ren in nieuwbouwwijk De Hoge Regt 
in Beek en Donk. Na een rustige perio-
de gaat het nu volle kracht vooruit. De 
wijk wordt uitgebreid met 24 nieuwe 
woningen en ook aan de infrastructuur 
en de groenvoorzieningen wordt hard 
gewerkt.

Groei
Niet alleen het groen in De Hoge Regt 
groeit, ook de wijk zelf breidt zich uit. 
Van de 24 woningen die in novem-
ber 2015 in verkoop gingen, is inmid-
dels meer dan 70% verkocht. Voor de 
resterende woningen zijn een aantal 

tekenafspraken ingepland en verschil-
lende opties genoteerd. Naar verwach-
ting wordt in augustus gestart met de 
bouw van deze nieuwe woningen. Ook 
voor vrije kavels is in De Hoge Regt alle 
ruimte. Verspreid over het gebied zijn 
verschillende zelfbouwers bezig met 
het bouwen van hun droomwoning. 

'De Groene Hoek', een lokale hovenier, 
is gestart met onderhoud aan en aan-
passing van de groenvoorzieningen in 
het plan. Hierbij wordt ook het gebied 
van de Goorloop aan de Groes aange-
past. De huidige Goorloop komt uitein-
delijk minder ver de wijk in en loopt uit 

in een wadi met speeleiland. De werk-
zaamheden aan infrastructuur en be-
strating zijn nog voor de zomervakan-
tie gereed. Uitzondering hierop zijn de 
nieuwe bomen en groter struikgewas. 
Deze zullen in het najaar, in het nieu-
we plantseizoen, worden gezet. Het 
uiteindelijke resultaat is een groene wijk 
die prachtig aansluit op de omringende 
natuur.

Meer info
Meer weten over de ontwikkelingen of 
werkzaamheden in De Hoge Regt? Op 
www.dehogeregt.nl/nieuws is steeds 
de meest actuele informatie te vinden.

UNIEK keukenconcept! 
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES 
Korenmi jt 3, Beek en Donk

KEUKENS & INTERIEURS UNIEKE VORMGEVING EN MAATWERK

NIEUWE APPARATUUR NODIG VOOR UW KEUKEN?

onderdeel 
van:

vanhoutkeukens.nl

KEUKEN TOTAAL 
CONCEPT
Indien gewenst verzorgen 
wij het hele proces voor u:

• Advisering & Verkoop

• Plaatsen

• Loodgieter/Electriciën

• Stucadoor

• Schilder

hetmaathuys.nl

Advisering en verkoop •

Unieke vormgeving •

Maatwerk •

Interieurs •

Badmeubels •

Buitenkeukens •

UNIEK EN DEGELIJK 
MAATWERK
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Uitleg van recept:
Schraap het merg uit het vanillestokje en breng 
samen met 400 ml slagroom, suiker en het 
vanillestokje aan de kook. Laat 15 min zachtjes 
koken. Bestrijk de springvorm met een dun 
laagje olie en bekleed eventueel de bodem 
met bakpapier. Maak ondertussen de bodem. 
Verkruimel de koekjes en smelt de boter. Meng 
ze door elkaar en verdeel over de bodem van de 
springvorm. Druk ze aan met de bolle kant van 
een lepel zet in de koelkast. Week de gelatine 
in koud water. Verwijder het vanillestokje uit 
de room en roer de gelatine er door. Laat de 
room afkoelen op kamertemperatuur en zet 
daarna een half uurtje in de koelkast totdat het 
mengsel begint op te stijven. Klop de rest van 
de slagroom stijf met een mixer. Roer de opgestijfde 
vanilleroom los met een garde en meng de opgeklopte slagroom er door. Schep 
het mengsel op de koekbodem. Verwarm ongeveer 100 gram aardbeien in een 
pannetje met het water, citroensap en suiker. Pureer de aardbeien als ze zacht 
zijn met een vork of in een keukenmachine. Los de gelatine op in de warme 
aardbeienpuree, laat wat afkoelen en verdeel over de taart. Laat de taart mini-
maal 4 uur opstijven in de koelkast. Maak het daarna af met de rest van de verse 
aardbeien. Bestrooi eventueel met een beetje poedersuiker. Smullen maar! 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Panna cotta met aardbeien

ze door elkaar en verdeel over de bodem van de 

de slagroom stijf met een mixer. Roer de opgestijfde 
vanilleroom los met een garde en meng de opgeklopte slagroom er door. Schep 
het mengsel op de koekbodem. Verwarm ongeveer 100 gram aardbeien in een 

Ingrediënten1 vanillestokje750 ml slagroom8 blaadjes gelatine90 gr boter160 gr koekjes5 el suikerolie
 
Topping:
400 gr aardbeien1 eetl water1 eetl citroensap1 eetl suiker2 blaadjes gelatine

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk
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Na 125 jaar O&U mijn strip van deze week!

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Tonnie BastiaansWilly Verhoeven 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Tonnie Bastiaans

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

de razende reporter

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

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

SudokuHard

6 1 2 7

6 7

7 4 5 9

7 2 8 9

6 3

3 1 6 2

9 8 6 4

7 4

4 2 5 3

Puzzle #185447

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

ANNEMIEKE
BIANCA
CHARLOTTE
CHRISTINE
CONNIE
DANA
EVELIEN

FRANCA
GEEKE
HANNEKE
HELMA
IRIS
JUDITH
KRISTEL

LISANNE
LOTTE
MAARTJE
MARIA
MARLEEN
MONIQUE
NICOLE

PETRA
PRISCILLA
SABRINA 
SUSANNE
TANJA
VICKY
WENDY

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ANNEMIEKE CHARLOTTE CHRISTINE
PRISCILLA SABRINA EVELIEN
HANNEKE KRISTEL LISANNE
MAARTJE MARLEEN MONIQUE
SUSANNE BIANCA CONNIE
FRANCA JUDITH NICOLE
GEEKE HELMA LOTTE
MARIA PETRA TANJA
VICKY WENDY DANA
IRIS

Heropening trimbaan Mariahout

Eet smakelijk!



Donderdag 26 mei 2016 9

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Johan Maas

Mariahout – Voedsel is levensbehoef-
te nummer één. In Laarbeek zijn veel 
bedrijven die zorgen voor eten op je 
bord. Bij het pop-up restaurant van 
LOS op ‘t Veld worden Laarbeekse 
streekproducten geserveerd.  Het idee 
om kinderen van alle basisscholen uit 
Laarbeek uitleg te geven over produc-
ten uit Laarbeek zorgt voor leerzame 
en ontwapenende momenten.

Bloemetjes en bijtjes
Enthousiast springen kinderen van 
OBS de Driehoek over het veld. Ze 
hebben net een flinke fietstocht naar 
De Hei in Mariahout achter de rug. 
Terwijl het zonnetje achter de wol-
ken vandaan komt, trekken ze in 
groepjes langs vijf gepassioneerde 

deskundigen. Bijenhouder en boom-
kweker Henk Biemans heeft een hele 
tafel vol ‘heerlijkheden’ uitgestald. 
“Zonder bijen zouden wij niet kunnen 
leven”, legt Henk uit. “Bijen bestuiven 
planten. Hierdoor ontstaan vruch-
ten waarvan wij afhankelijk zijn.” 
Hij laat van alles ruiken en proeven. 
De meesten proeven dapper. Als De 
MooiLaarbeekKrant een vies gezicht 
trekt bij het proeven van een bloem, 
wordt er keihard gelachen. Henk be-
antwoordt met plezier de vele vra-
gen. Miriam Berkvens vertelt over 
haar varkens. Van kleine biggetjes tot 
het stuk vlees wat uiteindelijk op het 
bord belandt. “Wat zielig”, zegt een 
meisje, terwijl een jongen lachend 
roept; “Lekker!” Als even later een 
kind vraagt wat er met de kop van 
het varken gebeurt, legt Miriam uit 
dat de oren bijvoorbeeld gedroogd 

aan honden gegeven worden. “Onze 
hond krijgt dat ook”, roept hetzelfde 
meisje. “Wat zielig”, imiteert haar juf 
plagerig. Kinderen bladeren enthou-
siast door een boek waarin alle var-
kensproducten worden opgesomd. 
In de vreemdste producten vind je 
stukjes varken terug, zelfs in kogels en 
puzzels.

In het veld
Jan van de Biggelaar staat tussen de 
aspergebedden. “Hebben jullie wel-
eens asperges gegeten?” vraagt Jan. 
“Ja, en in de soep”, roepen de kinde-
ren. Jan legt de kinderen uit hoe as-
perges groeien. Hij laat de kinderen 
zien hoe op het veld de asperges met 
hun kopjes boven het zand uitsteken. 
Als een groep aspergestekers het veld 
betreedt, zien de kinderen pas echt 
dat er asperges uit de grond komen. 

“Hee, die steker heeft een lange wit-
te stengel”, roept een jongen. “Is dat 
een asperge?” Boeren uit Laarbeek 
hebben te maken met weidevogels. 
Jaap Wijdenes vertelt boeiend over 
de Laarbeekse soorten en de bescher-
ming ervan. Jaap toont een aantal 

vogeleieren. “Anders dan een kip-
penei is het spitser en heeft het een 
andere kleur”, vertelt Jaap. “In het 
spitse gedeelte zitten de pootjes en 

de kleur is voor beschutting.” Om te 
laten ervaren hoe goed de schutkleur 
is, laat hij een nestje zoeken. Tot drie 
keer toe laat hij de groep het pad af-
lopen, om uiteindelijk zelf het nestje 
kievietseieren aan de kinderen te laten 
zien. Initiatiefnemer John Heesakkers 

heeft een biologisch melkveebedrijf. 
Trots vertelt hij dat hij geen kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen gebruikt en 
dat zijn koeien veel in de wei mogen 
zijn. Hij toont de kinderen een pak 
biologische yoghurt uit de winkel, 
waarin misschien wel zijn melk zit. 

Na afloop genieten de kinderen van 
een ijsje gemaakt van melk van de 
koeien van John. Met een goody bag 
(Laarbeek op smaakjes-tas), gevuld 

met Laarbeekse producten, verlaten 
de kinderen het terrein. Hun magen 
gevuld met de bijzondere producten 
van Laarbeek, die de meesten met en-
thousiasme proefden.

Laarbeekse groep-zes-leerlingen leren over Laarbeekse producten

“Zijn asperges witte stengels die onder de grond groeien?”

Als een groep aspergestekers 

het veld betreedt, zien de 

kinderen pas echt dat er 

asperges uit de grond komen
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Het bubbelt, borrelt en bruist in de Juni Watermaand 2016
En we hebben er weer heel veel zin in! Het 
kan bijna niet anders dan dat u ook de Juni 
Watermaand ziet ontpoppen. Wat oproepen 
hier en daar, wat aankondigingen van de even-
ementen in de krant: ‘Doet u mee?’ ‘of ‘Komt u 
weer kijken en beleven’.

Want dát is de Juni Watermaand. Al die fantas-
tische evenementen die door de Laarbeekse en 
ook weer Helmondse verenigingen georgani-
seerd worden. Dit jaar vieren we de zevende 
Watermaand. Zeven mooie jaren waarin de 
activiteiten gegroeid zijn en er ook nog steeds 
nieuwe ideeën ontstaan. 

We hebben evenementen die er vanaf het eerste 
jaar bij zijn zoals het Kikkerconcert en SplasH!! 
(dat helaas een keer ‘buitenboord viel’, nota 
bene vanwege werkzaamheden aan het kanaal). 
We hebben dit jaar ook weer nieuwe evene-
menten die meedoen zoals de badkuipenrace 
op 19 juni in Aarle-Rixtel. Deze wordt door de 
Organisatie Dorpsfeesten Aarle-Rixtel geor-
ganiseerd in het kader van het 40-jarig jubi-
leum. Het belooft een geweldig spektakel te 
worden. Wilt u zelf meedoen? De inschrijving 
is geopend. 
Een heel andere nieuwe activiteit is dat u op 26 
juni kunt leren vissen Hengelsportvereniging 
Het Geduld in Beek en Donk. Voor kinderen 

en volwassenen zijn er hengels, vislijntjes, aas, 
uitvoerige begeleiding en veel informatie aan-
wezig, en veel geduld natuurlijk.  

We beginnen het volgende weekend al goed. 
De officiële aftrap van de Juni Watermaand 
is op zondag 5 juni met de feestelijke oplev-
ering van het gerenoveerde processiepark in 
Mariahout. Zorg om het dorp heeft in samen-
werking met diverse partijen zoals Waterschap 
Aa en Maas de afgelopen tijd gewerkt aan de 
afkoppeling van de afvoer van het hemelwater 
van de kerk van Mariahout van het riool. Het 
project is net afgerond en is echt een voorbeeld-
project voor iedereen. In datzelfde weekend zijn 

ook de Drakenbootrace, het Kikkerconcert, de 
Laarbeekse Wandeltochten en de natuurmarkt 
in de Warande in Helmond. Over verschillen-
de onderwerpen zullen we volgende week 
meer schrijven. Want de komende maand zul-
len we iedere week met twee pagina’s in deze 
krant terugkomen. In samenwerking met De 
MooiLaarbeekKrant zullen we hier vooruit én 
terugblikken op de evenementen van de Juni 
Watermaand 2016!

En een ding is zeker: Het bubbelt, borrelt en 
bruist in de Juni Watermaand 2016 met fantas-
tische activiteiten voor iedereen!

Evenementen juni watermaand

Programma Juni Watermaand Laarbeek en Helmond
Vrijdag 3 juni
Drakenbootfestival Kanaalzone (Havenplein – Keyserinnedael) Helmond

Zaterdag 4 juni 
Laarbeekse wandeltweedaagse Start Pannenkoekenhuis Pluk Beek en Donk
Drakenbootfestival Kanaalzone (Havenplein– Keyserinnedael) Helmond

Zondag 5 juni 
Opening juni watermaand: 
Feestelijke oplevering
processiepark Ingang parochietuin bij Lourdesgrot Mariahout 
Laarbeekse wandeltweedaagse Start Pannenkoekenhuis Pluk Beek en Donk
Carat Concert Stadswandelpark de Warande Helmond
Drakenbootfestival Kanaalzone (Havenplein – Keyserinnedael) Helmond
Kikkerconcert IVN terrein in ‘de Bimd’ aan de Beekseweg Aarle-Rixtel
Natuurmarkt Stadswandelpark de Warande Helmond

Zaterdag 11 juni
Waterbaan Piet van Thielplein Beek en Donk
Laarbeekse Open Tuinenroute 12 verschillende particuliere tuinen Laarbeek

Zondag 12 juni
Carat Concert Stadswandelpark de Warande Helmond
Laarbeekse Open Tuinenroute 12 verschillende particuliere tuinen Laarbeek
Muziektuinconcert Muziektuin Beek en Donk 

Vrijdag 18 juni 2016
Schoonmaakactie kanaalbodem Oud gedeelte van de Zuid-Willemsvaart Aarle-Rixtel 
Scholenzeskamp KPJ Heereindsestraat Beek en Donk

Zondag 19 juni
Badkuipenrace Passantenhaven, Havenweg Aarle-Rixtel
Film Kouwenbergs kerkje Aarle-Rixtel
Dorpszeskamp KPJ  Heereindsestraat Beek en Donk
Carat Concert Stadswandelpark de Warande Helmond
Open dag natuurtuin de Robbert Kemenadelaan Helmond

Zaterdag 25 juni 
SplasH!! Dijkstraat Beek en Donk
Beachtoernooi Bedovo Heuvelplein Beek en Donk

Zondag 26 juni
Carat Concert Stadswandelpark de Warande Helmond
Muziektuinconcert Muziektuin Beek en Donk 
SplasH!! Dijkstraat Beek en Donk
KiKo Voorstelling Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout
Beachtoernooi Bedovo Heuvelplein Beek en Donk
Fietstocht Waterpoort route  Start Outdoor Laarbeek, Parklaan 2 Beek en Donk
 Start Jan Vissermuseum Keizerin Marialaan Helmond
Wandeltocht
Runnersclub Lieshout Start Provinciale Weg 24  Lieshout
Leren vissen bij 
Hengelsportvereniging
Het Geduld  Visvijver IJsbaanlaan Beek en Donk
Koopzondag Centrum Helmond Helmond

Gehele maand
Wandelroute Torrenven Torrenven Mariahout

* De activiteitenkalender is onder voorbehoud. Kijk voor het volledige programma op 
www.watermaand.nl en volg via Twitter @juniwatermaand.nl

www.watermaand.nl

Sponsoren:
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Gemeente Laarbeek ondertekent intentieverklaring dementie

Lieshout Cultinair is lekker kneuterig

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek – Dementie is een ziekte 
die door vergrijzing regelmatiger 
voorkomt. Hoe kan de gemeen-
schap omgaan met dementeren-
de dorpsgenoten en hun mantel-
zorgers? Door het ondertekenen 
van een intentieverklaring bena-
drukt de gemeente, samen met 
verschillende zorg- en welzijn-
sorganisaties, te staan achter ta-
boedoorbreking. Zij willen hun 
bijdrage leveren aan deskundig-
heidsbevordering en het creëren 
van respijtmogelijkheden. 

Taboedoorbreking
“Schrijf elke week maar een stuk 
om dementie onder de aandacht 
te brengen”,  lacht Ingrid Dam, 
die namens de psycho-geriatrische 
raad in Laarbeek aanwezig is. “De 
provincie Noord-Brabant vroeg 
gemeentes dementievriendelijk te 
worden.” Over dementie is niet 
zoveel bekend. Iedere patiënt heeft 
zijn eigen proces. “Vaak denken 
mensen bij dementie aan het eind-
stadium, een hulpeloze persoon 
die niets meer kan”, legt Ingrid uit. 
“Maar er is een voortraject, waar-
in veel waardevolle momenten 
samen beleefd kunnen worden.”  
Een belangrijke rol is weggelegd 
voor mensen in de omgeving van 
de patiënt. Regelmatig krijgen die 

te maken met onbegrip en scha-
men ze zich voor de gedragsveran-
deringen die met dementeren ge-
paard gaan. Mantelzorgers voelen 
zich vaak onbegrepen, omdat de 
omgeving zich niet kan verplaat-
sen in de zorgen en verzorging die 
24 uur per dag doorgaan.

Verhalen
Sissy van de Weijer zit in de stuur-
groep die anderhalf jaar geleden 
enthousiast aan de slag ging om 
dementie bij de Laarbeekse be-
volking onder de aandacht te 
brengen. “Iedereen heeft zijn ei-
gen verhaal”, vertelt ze. “Mijn 
schoonzusje kreeg de ziekte op 
45-jarige leeftijd.” Sissy hielp 
haar broer waar ze maar kon. Ze 
zag de verschillende fases van de 
ziekte. “Dementie is een ziekte 
met vele gezichten”, vertelt Sissy. 
“Patiënten voelen zelf de onmacht 
ook.” De gemeenschap waarin de 
patiënt woont kan helpen. “Door 
de gemeenschap te leren wat de-
mentie is, jongeren in stages met 
dementerenden om te laten gaan 
en in het onderwijs aandacht aan 
dementie te besteden, kunnen 

dementerenden en hun naaste 
omgeving ontlast worden”, legt 
Sissy uit. “En natuurlijk is ook her-
senonderzoek belangrijk.”

Emoties
Tijdens de bijeenkomst wordt het 
toneelstuk ‘Zoeken’ opgevoerd. 

Terwijl er nagepraat wordt, lopen 
de emoties hoog op. In het stuk 
zien we patiënt Hans die dement 
wordt en de reacties op hem in 
zijn omgeving. Heel herkenbaar 
voor de aanwezige mantelzorgers. 
Het integere spel laat zien hoeveel 
onbegrip er is in de maatschappij 
en toont de onmacht bij naaste 
familieleden die elkaar trouw wil-
len blijven. De partner van Hans 
zegt het in het stuk; “In voor en 
tegenspoed.” Mantelzorgers heb-
ben vaak een eenzaam bestaan 
en worden vaak niet erkend. “We 
hebben in anderhalf jaar al veel be-
reikt”, vertelt Sissy, “door herken-
ning komt erkenning.” Hopelijk 
wordt Laarbeek de sociale ge-
meente die de dementerende en 
zijn omgeving kan ontlasten.    

Door herkenning komt 

erkenning

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout – Het kostte wat organisatie- 
en improvisatievermogen. Maar dan 
heb je ook wat! Afgelopen zondag vond 
de derde (én eerste overdekte) editie 
plaats van 'Lieshout Cultinair' voor café 
'De Koekoek' in de Dorpsstraat. 

Kleurrijke kaarten
De organisatie van Lieshout Cultinair 
ligt in handen van buurtvereniging 
Dorpsstraat/Kuiperstraat en Karel 
Huygens, van 'De Koekoek'. Ze hadden 
het zekere voor het onzekere genomen 
en een tent geregeld. Lieshout Cultinair 
viel daardoor niet in het water. Groepjes 
vrienden nestelden zich 's middags 
aan tafeltjes en hielden de kleurrijke 

deelnamekaart paraat om een lekkere 
hapjes te scoren. Tien gerechtjes uit tien 
verschillende landen. Dat vult goed… 

Enkele koks
Xavera Sadijo – Febie heeft heerlijke 
tahu kip gemaakt - door uw redacteur 

getest - en serveert dit breed glimla-
chend aan de mensen die voor haar 
kraampje staan. “Daar zit naast kip en 
tahu, taugé, gebakken uitjes, selderij 
en speciale saus in”, verklapt ze. Ook 
Roshan en haar man Samoel uit Lieshout 
hebben lekkere Iraanse aardappelsa-
lade gemaakt. Het wordt vakkundig 
uitgedeeld aan de gasten van Lieshout 
Cultinair. En wat te denken van de Yam 
Wan Sen, mihoensalade of Koaw Mok 
Kai, rijst met kip/kerrie, een kraampje 
verderop. Dan ga je toch watertanden? 
Met een drankje erbij, omgeven door 

vrienden en kennissen, heb je zomaar 
een lekkere middag. En dit zijn nog maar 
vier voorbeelden. 

Poppentheater Kris Kras 
Wat goed is, moet je zo laten. Dat geldt 
zeker voor poppentheater Kris Kras uit 

Beek en Donk en 'Duo Magic', die het 
een na het andere schilderij op de kinder-
gezichtjes tovert. “We schminken alles”, 
lacht Frency, “van prinses tot beest!” 
En dat blijkt als even later Femke vertelt 
dat zij een roze tijger is. Poppentheater 
Kris Kras weet in de Engelse knalrode 
bus zeker dertig kinderen te boeien met 
een verhaal over Jan Klaassen en Katrijn. 
Jan Klaassen is uitgenodigd door de ja-
rige koning, maar wat doet tovenaar 
Arie Bombarie eigenlijk? Op de goede 
momenten roepen de kinderen om Jan 
Klaassen en wordt er gegiecheld! 

Muziek!
Volkszanger Rob van Daal uit 
Valkenswaard wordt halverwege de 
middag aangekondigd door Karel 
Huygens. In de feesttent wordt meege-
zongen en zelfs een voorzichtige polo-
naise ingezet. De Lieshoutse Rogier laat 
zijn stem, op verzoek van Rob, schallen. 
Dat klinkt niet verkeerd! Op naar de 
vierde editie. In ieder geval klopte ook 
nu de slogan van Karel Huygens: “Het 
kan zomaar gezellig worden!” Dát was 
het zeker!

Het kan zomaar gezellig 

worden!

Snuffelwinkel
Malle Pietje

Voor 2e handsspullen
Wij halen ook uw spullen op.
Openingstijden:
ma t/m vrij 11.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 15.00 uur

Beekerheide 23 - Beek en Donk
06 - 16054486
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Met op vrijdagavond 8 juli het spektakelconcert
– Sounds of Caecilia Proms - 
Feest, dans en zing mee op pop, rock, soul, latin en nog 
veel meer.  Mis het niet!
Afterparty door feestband Too Many Parrots

locatie: feesttent Floreffeplein lieshout

Kaarten te koop bij:
Dio Mark, Lieshout | De Pelgrim, Mariahout | Snoeperij Jantje, Aarle-Rixtel | 
Bloemsierkunst Fons, Beek&Donk

voor meer informatie www.harmonielieshout.nl en facebook.com/harmonielieshout

Harmonie St Caecilia 
viert groot feest!

Feest mee 8-9-10 juli
Sounds of Caecilia XXLXXL

Sounds
ofCaecilia

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

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

Lid van:

Bij aankoop van 
een badkamer

2 VIP-kaarten*

voor Wish Outdoor 2016

Hoera! Twee keer vier generaties 

Beek en Donk - Om één keer vier 
generaties in een familie te hebben 
is al bijzonder, maar hoe bijzonder 
zijn twee keer vier generaties?

Men vond dit dan ook een mooi 
moment om overgrootoma Jaantje 
eens in het zonnetje te zetten. 
Jaantje van Leuken is inmiddels 86 
lentes jong en nog altijd hartstikke 
fit, ze gaat zelfs nog wel eens een 
weekje op vakantie! Apetrots is ze 
op haar twee achterkleindochters, 
het liefst ziet zij ze elke week.

Jaantje  woont al ruim 20 jaar in 
Beek en Donk, vlakbij haar doch-
ter Marita waar ze nog regelma-
tig naar toe wandelt om even een 
kopje koffie te drinken, zeker als 
de kleinkinderen er zijn!  Babette, 
Izebel en zoontje Simon (8 maan-
den) en Liselotte en Fiene wonen 
niet meer in Beek en Donk maar 
komen nog regelmatig 'naar huis' 
om lekker bij te kletsen.  Gezellig 
met z'n allen aan de keukentafel... 
ze hopen dat ze dit met z'n allen 
nog heel wat jaren kunnen blijven 
doen! 

Fotograaf:Elke Verbruggen

Overgrootoma Jaantje van Leuken (86), oma Marita van Schaijk 
(59), mama Babette Welten (30) met dochter Izebel (1 jaar, 9 
mnd) en mama Liselotte van Schaijk (31) en dochter Fiene (3 mnd)

Bibliotheek De Lage Beemden zoekt vrijwilligers
Laarbeek - Bibliotheek De Lage 
Beemden is op zoek naar enthousi-
aste en actieve vrijwilligers voor de 
bibliotheken Lieshout, Beek en Donk 
en Gemert.
 
Tijdens een deel van de openingsuren 
zijn er geen medewerkers in de biblio-
theek aanwezig. Voor deze onbeman-
de uren zoekt de bibliotheek vrijwilli-
gers, die maximaal tweemaal per week 
een uur tot anderhalf uur beschikbaar 
zijn. 
  

De vrijwilliger treedt op als gast-
vrouw/-heer in de bibliotheek en ruimt 
boeken en andere bibliotheekmateria-
len op. Daarnaast kan de vrijwilliger 
adviseren en doorverwijzen, ideeën 
aandragen voor activiteiten en zorg 
dragen voor een laagdrempelige, in-
spirerende omgeving voor de klant.
 
Belangstelling?
Meer informatie staat op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl/
vacatures. U kunt uw belangstel-
ling aanmelden bij Charlotte Tulp 

van Bibliotheek De Lage Beemden 
(charlottetulp@bibliotheekdlb.nl). 
Vergeet daarbij naast uw contactge-
gevens als telefoonnummer en email-
adres niet aan te geven welke dagde-
len u inzetbaar bent, hoeveel dagdelen 
u maximaal ingezet wilt worden en 
voor welke bibliotheekvestiging.

Aarle-Rixtel – Een groep van 
acht personen onderhoudt al 11 
jaar het groen op en rond het 
Terlingenplein. Men was echter 
niet geheel tevreden over de mo-
gelijkheden om zo’n 588 meter 
graskanten goed bij te kunnen 
werken. Daarom werd er een be-
roep gedaan op de subsidiepot van 
het Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
door middel van het aanvraagfor-
mulier ‘Burgerinitiatieven’. 

De aanvraag werd beoordeeld 
en is inmiddels goedgekeurd. Op 
dinsdag 17 mei is voor het eerst 
tot volle tevredenheid gewerkt 
met de graskantensnijder.

De beoordelingscommissie van 
het Dorpsplatform heeft wel als 
eis gesteld dat andere onder-
houdsteams die in Aarle-Rixtel 
aan de groenvoorzieningen in 
hun buurt werken, ook van het 
apparaat gebruik moeten kunnen 
maken. Wel moet men dan aan 
een bepaald aantal opgestelde 
voorwaarden voldoen. Het is niet 
de bedoeling dat de kantensnijder 

aan particulieren uitgeleend 
wordt.

Op de foto ziet u Frans Fransen 

aan het werk. Bij hem kunt ook 
terecht voor meer informatie, tel. 
0492-381764.

De Lage Beemden

Pleinwerkers ontvangen subsidie Dorpsplatform 
Aarle-Rixtel

Frans Fransen aan het werk op het Terlingenplein

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

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

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Eelke van Roij 

Het begon een aantal weken geleden 
met het organiseren van het transport 
van 2 en snel daarna nog 7 motoren 
van Nederland naar onze B&B; met 
dat ene transportbedrijf uit Beek en 
Donk ;-). Mijn schoonmoeder vroeg 
of we misschien een motortreffen 
georganiseerd hadden bij El Ranxo, 
zoveel motoren stonden er, op 
speciaal daarvoor ontworpen 
vlonders, klaar voor vertrek naar onze 
B&B. Er kwamen gasten uit Beek en 
Donk, Sint Anthonis, Friesland en 
een groep motormuizen uit Helmond 
en omstreken onze kant op om met 
hun eigen motoren het prachtige 
landschap van Catalonië te gaan 
verkennen tijdens de meivakantie. 
Helaas waren de weersvoorspellingen 
ze niet heel erg gunstig gezind, maar 
dat mocht voor onze motorrijdende 
gasten de pret niet drukken. We 
genoten ervan om te zien dat onze 
gasten aan het einde van de dag bij 
ons terugkeerden en met een grote 
glimlach van de motor stapten. ’s 
Avonds werd er, onder het genot 
van een drankje en een mals stukje 
vlees op de BBQ, nog met z’n allen 
nagepraat over de ervaringen van 
die dag en werden er onderling 
ritten uitgewisseld. Kortom, een hele 
hoop bedrijvigheid en gezelligheid in 
ons B&B-tje en dat vinden wij heel 
leuk! Bovendien was er van 12 t/m 
15 mei een groot Europees Harley 

evenement in Aragon, ± 300 km 
van ons vandaan en ook hebben een 
aantal bezoekers aan dit evenement 
onze B&B gevonden als tussenstop 
voordat ze aan de laatste etappe 
zouden beginnen. Eén daarvan 
was een Russische (ex) piloot die 
ca. 4000 km had gereden vanuit 
Moskou met zijn motor om naar 
dit evenement te gaan. Dat noem 
ik nog eens een motorrit, van 250 
km rijden gaat mijn achterwerkje 
al tegenstribbelen, ik vraag me af 
hoe dat van hem aangevoeld moet 
hebben na 4000 km ;-). Onder het 
genot van een wijntje en een bordje 
eigengemaakte Spaghetti (typisch 
Russisch gerecht) hebben we samen 
gezellig zitten kletsen over wat hij 
onderweg allemaal gezien en beleefd 
had. Helaas konden we zelf niet 
naar dit Harley evenement omdat 
we sinds oktober al in het bezit van 
kaartjes waren voor de GP Formule 1 
wedstrijd in Barcelona wat in hetzelfde 

weekend plaats vond. Nou, en die 
Formule 1 race was de kers op de 
taart voor wat betreft deze afgelopen 
weken…. want wat daar gebeurde, 
weet inmiddels heel Nederland en wij 
zaten er met onze neus bovenop om 
te kunnen zien hoe Max Verstappen 
zijn eerste Grand Prix overwinning in 
de wacht sleepte. Het was echt een 
onbeschrijflijke belevenis en dagen 
om nooit meer te vergeten!

Hasta luego!

Denny & Imca van Lankveld
www.elranxo.com

Luchtpostspanje

Motoren en de GP Formule 1…

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

MOOI IN CONTACT
Hallo, Ik ben Robert en ik zoek een lieve 
vriendin om gezellig samen een bioscoopje 
te doen of een etentje om zo elkaar beter 
te leren kennen. Ik ben 37 jaar en ik vind 
het helemaal niet erg als je wat ouder bent. 
Het belangrijkste is dat je van gezellig-
heid en aanhankelijkheid houdt. Ook zou 
het fi jn zijn als je van dieren houdt. Brief 
onder nummer 1526 naar MooiLaarbeek, 
Heuvelplein 3, 5741 JH, Beek en Donk

BEL DE SPECIALIST

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

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

GEVONDEN
Sleutels gevonden met fl esopener als 
hanger. Tekst op sleutelhanger: 
NEPOTRANS. Gevonden bij bushalte 
Lieshoutseweg, Beek en Donk. Af te halen 
bij kantoor MooiLaarbeek

Sleutels gevonden op het Piet van Thielplein 
in een bloembak. Twee kleine sleuteltjes 
met een kapotte blauwe sleutelhanger. Af 
te halen bij kantoor MooiLaarbeek

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

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

Gevraagd: minipony – merrie, zachtaardig. 
Tel. 0492-463064

Nette alleenstaande man zoekt woon-
ruimte. Nader informatie, tel. 06-18430758

Gevraagd: miny pony hengst, stokmaat ca. 
85cm. Kleur lichtbruin. Tel. 0492-463064

OVERIG
Garageverkoop, zaterdag 28 mei van 10.00 
tot 14.00 uur. Dr. Timmerslaan 53 en Dr. 
Timmerslaan 59, Beek en Donk

Gezocht: Standhouders voor de 
Mamaverwendag op zondag 16-10-
2016. Wil jij ook graag  jouw prod-
uct of dienst promoten?  Kijk dan op 
www.mamaverwendaglaarbeek.nl

TE HUUR
Rolsteiger te huur (H 3,50 x L 3,00 x 
B 0,8 m.) €10 per dag of €40 per week. 
Makkelijk op en af te bouwen d.m.v. 
kleuren. Tel. 0492-461248

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

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

Mooie blanke eikenhouten 2-persoons 
ledikant met boxspring en 2 nachtkastjes 
met 3 laden. €250,00. Tel. 0492-383669

Te koop: Gazelle damesfi ets met versnel-
ling I.z.g.s. Tel. 06-22460893

Te koop: Nostalgische kunststof iglo-vorm 
tuinhuis. Bekend van locatie Ginderdoor, 
Mariahout. Tel. 06-22460893

Te koop: 3 poesjes. Mogen over een paar 
weken weg. Zindelijk en gewend aan kin-
deren en hond. Tel. 06-22507529

Staande geraniums € 0,99 p.st. het gehele 
seizoen. Zomerbloeiers en kuipplanten, 
alle soorten groente- en kruidenplant-
en, vaste planten, coniferen en heesters. 
Potgrond en meststoffen. Van Heesch 
Groencentrum, Kerkdijk-Zuid 7B Sint-
Oedenrode 0413-472040

Diverse maten hedera’s, taxus van plant-
goed tot 2.50 meter, lavendel, bomen ook 
fruitbomen. Van Heesch Groencentrum, 
Kerkdijk-Zuid 7B Sint-Oedenrode 
0413-472040

Te koop, Mooie Jack Russel pups black en 
tan, laag benig, Pups zijn 13 april geboren. 
De hondjes zijn ingeënt, ontwormd, ge-
chipt en groeien op in gezin met kinderen. 
Info, tel. 06-29581252

Prachtige piano, merk Schimmel. De 
Schimmels behoren tot het topsegment. 
In uitstekende staat. Prijs €750,00. Mail: 
r.goede83@upcmail.nl Tel. 0499-421879

Mooie kittens te koop, in huis opgegroeid, 
kattenbakzindelijk. Gezond verklaard door 
dierenarts. Tel. 06-34608463

VERLOREN
Zwarte portemonnee met inhoud 
(ID-kaart,rijbewijs,bankpas) verloren. 
Omgeving Otterweg, Beek en Donk. 
Graag contact opnemen via 06-23739599 
of mail: hvdv@onsbrabantnet.nl

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Gefeliciteerd!

NIEUWE BANDEN 
BIJ VERSCHUREN BANDEN
SNEL EN VOORDELIG!

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOPS
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

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

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!

Zondag 29 mei 
geopend van 

12.00 – 17.00 uur
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 

Mariahout en Lieshout achter Jos 
Martens en Zn.

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95
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Oefening en Uitspanning    laat Beek en Donk op zijn  
       grondvesten    schudden
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Koninklijke harmo-
nie Oefening en Uitspanning liet de 
Laarbeekse bevolking afgelopen week-
end delen in een geweldig feest, dat 
vier dagen lang door het dorp denderde.

Tent
In de loop van de week werd op het ter-
rein naast het gemeentehuis een kolos-
sale tent opgericht. Dit lijkt eerder een 
voorwaarde, dan een hoop werk. “Maar 
als de prijs om het ding op te bouwen zo 
hoog is, kies je ervoor om dit met eigen 
mensen te klaren”, vertelt Rietje Maas, 
één van de mensen van het eerste uur 
en klarinettist bij de harmonie. Het is een 
geweldige tent, waar een groot aantal 
mensen een zit- en staanplaats kunnen 
vinden. In totaal kunnen er zo’n 1000 
toeschouwers in de tent. 

Divers
Op donderdagmiddag zit alles vol 

schoolkinderen, die een programma krij-
gen voorgeschoteld én zelf verzorgen, 
dat natuurlijk veel raakvlakken heeft met 
muziek. Het geheel wordt gepresenteerd 
als ‘Circus Arundo’, samengesteld door 
Jonie Pijpers en Willemijn van Duyn, met 
clown Fran Jagerszky als publieksfavo-
riet. Diverse keren mogen kinderen uit 
de zaal komen om hun (muzikale) kun-
sten te vertonen. Vrijdag is voor de ou-
deren. Bert Kuijpers, leraar Duits bij uw 
redacteur op school, roert zijn mondje 
ook in het Nederlands prima. Samen met 
het ODE (OverDagEnsemble) werd het 
een leuk geheel. Mijn schoonmoeder van 
86 vond het een ‘geweldige middag’.  De 
avond is voor ‘Beek & Dance ‘, een avond 
voor iedereen, van wie het hart sneller 
gaat kloppen bij het horen van een naam 
als ‘Weekend Warriors’ of ‘Puinhoop 
Kollektiv’. 

Hoogtepunt
Op de zaterdag staat de reünie van 
oud-leden gepland.  Joost van Vijfeijken 
legt uit dat er ongeveer 220 mensen 
komen, nadat de organisatie maar een 

opgave had van 170. Joost is samen met 
Nick Heesakkers ook één van de kar-
trekkers geweest voor het samenstellen 
van het jubileumboek, dat vanmiddag 
wordt aangeboden aan voorzitter Pierre 
Heesakkers. Hierin heeft de groep sa-
mengewerkt met de heemkundekring, 
die tijdens de reünie een tentoonstelling 
over het verleden van O&U presen-
teerde. Zo heeft Lou Noten er een dag-
taak aan gehad om alle foto’s, die her 
en der in de krochten van het orkest te 
vinden waren, te digitaliseren. Mocht 
u benieuwd zijn naar dit boek, het is 
nog verkrijgbaar. De tentoonstelling is 
nog te bezichtigen in de heemkamer op 
zondag 29 mei. Op het immense podi-
um heeft al sinds het begin van de dag 
Salonorkest ‘Prelude’ plaatsgenomen. 
Hun uitgebreide repertoire gaat helaas 
voor een deel verloren in het geroeze-
moes, maar ja; roezemoezen hoort nu 
eenmaal bij een reünie. Tijdens deze 
middag van hernieuwde kennismaking 
worden de aanwezigen getrakteerd op 
diverse optredens, waarbij KUUB de 
mensen goed kan vermaken. I Bandisti 
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Oefening en Uitspanning    laat Beek en Donk op zijn  
       grondvesten    schudden

mogen op een feest als dit zeker niet 
ontbreken. Hun optreden werd later op 
de middag gepland en dat was moeilijk 
musiceren voor de overigens erg goed 
spelende groep met Laurens van den 
Boogaard als dirigent. De middag ein-
digde met Nummerke Tweije, dat spe-
ciaal voor deze gelegenheid elkaar weer 
had opgezocht, een reünie in een reünie 
dus! De zaterdag werd afgesloten met 
O&U in de hoofdrol. Een fantastisch pro-
gramma met sterren als Brigitte Heitzer, 
Maartje van de Weijer, Peter van der 
Greef, Kristel Vereijken en Erwin Nijhof 
walste over de bezoekers. Of het nu aan 
de toeschouwers lag of aan de akoes-
tiek van de tent, de muzikanten hadden 
moeite om te komen tot mooi samen-
spel. Dirigent Fried Dobbelstein moet 
bij de start even wennen aan de drukte 
in de zaal, te zien aan zijn lichaamstaal. 
Maar de rest is geweldig, met een mooie 
licht- en geluidsshow en het publiek is 
enthousiast, en daar gaat het om!

Applaus
Dan breekt de zondag aan met als een 

van de hoogtepunten de bakwedstrijd 
‘Heel Beek bakt ….en Donk ook’. Zoë-
Ann Duppen en Maud Veldkamp won-

nen in de categorie jeugd met hun taart 
‘Perfect Harmony’. Astrid Kleine won bij 
de volwassenen met ‘Dolcevita’. Tijdens 
de middag is er een rondtocht van 18 
orkesten uit de regio en van verder weg, 
die een wandeling door Beek en Donk 
maken. Vooral de doedelzakblazers 
oogsten als ‘vreemde eend in de bijt’ 
veel succes. Verder valt het op dat er een 
geweldig grote verscheidenheid is aan 
straatorkesten. Maar zo’n ‘Umzug’, in 
ons buurland heel gewoon, is in Brabant 
nog nooit vertoond. Hulde aan de or-
ganisatie! Rond 19.00 uur is het dan 
tijd voor de bekendmaking van de win-
nende loten. Het winnende lotnummer 
wordt 125108. De andere winnende 

loten zijn 125086 (2e) en 125009 (3e). 
Het laatste orkest van het weekend is 
de Philips Harmonie. Dirigent Matty 

Cilissen weet met een wervelend op-
treden de harten van de aanwezigen 
nog éénmaal in vervoering te brengen! 
Samen met zangeres Neeltje van Doore 
knalt het ene na het andere nummer uit 
de instrumenten, waarbij het publiek 
bijna geen kans krijgt om te praten. De 
snelle afwisseling en de voortreffelijke 
interactie tussen het orkest, dirigent en 
publiek doet de tent nog één keer dave-
ren van het applaus. Dan is het gedaan 
en gaat iedereen huiswaarts voor een 
welverdiende rust, want morgen… Ja 
dan moet alles weer opgeruimd worden 
en gaan we over tot de orde van de dag 
met veel goede herinneringen aan een 
fantastisch weekend.

Een fantastisch programma 

walst over de bezoekers heen

Kijk voor alle foto's op www.mooilaarbeek.nl!
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Mooie tocht door de omgeving 

Laarbeekse wandeltochten voor geoefende en 
recreatieve wandelaars

Beek en Donk - Buurtvereniging 
De Vijver houdt op zaterdag 4 en 
zondag 5 juni de Laarbeekse wan-
deltochten. Inmiddels hebben ze 
de laatste puntjes op de ‘i’ gezet: 
de routes zijn klaar, voor de EHBO 
is gezorgd en de posten kunnen 
ingericht worden. 

Net als andere jaren zorgt men dat 
er op de rustpunten koffie, thee, 
ranja, frisdrank, water en soep te 
verkrijgen zijn. Het enige wat de 
organisatie nu nog nodig heeft is 
goed wandelweer, maar daar heb-
ben zij helaas geen invloed op. 
Ook dit jaar zijn er weer 2 verschil-
lende wandeltochten uitgezet voor 
de zaterdag en de zondag. 

Evenals vorig jaar is de start-
plaats Pluk Pannenkoekenhuis, 

Koppelstraat 35 te Beek en Donk. 
Van daaruit vertrekt u voor een 
mooie tocht door de omgeving 
van Laarbeek, waarbij u kunt kie-
zen uit afstanden van 5, 10, 15, 
20, 30 of 40 kilometer. Vooral 
deze laatste afstand is natuurlijk 
een goede oefening voor diegenen 
die de Nijmeegse vierdaagse en/of 
de Kennedymars gaan lopen. Zoals 
u ziet, voor iedere wandelaar (zo-
wel geoefend als ongeoefend) een 
haalbare afstand. De wandelingen 
zijn helemaal uitgepijld, en gaan 
over B-wegen, onverharde paden, 
door bossen, over fietspaden, langs 
waterloopjes, vennen en poeltjes 
enz., kortom, door de mooiste ge-
bieden rondom Laarbeek.

Vanaf 7.30 uur kunt u starten voor de 
20, 30 en 40 kilometer. Vanaf 9.00 

uur kunt u starten voor de 5, 10 en 15 
kilometer. De kosten bedragen €2,50 
per persoon per dag. Leden van de 
Koninklijke Wandelbond Nederland 
betalen €2,00 per persoon per dag. U 
kunt per dag inschrijven, dus u kunt 
ook 1 van de 2 dagen deelnemen. Er 
is op zaterdag een andere route dan 
op zondag; daardoor loopt u nooit 2 
dagen dezelfde route. Voor meer in-
formatie kunt u een kijkje nemen op 
www.laarbeeksewandeltochten.nl.

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

Iets doen voor elkaar!
.nl

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten

Contactpersoon: Suzan de Koning  ViERBINDEN    -    0492-328 807    -    info@laarbeekvoorelkaar.nl    -    www.laarbeekvoorelkaar.nl

Vrijwilligerssite Laarbeek voor Elkaar blijft groeien 
Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – De website www.laar-
beekvoorelkaar.nl staat nu ruim een jaar 
online en blijft maandelijks groeien. Het 
is een site die vrijwilligers en dienstzoek-
enden bij elkaar brengt. Organisaties die 
op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen hun 
‘klus’ op deze site aanmelden. Andersom 
kunnen inwoners die vrijwilligerswerk 
willen doen, zich ook aanmelden op deze 
site. Het project Laarbeek voor Elkaar is 
een initiatief van ViERBINDEN in samen-
werking met de gemeente Laarbeek en 
wordt ook onderhouden door een vrijwil-
ligersgroep. 

Groei 
Zoals in de tabel hiernaast te zien is, is 
de totale maatschappelijke waarde die 
Laarbeek voor Elkaar gefaciliteerd heeft 
€73.500,00 in het eerste jaar. Suzan de 
Koning, werkzaam voor VIERBINDEN en 
verantwoordelijk voor dit project, licht 
toe: “Stel dat er voor alle klussen die met 
Laarbeek voor Elkaar gerealiseerd zijn, 
betaald had moeten worden, dan had dat 
zoveel geld gekost.” Heel veel waarde 
hecht Suzan niet aan dit bedrag. “Het is 
natuurlijk mooi om te zien, maar de tabel-
len met cijfers zijn belangrijker. Daarin zie 
je dat het aantal matches via de site nog 
iedere maand groeit. Daar zijn we heel 
blij mee en die lijn proberen we door te 
zetten.” 

Inwoners  
Laarbeek voor Elkaar wil zich komend 
jaar vooral gaan richten op vrijwilligers 
en dienstzoekenden onder de inwoners/
particulieren. “We hebben gemerkt dat 
organisaties ons wel weten te vinden voor 
vrijwilligers. Echter is Laarbeek voor Elkaar 
er ook voor inwoners die met een vraag 
zitten (1-op-1-vragen). Het kan zijn dat 
iemand bijvoorbeeld op zoek is naar hulp 
voor in de tuin of het doen van boodschap-
pen. Andersom kan het ook zo zijn dat een 
inwoner zich aan wil melden om een an-
dere persoon met een dergelijk soort vraag 
te helpen. Zoals je in de tabel ziet, blijven 
deze vragen nog achterwege.”

Suzan vreest dat inwoners het soms lastig 
vinden of ze wel of niet een vraag moet-
en wegleggen bij Laarbeek voor Elkaar. Ze 
licht toe: “Bij twijfel willen we juist graag 
dat mensen contact met ons opnemen. 
Dan kijken we samen of deze vraag ges-
chikt is voor op de site van Laarbeek voor 
Elkaar. De site is er juist om mensen te hel-
pen. Schroom dus niet als je ergens mee 
zit!” 

Spreekuur
Via de site www.laarbeekvoorelkaar.nl 
vind je alle informatie over dit initiatief. 
Maar er worden ook wekelijks spreekuren 
gehouden. Iedereen kan tijdens deze uren 
terecht met vragen over deze site. Met 
name mensen die geen computer hebben 
of hier moeilijk mee overweg kunnen. De 

spreekuren vinden iedere maandag en 
woensdag plaats van 11.00 tot en met 
14.00 uur in het kantoor van VIERBINDEN 
(Ontmoetingscentrum van Beek en Donk). 
Telefonisch contact opnemen dat kan ook 
via 0492-328800. 

De vraag van deze week: Wie weet wie dit zijn 
en wanneer de foto genomen is?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. 
Dit kan per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw ant-
woord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vo-
rige week kwamen 
onder andere de 
volgende reacties 
binnen:

Het is het maagden-
koor tijdens de Ma-
ria-processie Aar-
le-Rixtel in de jaren 
’50 in de meimaand.
Ik heb hier zelf aan 
mee gedaan.

Vriendelijke groet, 
Toos van Gerwen 
 
Mijn oma heeft deze foto ook. Ze vertelt dat deze foto op de Bosscheweg is 
gemaakt ter hoogte van de oude Mariaschool. Achter de bomen die je op de 
foto ziet, ligt tegenwoordig het O.L. Vrouweplein. De foto is genomen tussen 
1945 en 1950. Op de foto is het Maagdenkoor 
te zien. Ze liepen voor de Mariaomgang in een 
processie met praalwagens en beelden naar 
het kapelletje. Tijdens de processie zongen ze 
en zwaaiden ze met palmtakken. Na afloop 
van de processie vond er een heilige mis plaats 
op een veld ter hoogte van de Phaffstraat. 
Op de foto is niet goed te zien wie de eerste 
persoon is. De tweede persoon is onbekend. 
Daarna volgt mejuffrouw Wich, Fien Nossin, 
de zusjes Baggermans die later naar Canada 
zijn geëmigreerd en Jo van den Heuvel. 

Met vriendelijke groet,
Judith van Falier en Fien van den 
Heuvel-Nossin

Historische beelden
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Laarbeek - Gidsen van het IVN pro-
beren op zondag 29 mei een boei-
ende wandeling voor u te verzorgen.  
Ditmaal vertrekt de wandeling vanaf 
het tennispark tussen Lieshout en 
Mariahout aan Provinciale Weg 22 te 
Lieshout. De omgeving van Moorselen 
wordt op deze dag bezocht.

Voor de landbouw was dit gebied de 
Moorselen niet geschikt, en daarom is 
het ontsnapt aan ontginning, en is het 
in eigendom van de gemeente geble-
ven. Het streven is nu om dit gebied 
zich te laten ontwikkelen tot blauw-
grasland. De blauwachtige kleur van 
de verschillende zeggesoorten die hier 
voorkomen, zijn er de oorzaak van, 
dat dit soort voedselarme graslanden 
blauwgraslanden worden genoemd. 
In het gebied komen wel zo’n 200 
bomen, struiken, zeggesoorten, gras-
sen, russen, biezen en planten voor. 
Verder is er een unieke bevolking van 

vogels, waaronder de watersnip, en in 
sommige jaren broedt ook het porse-
leinhoen hier. Verder bijv. de rietgors, 
de bosrietzanger en de kleine karekiet. 
In de omgeving zitten weidevogels als 
de kievit.

Waarschijnlijk wordt ook het gebied 
het Keelgras bezocht. Vroeger was het 
een moerassig gebied, maar daar is 
niet zo veel meer van over. Het groot-
ste stuk is in de jaren ’60 door de in 
die tijd nog onafhankelijke gemeenten 
Aarle-Rixtel, Lieshout, Beek en Donk 
en Stiphout gebruikt als vuilnisstort-
plaats. De vuilnisstortplaats is al meer 
dan 30 jaren niet meer in gebruik, en 
de stortplaats werd bedekt met een 
dikke laag zand, die afkomstig was 
uit de toenmalig uitgegraven visvijver 
van Lieshout. De vuilnisbelt werd aan-
geplant met inheemse loofboomsoor-
ten. Het werd een natuurbos en geen 
productiebos. Voornamelijk staan er 

populier, es, meidoorn, vlier, wilg en 
Spaanse aak. De grond is kalkrijk, en 
daarom komen veel huisjesslakken 
voor. Vaak kan men in het Keelgras de 
lijstersmidsen zien. 

Kapotgebroken slakkenhuizen rondom 
een steen, dakpan, houtstomp of an-
der hard voorwerp zijn maaltijdresten 
van zanglijsters. Met elke nieuw ge-
vangen slak vliegt de zanglijster naar 
dit aambeeld terug om het huisje stuk 
te slaan. Er kunnen enkele, maar ook 
honderden stukgeslagen slakkenhui-
zen bij zo’n smidse liggen. Steeds va-
ker wordt dit kraken van slakkenhui-
zen ook gezien bij merels die de kunst 
van de lijsters hebben afgekeken.

Onder leiding van de IVN-gidsen is er 
op 29 mei de gelegenheid om ’n boei-
ende wandeling mee te maken, die 
vanaf 10.00 uur circa 2 uur duurt.

kletskop pen Claartje Ruis

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

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

Paarden en vee vind ik prachtig om te 

zien. Mij zet je niet meer op kantoor!

Stel je moet Claartje Ruis (48) van de 
'Hengstenhouderij Van Bommel Aarle-Rixtel' 
aan de Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel in twee 
woorden beschrijven. Dat zijn vast de woorden 
veelzijdig en openhartig. Haar passie voor 
haar werk is onmiskenbaar. “Paarden en vee 
vind ik prachtig om te zien”, lacht ze. “Nee, mij 
zet je niet meer op kantoor!”  

Openhartig
Claartje steekt gelijk van wal. Ze vertelt over 
haar partner Antoine van Bommel die op 24 
augustus 2011 plotseling overleed aan een 
hartstilstand. “Vader Van Bommel overleed in 
januari van 2011. Ik denk dat Antoine van puur 
verdriet overleden is. Twee jaar heb ik het heel 
moeilijk gehad. Met mijn verdriet, maar ook 
om het bedrijf draaiende te houden. Antoine 
en ik waren een geoliede machine. Na twee 
jaar ontmoette ik Theo tijdens een keuring in 
Duitsland. Van koffiedrinken kwam meer en na 
een half jaar gingen we hier samenwonen. Als 

je niet meer zo jong bent, weet je sneller dat 
het goed zit!”
 
Heb je altijd iets met paarden gehad? 
“Ja, eigenlijk wel. Ik kreeg van mijn 
stiefvader, Adriaan Bevers, een pony. Veel 
mensen kennen hem omdat hij in de regio 
veehandelaar was. Mijn vader overleed toen 
ik drie jaar was. Mijn moeder hertrouwde met 
Adriaan. Hoe mensen worden, heeft te maken 
met opvoeding. Ik denk dat door Adriaan mijn 
liefde voor paarden is ontstaan. Waarschijnlijk 
was dat anders niet zo gelopen. Rob Bardoel, 
die de pen aan mij gaf, ken ik trouwens van 
ponyclub St. Cornelis uit Son en Breugel. Daar 
kom ik ook vandaan.” 

En nu woon je aan de Lieshoutseweg in 
Aarle-Rixtel. Hoe ben je hier beland? 
“In 1986 leerde ik op dierendag Antoine kennen 
in de 'Vresselse Hut' waar ik met vriendinnen 
op stap was. Ik was bijna negentien. Ik had de 
Middelbare Agrarische School niet helemaal 
afgemaakt, waar ik nu nog spijt van heb. Mijn 
paard stalde ik hier bij Antoine zodat het niet 
meer helemaal alleen was en ik alle kanten 
op kon. Zo is het gelopen. Nadat Antoine het 
bedrijf in 2000 overnam, ben ik een jaar later 
volledig thuisgekomen om hier aan de slag te 
gaan.”

“Ik heb kleding altijd heel leuk gevonden en 
heb bij HoutBrox als kassière gewerkt en 
later bij de inkoop. Toen ik dichterbij wilde 

werken vond ik eerst werk als receptioniste 
bij Swinkels Bouwmaterialen in Lieshout 
en later als receptioniste/telefoniste bij 
Electro Jos Vogels in Helmond. Nu ben ik 
druk met de hengstenhouderij.” Claartje 
vertelt er gepassioneerd over. De redacteur 
wordt bijgepraat over natuurlijke dekkingen, 
kunstmatige inseminaties, elitepaarden, 
keuringen en zelfs over het op de vroege 
ochtend vangen van sperma bij acht hengsten.

Wat is voor jou belangrijk? 
“Mijn relatie met Theo staat op 1 samen 
met mijn 80-jarige moeder. Ook belangrijk is 
familie Van Bommel en ons bedrijf. Ik vind het 
heel bijzonder dat we naar de Elite veiling in 
Borculo gaan met twee veulentjes! Daar gaat 
een strenge selectie aan vooraf, daar komt 
niet ieder veulen”, besluit Claartje vol trots.

Claartje geeft de kletskopPen door aan Johan 
Slegers uit Lieshout. Zijn verhaal staat over 
twee weken in deze krant. 

Claartje Ruis

Gebied de Moorselen Fotograaf: Leo van den Heuvel

Wandeling IVN Laarbeek in omgeving Moorselen 
en Keelgras

Aarlese senioren aan de wandel

Aarle-Rixtel - De Aarlese senio-
ren gaan donderdag 2 juni weer 
aan de wandel. Dit keer wordt er ’s 
morgens om 9.30 uur gestart van-
af de Brabantse Kluis en wordt een 
wat onbekender deel van de Biezen 
bewandeld. 

Tijdens de wandeling komt men ook 
in het uiterste puntje van Aarle-Rixtel, 
nabij de Gemertseweg. Ondertussen 

passeert men de Snelle loop, die hier 
ook wel de Walgraaf wordt genoemd, 
als grensriviertje tussen Aarle-Rixtel 
en Gemert. Het gebied is door het 
Waterschap op een mooie natuurlijke 
maar voor historische wijze heringe-
richt. Zo ziet men de ‘klampen’ weer 
terug die al vóór de 14e eeuw werden 
aangelegd. Kortom, een alleszins aar-
dige wandeling.

Lieshout - Vindt u het gezellig om met 
een groep mensen uit eten te gaan? 
Een goed menu op tafel te krijgen 
tegen een schappelijke prijs? Ga dan 
eens mee met Seniorenvereniging/
KBO Lieshout. 

Het is een traditie om elk jaar enke-
le malen restaurants in de omgeving 
te bezoeken. Op dinsdag 14 juni is 
Restaurant de Pelgrim in Mariahout 
de locatie waar de Lieshoutse senioren 
aan tafel aanschuiven. U kunt u tot en 
met vrijdag 10 juni aanmelden bij de 
Inloop en daar meteen het bedrag van 

€20,00 voldoen. Dit kan ook per bank. 
Hebt u geen vervoer? Laat het bij de 
Inloop weten en het vervoer wordt 
geregeld. 

Inloop
Aanmelden voor activiteiten en infor-
matie vragen kan bij de Inloop. Iedere 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 
uur en ’s avonds van 19.00 tot 20.00 
uur in het Dorpshuis. Loop eens gezel-
lig binnen voor een praatje, voor een 
kop koffie en om kennis te maken met 
een actieve seniorenvereniging.

Uiteten met Seniorenvereniging/
KBO Lieshout
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Beek en Donk - Ziekte vergeten 
en even genieten van een dag 
ontspanning en plezier. Sharonna 
Vaessen uit Beek en Donk heeft 
hier samen met het hele gezin af-
gelopen zaterdag 21 mei van kun-
nen genieten tijdens de jaarlijkse 
ambassadeursdagen van Stichting 
Opkikker! Ruim 1200 gezinnen 
waren afgelopen weekend te gast 
op Attractiepark Duinrell om ze 
te bedanken voor hun inzet voor 
Stichting Opkikker.
 
Sharonna heeft zelf in het verleden 
een Opkikkerdag meegemaakt. 
Deze dag betekende zoveel, dat 
ze besloot betrokken te blijven bij 
Stichting Opkikker middels het 
ambassadeurschap. Op die ma-
nier wil ze graag wat betekenen 
voor gezinnen in een soortgelijke 
situaties.
 
Ritmische beats van een slagweg-
werkgroep, enthousiaste begroe-
tingen van clowns, Star Wars fi-
guren en prinsen en prinsessen en 
knuffels van de Opkikkermascotte 
zorgden voor een warm onthaal 
op de rode loper bij de specia-
le Opkikkeringang. Een speciale 
Opkikkerparade door het park en 
een spectaculaire eindshow zorg-
den voor een echt Opkikkertintje 
aan het pretpark.
 
Een heel speciaal moment voor 
Sharonna vond plaats tijdens 
een bijzondere ceremonie. Ze 
kreeg namelijk, net als alle an-
dere kinderen die afgelopen jaar 

ambassadeur zijn geworden, een 
echte onderscheiding tijdens een 
heuse lintjesregen.
 
Naast een enorm dank je wel, 
die Stichting Opkikker uit-
spreekt door middel van de 
Ambassadeursdagen, is de dag 
ook uitermate geschikt voor lot-
genotencontact en is het voor veel 
gezinnen een jaarlijks lichtpuntje 
om er weer tegen aan te kunnen 
in de situatie waarin ze vaak nog 
steeds verkeren. Langdurige ziekte 
vraagt immers van heel het gezin 
een enorm doorzettingsvermogen 
en een stukje afleiding op zijn tijd 

kan dan nét dat beetje extra ener-
gie geven!

Ondersteund door vele enthousi-
aste vrijwilligers en betrokkenen en 
een samenwerkingsverband met 
ruim 80 ziekenhuizen en instellin-
gen, heeft Stichting Opkikker in 
de afgelopen 20 jaar ruim 15.000 
gezinnen ‘Opgekikkerd’! Stichting 
Opkikker is geheel zelfstandig en 
afhankelijk van zakelijk en par-
ticulier initiatief. Meer informa-
tie over het werk van Stichting 
Opkikker kunt u vinden op 
www.opkikker.nl.
 

Aarle-Rixtel - IVN Laarbeek heeft op 
zondag 5 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’ eenvou-
dig bereikt. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid aanwezig. Hiermede 
schenkt het IVN ook dit jaar extra aan-
dacht aan de waarde van water voor 
Laarbeek.

Kikkerconcert
Na het succes van voorgaande jaren 
wil het IVN van het Kikkerconcert in 
‘de Bimd’ ook dit jaar weer een gewel-
dig ‘natuurmoment’ maken. De basis 
van een kikkerconcert is een activiteit 
in de periode dat de kikkers kwaken. 
Bij het juiste weer laten veel groene 
kikkers van zich horen. Dit ‘gekwaak’ 
wordt afgewisseld met muziek van 
2 muziekgroepen en een solist op 
accordeon. 

Deze muziekgezelschappen gaan de 
kikkers muzikaal ondersteunen op 5 
juni:
12.30 - 14.30: Tuna: Een groep 
dat Spaanse volksmuziek maakt. 
Tegenwoordig heeft vrijwel elke uni-
versiteit/faculteit in Spanje haar eigen 
Tuna. De Tuna's dragen nog altijd 
de traditionele zwarte kostuums en 
ook de hoofdthema's van de liede-
ren zijn onveranderd: liefde en het 
studentenleven.
14.30 – 15.30: Thinkers Drinkers 
Dreamers: Zorgt met hun ballads en 
instrumentals voor een terugblik rich-
ting de beginjaren 70 toen de Engelse 
en Ierse folkbands hun hoogtijdagen 
kenden. Zij gaan ook de dance-tunes 
niet uit de weg.
15.30 – 16.30: Peter van Lierop 
accordeon: 

16.30 – 17.30: Thinkers Drinkers 
Dreamers.

Blotevoetenpad 
In de IVN-tuin  is door Laarbeekse 
vrijwilligers tijdens NL Doet 2014 een 
blotevoetenpad aangelegd. Hoe vaak 
ervaart men nog de sensatie van lopen 
op blote voeten? Thuis wellicht, maar in 
de vrije natuur?

De Beemd: Diverse kinder(water)
activiteiten
Het IVN-terrein  ligt in een schitteren-
de omgeving. Op het terrein bevindt 
zich een onlangs gerenoveerde poel. 
Speciaal voor de jeugd zijn er hier ver-
schillende wateronderzoekjes en proef-
jes gepland. Natuurlijk gaan ze met 
een schepnet de poel op waterbeestjes 
monitoren. Het IVN heeft, naast een 
prachtige loopbrug over de poel, hier 
2 extra steigers gerealiseerd zodat kin-
deren nog beter kunnen ‘slootje prut-
ten’. De ‘vangsten’ kunnen worden 
bewonderd in aquaria onder de prach-
tige overkapping in de vorm van een 
vlinder. Opnieuw een resultaat van NL 
Doet. De jeugd kan vervolgens struinen 
rond de poel, op het vogelpad en op 
ontdekking gaan bij de insectenmuur, 
varenwand, muizenruiter, vleermuizen-
kelder en egelschuilplaatsen. Tevens 
kunnen ze nestkastjes timmeren, vlech-
ten met wilgen, schminken, enz.

Officiële opening Vlinderdak 
Om 15.00 wordt deze overkapping bij 
de IVN-poel  formeel geopend samen 
met het gezondheidsteam van ‘the 
Shooters’. Een gezonde natuur hebben 
zij hoog in het vaandel.

De Laarbeekse natuur 
In het IVN-gebouw  ‘De Bimd’ wordt 
een fotoexpositie gehouden over na-
tuur in Laarbeek. Alle foto’s, die door 

leden van de IVN Natuurfotowerkgroep 
‘Kiek Nou’ zijn gemaakt, maken duide-
lijk hoe mooi Laarbeek is door het oog 
van de natuurfotograaf. Natuurfoto’s 
van leden van ‘Kiek nou’ winnen lan-
delijk prijzen. Rondom de poel komen 
een aantal kraampjes te staan waar 
informatie kan worden verkregen over 
de diverse werkgroepen binnen IVN 
Laarbeek zoals o.a. de waterwerkgroep, 
de IVN-vogelwerkgroep ‘de Ortolaan’, 
jeugd-IVN en de florawerkgroep. Een 
aantal jaren geleden heeft het IVN het 
ommetje door de Beemd hersteld en 
op onderdelen ‘natuurlijk’ ontwikkeld. 
Natuurgidsen, die zijn afgestudeerd op 
het natuurgebied in de Beemd, zorgen 
in dit unieke gebied rondleidingen zodat 
het gebied meer leesbaar en begrepen 

wordt en er nog meer van kan worden 
genoten.

Natuur- en creatieve markt  
Ook dit jaar vindt er bij de Bimd op het 
voorterrein een creatieve- en natuur-
markt plaats.

Insectenmuur
Gedurende het voorjaar is er in de IVN-
tuin  een insectenmuur gemaakt. Deze 
muur willen ze daarom dit jaar wat 
meer in het zonnetje zetten. Een gespe-
cialiseerde IVN-gids  geeft uitleg over 
deze insectenmuur. Mogelijk kan men 
ook de mierenleeuw bezig zien bij de 
bijzondere wijze waarop dit insect zijn 
maaltijd organiseert.
Theetuin

Het IVN-terrein  ligt in een schitterende 
omgeving, genaamd ‘de Beemd’. Alleen 
deze ligging al is een bezoek meer dan 
waard. Het terrein heeft de afgelopen 
jaren een metamorfose ondergaan en is 
nog ‘natuurlijker’ ingericht. 

Vanuit de schitterend bij de poel gele-
gen theeschenkerij bij het IVN-gebouw 
kunt u, al genietend van de muziek en 
de producten van de theeschenkerij, 
zoals een muntthee proeverij, herken-
nen dat de omgeving van de Beemd 
duidelijk maakt dat Laarbeek met recht 
‘Waterpoort van de Peel’ is. Uiteraard 
kunt u naast thee ook van andere dran-
ken genieten. IVN Laarbeek nodigt u 
van harte uit voor deze dag. Evenals 
voorgaande jaren is de toegang gratis.

Veel leuke activiteiten voor jong en oud

Kikkerconcert bij IVN Laarbeek

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel) Archieffoto 2015. Kinderen vermaken zich bij de poel met kikkers

Speciale onderscheiding voor Opkikker 
ambassadeur

Geslaagde 1e vlooienmarkt St. 
Margaretha Gilde

Aarle-Rixtel - Het Sint Margaretha 
Gilde uit Aarle-Rixtel hield zondag 
voor de 1e keer een vlooienmarkt. 
De week vooraf was het druk met 
de spullen verzamelen en uitstal-
len in de kramen. Deze stonden in 
de loods van Dhr. Pieter Verschure 
aan de Lieshoutseweg.

‘s Morgens om 9.00 uur stonden 
de eerste kopers al op de stoep, 
wat al erg vroeg was, want de 
markt ging pas een uur later open. 

Klokslag 10.00 uur sprintten de 
eerste kopers naar de kramen voor 
de beste koopjes. De hele dag was 
het een komen en gaan van men-
sen. Na een dag van hard werken 
kon men terugzien op een mooi 
resultaat.

Het bestuur wil alle gildebroeders, 
gildezusters en vrijwilligers bedan-
ken voor hun inzet, en iedereen 
die spullen heeft geschonken ook 
bedankt namens het gilde.
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Aarle-Rixtel – Onafscheidelijk waren ze, 
de bijzondere zusjes Janske (1900-1982) 
en Hendrica (1908-1987) de Wit van 
de Lieshoutseweg te Aarle-Rixtel. Bijna 
dagelijks zag je ze wel ergens lopen: bood-
schappentas in de hand, retro-jas of over-
gooier aan, haarbandje in of gebreid muts-
je op en altijd arm-in-arm. Het hele dorp 
kende Janske en Drikaatje. Willy Graat 
(73) was jarenlang hun buurman. Samen 
met zijn vrouw Joke (69), haalt hij herin-
neringen op.

‘Vroeger’
Als klein kind kwam Willy al over de vloer 
bij de familie De Wit: “Janske en Drikaatje 
woonden samen met hun moeder tegeno-
ver ons op nummer 52. Ze vonden het al-
tijd fijn als er kinderen op bezoek kwamen. 
Ik werd daar goed verwend en kreeg veel 
snoep. Ze kwamen ook regelmatig bij ons, 
als ze bijvoorbeeld hulp nodig hadden bij 
het openen van een blik of om te buurten. 
Trouwens, in die tijd liep iedereen bij elkaar 
achterom binnen.”

Familie De Wit woonde in een klein en 
sober ingericht huisje met een wc buiten. 
“Maar de tuin was wel heel groot”, herin-
nert Willy zich: “Die liep helemaal tot aan 
het pad van het Hagelkruis.” Wat ook veel 
indruk maakte op de overbuurjongen was 
de manier waarop de familie De Wit sliep: 
“Iedereen had meerdere matrassen op el-
kaar. Het was echt hoog. Eigenlijk sliepen 
ze bijna zittend.”

De eerste televisie
Rond ’50 trouwde Drikaatje met Janus de 
Greef uit Schijndel. De pastoors van Aarle-
Rixtel en Schijndel hadden hen met elkaar 
in contact gebracht. Na het huwelijk trok 
Janus in bij de familie De Wit en ging ieder-
een over naar de orde van de dag. Janske 
en Driekaatje deden het huishouden en 
gingen te voet en gearmd op boodschap-
pen uit, meestal naar kruidenier Jan van 
Gameren maar één keer per week voor 

‘goeie mik’ naar Helmond. Janus fietste 
dagelijks naar Helmond om te werken 
bij Begemann. In hun vrije tijd werd er 
televisiegekeken. “Zij hadden als eerste 
van de Lieshoutseweg een televisie”, 
herinnert Willy zich: “De hele buurt 
mocht dan komen kijken.”

Janus was volgens Willy iemand die niet 
klakkeloos iets aannam: “Als de televi-

sie-uitzending was afgelopen, verscheen er 
een klok op het scherm. Janus geloofde die 
klok niet en liep daarom elke avond met zijn 
wekker naar de kerktoren om te controler-
en of die nog goed stond.” Ook geloofde 
Janus zijn baas bij Begemann niet toen die 
zei dat Janus zijn vinger zeer zeker niet in de 
molen moest steken. Na een kleine test was 
Janus zijn vinger kwijt.

Elkaar niet kunnen missen
Op een dag liep Janus weg. Ook al was hij 
soms opvliegend van aard en vloog er af 
en toe wat serviesgoed over straat, toch 
kon Drikaatje hem niet missen. Ze werd er 
ziek van. Om hem terug te vragen liep zij 
daarom snel naar een telefoonpaal en riep 
daar heel hard “Janus, kom terug.” Na en-
kele weken kwam Janus terug en knapte 
Drikaatje weer op. Tot aan zijn dood, begin 
jaren ’70, is Janus gebleven.

Toen Willy Graat trouwde met Joke en het 
ouderlijk huis verliet in ’68, bleef hij toch 
nog buurman van Janske en Drikaatje 
(moeder De Wit was inmiddels over-

leden). Joke vertelt: “Nummer 54 was ook 
van hen. Dat mochten wij huren. Iedere 
vrijdagavond gingen we de huur betalen. 
Dan werd er gebuurt en kregen we koffie 
en een boterham.” Willy vult lachend aan: 
“Daar waren we de hele avond mee kwijt.” 

‘Doodgoeie mensen’
“Het waren eenvoudige, maar doodgoeie 
mensen die alles weggaven”, vertelt 
Willy: “Je moest moeite doen om niet van 
hen te profiteren.” Joke geeft als voor-
beeld: “Als wij hun brood mochten proe-
ven durfde ik bijna niet te zeggen dat het 
lekker was want dan kregen we meteen de 
helft van het brood.” Willy voegt toe: “Er 
zijn mensen die misbruik hebben gemaakt 
van hun goedheid. Dat vind ik heel erg. 
Gelukkig kregen ze in die tijd veel hulp van 
Wim Daniëls.”

In ’70 verhuisde het jonge gezin naar 
een groter huis. De zusjes sleten hun 
laatste jaren in bejaardencentrum de 
Witte Poort. Met een glimlach kijken 
Joke en Willy terug op hun jaren bij 
Driekaatje en Janske. Willy: “We heb-
ben daar een fijne tijd gehad.” Joke: 
“Het waren twee markante figuren. 
Iedereen kende Janske en Drikaatje, 
echte Aarlese dorpsmensen.”

‘goeie mik’ naar Helmond. Janus fietste 
dagelijks naar Helmond om te werken 
bij Begemann. In hun vrije tijd werd er 
televisiegekeken. “Zij hadden als eerste 
van de Lieshoutseweg een televisie”, 
herinnert Willy zich: “De hele buurt 

een groter huis. De zusjes sleten hun 
laatste jaren in bejaardencentrum de 
Witte Poort. Met een glimlach kijken 
Joke en Willy terug op hun jaren bij 
Driekaatje en Janske. Willy: “We heb-
ben daar een fijne tijd gehad.” Joke: 
“Het waren twee markante figuren. 
Iedereen kende Janske en Drikaatje, 
echte Aarlese dorpsmensen.”

Willy en Joke Graat

Iedereen kende Janske en Drikaatje, 

echte Aarlese dorpsmensen
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Harmonie De Goede Hoop collecteert 
voor Prins Bernard Fonds

Buurtvereniging S.M.W. houdt 
vlooienmarkt

Aarle-Rixtel – De jaarlijkse collecte voor het 
Prins Bernhard Cultuurfonds (Anjerfonds) 
vindt in de week van 30 mei plaats.

Dit fonds steunt uit de opbrengsten projec-
ten van culturele verenigingen. Collectanten 

van Harmonie De Goede Hoop komen in die 
week langs de deuren en hopen op uw ro-
yale bijdrage, waarvoor alvast hun hartelijke 
dank.

Lieshout – Buurtvereniging S.M.W. (De Sluiter, De 
Melter en De Wolwever) houdt op zondag 19 juni 
een vlooienmarkt. 

Deze wordt gehouden in De Sluiter en De Wolwever. 
De openingstijd is van 9.30 tot 15.00 uur. De en-
tree bedraagt €1,50, kinderen onder begeleiding 

hebben gratis toegang. Voor een hapje en een 
drankje kan men terecht in de feesttent. Voor meer 
informatie of kraamhuur kan men contact opne-
men met Joop Hendriks, tel. 0499-422688 of via 
info@smwlieshout.nl.
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Bel de Dierenambulance Helmond, 0492 513 971

Dier kwijt of gevonden?

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 26 mei 2016. www.laarbeek.nl 

Ophaaldata binnengebied

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

Gemeente actueel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Agenda raadsvergadering 2 juni

Verkeersexamen in Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Frank van der Meijden voorgedragen als nieuwe burgemeester
• Kunstenaar gezocht
• Voorgenomen uitschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws

Kunst en cultuur is onmisbaar voor de samenleving. De gemeente Laarbeek heeft 
een nieuw subsidiesysteem voor kunst- en cultuuronderwijs met ingang van het 
cursusjaar 2016-2017. Docenten die op dit werkterrein actief zijn, kunnen zich laten 
registreren op een docentenlijst. Daarmee wordt het voor leerlingen gemakkelijk 
om een aanvraag voor subsidie in te dienen. 

Wilt u dat, dan hebben we voor 4 juni de volgende gegevens van u nodig:
• een kopie van uw vakdiploma van het conservatorium voor de opleiding die u 

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

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

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

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

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

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

Op vrijdag komen raadsleden van PNL en de PvdA aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

In verband met een braderie op het Piet van Thielplein in Beek en Donk wordt 
een gedeelte van het Piet van Thielplein en een gedeelte van de Brouwersstraat 
afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 
5 juni 2016 van 8.30 tot 18.30 uur.

Komende week is er op donderdag 2 juni een raadsvergadering in het gemeentehuis 
Laarbeek. De vergadering start om 19.30 uur, u bent daarbij van harte welkom. De 
agenda vindt u hieronder. 

Deze vergadering stond eigenlijk als thematische bijeenkomst op de agenda maar is 
een reguliere raadsvergadering geworden. De eerder geplande raadsvergadering 
van 9 juni is komen te vervallen.

Agenda
1.  Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2.  Vaststelling agenda.
3.  Beëdiging leden van de rekenkamercommissie. 
4.  Vragenhalfuurtje.
5.  Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 21 april 
     2016.
6.  Ingekomen stukken.

Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er geen debat over zal zijn
7.   Vestigen ‘alleenrecht’ schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen.
8.   Voorstel tot wijzigen van de Komgrens Lieshout.
9.   Kadernota en zienswijze ontwerpbegroting VRBZO 2017.
10. Zienswijze op begrotingswijziging 2016 en conceptprogrammabegroting 2017  
      GGD.
11. Voorstel in te stemmen met de Kadernota 2017 en de jaarstukken 2015 Peel 6.1.
12. Concept Kadernota en Ondernemingsplan 2017-2018 werkbedrijf Atlant De       
      Peel.

Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er wel debat over zal zijn
13. Voorstel tot ontslag en benoeming van een lid van de commissie Sociaal                            
      Domein.
14. Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 en meerjarenraming Gemeenschappelijke 
      Regeling Blink.
15. Zienswijze concept begroting 2017 MRE.

Tot slot
16. Rondvraag.
17. Sluiting.

We nodigen u uit om mee te doen aan onze fotowedstrijd met als thema: wat is 
uw mooiste groene plekje in Laarbeek? Laarbeek doet mee aan de groenwedstrijd 
van de stichting Entente Florale. Hierbij strijden gemeenten om de titel ‘groenste 
dorp’ of ‘groenste stad’ van Nederland. Laarbeek heeft op het vlak van groen 
veel te bieden en daar zijn we trots op. En u als inwoner weet als geen ander de 
mooiste plekjes te vinden. Graag willen we zien wat volgens u het mooiste plekje 
van Laarbeek is. 

Hoe doet u mee?
Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot en met maandag 30 
mei uw foto(’s) sturen naar fotowedstrijd@laarbeek.nl onder vermelding van uw 
naam, adresgegevens, telefoonnummer en de locatie waar de foto is genomen. 
Kijk op www.laarbeek.nl voor de voorwaarden waar de foto aan moet voldoen.
De drie mooiste foto’s worden beloond een afdruk van hun foto op canvas en met 
€ 75,- (eerste plaats), € 50,- (tweede plaats) en € 25,- (derde plaats). Daarnaast 
worden de foto’s afgebeeld op de achterzijde van de MooiLaarbeekKrant, bij de 
evenementenkalender. 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Linda Jacobs via 
linda.jacobs@laarbeek.nl. 

Op dinsdag 12 en donderdag 14 april 2016 zijn de jaarlijkse verkeersexamens 
gehouden voor de kinderen uit de groepen 7 of 8 van alle Laarbeekse basisscholen. 
De gemeente Laarbeek heeft dit examen georganiseerd. 
De meeste kinderen hadden de route goed geoefend met de ouders. Voor het 
examen werden alle fi etsen nog even gecontroleerd en in orde gemaakt. Vanaf 
9.00 uur vertrok elke minuut een leerling om de proef af te leggen. De ene 
zenuwachtiger dan de andere maar iedereen vol goede moed! Aan de ontspannen 
reacties te merken bij binnenkomst waren de meeste kinderen tevreden over hun 
prestaties. 
Er waren 294 deelnemers daarvan zijn er 287 geslaagd. Drie leerlingen zijn zelfs 
cum laude geslaagd dat zijn, Marlou van den Heuvel van de Bernadetteschool, 
Floore Wijnen en Gijs van Bakel van de Brukelum. Profi ciat!!

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

M E I  /  J U N I
ma di wo do vr za zo

M E I  /  J U N I
ma di wo do vr za zo

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek
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Maakt u de beste foto van het mooiste groene plekje in Laarbeek? 
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Besluit uitschrijving Basisregistratie Personen

Ontheffing Drank- en Horecawet

Aanvragen omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

Verkeersbesluiten

Verleende evenementenvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat M.M. Banaszak, geboren op 20 juli 
1987 in Kraków, niet meer woont op het adres waar die in de Basisregistratie 
Personen (BRP) staat ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden 
‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel 2.20 lid 3 van de wet BRP. Dit betekent 
dat deze persoon daardoor formeel niet meer in Nederland woont.

Bent u dit? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit artikel, contact op 
met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 
0492 469 700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.

Bezwaar
Een belanghebbende kan tot en met donderdag 25 februari (zes weken na de dag 
van publicatie) tegen de uitschrijving bezwaar maken. Hoe u bezwaar indient kunt 
u terugvinden onder de tekst ‘Bezwaarschriften’. 

Harmonie De Goede Hoop, De heer R.P. Meijer Aarle-Rixtel voor Concert at 
Croy Castle 
De burgemeester van Laarbeek heeft besloten ontheffing te verlenen op grond van 
artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende 
drank aan Harmonie De Goede Hoop, De heer R.P. Meijer uit Aarle-Rixtel tijdens 
het Concert at Croy Castle op 18 juni 2016 van 19.00 tot 24.00 uur gehouden op 
het buitenterrein kasteel Croy in Aarle-Rixtel (verzonden 17 mei 2016).

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie   Ingediend     Werkomschrijving
Parklaan 4, Beek en Donk 19-05-2016    verbouw zwembad / vervangen koepel
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke 
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

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

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer eerst bij het team 
Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek. 

Locatie  Kern  Werkomschrijving            Activiteit
Bosscheweg 79 Aarle-Rixtel saneren dakopbouw            slopen

Verkeersbesluit instellen 60 km/uur-zone Veghelsedijk Mariahout en opheffen 
voorrangsregelingen kruisingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben 
de verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een 60 km/uur-zone op de 
Veghelsedijk en het opheffen van de voorrangsregelingen bij de kruisingen met de 
verharde wegen op de Veghelsedijk in Mariahout.
Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 27 mei tot 
vrijdag 8 juli 2016 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.

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

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

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) beroepschrift of een voorlopige 
voorziening? Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant, telefoon (073) 
620 20 20.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Buurt Clovishof voor het houden van een buurtbarbecue op het Clovishof in 

Aarle-Rixtel op zaterdag 28 mei 2016 van 14.00 tot 1.00 uur (verzonden 18 mei 
2016),

• Buurtvereniging De Oude Toren voor het houden van een spellenmiddag en 
-avond op het Wikkeplein in Beek en Donk op zaterdag 4 juni 2016 van 15.00 tot 
1.00 uur (verzonden op 19 mei 2016),

• Buurtvereniging S.M.W. voor het organiseren van een vlooienmarkt op 19 
juni 2016 van 9.30 tot 15.00 uur aan De Sluiter en De Wolwever in Lieshout 
(verzonden op 19 mei 2016),

• Open Jongerencentrum OJA voor het houden van een klein reggae festival op 
het terrein van OJA en in de Schoolstraat in Aarle-Rixtel op zondag 26 juni 2016 
van 13.00 tot 22.00 uur (verzonden op 23 mei 2016),

• Buurtvereniging S.M.W. voor het organiseren van een feestavond op zaterdag 
16 juli 2016 op de parkeerplaats aan de Melter in Lieshout van 20.00 tot 1.00 uur 
(verzonden op 23 mei 2016).

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

Kennisgeving verlening evenementenvergunning WiSH Outdoor 2016
De burgemeester van Laarbeek maakt bekend de evenementenvergunning WiSH 
Outdoor 2016 te hebben verleend. Op de voorbereiding en vaststelling van de 
evenementenvergunning WiSH Outdoor 2016 is afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing verklaard. Dit betekent dat de beroepsprocedure 
alleen open staat voor belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure 
tegen het ontwerpbesluit al een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen 
tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest. De vergunning is tijdens reguliere 
openingstijden in te zien op het gemeentehuis Laarbeek.
 
Indienen beroep
Belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit 
een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat 
zijn geweest, kunnen gedurende zes weken tegen het besluit dat ter inzage ligt 
beroep kan instellen.
 
Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Gruijters, bereikbaar via 
telefoonnummer 0492 469 700 of e-mail henry.gruijters@laarbeek.nl.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 26 mei 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 
AD in Beek en Donk. Een be- 
zwaarschrift moet u ondertekenen 
en moet tenmiste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrij- 
ving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. Als u een be-
zwaarschrift heeft ingediend, is 
het daarnaast mogelijk om een 
schriftelijk verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening in 
te dienen. Een voorlopige voor-
ziening vraagt u aan bij de Voorzie-
ningenrechter van de rechtbank  
’s-Hertogenbosch, sector be- 
stuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. U 
dient hierbij een afschrift van 
het bezwaarschrift te overleg-
gen. Voor een verzoek om voor-
lopige voorziening is griffierecht  
verschuldigd.

Bruggen Laarbeek dicht tijdens testen

Vanwege het testen van enkele bruggen in Laarbeek is het noodzakelijk dat de 
bruggen af en toe even worden afgesloten. De testen zijn als volgt: 
Beekse Brug: woensdag 1 juni van 20.00 uur tot donderdagochtend 2 juni 4.00 uur 
Donkse Brug: maandag 6 juni van 20.00 uur tot dinsdagochtend 7 juni 4.00 uur
 
Gedurende deze periodes zal het wegverkeer incidenteel kunnen passeren. 
De mogelijkheden tot passeren volgen elkaar alleen dusdanig onregelmatig op 
dat er een volledige stremming is aangevraagd gedurende 8 uur. De testleiders 
verzorgen een goed aangegeven omleidingsroute en zullen dus vooral 's nachts 
bezig zijn om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Het gaat om functionele veiligheidstesten in het kader van project IMPAKT vanuit 
Rijkswaterstaat. Dit project behelst het inspecteren, testen en veiliger maken van 
alle beweegbare objecten in Nederland die onder het beheer van Rijkswaterstaat 
vallen. 

Volg ons via Twitter op @Laarbeeknieuws
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Wat 36 jaar geleden op De Daal 18 in 
Gerwen begon, heeft zich op de Berg 
28 voort gezet. 
Er was 25 jaar geleden behoefte aan 
meer ruimte om goed te kunnen 
werken en het pand op de Berg leek 
destijds een ideale plek om een eigen 
bedrijf te hebben, waar je ook nog 
boven kon wonen. Iets wat ze graag 
wilden. En terugkijkend was dat des-
tijds dus goed gezien.

Voor zichzelf gaan werken
Na een gedegen opleiding heeft Paul 
van der Velden ongeveer acht jaar 
voor verschillende kleine bazen ge-
werkt. “Bij de een leer je dit, bij de 
ander dat. Je hebt een baas nodig om 
het vak te leren”. Maar daarna werd 
het tijd om voor zichzelf te gaan be-
ginnen. En nu zijn er grote en kleinere 
klussen en werkt Paul voor particulie-
ren en interieurbedrijven. 

Klandizie
Steeds meer mensen weten de com-
fortabele zitmeubelen te waarderen, 
en willen ze meubels via herstoffering 

met een nieuwe frisse bekleding een 
tweede leven geven.
Zowel voor klassieke en moderne 
meubelen geldt dat als het frame nog 
goed is, het altijd de moeite is om een 
zitmeubel opnieuw te laten stofferen.
Een vrijblijvende prijsopgave is dan 
mogelijk ook bij u aan huis. Naast het 
stofferen kunt u ook terecht voor re-
paratie. Dit varieert van een kapotte 
veer of houtverbinding, tot het ver-
vangen of bijvullen van donzen of 
schuimkussens.
De nieuwste collectie meubelstoffen 
en leer bekleding kunt u altijd in de 
winkel komen kijken.
Klanten komen vooral, van Nuenen 
en  de regio Eindhoven en Helmond. 
Zo  gebeurt het regelmatig dat er 
groepen binnen zijn bij het Vincent-
re en dat iemand daar al eerder klaar 
is met kijken, dan zelf even op pad 
gaat, de weg oversteekt en de stof-
feerderij ziet waar men juist naar op 
zoek was.

Paul en Betsy
Betsy is de drijvende kracht achter 

haar man. Ze adviseert de klanten in 
de winkel, doet de administratie en 
verleent hand- en spandiensten waar 
nodig. Een pre bij Paul is dat hij zelf 
het werk aanneemt, zelf maten op-
neemt en het zelf stoffeert. 
Het wonen en werken zo samen be-
valt ze goed, ze zouden het zo weer 
overdoen.

Paul gaat nog wel even door
Stoppen is nog lang niet aan de orde. 
Paul is pas 61 en als je eigen baas bent 
kun je ook zelf je werktijden bepalen. 
Hij koestert zijn vak en betreurt het 
dat het aan het uitsterven is. Jongelui 
lijken het niet meer op te pakken. Een 
enkeling stapt er nog in. Dat is dan 
wel een echte liefhebber.

Voor meer informatie
Zie onze website www.paulvander-
velden.nl of bel 040 283 52 52
Of kom naar onze winkel de ope-
ningstijden zijn ma van 13.00-17.00 
uur, di-vr van 09.00-12.00 en 13.00-
17.00 uur. Zaterdag is de zaak geslo-
ten of op afspraak open 

Meubelstoffeerderij Paul van der Velden 25 jaar 
op de Berg, Nuenen

Advertorial

Cursus EHBO bij kinderen
Beek en Donk - Iedereen die jonge 
kinderen heeft of hen verzorgt, weet 
dat kinderen nieuwsgierig zijn en stap 
voor stap de wereld om hen heen ver-
kennen. Lekker buiten spelen, in bo-
men klimmen of rolschaatsen. Een on-
geluk zit dan vaak in een klein hoekje. 
Daarom is het fijn als u weet wat u 
in zo’n geval moet doen. De cursus 
‘EHBO bij kinderen’ leert u hoe u ri-
sico’s in en om huis, school, opvang 
e.d.  kunt verkleinen en wat u moet 
doen wanneer een ongelukje zich toch 
voordoet.

EHBO-vereniging Beek en Donk is van 
plan een  cursus ‘EHBO bij kinderen’ 
te organiseren speciaal  voor vaders, 
moeders, opa’s, oma’s, verzorgers en 
verder iedereen die te maken heeft met 
kinderen in de leeftijd tot ongeveer 13 
jaar. Wilt u leren hoe u een verband 
moet aanleggen of wat u moet doen 
bij een brandwond? Of wilt u tips om 
risico’s te voorkomen? In deze cursus 
komt dit en nog veel meer aan bod.

Onder leiding van een ervaren docent 
leert u in 3 lessen hoe u ongelukken 

kunt voorkomen en hoe te handelen in 
geval er toch iets gebeurt. Zo leert u 
bijvoorbeeld wat u moet doen bij een 
val of vergiftiging en hoe u verwondin-
gen behandelt. Daarnaast staan ook 
reanimatie en het gebruik van AED 
(Automatische Externe Defibrillator) 
op het programma.

Afhankelijk van uw polis vergoeden 
veel zorgverzekeraars vaak ook een 
groot deel van de kosten van de cur-
sus. Informeer bij uw zorgverzekeraar 
of u in aanmerking komt voor een 
vergoeding.

De cursus wordt gehouden op de 
dinsdagen 4, 11 en 18 oktober 2016 
(alle avonden van 19.00 tot 21.30 
uur) in Het Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg in Beek en Donk en kost 
€75,00.

Voor opgaves en meer informatie kunt u 
contact opnemen met EHBO-vereniging 
Beek en Donk, Peter van de Heuvel, 
Tel. 0492-462099 of via een mail naar 
Ehbobeekendonk@gmail.com.

Wedvlucht PDV De Luchtbode

Kienen met de Raopers
Rommelmarkt bij Sparta'25

Beek en Donk – Postduivenvereniging 
De Luchtbode had een wedvlucht van-
uit Troyes, Frankrijk. De afstand was 
378 km. In dit concours waren 210 
duiven. 

De uitslag
1 Mari de Wit, 2 en 4 Harrie Barten, 
3 Frans Manders en zoon, 5 Henk 
Verstappen, 6-7 en 8 Pieter Beekmans, 
9 Henk Verstappen, 10 Pieter 
Beekmans.

Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers houdt op vrijdag 27 mei een 
kienavond. 

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis 
aan het Grotenhof in Lieshout. De 
avond begint om 20.00 uur en de zaal is 
open om 19.00 uur. Iedereen is welkom. 

Beek en Donk - In navolging op de suc-
cesvolle rommelmarkt van 2015 wordt 
op zaterdag 12 juni weer een nieuwe 
rommelmarkt gehouden. 

Net als vorig jaar kun je oude spullen 
aan Sparta'25 geven die zij dan kun-
nen verkopen, waarbij de opbrengst 

ten goede komt aan Sparta'25. Hierbij 
kunnen ze geen bruingoed (meubels) en 
witgoed gebruiken. De organisatie be-
paalt wat er bruikbaar is. Je kunt de ko-
mende weken nog iedere zaterdag van 
9.00 uur tot 12.00 uur je oude spullen 
inleveren bij Sparta'25. 

Verder kun je op de dag zelf natuurlijk 
een kraam of een grondplaats huren om 
zelf je spullen te verkopen. In de kanti-
ne komt een aparte hoek waar kinde-
ren hun spullen verkopen. Zij betalen 
geen huur. Kijk voor meer informatie op 
www.sparta25.nl. 

Tentoonstelling Harmonie O&U langer open

Beek en Donk - Op veler verzoek is de 
tentoonstelling gewijd aan het 125-ja-
rig bestaan van de Beek en Donkse har-
monie ook deze week nog te bezoeken.

De expositie, samengesteld door de 
heemkundekring, geef een overzicht 

van de ontwikkeling van de roemrijke 
Koninklijke harmonie O&U door de ja-
ren heen. 

Naast de vele foto’s zijn er diverse 
filmfragmenten te zien en het zojuist 
verschenen jubileumboek ligt tevens 

ter inzage. De tentoonstelling 125 jaar 
O&U is te bezoeken in de Heemkamer 
aan de Parklaan 5 te Beek en Donk. 
Openingstijden: donderdag 26 mei van 
20.00 tot 22.00 uur en zondag 29 mei 
van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is 
gratis.

Eerste Pop-up restaurant ‘LOS 
op t veld’ in Laarbeek succes

Mariahout - Na een zonovergoten ope-
ning op 12 mei, bezochten in negen 
dagen tijd 1100 mensen het tijdelijke 
restaurant op de Janmiekeshoeve aan 
de Hei in Mariahout. Gasten kwamen 
uit Laarbeek, maar ook van heinde en 
verre speciaal voor dit evenement naar 
Mariahout. 

Beleving 
Na het parkeren van de auto of het stallen 
van de fiets begon de beleving al meteen 
met een wandeling door het boerenland. 
Aangekomen bij het tijdelijke restaurant 
werd iedereen persoonlijk welkom gehe-
ten door initiatiefnemer Robert de Jong 
van Atfies. Gasten mochten zelf hun ape-
ritief ‘plukken’ uit een speciaal voor dit 
evenement ontwikkelde boom. Op het 
buitenterras kon men heerlijk vertoeven, 
maar eenmaal binnen was er ook veel lof 
voor de smaakvolle inrichting van de tent 
waar het echt aan niets ontbrak.

Menu 
Chef-koks Hans Claas en Roland 
Lorenzini met zijn team zorgden deze 
dagen voor een heerlijke lunch en diner, 
samengesteld uit maximaal Laarbeekse 
producten. De zorgvuldig opgemaakte 
borden waren alleen al een feestje voor 
het oog en de combinatie van de diverse 
producten trakteerden de smaakpapillen. 

Steeds werden er verbindingen gelegd 
met dat wat men voorgeschoteld kreeg 
en het verhaal achter de producten. De 
menukaart bevatte verwijzingen naar de 
leveranciers, het tv-scherm bood de gas-
ten een kijkje in de bedrijven en gastheer 
Robert onderbrak de middag of avond 
een aantal keren om wat te vertellen. 
Ondertussen konden de gasten genieten 
van de ‘levende schilderijen’ in de tent: 
het landschap van de Janmiekeshoeve 
wat geen uur hetzelfde is. 

Tussen de gangen door was er gelegen-
heid voor wie wilde om even naar buiten 
te gaan om lekker op het overdekte ter-
ras te gaan zitten of een wandelingetje te 
maken naar het Janmiekesven. Ondanks 
de wat koudere momenten tijdens de 
Pinksterdagen en de regen op woensdag 
was het goed vertoeven in dit tijdelijke 
restaurant wat van alle gemakken was 
voorzien. 

Geslaagd 
Na afloop van de lunch en het diner kon-
den de gasten een kijkje nemen in de 
professioneel ingerichte keuken en een 
praatje maken met de koks. De organisa-
tie kijkt terug op een zeer geslaagd eve-
nement. Zij bedanken nogmaals iedereen 
die op welke manier dan ook zijn of haar 
bijdrage heeft geleverd. 

Fotograaf: Joost Duppen
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Duurzaamheidsmarkt op Croy
Kom er ook staan met een kraam!10 juli

Voorkom voedselverspilling
Zo’n 14 procent van ons eten verdwijnt jaarlijks ongebruikt in de afvalbak, dat is 50 kilo voedsel per persoon per jaar. Alle huishoudens samen verspillen zo bijna 100 
duizend vuilniswagens vol goed voedsel!

Deze verspilling zorgt voor onnodige milieubelasting, en komt op hetzelfde neer als 150 euro zomaar weggooien. Dat is toch echt zonde van je geld. 
De meeste mensen onderschatten hun eigen voedselverspilling, en denken dat ze zelf nauwelijks eten weggooien. Dat is ook niet vreemd: het gaat steeds om kleine 
beetjes. Maar per jaar loopt het flink op. Ook jij kunt meer besparen dan je denkt. 

Doe de weggooitest
Wil je weten hoeveel je nu weggooit? Doe de weggooitest op milieucentraal.nl. Ook kun je op deze website een pdf downloaden van het Dagboek Voedselverspilling. 
Daarmee kun je 14 dagen bijhouden hoeveel eten en drinken je weggooit. Tel na 14 dagen voor elke categorie op hoeveel je hebt weggegooid. Ga naar het rekenmodel 
van de Weggooitest en vul daar jouw totaalcijfers in. Dan verschijnt hoeveel euro je op jaarbasis kunt verdienen door goed in te kopen. Ook staat vermeld met hoeveel 
warme maaltijden en hoeveel kilo CO2-uitstoot dit overeenkomt.

Wij zoeken goede voorbeelden!
We zijn op zoek naar goede voorbeelden van duurzaamheid in Laarbeek over alle drie de dimensies van duurzaamheid:
• Milieu, natuur & grondstoffen
• Mens & maatschappij
• Economie
Naast een aantal organisaties en acties die we al kennen, zoeken we nog meer Laarbeekse toonbeelden op deze drie 
vlakken. We zullen deze initiatieven hier de komende tijd voor het voetlicht brengen. Mooie voorbeelden zoals het 
vrijwilligers van Duurzaam Laarbeek of een interview met Wim Hijnen van duurzaamwonenlaarbeek.nl. 

Kent u een bedrijf dat een innovatief duurzaam product maakt of dat bijzondere grondstoffen verwerkt? Kent u 
projecten of initiatieven die de samenleving echt anders benaderen, die de toekomst veranderen? Zijn er activiteiten of 
evenementen die duurzaam worden opgezet of gericht zijn op duurzaamheid?

Laat het ons weten! Mail ons via duurzaam@laarbeek.nl. 

Milieu, 
natuur en 

grondstoffen

Mens en 
maatschappij

Economie

Bent u ondernemer en werkt u met biologische producten of duurzame ontwikkelingen? 
Bent u een vereniging op het gebied van milieu of ecologie? 
Reserveer een plekje op de duurzaamheidsmarkt die op 10 juli georganiseerd wordt 
op het Landgoed van Croy.
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht. En dat is maar goed ook. We moeten 
verantwoord omgaan met de wereld om ons heen. En verantwoord is niet 
meteen of alleen geitenwollensokken! Er zijn zo veel mooie bedrijven die 
prachtige producten maken op een verantwoorde manier. Natuurlijke 
producten horen daar zeker bij en ook innovatieve ideeën en moderne 
toepassingen. 
Om al die mooie initiatieven en producten onder de aandacht te 
brengen biedt deze markt een unieke kans. De combinatie van 
bijzondere artikelen, interessante verenigingen, sprekers, workshops 
en leuke activiteiten, samen in een prachtige omgeving.

Wat: duurzaamheidsmarkt
Waar: Landgoed Croy
Wanneer: zondag 10 juli van 11.00 tot 17.00 uur
Waarom: we willen proeven, kijken, kopen, doen!

Wij zoeken:
• standhouders voor een kraam met een duurzaam product of 

duurzaam initiatief,
• verenigingen die aansluiten bij duurzaamheid,
• sprekers voor in de sprekersarena,
• workshops,
• leuke activiteiten voor kinderen.
Bent u geïnteresseerd? Wilt u een kraam of een plaats op de markt hebben? Heeft 
u een duurzaam product, initiatief of wilt u een workshop geven op het gebied van food, 
wonen, energie, mobiliteit of design? 
E-mail naar duurzaam@laarbeek.nl of bel naar 0492 469 700. Deelname kost niets, publiciteit wordt gezamenlijk uitgezet.

Wilt u gewoon als bezoeker naar de markt komen. Dat kan natuurlijk, noteer de datum dan alvast in uw agenda!
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Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Kom nu 
langs

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Renovatie Leonarduskapel en Donkse Wij-ing 

Beek en Donk - De laatste tijd heeft 
de Leonarduskapel een hele metamor-
fose doorgemaakt. Vele gildebroeders 
van het St. Leonardusgilde hebben zich 
ingezet om de kapel een grote schoon-
maakbeurt te geven. Het werk begon al 
door de geschonken bank van de vrien-
den uit Gittelde  een vaste plaats te ge-
ven, het storten van een fundering voor 
de vlaggenmast en het snoeien van de 
struiken rond de kapel, zodat die weer 
goed zichtbaar werd. Hierna begon men 
onlangs aan een grote schoonmaak. 

Nadat de hele kapel was leeggeruimd 
zijn de muren en het plafond gewas-
sen, de gaten in de muur weer gevuld 
en alles opnieuw getext en geverfd. 
Verder is de stoep weer ontdaan van 
het onkruid. Nadat deze werkzaam-
heden hun beslag hadden gekregen, 
werd de kapel opnieuw ingericht en 
tenslotte werd het glas in lood raam 

met de afbeelding van Leonardus te-
gen de achterzijde geplaatst. Dit glas in 
lood raam stond boven de ingang van 
het vroegere Leonardusklooster aan de 
Schoolstraat (zie afbeelding). Dit kloos-
ter is in het midden van de zeventiger 
jaren afgebroken. Gelukkig dat dit raam 
gespaard is gebleven en later aan het 
Leonardusgilde werd geschonken. Het 
heeft nu een definitieve plaats in de ka-
pel. Enkele dagen terug heeft men ach-
ter het raam ledverlichting aangebracht 
en met een bewegingssensor aangeslo-
ten. Dit geeft bij het binnenkomen een 
leuk effect; echt de moeite waard om 
een keer een bezoek aan deze kapel te 
brengen.

De kapel met omgeving is nu helemaal 
klaar om de mensen te ontvangen bij 
de Donckse Wij-ing, die plaatsvindt op 
zondag 29 mei. De gebedsviering be-
gint om 10.00 uur en wordt voorgegaan 

door hun gildeheer Franklin De Coninck. 
De gezangen worden verzorgd door het 
Leonarduskoor o.l.v. dirigent Mevr. J. 
Vos en organiste Mevr. A. Werners.

Voor vele generaties, al vanaf 1700, was 
de jaarlijkse herdenking van de wijding 
van een kerk of kapel
een groot feest. Het gilde van St. 
Leonardus wil de verering van hun pa-
troon, een van de grote Europese heili-
gen, zoveel mogelijk blijven bevorderen.

Daarom nodigen zij u van harte uit deel 
te nemen aan deze openluchtviering. Er 
bestaat een mogelijkheid om een mi-
sintentie op te geven voor €10,00 via 
e-mail: info@gildesintleonardus.nl of 
per tel. 0492-463005. En wilt u verze-
kerd zijn van een zitplaats breng dan 
een klapstoel mee. Graag tot zondag 29 
mei om 10.00 uur bij de Leonarduskapel 
langs de Goorloop.

Concert Aarle-Rixtels gemengd 
koor Euphonia
Aarle-Rixtel – Gemend koor Euphonia 
houdt op zondag 29 mei een concert 
in de O.L.V. Presentatie in Aarle-
Rixtel. Aanvang van het concert is om 
14.00 uur en de toegang is gratis.

De deelnemende koren in volgorde van 
optreden zijn: Aarle-Rixtels Gemengd 
Koor Euphonia, onder leiding van dhr. 
Arie Ketelaars. Mannenkoor ‘Van Wôr 
Ik Ben’, onder leiding van dhr. Frans 
Lemmens en Beek en Donks Gemengd 
koor onder leiding van dhr. Arie 

Ketelaars, begeleid door pianiste mevr. 
Jeanette Seijkens.

Zij vertolken allerlei liederen in ver-
schillende talen. Na afloop van het 
concert is er een gezellig samenzijn in 
conferentiecentrum De Couwenbergh 
naast de kerk. Hier kunt u nog even 
nagenieten van een kopje koffie/thee 
of een drankje. Tijdens dit samenzijn 
wordt er een loterij gehouden met 
mooie prijzen.

Beek en Donk - De Zonnebloem Beek 
en Donk vierde op 17 mei haar ont-
spanningsmiddag bij 't Huukske. Deze 
middag had een extra feestelijk tintje, 
vanwege het 35-jarig jubileum van 
deze afdeling. De zonnebloem afde-
ling Beek en Donk werd op 20 mei 
1981 opgericht. 

Na 35 jaar staat het bezoekwerk en 
het organiseren van activiteiten voor 
zieken en mensen met een fysieke 
beperking nog steeds centraal bij de 
Beek en Donkse afdeling. De zaal ging 
open om 12.30 uur, om 13.30 uur 
was iedereen aanwezig en begon de 
feestelijke middag met koffie en een 
gebakje. Om 14.00 uur trad Nico van 
de Wetering met zijn compagnon Rob 
op. Hij zorgde voor de muziek en ver-
telde af en toe een sketch er tussen-
door. Om 14.45 uur was er een pauze 
en werd er stilgestaan bij het jubile-
um. De gasten werden voorzien van 
een drankje en een hartig hapje. Om 
15.30 uur weer een optreden van Nico 
van de Wetering. De gasten genoten 

volop en er werd volop gedanst. Na 
het optreden van Nico kregen de gas-
ten nog een heerlijk kopje zondagse 
soep, broodje kroket en een kop kof-
fie met bonbon (aangeboden door 't 
Huukske). 

Om 17.30 uur  ging iedereen tevre-
den naar huis. Zij hadden genoten van 
deze fijne middag. Dank aan de orga-
nisatie, Coby, Jos en hun personeel. 
Het was een geslaagde activiteit.  De 
gasten kunnen al uitzien naar de vol-
gende activiteit, een uitstapje naar het 
museum Klok en Peel op 21 juni.

Sint Servatius Gilde Lieshout bij openluchtmis

Lieshout – De stichting Sint Servatius Ka-
pel Lieshout-Mariahout hield op zondag 22 
mei (de vierde zondag van mei) de jaarlijkse 
openluchtmis. Omdat de weersverwachtin-
gen zeer slecht waren, werd zaterdag beslo-
ten om de mis naar binnen te verplaatsen. 
Een locatie die zich hiervoor uitstekend 
leent is het onderkomen van handboogver-
eniging Krijgsman Soranus.

Dus werd er, met behulp van het Gilde, een 
altaar geplaatst, stoelen en banken werden 
op hun plaats gezet. Na een paar uren noes-
te arbeid was de acomodatie omgetoverd, 
en had deze de uitstraling van een kerk. 
Zondag werd om 10.45 uur de vlag bij de 
kapel gehesen. Dit gebeurde door het Ko-
ningspaar Jo en Peter Keursten, die de vlag, 

gemaakt door Jo, aan de stichting cadeau 
deden.

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan 
werd de Heilige mis opgeluisterd door het 
Gildekoor Sint Barbara van het het gelijkna-
mige Sint Barbara Gilde uit Dinther. De Heili-
ge mis werd voorgegaan door Pastor Engels. 
Na de Mis werd er nog gezellig nagepraat 
onder het genot van een lekker kopje koffie.

Sint Servatius was hen goed gezind, want bij 
buitenkomst bleek dat het geen drup gere-
gend had. Dus ze kunnen beter vertrouwen 
op Sint Servatius, dan op de buienradar. Een 
leer voor volgend jaar. 

Het koningspaar Jo en Peter Keursten hijsen de vlag

Geslaagde ontspanningsmiddag 
Zonnebloem Beek en Donk 
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In het voetlicht: Landgoed D’n Heikant 
In gesprek met: Eigenaren Jos en Rita Vogels

Redacteur:  Mariëlle de Beer

Aan de Asdonkseweg 6 in Aarle-Rixtel is 
Landgoed d’n Heikant gevestigd. Jos en 
Rita Vogels brengen hier in praktijk wat 
ze het allerliefste doen: het mensen naar 
de zin maken. Of dit nu het aanbieden van 
(groeps)activiteiten betreft, het uitbaten van 
hun prachtige (en overdekte) terras en Par 3 
Golfbaan; met hart en ziel zorgen ze samen 
voor hun gasten. Ze breiden hun dienstver-
lening per 1 juni aanstaande uit; voortaan kan 
er ook gedineerd worden op hun landgoed. 

Rita, wie kan terecht bij Landgoed d’n 
Heikant?
“Heel simpel; iedereen!”, vertelt Rita. “We 
bieden groepsactiviteiten aan zoals toeren 
met de Swing Trikes, boerenmidgetgolf, kloot-
schieten en andere activiteiten voor per-
soneelsuitjes, vrijgezellenfeestjes, familie-
dagen en vriendengroepen. Leuk hierbij om 
te vermelden is dat we vanaf 11 juni starten 
met paintballgames (meer info binnenkort op 
de website). Golfers weten hun weg te vinden 
naar onze Par 3 golfbaan. Ook voor het volgen 

van golflessen en golfclinics kun je hier terecht. 
We hebben een leuk ledenaantal maar nieuwe 
leden zijn altijd welkom. Behalve deze groep-
en vinden fietsers en (wandelende) voorbij-
gangers de weg naar ons. We beschikken over 
een grote buitenspeelplaats voor kinderen dus 
ook gezinnen met jonge kinderen kunnen hier 
in een ongedwongen sfeer volop vooruit.”

Kunnen mensen hier ook een hapje eten?
“Ja, dat kan zeker”, vervolgt Jos, “behalve iets 
lekkers bij de koffie kun je hier ook gezellig 
lunchen. Groepsactiviteiten worden afgesloten 
met een barbecue, buffet of een menu en we 
hebben sinds kort ook een rookoven waarin 
we zelf vis kunnen roken. In principe is álles 
mogelijk hier.” 

Sinds kort beschikken jullie ook over een res-
taurantfunctie. Wat betekent dit concreet?
“We waren al gestart met het houden van cu-
linaire thema-avonden. Op 5 juni aanstaande 
kun je bij ons op ‘Spaans avontuur’. Samen 
met een gastkok bereiden we die avond ta-
pas en paella. Wel graag even vooraf reser-
veren wil je deze mooie avond bijwonen”, 
aldus Rita. Jos vult aan: “Maar behalve een 
Spaanse avond organiseren we ook asperge-
avonden, mosselavonden, avonden met een 
Italiaans thema en in de winter bijvoorbeeld 
avonden met een wildthema. We willen deze 
thema-avonden uitbreiden onder de noemer 
van ‘Eetclub d’n Heikant’. Kortgezegd bete-
kent dit dat je door je emailadres aan ons door 
te geven automatisch (en vrijblijvend) op de 
hoogte wordt gehouden van alle volgende 
culinaire avonden. Je kunt dan, indien ge-
wenst, gelijk een plekje reserveren.”

Gaat er behalve een uitbreiding van de 
thema-avonden nog meer veranderen?
“Jazeker”, legt Rita uit, “we gaan in de 
zomer van woensdag tot en met zondag 
starten met een avondkaart. Heb je een 
keertje geen zin om te koken? Dan kun je bij 
ons terecht voor bijv. soepen, salades, pas-
ta’s grillschotel, Spareribs, vis enz. De kaart 

wisselt en op aanvraag is alles mogelijk. Ook 
groepen zijn van harte welkom om te komen 
eten ’s avonds. Wil je met je vrienden een 
avondje barbecueën maar heb je geen zin in 
rommel thuis? Kom gezellig bij ons barbe-
cueën en ik zou zeggen laat je verrassen!”

Wilt u meer informatie of wilt u ook eens 
kennismaken met de culinaire kwaliteiten van 
Landgoed d’n Heikant? Loopt u dan gerust 
eens binnen bij Jos en Rita op hun landgoed, 
bel 0492-550871 of neem een kijkje op 
www.landgoeddenheikant.nl. 

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

IN HET VOETLICHT...  LANDGOED D’N HEIKANT 

Ik zou zeggen 
laat je verrassen!

Jos en Rita Vogels heten u van harte welkom!

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

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

Nu bij wijze van uitzondering geen foto gemaakt in Laarbeek, maar vanuit het mooie Frankrijk. Terwijl u dit 
leest zit ik met nog drie vrienden, waaronder ook de Marcel van de Kerkhof uit Beek en Donk, in La Brenne 
in Frankrijk. We gaan al jaren in Mei ergens naar een plekje in Europa waar het stil en afgelegen is om eens 
lekker in alle rust een weekje te fotograferen. Het is een weekje van geen telefoon, geen tv, geen compu-
ter, geen tijdsafspraken, alleen maar rondstruinen, relaxen en fotograferen. Zelfs het douchen en elke dag 
een schone onderbroek wordt regelmatig vergeten, och wat maakt het uit met mannen onder elkaar!

La Brenne is een waterrijk gebied met talloze watertjes en meertjes en de weilanden afgemaakt met mei-
doornhagen, je waant je terug in de tijd. Op de kleine foto zit ik samen met de boer, bij wie we logeren en 
die inmiddels bijna 90 jaar oud is, in zijn vervoermiddel waarmee hij regelmatig een rondje rond zijn lan-
derijen maakt. Deze foto is enkele jaren geleden toen we ook deze plek bezochten gemaakt. Ik geniet hier 
weer net zoals toen. Bijna net zoveel als ik normaal geniet van onze Mooie Laarbeekse natuur!

Groetjes vanuit Frankrijk!
Marcel en Marcel 

Locatie: La Brenne, Frankrijk

De bekende 
MooiLaarbeek-
fotografen Marcel 
van de Kerkhof uit Beek 
en Donk en Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel zijn 
er samen op uitgetrokken om een weekje te fotografe-
ren in La Brenne, Frankrijk. Gelukkig vergeten ze zelfs 
daar MooiLaarbeek niet! 

De bekende 
MooiLaarbeek-
fotografen Marcel 
van de Kerkhof uit Beek 
en Donk en Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel zijn 
er samen op uitgetrokken om een weekje te fotografe-
ren in La Brenne, Frankrijk. Gelukkig vergeten ze zelfs 
daar MooiLaarbeek niet! 

Mooi GespotMooi Gespot

Benefi etconcert Nacht van de 
Vluchteling
Aarle-Rixtel - Het is nog maar net bekend 
en veel details moeten nog worden inge-
vuld, maar dit staat vast: het benefietop-
treden voor de Nacht van de Vluchteling 
gaat door. 

De vriendenclub rond René Vermaes 
haakte spontaan aan om op te treden 
met Simits tijdens de eerste zondagmid-
dag van het Muziektuinpodium in april. 
Door de regen en de kou werd dat eer-
ste echter afgeblazen en het benefiet dus 
ook. Daarna werd het stil. Geen geschikte 
datum, geen goede plaats, enz. 

Simits 10 juni
Simits speelt klezmer, Jiddische muziek vol 
emoties. Verdriet en blijdschap. Maar altijd 
met onverwachte muzikale verrassingen. 
Dat gaat gebeuren in Het Kouwenbergs 

Kerkje aan de Kouwenberg 29 te Aarle-
Rixtel op 10 juni vanaf 20.00 uur. Een 
uiterst gemoedelijk plekje waar het goed 
toeven is. Voor koffie en thee wordt ge-
zorgd. Wie fris, bier of wijn wil, neemt zelf 
blikjes of flessen mee. Glazen zijn aanwe-
zig. Want een benefiet is nu eenmaal altijd 
voor een goed doel. Deze is voor vluchte-
lingen in hun eigen regio. Mensen daar, 
onderweg of in kampen, hebben nauwe-
lijks genoeg om van te leven. Hulp is dan 
ook dringend noodzakelijk.
Zet de datum in je agenda want het 
wordt een uiterst aangenaam avondje. 
Dat wil niemand missen. Wie vooruitlo-
pend alvast een bijdrage wil leveren, kan 
dat via www.nachtvandevluchteling.nl/
peterronkesagerbeek. Of bel voor meer 
informatie naar 06-53362942 of mail: 
info@petertbd.nl.
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Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Iedere zondag  
geopend 

van 12.00 tot 17:00 uur

Nu 
€5.99

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
TuincaféDeze aanbiedingen zijn geldig 

van 25 t/m 31 mei 2016

Het mooiste groen

Calibrachoa
“Millionbells” verkrijgbaar in
diverse kleuren, ø 20-cm in 12 -cm pot
€ 1,99 p/stuk
diverse kleuren, ø 20-cm in 12 -cm pot
€ 1,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Een sierraad 
voor elke tuin!
120-cm hoog in 
23-cm pot
van € 11,99

Salix Nishiki

nu

€6.99

Een sierraad 
voor elke tuin!
120-cm hoog in 
23-cm pot
van € 11,99

Salix NishikiSalix NishikiSalix NishikiSalix NishikiSalix NishikiSalix NishikiSalix NishikiSalix NishikiSalix Nishiki

€6.99

Prachtige pioenrozen
70-cm lang 
verkrijgbaar in 
diverse kleuren
€ 1,50 p/stuk

Snijbloemen

1 + 1 
GRATIS

Het mooiste groen

1 + 1

Prachtige pioenrozen

diverse kleuren

SnijbloemenSnijbloemenSnijbloemen
Dubbelbloemig
verkrijgbaar in 
diverse kleuren 
60-cm hoog
in 21-cm pot
van € 8,99

Dahlia

nu

€4.99

Het mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groen
Dubbelbloemig

diverse kleuren 

nu

€4.99
nu

€4.99

Goedkoop hangen!
Prachtige hangplanten
ø 60-cm van € 8,99

Met 4 soorten perkgoed
ø 40-cm in 21-cm pot
van € 5,99

Terraspot “ton sur ton”
Met 4 soorten perkgoed
ø 40-cm in 21-cm pot
van € 5,99

nu

€3.99

nu

€9.99

Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!Goedkoop hangen!

nu

€9.99

Mand beplant met 
diverse soorten
oeverplanten
van € 14,99

Waterplanten

Chinese roos 
op stam verkrijgbaar 
in diverse kleuren
90-cm hoog
in 19-cm pot
van € 14,95

Hibiscus

nu

€9.99

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

op stam verkrijgbaar 

Nu 
€5.99

Nu 

Portulaca Carnaval
Volle zon bloeit de hele zomer

ø 45-cm in 27-cm pot. Van € 9.95

Beek en Donk - Het was gezellig druk 
op de goed georganiseerde open dag 
van dierenpark 't Regter Eind te Beek 
en Donk, op zondag 15 mei. 

Bij de ingang werd een quiz aan kin-
deren aangeboden met vragen over 
dieren, voeding en wetenswaardighe-
den over het park en zijn bewoners. 

Marijn van den Broek en Desley van 
Schijndel hadden hun formulier fout-
loos ingevuld en zijn uit de vele goe-
de inzenders gekozen als winnaars. 
Tonny van de Graft, voorzitter van het 
park, overhandigde beide gelukkigen 
een aardige attentie en was blij dat zo-
veel kinderen hadden deelgenomen.

Winnaars quiz dierenpark 
't Regter Eind

De prijswinnaars Marijn (l) en Desley (r) op de foto met voorzitter Tonny van de Graft

Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek
Laarbeek - PNL houdt haar open-
bare voorbespreking op maandag 
30 mei, ter voorbereiding op de 
raadsvergadering van donderdag 
2 juni. 

Op deze voorbespreking komen 
de punten aan de orde zoals die op 
de agenda staan, o.a. vestigen van 
een ‘alleenrecht’ ten behoeve van 
schoonmaken gemeentelijke ge-
bouwen, wijzigen van de Komgrens 
Lieshout, begrotingen van diverse 

Gemeenschappelijke Regelingen 
zoals de Veiligheidsregio, GGD, 
Peel 6.1, Werkbedrijf Atlant De 
Peel, MRE en Blink en de beant-
woording van het college op hun 
vragen over het kunstobject in de 
bergingsvijver bij De Beekse Akkers 
en hun vragen over de Woonvisie 
en prestatieafspraken met woCom. 

Let wel: vanwege het ontbreken 
van voldoende agendapunten is de 
raadsvergadering van donderdag 9 

juni geannu-
leerd en komt 
derhalve ook 
hun voorbespreking van maandag 
6 juni te vervallen.  

Zij nodigen u van harte uit om met 
hen mee te praten over de agenda-
punten, maar ook over andere za-
ken, op maandag 30 mei, aanvang 
19.30 uur, in het Dorpshuis te 
Lieshout. De koffie en thee staan 
klaar.

leerd en komt 

Moederdagloterij op het Heuvelplein

Beek en Donk – Net als voorgaan-
de jaren vond er ook dit jaar weer 
een Moederdagloterij plaats. Het 
was een gezellige drukte bij Annet 
Mode toen de gelukkige winnaars 

hun prijs op kwamen halen van 
deze loterij.

De Moederdagloterij is een actie 
van Winkeliersvereniging Beekvlied. 

Uit alle ingeleverde bonnen zijn 15 
prijswinnaars getrokken. Elke win-
naar ontving een waardebon ter 
waarde van €25,-, te besteden bij de 
winkelier waarvan de waardebon is. 

De prijswinnaars van de Moederdagloterij

Achterbanoverleg PvdA afdeling 
Laarbeek
Laarbeek - De fractie van de PvdA 
heeft op maandagavond 30 mei ach-
terbanoverleg bij Café Thuis in Beek 
en Donk. In dit overleg bespreekt men 
onder andere de raadsvergadering van 
donderdag 2 juni. 

Iedereen is van harte welkom  om 
mee te denken en mee te praten. 

Het is ook de gelegenheid om  idee-
en of problemen voor te leggen aan 
de fractieleden.   De onderwerpen 
van de raadsvergadering staan op de 
site van de gemeente Laarbeek en in 
De MooiLaarbeekKrant op de pagi-
na gemeentenieuws.   De koffie staat 
klaar vanaf 19.00 uur in Café Thuis, 
Heuvelplein 6, Beek en Donk.
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Beek en Donk - De kinderen van groep 6 
van ’t Otterke zijn op woensdag 18 mei 
op excursie geweest naar LOS op ’t veld 
(Laarbeek op smaak) een reis door agra-
risch Laarbeek. 

Ze werden hartelijk ontvangen op 
de Janmiekeshoeve aan de Hei 15 in 
Mariahout. De kinderen kregen uit-
leg over asperges, varkens, bijen, 

weidevogels en ze waren bij de geboorte 
van een kalfje. Het was ontzettend leuk 
en leerzaam. Ook mochten alle kinderen 
nog heel veel streekproducten proeven 
en kregen ze na afloop een rijk gevulde 
goodiebag.

De kinderen bedanken de organisatie en 
de mensen van de Janmiekeshoeve heel 
hartelijk voor deze mooie excursie.

Laarbeek/Gemert - Basisschool De 
Havelt uit Handel, basisschool De 
Muldershof uit Beek en Donk en 
Kindcentrum De Samenstroom uit 
Gemert zijn de grote winnaars van 
de Rabobank BankBattle 2016!

De 9e editie van de Rabobank 
BankBattle vond plaats op woens-
dag 18 mei. In totaal streden 
19 groepen 8 uit de gemeenten 
Laarbeek en Gemert-Bakel met 
elkaar in deze spannende internet 
gestuurde kennisquiz. De deel-
nemende groepen speelden in de 
competitie Laarbeek, de competi-
tie Gemert-Bakel of de competi-
tie met winnaars van voorgaande 
jaren. Vol enthousiasme gingen 
de leerlingen aan de slag met de 
vragen en puzzels over allerlei on-
derwerpen. Uiteindelijk wisten 14 
groepen de oplossing te vinden en 
hiermee de BankBattle kluis te kra-
ken. De winnaars zijn de groepen 
die hierin de snelste in hun catego-
rie waren.

Christel Janssen, Brigitte Vereijken 
en Marja Gerritsen, ambassadeurs 
van Rabobank Peel Noord, over-
handigden op 20 en 24 mei de 
gewonnen prijs: een workshop van 
Duurzaamheidscoach Mitch Gielen.

Alle groepen 8 van basisscholen 
uit de gemeente Gemert-Bakel 

en Laarbeek mogen deelne-
men aan de jaarlijkse BankBattle. 
Scholen die nog niet mee doen 
en nieuwsgierig zijn geworden 
kunnen contact opnemen met 
Rabobank Peel Noord via tele-
foonnummer 0492-391919 of mail 
communicatie.peelnoord@rabobank.nl.

Beek en Donk – Groep 3 en 4 van 
Kindcentrum de Raagten hebben dins-
dagmiddag voor de tweede keer het 
schooltennisproject van tennisvereni-
ging 't Slotje mogen volgen. Thema was: 
‘maak kennis met tennis’.

Komende weken mogen de kinderen 
op het tennispark aan het echte werk 
gaan proeven. Ze krijgen twee gratis 
proeflessen aangeboden op woensdag 
van 15.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 
van 12.00 tot 13.00 uur. Per keer zijn er 

drie plaatsen beschikbaar tot aan medio 
juni. Opgeven hiervoor kan per mail: 
training@tv-slotje.nl.

Kinderen lieten zich van hun fanatiekste kant zien tijdens bootcamp
Groep 7 't Otterke werkt zich in het zweet
Beek en Donk - Groep 7 van 
Daltonbasisschool ’t Otterke heeft 
zich op woensdagochtend 18 mei 
van zijn fanatiekste kant laten zien. 
Op initiatief van Mike Maas (4e-jaars 
stagiaire Lifestyle Laarbeek) kregen 
zij een uitnodiging om mee te doen 
aan een Bootcamp. In sportkleren en 
met de fiets kwamen de kinderen naar 
school. 

Na een begrijpend lezen les zijn ze op 
de fiets gestapt en werden ze welkom 
geheten door 2 sportinstructeurs. De 
kinderen werden in groepjes verdeeld 
en de warming-up kon beginnen.

Doordat de kinderen in teams werden 
ingedeeld werd het direct een wed-
strijd. Af en toe hoorde je enthousi-
ast gejuich wanneer een groepje had 
gewonnen.  Daarna werden alle on-
derdelen van de Bootcamp uitgelegd. 
Van tractorband verleggen, aan een 
touw van links naar rechts klimmen, 
over een toren klimmen, autobanden 

springen, tot over een balk een heuvel 
op rennen, alles kwam aan bod. 

De droge gezichtjes veranderde snel 
tot zweetdruppels op het voorhoofd 
en rode wangen.  Na een uur flink 

sporten vertrokken de kinderen moe 
maar voldaan weer terug naar school. 
Het was een erg leuk initiatief en zeer 
zeker voor herhaling vatbaar.

Groep 6 't Otterke naar Los op ’t Veld

Muldershof winnaar Rabobank BankBattle 2016

Jeugdmiddag Dialecten-
festival 2016

Laarbeekse basisscholen 
bezoeken molen De Leest

Lieshout - Het Dialectenfestival 
2016 start op vrijdag 10 juni met 
de jeugdmiddag in het Dorpshuis 
Lieshout. Hiervoor zijn de groepen 7 
en 8 van de Lieshoutse/Mariahoutse 
basisscholen uitgenodigd. 

Zij bereiden zich op school voor met 
dialectles (met dank aan de opzet 
van ’n Leske Berregs van dialectge-
nootschap De Berregse Kamer), ze 
studeren een Brabants liedje van Arie 
van Roozendaal in en elke school be-
reidt zelf een Brabants lied, gedicht of 
sketchje voor.

De middag wordt gepresenteerd 
en muzikaal ingevuld door Marie-
Christien Verstraten. Naast Marie-
Christien en de schoolpresentaties 
is er een – digitale – quiz waarbij in 
wedstrijdverband dialectwoorden, - 
spreekwoorden en plaatjes (met dank 
aan Stichting Cees Robben) moeten 
worden verklaard.  

Met deze middag en de voorberei-
ding hierop hoopt het festivalbestuur 
bij de jeugd belangstelling te wekken 
voor het Brabants dialect en ze te be-
trekken bij het festival.

Wim Daniëls bezocht twee jaar geleden de jeugdmiddag van het Dialectenfestival 2014

Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek - Vorige week zijn de 
bezoeken van de groepen 6 van 
de basisscholen in Laarbeek aan 
molen De Leest weer van start 
gegaan. Dit jaar komen 7 groe-
pen 6 naar de molen, in totaal 170 
kinderen.

Niet alle scholen kregen de activi-
teit ingepland in het rooster, maar 
hebben aangegeven volgend jaar 
weer wel van de partij te zijn, om-
dat ze het bezoek samen met het 
lespakket een leuk en leerzaam 
geheel vinden. Ziet u de komende 
dagen groepen kinderen enthou-
siast rondlopen bij De Leest, dan 
zijn dat groep 6-ers die met een 
fotozoekplaat onderdelen van de 
molen aan het opzoeken zijn.

Molen De Leest is aangesloten bij 
de Peellandse Molenstichting, een 
platform voor molenaars in het 
kwartier Peelland (dit is een van de 

4 kwartieren van een oude indeling 
van de meijerij van Den Bosch). De 
Peellandse Molenstichting organi-
seert één keer per jaar een excursie 
voor de aangesloten molenaars. 
Op zaterdag 28 mei is molen De 
Leest niet open voor bezoek, die 
dag zijn de 3 molenaars mee met 
deze excursie naar bijzondere mo-
lens in de provincie Utrecht.

De Hei 23, Mariahout
06-47316642

trimsalonpip@hotmail.com

vachtverzorging voor hond & kat

NIEUW GEOPEND

‘Maak kennis met tennis’
Schooltennis TV 't Slotje bij de Raagten

De Muldershof neemt de prijs in ontvangst
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

mijn slijterij

1+1
GRATIS

1.004.99

6.00
3 pakken 3.89

2 stuks

1.99

1+1
GRATIS

W 21 - Aanbiedingen gelden van maandag 23 t/m zaterdag 28 mei 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Lipton ice tea
pak/fl es 1500 ml.

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 fl essen Lipton sparkling ice tea à 1500 ml. van 3.58 voor 1.79

Douwe Egberts Aroma rood koffi e,
Décafé, Mildcafé of capsules

doosje 10 capsules
pak 250 gram

2 stuks naar keuze

4.88-6.58

Blauwe bessen, 
Hollandse frambozen of 

Hollandse aardbeien
schaal ca. 125 gram

bak ca. 400 gram

2.49/2.99

Southern Comfort 
whisky likeur*

fl es 700 ml.
19.99

Captain Morgan 
white rum*

fl es 700 ml.
16.99

Bij aankoop van 2 stukken 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 stukken Noord Waarland 
graskaas à 500 gram 

van 11.22 voor 5.61

Noord Waarland 
graskaas of jong 

belegen kaas
van onze versafdeling

500 gram

Verse aardbeien 
schnitte
per stuk

5.99

Boomstammetjes, 
slavinken of 
boerengehaktrollen
3 pakken à 4 stuks

11.97

Dash wasmiddel
4 stuks naar keuze

11.16-27.96

Knorr Chicken Tonight
alle soorten

1.48/1.50

8.99
4 stuks

13.99
liter 19.99

11.99
liter 17.13

whisky likeur*
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Mariahout - “Waarom moeten wij 
toch steeds out of our box? Kijk 
wat de mogelijkheden zijn ín ons 
doosje!” In de fysieke muziekthe-
atervoorstelling ‘Boxing the Time’ 
wordt de kijker meegenomen 
in een explosieve gevoelsreis. 
Beelden, muziek, klanken en be-
weging wisselen elkaar af in deze 
bijzondere familievoorstelling. 

Een vlaag wind, een boom, een 
enorme box, muziek, klanken. 
Schimmen die tot werkelijke men-
sen worden, in gevecht met hun 
eigen boxen. Een krachtig, explo-
sief, groots, tot nadenken-aanzet-
tend muziek-en bewegingstheater 
in de natuur. Iedereen levert een 
onbekende strijd, maar wanneer 
doe je het goed?

‘Boxing the Time’ is een meesle-
pende voorstelling over heden-
daagse thematiek, die het pu-
bliek tot nadenken aanzet. Geen 
hapklare brokken, maar abstracte 

beelden. Het publiek wordt uitge-
nodigd zelf betekenis te geven aan 
de maatschappelijke thema’s die 
aan de voorstelling ten grondslag 
liggen.

Deze voorstelling speelt met ab-
stracte beelden en past niet in een 
box. Dit maakt ‘Boxing the Time’ 
toegankelijk voor iedereen.

Kaartverkoop
‘Boxing the Time’ speelt op zondag 
5 juni om 19.00 uur in het open-
luchttheater. Wil je deze avond 
niet missen? Wees er dan snel 
bij! Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.oltm.nl of via de verkoop-
adressen in Laarbeek (zie website). 
Openluchttheater Mariahout. 
Beleef meer!

Meeslepende voorstelling over hedendaagse thematiek

Beleef ‘Boxing the Time’ in Openluchttheater 
Mariahout

Expositie Sculptuur 2016

Streefbedrag van €11.000,00 is overtroffen

Alpe d’Huzes komt in zicht voor TopTeam Huibers

Beek en Donk - Nog even en het is zo-
ver. 1 en 2 juni gaat TopTeam Huibers 
deelnemen aan de Alpe d’Huzes. Geld 
inzamelen, activiteiten organiseren, 
trainen en op je voeding- en drinkge-
drag letten, dat zijn een aantal grepen 
uit wat voor het team het afgelopen 
jaar centraal heeft gestaan. Het voor-
genomen bedrag van €11.000,00 dat 
ze als team wilden inzamelen hebben 
ze overtroffen. 

Door verscheidene activiteiten heeft 
TopTeam Huibers dit kunnen reali-
seren. Naast de activiteiten zijn er de 
nodige wandel- en fietskilometers 
gemaakt, zowel in binnen- als bui-
tenland. Niet alleen afstand is een 

prioriteit, maar ook de hoogtemeters 
zijn er zeker gemaakt. Tiny en Riny 
Rovers gaan op 1 juni de berg één-
maal bewandelen naar de top waarbij 
ze een scherpe tijd willen neerzetten. 
De dag daarna gaan Ton Huibers (4x), 
Marcel Coppens (3x), Ricardo Ros (1x) 
en Peter Stofberg (6x) de berg met de 
fiets beklimmen. Gelet op de vele trai-
ningsuren die gemaakt zijn wordt nog-
al een groot aantal beklimmingen van 
ieder verwacht. Maar vooral willen ze 
‘genieten’ van deze beslist emotionele 
week waar alle aanwezigen daar voor 
hetzelfde doel komen. 

Bij deze wil het team alvast iedereen 
bedanken die op zijn/haar manier 

een bijdrage heeft geleverd aan hun 
streven om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor het KWF zodat zij daar 
de nodige onderzoeken ter bestrijding 
van kanker mee kan financieren. Want 
dat is het motto: Kanker moet op korte 
termijn een ziekte zijn waarvan men-
sen kunnen genezen. 

Houd TopTeamHuibers op Facebook 
in de gaten, zodat je hen tijdens deze 
week op de voet kunt volgen. Leuke 
verhalen en foto’s laten ze achter op 
deze pagina. Ook kunnen jullie via 
deze site berichten plaatsen. Ook net 
als vorig jaar gaat TopTeam Huibers er 
een knalweek van maken.

TopTeam Huibers is klaar voor Alpe d'Huzes

Sta op tegen Kanker!     

Team 'Op z'n Max' naar Alpe d'Huzes

Frank du Mosch (l) en Max (r)

Lieshout - Ook dit jaar doet team ‘op 
z’n MAX’ weer mee met de Alpe d'Hu-
zes. Op 2 juni gaan zij met een ge-
weldige groep de Alpe d'Huez beklim-
men. Helaas zonder Max. Max is maar 
27 jaar geworden en vanaf zijn 6de 
geconfronteerd geweest met kanker.

Max wordt altijd gemist maar blijft 
altijd in hun gedachten. Max heeft 
iets moois achtergelaten.  Hij leefde 
naar zijn motto ‘Keep smiling – keep 
dreaming – keep living’ en inspireerde 
hiermee veel mensen. Vol kracht door 
blijven gaan en vol van het leven blijven 
genieten. Nooit klagen, altijd positief 
en interesse hebben in de ander. Max 
geloofde in mensen, ongeacht hun af-
komst, uiterlijk, leeftijd of geloof. Hij 

wist ze met elkaar te verbinden en te 
inspireren. Hij maakte de wereld posi-
tiever. Vandaar dat team ‘op z’n MAX’ 
op 2 juni er weer MAXimaal tegenaan 
gaan. Hopende dat in de toekomst 
kanker een chronische ziekte wordt 
waarmee je oud kan worden.

Guillaume van de Nieuwenhof, werk-
zaam op de Franciscushof in Lieshout 
en bij de vrijwillige brandweer van 
Laarbeek gaat voor Max de Alpe 
D’HuZes beklimmen. 

Wil je hen steunen, dan kun je do-
neren via: https://deelnemers.op-
gevenisgeenoptie.nl/opznmaxop afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl www.ditismijnfeestje.nlKI TT Y  TI JB O SC H

Aarle-Rixtel – In en rond het huis 
en atelier van Cees Meijer wordt op 
zaterdag 4 en zondag 5 juni een ex-
positie gehouden. Joshua Pennings 
met metalen sculpturen en Geert 
Verstappen met zijn bronzen sculptu-
ren werken hieraan mee. 

Samen met de stenen beelden van 

Cees is er een grote verscheidenheid 
aan vormgeving, onderwerp en mate-
riaalkeuze te zien. Voor ieder wat wils.  
Met z’n drieën hebben ze een sculp-
tuur gemaakt ‘Hartendief’, wat tijdens 
het weekend verloot gaat worden. De 
toegang is gratis. De expositie is te be-
zoeken van 11.00 tot 18.00 uur aan 
de Bakelseweg 14 in Aarle-Rixtel.
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Boerdonk - De geboren en getogen 
Boerdonkse Dian Biemans heeft on-
langs haar presentatiedebuut bij het 
programma Samen Sterk gemaakt. Er 
zijn al enkele afleveringen uitgezon-
den, maar het programma is in mei en 
juni elke zaterdag te zien op SBS 6. 

Doordat Dian al jarenlang wereldwijd 
werkt als model heeft ze een schat aan 
camera-ervaring opgedaan: op de cat-
walk, op tv, maar voornamelijk met fo-
toshoots. Ze werkt al bijna 10 jaar voor 
bekende internationale en nationale 
merken in Amerika, Azië en Europa. 
Daarnaast heeft ze ook universitaire 
opleidingen afgerond op zowel me-
disch als economisch gebied, en dit gaf 
de productiemaatschappij de doorslag 
om voor dit tv-programma  voor haar 
als presentatrice te kiezen.

Eerder assisteerde ze op tv al verschil-
lende bn-ers, acteerde ze als vaste ac-
trice in de SBS-serie Zoete Wraak en 
schreef ze een tiental tv-commercials 
op haar naam. Op dit moment is ze 
dagelijks te zien in de Davitamon en 
Mitsubishi reclame.

Ook spreken voor een groot publiek is 
haar niet vreemd: zo presenteerde ze 
bijvoorbeeld op de Floriade, bij de her-
opening van meerdere Hema winkels, 
en andere grote evenementen. "Nu ik 
op tv te zien ben krijg ik al regelmatig 
aanvragen om te presenteren op allerlei 

evenementen. Zo heb ik vorige week 
nog de heropening van een kapsalon 
gepresenteerd, waar onder meer de 
directrice van L'Oréal aanwezig was. 
Op dit soort 'red carpet' evenementen 
kom ik vaak belangrijke mensen tegen 
en vind ik het heerlijk om zo mijn net-
werk uit te breiden. Daardoor haal ik 
weer nieuwe opdrachten binnen."        
                                                                                                                       
"Het modellenwerk wil ik natuurlijk 
gewoon blijven doen. Maar het pre-
senteren is voor mij een nieuwe uit-
daging die ik met veel plezier doe. Na 
de opnames voor Samen Sterk wil ik 
hier ook graag in verder. SBS  is zo te-
vreden met onze samenwerking, dat 
ik inmiddels ook al ben gevraagd om 
het tweede seizoen van Samen Sterk 
te gaan presenteren."  

“Samen Sterk is een tv-programma 
waarin we laten zien hoe we als land, 
als zorgverlener en als cliënt samen 
sterk kunnen staan. Of het nu gaat om 
gezinsuitbreiding, langer thuis blijven 
wonen, ICT-oplossingen of onderzoe-
ken; door samen naar oplossingen en 
antwoorden te zoeken, kunnen we er 
voor zorgen dat we de toekomst ster-
ker tegemoet treden. In Samen Sterk 
komen oplossingen voor vragen en si-
tuaties aan bod en wordt de zorg op 
een andere manier belicht.”       
        
Samen Sterk is elke zaterdag om 16.30 
uur en zondag om 12.30 uur te zien 
bij SBS 6.

MooiBoerdonk
Boerdonkse maakt presentatiedebuut bij 'Samen Sterk'

Model Dian Biemans nu ook presentatrice bij SBS 6 

Dian Biemans voor 't Mirakel in Boerdonk

Je moet gedreven zijn, 

anders kom je er niet in dit 

vak

Sponsors steken WTC Boerdonk 
in het nieuw

Boerdonk - De afgelopen 6 jaar heeft 
WTC Boerdonk in het bekende rood, 
wit en zwarte tenue rondgereden door 
het Brabantse land. Dat is dus een 
hele tijd. Je kon derhalve voort aan de 
dikte van de wielerbroek aflezen of de 
bezitter van die broek veel of weinig 
kilometers in die broek had afgelegd. 

WTC Boerdonk bracht de mogelijkheid 
van sponsoring bij de leden en bij de 
middenstand onder de aandacht. Dit 
initiatief leidde tot een gezamenlijke 
financiële injectie, waardoor de onder-
handelingen met leveranciers van kwa-
litatief hoogwaardige wieleroutfits kon 
starten. En het resultaat dat mag er zijn. 
Fluorgroen is deze keer de hoofdkleur 
geworden. Geen slechte keuze, want 
dit past wel bij hen. Groen is immers 
de kleur van de natuur, daar fietsen 
ze wekelijks doorheen, van duurzaam, 
ze gebruiken hun eigen spierkracht en 
blijven er gezond bij, van vernieuwing, 
een nieuw tenue, en van hoop, ze 
hopen allemaal een keer de sprint te 
winnen van Jan Lathouwers en Willen 
Dankers. Kortom een terechte keuze. 

De toerclub heeft deze kleur maar me-
teen neongroen gemaakt zodat ze ook 
nog eens opvallend veilig bezig zijn. 
Dat is met hun snelheid uiteraard wel 
belangrijk. 

Begin april was het zover dat ze de 
tenues mochten ontvangen en vanaf 
dat moment rijdt er zondagmorgen en 
woensdagavond een groene stroom 
fietsers door het mooie Brabantse 
land. De leden van WTC Boerdonk zijn 
blij en apetrots op hun nieuwe tenue 
en graag willen ze de sponsors die dit 
mogelijk hebben gemaakt en wiens 
namen op hun tenue prijken dan ook 
van harte bedanken. Dit hebben ze ge-
daan op een speciale sponsorfotoshoot 
en op bijgaande foto hebben ze hun 
sponsors verenigd. Hun dank ging en 
gaat uit naar Biemans Parketvloeren 
Boerdonk, Schildersbedrijf Marco van 
Deursen, Janssen & Janssen incasso, 
Joan Donkers Aannemersbedrijf en 
NDA Incasso. De wielerclub hoopt 
weer minimaal 6 jaar in dit tenue de 
naam van hun sponsoren te mogen 
uitdragen. 

Highland games in Boerdonk

Highland games in Boerdonk

Boerdonk - Traditioneel viert CV de 
Zandhazen eens in de 7 jaren haar 
7-jarig bestaan. Zo ook dit jaar. Een 
low cost gezellig treffen van de Raad 
van 11, de zzp-ers en de dansleiding 
m.m.v. de Beppers. 

Organisatoren Jolanda en Amely 
hadden goed werk verricht en zo ge-
beurde het dat afgelopen zaterdag 
36 highlanders en highlanderinnekes, 
gekleed in kilt, vanaf café Peppers 
vertrokken richting de highlands of 
Boerdonk oftewel het veldje en het 

weike. Daar mochten ze verdeeld over 
6 groepen van 6, 3 dames en 3 heren, 
hun spelletjes doen. De traditionele 
spellen wel te verstaan: kei werpen, 
paalstoten, catapult schieten, ton rol-
len, handboog schieten en in de fina-
le trouwtrekken. Weldra schalden de 
oerkreten over de highlands als weer 
een inspanning van formaat geleverd 
moest worden. Het ging dan ook 
wel ergens over. De winnaars zijn de 
komende 7 jaar de ongekroonde ko-
ningen van de Boerdonkse Highland 
Games. Het ging er dus fanatiek aan 

toe met uiteraard de nodige spot en 
leedvermaak over missers van de te-
genstanders. Het touwtrekken was 
beslist het meest fanatieke onderdeel 
en zal ook de meeste spierpijn veroor-
zaakt hebben. 

Na afloop van de voortreffelijk verlo-
pen games toog iedereen terug naar 
café Peppers voor een gezellige af-
dronk met barbecue. Er is daar nog 
tot diep in de nacht gesproken over 
dit geweldige event. PS : Groep 3 was 
uiteindelijk de terechte winnaar.

Boerdonk - Inmiddels hebben zo’n 
1300 deelnemers zich aangemeld 
voor de Boerdonkse Buffelrun op 5 en 
6 september. Dat zijn er al heel veel 
maar ze zijn nog niet volgeboekt. Voor 
alle 3 de categorieën, te weten de fa-
milie colorrun op zaterdag 5 septem-
ber, de 6 km buffelrun voor de jeugd 
tot 17 jaar en de 6 of 12 km buffelrun 
voor 17 jaar en ouder op 6 september, 
zijn nog zo’n 100 tot 150 kaartjes te 
koop. Wees er dus op tijd bij, want vol 
is echt vol. 

Het parcours wordt weer prachtig uit-
gezet in de natuur rondom Boerdonk, 
met bossen, weilanden, sloten, de Aa 
en natuurlijk schitterend gebouwde 
obstakels. Wat te denken van een duik 
in een overheerlijk chocoladebad van 
diepgebruinde klei, of een klim over een 
8 meter hoge stroberg of de splash in 
Boerdonks grootste visvijver. Lerend van 
vorig jaar hebben ze dit jaar een Hop 
on Hop pendeldienst ingezet om toe-
schouwers vanaf het horecaplein naar 
de mooiste obstakels van het parcours 

te vervoeren.  Voor de deelnemers is er 
de mogelijkheid om een training mee 
te maken, gegeven door WK atlete 
Gabriëlle Bartels, op de locatie van LCL 
Outdoor Laarbeek op 16 en 30 juli om 
11.00 uur. Nadere informatie hierover 
komt op de site www.buffelrun.nl. Op 
deze site lees je alles over de vorde-
ringen, het parcours en alle informatie 
over aanmelden en kosten. Twijfel je 
nog over deelname? Laat dan di\e twij-
fel snel varen en schrijf je in nu het nog 
kan. Buffelrun 2016: Be There!

Buffelrun 2016 biedt meer! 

Tismarwadegewendbent zoekt 
slagwerkers

Boerdonk - Tismarwadegewendbent, 
wie kent ze niet. Hét gezellige dwei-
lorkest uit Boerdonk. Zij zijn op zoek 
naar nieuwe leden om het slagwerk te 
komen versterken. 

Ben je geïnteresseerd stuur dan een 
mailtje naar ingriddonkers@home.nl of 
bel 06-30607151.

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!



Donderdag 26 mei 2016 31

Sportend Laarbeek
voetbal ‘Twee voetballers uit Beek en Donk maken deze zomer overstap naar de VS’

KingsTalent zet volgende stap 

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

Beek en Donk - Het ambitieus on-
dernemende duo Paul en Han de 
Koning, bedenkers en eigenaren van 
KingsTalent, rusten niet op hun lau-
weren nu de voetbaltak van hun be-
drijf een succes blijkt te zijn. Zij heb-
ben hun oog laten vallen op hockey; 
de volgende sport waarmee zij aan de 
slag gaan. 

Showcases, ook in Gemert 
Nadat deze krant begin 2015 be-
richtte over de start van hun bedrijf 
zijn er veel stappen gezet. Afgelopen 
jaar hebben de broers 15 sporters uit 
heel Nederland geplaatst in Amerika 
voor hun studie door voetbal. Paul: 
“In januari 2016 hebben we een eer-
ste showcase opgezet en dat was een 
groot succes. Dan komen verschillende 
coaches uit Amerika om te kijken naar 

de wedstrijden van de geselecteerde 
spelers. In dit geval was dat in Gemert. 
Vanwege het kunstgrasveld dat daar 
ligt, ben je niet afhankelijk van het 
weer. Daarnaast zijn we diverse keren 
naar Amerika geweest om coaches 
persoonlijk te ontmoeten.” Er zijn twee 
regionale sporters die hun drive en in-
zet gehonoreerd zien. Freek Schoones, 
voetballend bij Sparta’25, en Roel van 
Linschoten, van vv Gemert, beiden uit 
Beek en Donk, zetten deze zomer de 
stap naar de Verenigde Staten. 

Hoog niveau
Hoe maak je dan de overstap naar 
hockey en waarom? Han: “Hockey is 
in Nederland van een ongekend hoog 
niveau. Dat kennen ze in Amerika niet 
zo. Field Hockey is sowieso een da-
messport in Amerika. Bovendien zijn 
de hockeydames bijna allemaal hoog-
geschoold en dat is wel een vereiste 
om een full scholarship te kunnen be-
machtigen en succes te hebben.” Alle 

deelnemers moeten amateurs zijn, dat 
wordt gecheckt door de scholen. Als 
je geld verdient met sport, dan gaat 
de selectie niet door. Paul vult aan: 
“De voorbereiding kost zeker negen 
maanden om de stap te kunnen ma-
ken. Woensdag 18 mei hebben we een 
informatieavond in het Philips Stadion 
waar ouders en studenten met hun 
begeleiders geïnformeerd worden over 
de kansen en mogelijkheden. Maar ook 
over de risico’s en mogelijke kosten. 
Ouders schrikken vaak als ze horen 
wat een jaar studeren in Amerika kost; 
gemiddeld tussen de $ 40.000 en $ 

50.000. Een scholarship dekt dus deze 
studiekosten. Soms zijn er ook moge-
lijkheden voor gedeeltelijke beurzen. 
Alles wordt goed voorbereid en bege-
leid.” Sportbeleving in Amerika is to-
taal anders dan in Nederland en strikt 
gekoppeld aan studie. Niet presteren 
op school is niet spelen.

Selecteren
Han is degene die alle telefoontjes en 
aanmeldingen screent en gesprekken 
plant. Hij is inmiddels fulltime bezig met 
het bedrijf en zijn broer Paul bouwt zijn 
reguliere baan af. Zij hebben een groot 

internationaal netwerk opgebouwd en 
vertrekken regelmatig naar Amerika 
om beurzen te bezoeken en contacten 
te leggen. “Wij  brengen onze sporters 
graag persoonlijk aan de man”, ver-
telt Paul. “We kijken ook al vooruit en 
wegen de kansen voor andere sporten 
af. We houden onze blik gericht op de 
toekomst", besluit Han.

Sportbeleving in Amerika 

is totaal anders dan in 

Nederland

Laarbeek - Zowel Laarbeek United C 
als D hebben het seizoen afgesloten 
met een derde plaats in hun poule op 
het toernooi van Kerkrade-West. Met 
attractief voetbal volgens de organi-
satie en tegenstanders hebben beide 
teams gestreden voor wat zij waard 
waren.

Het C-team won 3 wedstrijden, 1 ge-
lijk en verloor er 1. Twee onterecht 
gegeven penalties (volgens vriend en 
vijand)

voorkwamen op doelsaldo, dat ze de 
finale haalden. Het D-team, dat hun 
beste wedstrijden speelde van het 
seizoen, won 2 wedstrijden, verloor 
er onnodig 2 en speelde er een ge-
lijk tegen de uiteindelijke finalist. Een 
pleister op de wonde misschien, want 
het elftal speelde bij tijd en wijle fan-
tastisch voetbal. 

Daan van den Elzen (ASV'33) en Bram 
Werdens (Sparta'25) werden uit-
geroepen tot beste keepers van het 

D-toernooi. De staf is uitermate te-
vreden over beide teams en hoopt 
volgend jaar op dezelfde voet door te 
kunnen gaan. Dank aan alle spelers, 
ouders en begeleiders.

2x een 3e plaats op toernooi in Kerkrade

Laarbeek United C en D sluiten seizoen in stijl af

Beek en Donk – Bij voetbalver-
eniging Sparta’25 vindt op maan-
dag 30 mei een (extra) Algemene 
Ledenvergadering plaats. 
Aanvang 20.00 uur in de kantine 
van Sparta'25. 

Deze Algemene Ledenvergadering 
is voor een belangrijke reden ge-
agendeerd vanwege een aantal 

wisselingen in het hoofdbestuur 
(verkiezing). Daarnaast wordt 
er een presentatie gegeven 
over de ontwikkelingen in het 
Duurzaamheidsprogramma van 
Sparta’25. Daarbij wordt ook in-
gegaan op de crowdfunding die 
Sparta’25 wil organiseren. 

Extra Algemene 
Ledenvergadering Sparta’25

Paul (l) en Han (r) de Koning
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Beek en Donk/Venray - Voor het 
eerst kon Stijn de Haan zijn ge-
zicht laten zien voor ’t Slotje. De 
Haan is vorig jaar uitgewaaierd 
naar Amerika om daar College-
tennis te spelen. Hij was maar net 
op tijd terug om de kopmanposi-
tie van Koen Schuurmans over te 
nemen.

Na de loting werd meteen bekend 
dat de kopman van TC Venray, 
Eindhovenaar Sander Geeris, de 
degens kon gaan kruizen met de 
Haan. Helaas was de jetlag nog 
niet helemaal verdwenen en ging 
Geeris met 6-4 en 6-1 met de 
overwinning aan de haal. Ook de 
dubbel met Peter van Andel ging 
naar de Venrayse combinatie met 
6-3 en 6-1. Daarmee kwam er een 
einde aan de winning streak in de 
dubbel.

Eindexamenkandidaat Koen 
Schuurmans moest in de tweede 
singel ook het onderspit delven in 
drie sets (4-6/6-1/3-6) tegen Rens 
Boumans. 

Toen werd het tij gekeerd door 
Bart van Opstal en Bart Smeets. 
Bart van Opstal won met 7-5 6-4 
tegen Youp Caris en Bart Smeets 
legde Tim Cornelissen over de 
knie. Ook gezamenlijk wonnen ze 
van het koppel Geeris/Cornelissen 
in drie sets.

Daarmee kwam de eindstand op 
3-3. Coach Jorg Gussenhoven had 
gehoopt op een kleine overwin-
ning. “Helaas zat het niet mee. We 
hadden gehoopt met Stijn erbij dat 
De sterkhouder bij Venray gepakt 
kon worden, maar het was een 
gok. Stijn kwam pas woensdag te-
rug uit Amerika. Het kwam net te 

vroeg. Wel hopen we aanstaande 
zaterdag tegen de koploper thuis 
op volle oorlogssterkte te kunnen 
zijn. Ook gaan we ervan uit dat 
we gesteund worden door het 
thuispubliek. Wellicht kunnen we 
voor een stunt zorgen.” 

Eerste gemengd team
Het eerste gemengd team mocht 
het opnemen uit tegen Tc Blerick 
bij Venlo. Het werd daar een dui-
delijk 6-2 overwinning. Toch was 
het zelf bijna 7-1. Myrne van Erp 
was dicht bij een verrassing in de 
singel. Helaas kwam ze in drie 
sets niet door het kunstgrasten-
nis van de Blerickse tegenstander. 
Gelukkig konden Ilse van Rooij en 
Loes Vermeulen wel in drie sets de 
damesdubbel naar zich toe trek-
ken. De jongens Tom Booy, Gideon 
van Esch en Bas de Bont wisten al-
les in twee sets de klus te klaren.

Koploper Carolus zorgde voor 
een oor wassing. Het werd 8-0. 

Alles werd duidelijk in twee sets 
verloren.

Gemengd t/m 17 zorgt met de 
5-1 overwinning op TV Shaile dat 
de titelstrijd naar een climax gaat. 
Met nog twee wedstrijden voor de 
boeg en de laatste lastige uitwed-
strijd tegen de andere titelkandi-
daat TV Mierlo als toetje. Wie daar 
waarschijnlijk wint of meer sets of 
games speelt, is kampioen van de 
tweede klasse.

Jongens t/m 14 verloor met 4-2 
van Gemert. De punten werden 
door Teun Jongmans in de sin-
gel en de dubbel van Swen van 
Steenbergen en Wouter van de 
Avoird binnengehaald.

De meisjes t/m 14 speelden gelijk 
tegen de Sprenk uit Bakel. Meike 
Lahaye leverde met twee drie set-
ters een goeie bijdrage. Nienke van 
de Rijdt won haar singel en samen 
met Lahaye voor het derde punt.

Lieshout – Op het tennispark 
van Tennisvereniging de Raam 
Lieshout wordt van donderdag 23 
juni tot en met zondag 3 juli het  
‘Bavaria Open Dubbel toernooi 
2016’, gespeeld.

Op de 8 kunstgrasbanen speelt 
men dubbels voor dames, heren en 
gemengd in de categorieën  3 t/m 
8. Inschrijven kan tot en met don-
derdag 9 juni via www.toernooi.
nl, of via www.tvderaam.nl. Het 
toernooi telt mee voor de officiële 
KNTLB-ranking.

De finales worden gespeeld op 
zondag 3 juli. Het belooft een 
spannend maar vooral sportief en 
gezellig toernooi te worden. Het 
Bavaria Open Dubbel toernooi van 
Tennisvereniging de Raam komt 
jaarlijks terug en mag altijd reke-
nen op een trouwe club deelne-
mers uit de gehele regio. Natuurlijk 
staat tennis voorop, maar de orga-
nisatie vindt ook de gezelligheid 

belangrijk. Want een goede sfeer 
en veel gezelligheid draagt op 
positieve wijze bij aan het succes 
van het toernooi. Daarnaast hou-
den ze op vrijdagavond 1 juli een 
feestavond. 

Natuurlijk maken ze het ook extra 
gezellig op het terras. Zo hoopt 
men tevens de neutrale toeschou-
wer eens te mogen begroeten op 
hun mooie tennispark. Of bijvoor-
beeld mensen die erover denken 
om lid te worden, maar net even 
het laatste zetje in de richting van 
de Tennisvereniging nodig heb-
ben. Zij kunnen onder het genot 
van een drankje en hapje op het 
terras genieten van de vele mooie 
wedstrijden in een breed aantal 
speelklassen. De organisatie hoopt 
natuurlijk ook op mooi weer, maar 
dat is de laatste jaren altijd goed 
gekomen. Tot ziens, bij het Bavaria 
Open Toernooi 2016.

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 25 MEI 2016

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:30 16:00

Zootropolis 2D NL:  
13:30 16:00 

Angry Birds: De Film 3D: 13:30 15:45

Alvin en de Chipmunks:  13:45

X-Men: Apocalypse 3D:  15:45 19:45

Captain America: Civil War 3D 19:45

Mothers Day: 
19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

DONDERDAG 26 MEI 2016

X-Men: Apocalypse 3D: 19:45

Alice Through the Looking Glass 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Mothers Day: 
20:00

VRIJDAG 27 MEI 2016 

Zootropolis 2D NL:  
16:00

Angry Birds: De Film 3D: 16:00

Alice Through the Looking Glass 3D: 16:00 19:00 21:45

Kung Fu Panda 3 NL: 
16:00 

X-Men: Apocalypse 3D: 18:45

Bad Neighbours 2: 
19:00 21:30

Mothers Day: 
19:00 21:30

The Junglebook 3D: 
22:00

ZATERDAG 28 MEI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:15 15:45 19:00 21:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:15 15:30

Zootropolis 2D (NL): 
13:30 16:00

Angry Birds: De Film 3D: 13:30 16:00

X-Men: Apocalypse 3D: 18:45

Bad Neighbours 2: 
19:00 21:30

Mothers Day: 
19:00 21:30

The Junglebook 3D: 
22:00

ZONDAG 29 MEI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:15 15:45 19:30

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:15 15:30

Zootropolis 2D (NL): 
13:30 16:00

Angry Birds: De Film 3D: 13:30 16:00

X-Men: Apocalypse 3D: 19:30

Bad Neighbours 2: 
19:45

Mothers Day: 
19:45

MAANDAG 30 MEI 2016

X-Men: Apocalypse 3D: 19:45

Alice Through the Looking Glass 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Mothers Day: 
20:00

DINSDAG 31 MEI 2016

X-Men: Apocalypse 3D: 19:45

Alice Through the Looking Glass 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Mothers Day: 
20:00

 

WOENSDAG 01 JUNI 2016

Zootropolis 2D NL:  
13:30 16:00 

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:30 16:00 19:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30 15:45 

Angry Birds: De Film 3D: 13:45 16:00

X-Men: Apocalypse 3D:  19:45

Mothers Day: 
20:00

Bad Neighbours 2: 
20:00

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

    

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

        
5 Juni Grote vlooienmarkt/kofferbakverkoop op het 
evenementerrein aan de Otterweg in Beek en Donk 

van 9.00 tot 16.00 uur.

Voor kramen bel 06-2088818
Tegelijk houdt Omroep Kontakt een open dag.

Ook zijn er live optredens, buiten voor de studio.

Dus kom op 5 juni naar het evenemententerrein/
studio van Omroep Kontakt en geniet mee.

Inschrijven Bavaria Open 
Dubbel toernooi 2016

tennis T.V. ’t Slotje speelt gelijk tegen 
TC Venray

Vlnr: Bart Smeets, Bart van Opstal, Koen Schuurmans, Stan 
de Haan, Bowen Straatman en coach Jorg Gussenhoven
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Beek en Donk - Handbalvereniging 
Bedo neemt dit jaar deel aan de 
Gezondheidsrace, een initiatief van 
de gemeente Laarbeek. Afgelopen 
weekend hield Jeu de Boules Club 
Du Tie Ut uit Aarle-Rixtel een Jeu de 
Boules middag. Met een afvaardiging 
van tien personen nam Bedo deel aan 
deze middag. 

Na een welkomstwoord werden de 
aanwezige Bedo-leden onderverdeeld 
in vijf duo’s. Elk koppel ging in drie ron-
des de strijd aan met een koppel van 
één van de andere drie aanwezige ver-
enigingen. Na een korte uitleg gingen 
de koppels aan de slag. Tussen de ron-
des was er tijd voor een drankje en een 
gezond hapje. De sfeer was goed en 
dankzij het mooie weer werd het een 
geslaagde middag. Na afloop mocht 
Bedo zich als beste vereniging kronen 
en een klein bekertje in ontvangst ne-
men. Tevens wonnen Emma en Mari 
van der Heijden de prijs voor het beste 
duo van de dag. Handbalvereniging 
Bedo bedankt Du Tie Ut voor een ge-
slaagde middag.

Einde seizoen nadert
Handballend loopt het seizoen ten 
einde. Alleen de Heren C-jeugd en de 
E-jeugd spelen nog in de veldcompeti-
tie. De E-jeugd had helaas weinig kans 
bij De Sprint in Deurne. De C-jeugd 
won daarentegen overtuigend bij 
nummer 2 Acritas uit Bakel. Met nog 
twee wedstrijden te gaan kan het 

kampioenschap de jongens van Bedo 
bijna niet meer ontgaan. Het gat met 
Acritas is zes punten, maar Acritas 
heeft een wedstrijd minder gespeeld. 
Het doelsaldo is echter zwaar in het 
voordeel van de nog ongeslagen jon-
gens van Bedo. Volgend weekend 
speelt alleen de E-jeugd. Daarna zijn er 
nog twee wedstrijdweekenden. 

Nadat we het betaalde voetbal 
afgesloten hebben en bijna het 
amateurvoetbal, waar nog de 
nacompetitie gaande is, staat 
ons allen een geweldige tijd te 
wachten! Ware sporthappeningen 
staan voor de deur, waar we 
hopelijk onze vingers bij kunnen 
gaan aflikken en we geboeid en 
betrokken aan de buis gekluisterd 
zullen zitten!
Wat te denken van de Europese 
zwemkampioenschappen die net 
afgelopen zijn en waar Nederland 
weer hoge ogen gegooid heeft. 
Onze medaille-kandidaten voor 
de O.S. in Brazilië beginnen in 
ieder geval in vorm te geraken, 
als ze dat al niet zijn! Verder is in 
Frankrijk een start gemaakt met 
Roland Garros, het vermaarde 
grandslam tennistoernooi, waar 
op gravel getennist wordt. 
Voorwaar altijd een gebeuren 
waar verrassingen te zien en te 
horen zijn: "hé gellie thee?"
Dan is nu ook de Giro Italia aan 
de gang, de wielerronde waar 
wellicht een Hollandse jongen 
de roze trui over die laatste meet 
gaat brengen. Ben benieuwd...de 
laatste week is gestart! Natuurlijk 
daarna direct de wielerronde van  
Frankrijk, waar we ook verlegen 
zitten om Nederlands succes...
misschien een dubbelslag na de 
ronde van Italië?
In Frankrijk wordt natuurlijk ook 
gevoetbald om de Europese titel, 
waar wij, zoals wel bekend, niet 
aanwezig zullen zijn. Na een zeer 
slechte voorronde, hebben we ons 
immers niet gekwalificeerd, toch 
de nummer 2 en 3 van de laatste 
2 wereldkampioenschappen! 
Ongelooflijk toch! Laten we voor 
de Belgen of de Duitsers zijn...
winnen we altijd!

Dan staat op het moment ook 
de Formule 1 op zijn kop, met 
een zeer jonge Hollander in de 
schijnwerpers. Hopelijk kan hij 
zijn kunstje zondag a.s. ook in 
Monaco weer flikken! Tja, met 
als klap op de vuurpijl, staat ons 
ook nog de Olympische Spelen te 
wachten in het verre en warme 
Brazilië. Dat onze 'atleten' er 
klaar voor zijn is wel duidelijk. 
De laatste weken hebben zelfs 
meerdere teams en individualisten 
zich nog op de valreep weten te 
plaatsen. Als dat geen 'pieken' is, 
dan weet ik het niet meer. Hoop 
wel dat de Brazilianen ook met 
hun 'werk' klaar zullen zijn en er 
geen valse start valt te bespeuren.
Met deze opsomming van 
diverse sportevenementen in 
verschillende landen, zal er zeker 
wel voor iedereen wat bij zitten. 
Zo niet, dan moet ik concluderen 
dat je geen sportfanaat bent, 
maar wens ik je toch in ieder 
geval weer een fijne week en 
voor straks een sportieve zomer 
toe!

R. van den Enden

Sportmomenten ten voeten uit!
COLUMN

   Dorpsstraat 102
   5737 GE Lieshout
   Tel. 0499-421469

Merks v.o.f.

   Tel. 0499-421469

www.merks-lieshout.nl

Minimaal €100,- 
seizoenskorting

 Verkoop
 Reparatie
 Service

Inruil oude machine mogelijk

Vraag naar de voorwaarden

Inschrijven Bavaria Open 
Dubbel toernooi 2016

handbal

Einde seizoen nadert voor handballers

Bedo op bezoek bij Jeu de Boules Club Du Tie Ut 

Lieshout - Na een korte rustperio-
de na de Oranjeloop zijn de lopers 
van Runnersclub Lieshout weer ac-
tief in verschillende wedstrijden.

Met Pinksteren, toen veel RCL-ers 
actief waren in de Roparun, was 
in Gemert de eerste City-run. Dit 
goed georganiseerd en sfeervol 
loopevenement trok maar liefst 
ruim 700 deelnemers, waaronder 
ook enkele leden van Runnersclub 
Lieshout, die hier de 10 kilometer 
liepen. Twan Sterken verbeterde al 
enkele malen dit jaar zijn persoon-
lijk record en ook in Gemert gin-
gen er weer 90 seconden van zijn 
toptijd af en bracht het op 49:29. 
Geert Welten finishte in een mooie 
tijd van 50:32. Mireille de Ridder 
is een echte doorzetter, loopt veel 
wedstrijden en ook in Gemert 
volbracht ze de 10 kilometer in 
1:12:02.

Marjan van den Tillaar is weer 
helemaal terug na haar blessure 
50:21 is een prima tijd. Tijdens de 
Night-run in Helmond ging ze hier 

ook nog flink onder en behaalde 
met 49:05 de eerste plaats bij de 
dames 40 en een tweede plaats 
overall. Jammer dat de organisatie 

hier geen melding van maakte en 
vergat Marjan haar prijs op te ha-
len en miste zo het podium.

Mari en Emma van der Heijden wonnen namens 
Bedo de prijs voor het beste duo van de middag

hardlopen

Snelle tijden in Gemert en podiumplaats in Helmond

Prima prestaties bij Runnersclub Lieshout
De deelnemers van Runnersclub Lieshout met enkele gasten uit Gemert 

bridgen

Clubkampioenen bridgeclub 
‘Over the bridge’ bekend
Beek en Donk - Op de slotdrive 
van de maandagavond bridgeclub 
‘Over the bridge’ zijn de clubkam-
pioenen gehuldigd. Dit jaar zijn 
op de 1e plaats geëindigd; Angela 
Willemsen en Jeu Swinkels. Op 
de 2e plaats staan Annie van der 
Aa en Mia Smits, de 3e plaats 
was voor Rinus Meijers en Cor 
Biemans. 

Degene die de meeste slems had-
den uitgeboden èn gehaald waren 
dit jaar Trees en Peter Tops, die 
waren dus bergkampioenen. Van 
harte gefeliciteerd allemaal!

Gratis bridgen
Iedereen die graag wil bridgen 
kan tijdens de zomeravondbridge 
geheel gratis en vrijblijvend op 

maandagavond komen bridgen in 
de Tapperij – Kerkstraat te Beek 
en Donk. Zowel gevorderden als-
ook beginners kunnen inschrijven. 
Voor beginners is het ook leuk om 
kennis te maken met competitie 
bridgen. Gelieve om 19.15 uur 
aanwezig te zijn, zij beginnen om 
19.30 uur en je kunt vooraf (als 
paar) inschrijven. Mocht je geen 
partner hebben kun je ‘s-mor-
gens naar Mieke de Jong (0499-
422819) bellen, die kijkt dan of er 
eventueel een partner voor je is. 

Er is vrij bridgen vanaf 30 mei tot 
eind augustus (gesloten tijdens 
de bouwvakvakantie). Bridgeclub 
Over the Bridge hoopt dat veel 
mensen komen bridgen.

Meiden Sparta'25 zoeken versterking

Beek en Donk - Het meisjeselftal van 
Sparta'25 (leeftijd 13 t/m 17 jaar) is 
op zoek naar versterking voor volgend 
seizoen. Het team bestaat uit 13 ge-
zellige meiden die in de laatste jaren 
zijn gestart met voetbal.

Lijkt het jou leuk om in teamverband 
te sporten en nieuwe meiden te leren 
kennen, dan kun je jezelf aanmelden 
via www.sparta25.nl. Onder het kopje 
'Clubinfo' klik je op 'lid worden'. Hier 
tref je meer informatie aan. Uiteraard 
is er ook plaats voor meiden die bui-
ten eerdergenoemde leeftijdscategorie 
vallen.

Vriendinnendag
Na de geslaagde vriendinnendag van 
woensdag 25 mei, houdt Sparta'25 op 
donderdag 26 mei ook nog een vrien-
dinnendag voor meiden in de leeftijd 

van 12 t/m 17 jaar. Hiervoor hebben 
zich reeds 21 meiden ingeschreven. 
De activiteiten starten om 18.30 uur 
en duren ongeveer een uur. Lijkt het 
jou leuk om te gaan voetballen? Kom 

dan kijken, of nog beter, doe gezellig 
mee! Ze zien je graag op Sportpark 't 
Heereind (Heereindsestraat 10, Beek 
en Donk) verschijnen. Deelname is 
gratis.

De meisjes zijn op zoek naar versterking voor volgend seizoen
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Download de app, registreer uw 
kenteken en maak optimaal en 
snel gebruik van voordelen zoals: 

* Automatische APK -herinnering
* Afspraken plannen
* Chatten
* Digitaal schade melden
* Hulp bij pech of storingen
* Acties en het laatste nieuws

Zoek op dk-garagebedrijf in de App Store 
of in Google Play en download onze app!

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

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

• Vernieuwde showtuin
• Specialistisch advies
• Thuisbezorging mogelijk

RUIM ASSORTIMENT SIERBESTRATING

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 17:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

vissen Nationale hengeldag bij HSV 
’t Sluisje

Lieshout – De nationale hengeldag 
wordt door hengelsportvereniging 
’t Sluisje uitgebreid gevierd op za-
terdag 28 mei. De dag begint met 
een open wedstrijd voor alle leden 
van de vereniging. De wedstrijd is 
van 7.30 tot 9.30 uur. 

Daarna is het de beurt aan de kin-
deren van Lieshout en Mariahout in 
de leeftijd tot en met 13 jaar. Voor 
deze kinderen is er een wedstrijd 
van 10.00 tot 11.30 uur. Opgeven 
voor deze wedstrijd kan vanaf 9.30 
uur bij de schuilhut en deelname is 

gratis. Bij voorkeur een eigen hen-
gel meebrengen. Voor degene die 
geen eigen hengel heeft, heeft de 
vereniging een hengel te leen. Na 
afloop is er de uitreiking van de 
jeugdvisdiploma’s en de prijsuit-
reiking van de jeugdwedstrijd. Alle 
kinderen hebben prijs, ook al heb-
ben ze geen vis gevangen. 

Na de middag is er een koppel-
wedstrijd voor de leden op hun vis-
vijver van 13.30 tot 16.30 uur. Na 
afloop van de koppelwedstrijd kan 
er gegrild worden van een heerlijk 

stuk vlees, natuurlijk is hier ook 
wat te drinken te verkrijgen. 

Wil je kennismaken met de hengel-
sportvereniging, kom dan gerust 
eens kijken op hun mooie visvijver, 
gelegen achter de tennisbanen in 
Lieshout. Kortom, een dag waar 
Hengelsportvereniging ’t Sluisje ie-
der jaar naar uit kijkt. Het bestuur 
hoopt op een mooie opkomst van 
groot en klein. Vissers, maar ook 
niet vissers, zijn van harte welkom 
op deze dag.

De winnaaars van de jeugdwedstrijd in 2015

Koningsvissen bij H.S.V. 
Het Geduld

Beek en Donk – Het nieuwe visseizoen 
staat weer voor de deur en men kan 
niet wachten om de eerste wedstrijden 
te vissen op de Beek en Donkse vijver 
‘De Koppelen’. In het wedstrijdsche-
ma zijn acht wedstrijden opgenomen, 
waarvan twee op het kanaal.

Afgelopen seizoen was het onge-
meen spannend tot op de laatste dag. 
Uiteindelijk kwamen vader en zoon 
Bosmans als glorieuze winnaars uit de 
bus. Zoon Teun werd jeugdkampioen 
en vader Ronald pakte het goud bij de 
senioren. Teun gaat dit jaar over naar 

de senioren om daar te laten zien wat 
hij waard is.

Een wedstrijd begint altijd met een lo-
ting om 13.30 uur en om 14.00 uur 
begint de wedstrijd. Om 17.00 uur is 
de wedstrijd ten einde. De jeugd en de 
senioren vissen samen op dezelfde dag.

Als je graag mee wilt dingen naar deze 
felbegeerde koningstitel en waar zeker 
ook de gezelligheid bovenaan staat, 
ben je van harte welkom. Voor meer 
info en de wedstrijddatums, ga naar 
www.hetgeduld.nl. 

De kampioenen van 2016: Teun (l) met vader Ronald Bosmans (r)
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NK Hip Hop/Break Dance/Electric Boogie in Waalwijk  

Hiphoppers scoren hoog op het NK

Beek en Donk/Gemert - Tijdens het 
Pinksterweekend 14 en 15 mei vonden 
de Nederlandse Kampioenschappen 
HipHop 2016 plaats. De Dansers van 
Manders Dance Factory wisten weer 
diverse titels te bemachtigen op di-
verse categorieën en klasse. 

Formatie
Zaterdagochtend startte de Nederlands 
Kampioenschappen met de Formaties. 
Het Formatieteam MDF CREW  bestaat 
uit 19 meiden in de leeftijd van 10 tot 
15 jaar heeft het hele jaar diverse suc-
cessen behaald onder leiding van hun 
trainster Samantha Tena Hernandez. 
Van de 9 juryleden kreeg het team 
maar liefst 7 maal de eerste plaats! Een 
uitzonderlijke prestatie en het Team 
is dan ook overduidelijk uitgeroepen 
tot Nederlands Kampioen Formatie 
Juniors in de hoogste klasse. 19 uit-
zinnige dames hun trainster én ouders 
gingen compleet uit hun dak en het 
Wilhelmus werd dan ook uit volle borst 
meegezongen, de champagne en tra-
nen vloeide rijkelijk! Ook is het team 

uitgeroepen tot Rankingkampioen. 
MDF Crew heeft zich hierdoor ge-
kwalificeerd voor zowel de Europese 
Kampioenschappen HipHop juni 2016 
in Ostrava Tsjechie danwel voor de 
Wereldkampioenschappen HipHop 
oktober 2016 in Grass Oostenrijk. 

Breakdance
Vorige week schitterden de Beek en 
Donkse Boys Desley en Jaimy met 
hun trainer Tony Hooiveld al in De 
MooiLaarbeekKrant. Met hun moves 
lieten ze zien dat ze het Breakdance 
onder de knie hebben. De voorrondes 
wisten ze te overwinnen en mochten 
deelnemen aan de Battles, deze klei-
ne bazen behaalde tijdens hun eerste 
Nederlands Kampioenschap de finale, 
Desley van Schijndel werd 5e en Jaimy 
van Schijndel mocht de 3e prijs in ont-
vangst Nemen.

Duo
Zateragmiddag was het tijd voor de 
Duo’s ook hierbij sleepte de meiden 
d i v e r s e 

prijzen binnen. Children Master, Fiene 
Donkers en Dafne Clignet werden vice 
kampioen, Laura van der Zanden (Beek 
en Donk)  en Isa Bevers werden 6e. 
Nina Leenders en Julia van Lankveld 
(Beek en Donk) eindigden in hun cate-
gorie Adults Master op een geweldige 
5e plek, Vera van de Heuvel en Noa 
Otten (Beek en Donk) wisten tussen 
de vele deelnemers door te dringen 
tot de finale en behaalde met hun Duo 
een geweldige 5e plaats. Sara Bots en 
Jasmijn van Pinxteren (Gemert) wer-
den ook Rankingkampioen.

Luna Kuijten (Beek en Donk) en Merel 
Donkers, Junior Star klasse behaalde in 
de finale de 5e plaats en met hun 2e 
plaats op de Landelijke Ranking zijn de-
finitief geselecteerd voor de Europese 
Kampioenschappen juni 2016 alsme-
de de Wereldkampioenschappen in 
Oktober 2016.

Small Groups

Zondagochtend vroeg uit de veren, 
de groepen en de solo’s waren aan 
de beurt. Zenuwen waren zichtbaar 
aanwezig, er bestond een kans op 
het behalen van de felbegeerde titel. 
Het adults team Girls United Crew, 
bestaande uit 8 meiden tussen de 15 
en 19 jaar, behaalde een fantastische 
tweede plaats tijdens het NK én is het 
uitgeroepen tot Rankingkampioen 
2016.

Het Kids team Keep Calm Crew be-
staande uit 5 meiden en 1 jongen 
heeft dit jaar voor het eerst deelge-
nomen aan de Landelijke HipHop 
Wedstrijden. Op de Nederlandse 
kampioenschappen sleepte dit kids-
team een geweldige 3e plaats bin-
nen en is het team ook geselecteerd 
om voor Nederland uit te komen op 
de Europese Kampioenschappen juni 
2016. 

De Make Dance Crew wist een mooie 
6e plaats te behalen op deze kampi-
oenschappen. Het Juniors team No 
Limits Crew, waarvan de helft uit 
Beek en Donk komt (Demi Bosch, Gigi 
Rutten, Noa Otten en Luna Kuijten) 
danst in de hoogste klasse. In hun 
nieuwe outfit streden ze om het kampi-
oenschap. Ze mochten een geweldige 
3e plaats in ontvangst nemen. Tevens 
is dit team geselecteerd voor deelna-
me aan de Europees Kampioenschap 
HipHop in Juni 2016

Solo
De zondag werd glorieus afgesloten 
tijdens de Solo HipHop. De Beek en 
Donkse Noa Otten nam het op tegen 
39 dansers, ronde na ronde wist ze 
door te komen en uiteindelijk mocht ze 
de felbegeerde finale dansen! Tijdens 
de prijsuitreiking liep de spanning op,  
de 3e en 4e plaats gingen naar een 
ander, Noa had zicht geplaatst bij de 
laatste 2.. onder luid gejuich van haar 
teamgenoten supertrots en dik ver-
diend werd ze vice kampioen!. Luna 
Kuijten behaalde net geen finale en 
werd 6e van de 24 deelnemers haar 
concurrente én teamgenote Fenne 
Manders huilde tranen van Geluk toen 
zij werd uitgeroepen tot Nederlands 
Kampioen 2016 hiermee heeft zij zich 
geplaatst voor het Europees en de 
Wereld Kampioenschap, alsmede Luna 
Kuijten en Merel Donkers. 

Uitslagen:
In totaal namen de dansers 23 bekers 
mee naar huis, waarvan 4 Nederlandse 
Titels, een hele knappe prestatie. Vanaf 
nu is het voorbereiden en trainen voor 
de Europese Kampioenschappen wel-
ke gehouden worden in Ostrava, 
Tsjechie. 26 dansers van Manders 
Dance Factory nemen van 8 tot 12 juni 
2016 in diverse categorieën deel.

Alle dansers heel veel succes en men 
is benieuwd hoe het ze in Tsjechië 
vergaat.

Noa Otten uit Beek en Donk (rechtsonder)
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Wĳ betalen de contributie voor onze darters!

Alle darters ontvangen een gratis dartshirt!

Meer info bel Ingrid Verbakel 06-41696903

DARTERS
OPGELET!!

Wil je in het nieuwe seizoen
darten bĳ de PDB ?

Dit kan bĳ het
gezelligste bruin

café van
Brabant !

Café De Sport • Dorpsstraat 62 • 5708 GJ Stiphout
Tel. 06-41696903 • ingridcafedesport@outlook.com

DARTERS
OPGELET!!

Wil je in het nieuwe seizoen
darten bĳ de PDB ?

Dit kan bĳ het
gezelligste bruin

café van
Brabant !

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

Zondag 5 juni open van 
12.00 tot 16.00 uur

rolschaatsen Rolschaatswedstrijd C Klasse in Nieuwegein

1e plaats voor Lisanne Kanters
Beek en Donk - In Nieuwegein vond 
zaterdag een rolschaatswedstrijd in 
de klasse C plaats. Vier rijdsters van 
RC de Oude Molen deden mee aan 
deze wedstrijd samen met nog 6 
andere clubs. In deze klasse werden 
de onderdelen figuren, vrijrijden en 
dans gereden. 

Lisanne Kanters werd 1e in het on-
derdeel figuren Cadet C. Lisanne 
reed mooie figuren en goede lussen 
wat beloond werd met mooie pun-
ten. Ingrid Biemans werd 2e bij de 
Jeugd C, haar korte Kür reed ze niet 
naar kunnen maar haar lange Kür 
maakte dit weer helemaal goed.

Luna Hurkmans en Lana Vogels 
kwamen uit de supermini’s C. Als 
eerst moest Luna haar kür rijden. 
Ze reed lekker door en haar axels 
gingen heel goed. Luna was erg 
tevreden over haar kür.   Dat werd 
beloond met mooie punten en werd 
7e. Later was de beurt aan Lana. 
Helaas ging het bij Lana wat minder 
omdat ze erg veel last had van zenu-
wen, ook kwam ze nog ten val. Ze 
eindigde op een 10de plaats. Helaas 
waren er in sommige categorieën 
weinig rijdsters, wat erg jammer is 
voor het wedstrijdelement.

Ook werd er dit weekend een training 
georganiseerd door RC de Oude Molen 
samen met RV Olympia in Mierlo. Paul 
Mcllhone, een trainer uit Engeland, gaf 
deze training. Hij gaf vele tips bij het 

Figuren en Vrijrijden aan zowel rijdsters 
als trainsters. Het weekend werd afge-
sloten met een training roldansen. Het 
was een leerzaam weekend voor zowel 
rijdsters al trainsters.

korfbal

Hekkensluiter met 14-10 verslagen

Verdiende overwinning voor Flamingo's

Mariahout - Senioren 1, gespon-
sord door Auto Corsten, ontving 
afgelopen weekend hekkensluiter 
TOG uit Overlangel op sportpark de 
Heibunders in Mariahout. Flamingo’s 
was gebrand op een overwinning 
omdat het de punten nodig heeft om 
überhaupt nog uitzicht te houden op 
promotie-/degradatiewedstrijden. 

Dit werd direct zichtbaar door de goe-
de start. Kim Vervoort scoort 1-0 uit 
een vrije worp en kort daarna scoort 
zij ook de 2-0 op aangeven van Martje 
van de Broek. Ook de verdediging 
doet goede zaken en tien minuten 
later is het Sanne Scheepers die van 
afstand 3-0 maakt. In het andere vak 
kent de scheidsrechter een strafworp 
toe aan TOG waarmee zij de stand op 
3-1 zetten. Flamingo’s laat zich niet 
van de wijs brengen en speelt fel en 
geconcentreerd verder. Opnieuw is het 
Kim Vervoort die doel treft en Manon 
van Eijndhoven scoort vervolgens uit 
een doorloopbal vanonder de korf 5-1. 
Nog voor de rust komt TOG terug tot 
1 doelpunt door twee afstandsschoten 
en een strafworp 5-4. 

Na de rust neemt Mariahout weer het 

initiatief en Martje van de Broek maakt 
keurig een doorloopbal af. In de vol-
gende aanval legt Vera Leenders aan 
van afstand en ook die is raak, 7-4. 
Het lukt TOG om aan te haken tot 7-6. 
Neeltje Berkvens wordt in het veld ge-
bracht en al snel weet zij geraffineerd 
een balletje dat zij afvangt in de korf 
te gooien, 8-6. TOG sticht verwarring 
bij de Mariahoutse verdediging en een 
compleet vrijgespeelde dame schiet 
de aansluiter raak. Flamingo’s blijft 
erin geloven en slaagt erin om defini-
tief afstand te nemen door doordacht 
te blijven spelen en goede kansen te 
creëren. Anouk van Eijndhoven maakt 
9-7 en Kim Vervoort tekent voor haar 
vierde treffer deze wedstrijd door weer 
een vrije worp goed af te werken. Het 
wordt eerst nog 10-8 met nog zo’n 
twaalf minuten speeltijd. Manon de 
Beer scoort Flamingo’s 11e treffer en 
daarna is het Anouk van Eijndhoven 
die nogmaals raak schiet en voor 12-8 
zorgt. 

De thuisploeg speelt de eindfase van 
deze partij goed uit en maakt geen 
fouten. Manon van Eijndhoven tilt een 
balletje richting de korf die zij aan de 
buitenkant kreeg aangespeeld 13-8. 

TOG scoort eerst van afstand hun ne-
gende treffer, maar direct daarna 
scoort Manon de Beer 14-9. Het lukt 
TOG om tot slot nog een keer van af-
stand te raken, maar de overwinning 
voor Flamingo’s 1 komt niet meer in 
gevaar. Ze winnen terecht met 14-10. 
Op zondag 29 mei staat de laatste re-
guliere competitiewedstrijd op het pro-
gramma, een uitwedstrijd tegen Dakos 
1 in Someren-Heide.

Senioren 2
Al een aantal wedstrijden op rij laat 
Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken gereedschappen en verhuur, 
het aanvallend liggen. Zo ook zondag 
in de thuiswedstrijd tegen Altior 3. 
Verdedigend was er wederom niets op 
aan te merken maar doordat er aanval-
lend weinig tot geen kansen werden 
gecreëerd kwam de ploeg niet verder 
dan een 7-12 nederlaag.

Senioren 3
Senioren 3, gesponsord door Erik 
Barten tuin- en parkmachines deed 
hele goede zaken door met 11-7 te 
winnen en kan zich gaan opmaken 
voor een kampioenswedstrijd komen-
de zondag om 10.30 uur in Nijnsel.

Suzanne heeft >120 out� ts

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk
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Mariahout - BZET De Bosduvels 
houdt op zondag 5 juni het jaar-
lijks fietsspektakel voor fiets-
liefhebbers op de mountainbike 
of de racefiets. Het evenement 
start vanaf het Oranjeplein in 
Mariahout. Deelnemers kunnen 
zich inschrijven in de Oranjebar 
en vanuit hier is het mogelijk om 
verschillende afstanden te rijden. 

Onderweg is er een gezamenlijke 
pauzeplaats voor zowel de moun-
tainbikers als de racefietsers. Hier 
kunnen alle deelnemers even bij-
komen en is er gratis sportdrank en 
een versnapering. Met de moun-
tainbike tocht heb je de mogelijk-
heid om de afstanden 30, 45, 55 
en 70 km te fietsen. Heerlijk slin-
gerend over de verschillende single 
tracks en onverharde paden kun-
nen zowel beginners als de gevor-
derde fietsers deelnemen aan deze 
mooie tocht. 

Voor de racefietsers is dit jaar weer 
een mooie route uitgezet door 
BZET De Bosduvels en hier heeft 
men de keuze om de afstanden 
60 of 110 km te rijden. Midden in 
deze route komt de pauze plaats 
op een locatie samen met alle ove-
rige deelnemers. 

Het inschrijfgeld bedraagt €5,00 
inclusief een consumptie na afloop, 

en op vertoon van een NTFU-pas 
krijgt u €1,00 korting, jeugd t/m 
12 jaar kan gratis deelnemen.
 
Inschrijven voor de mountainbike 
afstanden; 30, 45 en 55 km van 
8.00 tot 10.00 uur en 70 km van 
7.30 tot 9.30 uur. Inschrijven voor 
de racefiets afstanden; 60 km van 
8.00 tot 10.00 uur en 110 km van 
7.30 tot 9.30 uur.

Na de fietstocht is er de moge-
lijkheid om uw fiets te reinigen. 

Tevens is er een bewaakte fietsen-
stalling ingericht. Kijk voor nadere 
informatie op www.debosduvels.
nl of stuur uw vraag per mail aan 
info@debosduvels.nl.  
 
De organisatie hoopt op prima 
fietsweer en nodigen fietsliefheb-
bers uit om aan het gevarieerd en 
uitdagend fietsspektakel deel te 
nemen.

paardensport Mooi resultaat voor Suze van den Hurk
Lieshout – Bij Manege D’n Perdenbak 
werd op vrijdag 20 mei een pony dres-
suurwedstrijd gehouden. De 17 jonge 
ruiters en hun pony's hebben mooie 
proeven aan de jury laten zien. 

Aan het eind van de middag werd het 
gelukkig droog en kon de wedstrijd om 
17.00 uur beginnen met de allerkleinst 
pony's. De organisatie wil Annie van 
Lankveld bedanken voor het schenken 
van de extra prijzen.

Uit Laarbeek deden de volgende rui-
ters mee.
In de categorie AB, klasse B, Annabel 
Hendriks en Sjoukje, zij reden 2 hele 
nette proeven en werden 2x 1ste met 
196 en 200 punten.

In de categorie CDE, klasse B reden, 
Sarah Smit en Lizzie mee, zij lieten ook 
2 mooie proeven zien en werden 4de 
met 201,5 en 3de met 194,5 punt. 
Suze van den Hurk en Hoppenhof's 
Shardon werden 9de met 173,5 en 

lieten daarna een hele mooie 2de proef 
zien en werden daar 2de met 202,5 
punt.

In de categorie CDE, klasse L1 startte 
Michelle v/d Heuvel  met Juweeltje 
en zij reden super netjes en  werden 
verdiend  2x 1ste met 190,5 en 192 
punten, Robin Bardoel en Agrion's 
Warren werden 2x 3de met 175 en 
180 punten.

Als laatste kwamen Sylvia van den 
Hurk met Jessie in de ring en zij startte 
in de categorie D, klasse Z, zij reden 1 
proef en werden 1ste met 196 punten.

Iedereen proficiat met het behaal-
de resultaat en graag tot een vol-
gende wedstrijd. Op 3 juni houden 
zij een wedstrijd voor paarden bij 
de manege. Wil je hier aan mee-
doen, mail dan je gegevens naar 
wedstrijdderaam@live.nl De 
volledige uitslag staat op
 www.stichtingderaam.nl.

Suze van den Hurk met 'Hoppenhof's Shardon'

Bixie Kids bij Manege D'n Perdenbak
Lieshout – In Manege D’n Perdenbak 
werd zaterdag 21 mei een Bixie kids 
dressuurwedstrijd gehouden. Op een 
speelse manier kunnen de jonge kin-
deren kennismaken met een proefje 
rijden. 

Er zijn verschillende proefjes te rijden 
en zelfs proefjes waarbij een ouder/
begeleider de pony aan een touwtje 
vasthoudt zodat het jonge ruitertje 
zich kan concentreren op het rijden. 
Naderhand praat de jury even met hen 
en geeft positief advies aan deze jonge 
kinderen. Het was een leuke en gezel-
lige middag voor de jonge kinderen, 
en voor iedereen was er een goodybag 
met iets leuks en lekkers voor allebei.

Op 18 juni wordt er nog een bixie kids 
dressuurwedstrijd gehouden. Hiervoor 
heb je geen startkaart of pas nodig. 
Lijkt het je leuk om hier een keer aan 
mee te doen, dan kun je jezelf aanmel-
den via wedstrijdderaam@live.nl.

Emmily Swinkels met 'Rockyview Cheryl'

Geen vrachtwagenrijbewijs, geen probleem, opleiding 
wordt door ons betaald. De wil om te werken is belang-

rijker, je krijgt een vast contract.

GEVRAAGD
VRACHTWAGEN CHAUFFEUR DIE
POMPMACHINIST WIL WORDEN

(wordt door collega opgeleid)

Werkzaam in een straal van 20 km 
vanaf standplaats Zijtaart

Bij geschiktheid een vast dienstverband voor 40 uur per 
week. Bereid zijn om overuren te maken indien nodig.

Geïnteresseerde kunnen reageren naar:
VERHOEVEN BETONPOMPENVERHUUR BV te ZIJTAART

Zandveldstraat 3-A, 5465 PH Veghel
Tel.: 0413 - 364615 Mob.: 06 - 53317637

Email: info@verhoevenbetonpompen.nl

BETONNEN BLOKKEN TE KOOP

wielersport Fietsliefhebbers op mountainbike of racefi ets

Fietsspektakel in Mariahout 

Bij de editie in 2015 waren ruimen 500 deelnemers

VAN SCHIJNDEL 
WONEN

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

Volg 

ons!

Bezoek ook eens onze 
nieuwe OUTLET

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580
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Programma / Uitslagen

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 18, 21 en 22 mei
Melmac MW2 – MW1    5 – 5 
PupF1 – Avanti (S)    7 – 14 
NDZW – PupE2     4 – 2 
PupE1 – Rooi    9 – 0 
Sporting ST – PupD2   2 – 2  
MOSA ’14 – AspC2    7 – 1 
AspC1 – De Korfrakkers   7 – 0 
Odisco – AspB1    6 – 3 
Sen 3 – Rooi 3    11 – 7 
Sen 2 – Altior 3    7 – 12 
Sen 1 – TOG 1     14 – 10 

Programma
Zaterdag 28 mei
Sportpark Mariahout
10.00 PupD2 – De Treffers
10.30 AspC2 – Altior
10.45 AspB1 – MOSA ’14 
11.15 PupD1 – Avanti (S)
12.30 PupE2 – De Kangeroe
Sportpark Berlicum
10.00 BMC – PupF1
Sportpark Heeswijk – Dinther
10.30 Altior – PupE1
Sportpark Den Dungen
10.30 Flash – AspC1 

Zondag 29 mei
Sportpark Nijnsel
10.30 Nijnsel 2 – Sen 3 
Sportpark Someren – Heide
11.30 DAKOS 2 – Sen 2
13.00 DAKOS 1 – Sen 1 

Woensdag 1 juni
Sportpark Mariahout
20.00 R1 – Klick ’15 R1 
Sportpark Son en Breugel
20.00 Corridor MW2 – MW1 
 

handbal

Bedo
Uitslagen
MBDE/De Sprint E1 – Bedo E-jeugd 
E2   22-10
Acritas HC1 – Bedo Heren C-jeugd    
 18-40

Zaterdag 29 mei
De Schop, Asten
10.00 Niobe E1 – Bedo E-jeugd 

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen bandstoten 20 mei
Jan van Grinsven – Mark van de 
Burgt  0-3
Niels Schoonings – Geert-Jan Otten   
 0-3
Philip Oosthoek – Geert-Jan Otten   
 0-3
Niels Schoonings – Mark van de 
Burgt  2-0
Arie van de Burgt – Philip Oosthoek   
 0-3

Stand per 20 mei
1.Jan van Grinsven  3-6
2. Dave van de Burgt  3-6
3. Geert-Jan Otten  3-6

4. Philip Oosthoek  3-5
5. Mark van de Burgt  3-4

Biljartclub ‘t Centrum 
Uitslagen driebanden maandag 23 
mei 

Theo Verheijen - Tonnie Raaijmakers  
 2-0
Frits Poulisse - Rinie van den Elsen    
 2-0
Bert van Wanrooij - Theo van 
Rossum   2-0
Huub Biemans - Henk Mastbroek    
 2-0
Henk Jansen - Jan Hesselmans    0-2
Frits Wilbers - Harrie Poulisse    2-0
Hans van der Ligt - Ad de Koning    
 0-2
Cor van den Berg - Tonny de Louw    
 2-0
Jan Verbakel - Gerrit van Osch    2-0
Ad Barten - Lambert van Bree    2-0
Harrie Bouwmans - Huub Biemans    
 2-0
Lou Muller - Henk Mastbroek    0-2
Willie Vorstenbosch - Frits Poulisse    
 0-2
Mari Vereijken - Theo Verheijen  2-0
Theo van Rossum - Piet van Zeeland   
 2-0
Henk van den Bergh - Joop 
Vereijken   0-2
Martien Swinkels - Jan van Neerven   
 2-0

Uitslagen driebanden dinsdag 24 
mei 
Fons van der Linden - Frits Poulisse    
 0-2

Theo Verheijen - Mari Vereijken  0-2
Cor van den Berg - Ad de Koning    
 2-0
Bert van Wanrooij - Piet van 
Zeeland   2-0
Lambert van Bree - Jan van Neerven   
 0-2
Lou Muller - Harrie Bouwmans    0-2
Henk Jansen - Frits Wilbers    0-2
Fons v d Linden - Willie Vorstenbosch  
 0-2 
Tonnie Raaijmakers - Mari Vereijken   
 0-2
Jan Verbakel - Henk van den Bergh    
 0-2 
Martien Swinkels - Ad Barten    0-2
Harrie Poulisse - Henk Jansen    0-2
Fons v d Linden - Rinie v d Elsen  2-0 
Ad de Koning - Tonny de Louw   2-0
Gerrit van Osch - Joop Vereijken 2-0

bridgen

Bridgeclub 't Koppeltje
Uitslag woensdag 18 mei 
A-lijn   
1. Mia - Mari   58,33%
2. Bernadette - Antoon  56,26%
3. Helma - Joke   55,90%
B-lijn  
1. Henny - Jan   58,93%
2. Lien  - Theo   57,74%
3. José -  Michiel  55,36% 

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 18 mei 
1. Willy en Trees    61.67%
2. Wim en Erik   58.75%
3. Tonnie en Jürgen  54.17%

3. Riky en An   54.17%
5. Corry en Cecile  52.50%

 Uitslag dinsdag 24 mei
1. Iet en Trees                       61,67%
2. Mari en Arno                    56,67%
3. Marianne en Leny           55,42%
4. Lies en Lodewijk              53,33%
5. Mieke en Leo                    52,50%
 
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het 
Bavaria Brouwerijcafé te Lieshout. 
Zie ook www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 19 mei
1. Jan en Ans                       60,42%
2. Gerard en Corrie            57,08%                                                                                                                                 
3. Jan en Maria                   56,25%
4. Nellie en Theo                55,83%
5. Marianne en Leni          52,92%

De volgende zitting is op donderdag 
26 mei om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 24 mei
1. Annie en Helma  70,42%
2. Jan en Lien   64,17%
3. Jos en Lien   55,83%
4. Tony en Riet   55,42%
5. Antonet en Maria  50,83%

Volgende zitting op dinsdag 31 mei.

handboogschieten

Molenstraat 2a   Lieshout   0492 - 38 21 20

Open dag 
praktijk Lieshout 
zondag 29 mei
14.00 – 16.00 uur

Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

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

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

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

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

of kijk op www.zorgboog.nl

Lieshout - De NK 25 meter 1 pijl 
werden afgelopen zondag gescho-
ten door de jeugd. In Middelbeers, 
waar Joos Prick aan de lijn stond, 
was het voor de junioren. Joost 
had daar een mooie 6e plek. 

De cadetten 2 stonden in Boekel 
aan de lijn en daar was het podi-
um voor Ziggy Daniëls met de 2e 
plaats. Een 9e plek was weggelegd 

voor Jim Daniëls en de 13e plek 
was voor Jeffrey v.d. Post. Zondag 
is het de beurt aan de senioren, die 
staan in Schijndel aan de lijn.
 
Uitslag toernooi St. Antonius
Krijgsman Soranus heeft met 9 
schutters deelgenomen aan het 
toernooi bij St. Antonius. Er werd 
geschoten op een vooraf opge-
geven gemiddelde. St. Antonius 

bleek na 25 pijlen iets beter uit de 
bus te komen.

Persoonlijke uitslagen: 
Ad Endevoets 237, Paul v/d Broek 
217, Rik v/d Westerloo 215, Arjan 
v/d Heuvel 210, Theo v/d Laar 
182, Nelly v/d Laar 170, Maarten 
v/d Elsen 170, Toos v/d Graef 165, 
Yvonne Robbescheuten 132

2e plaats voor Ziggy Daniëls 

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

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

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

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

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

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie
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Aarle-Rixtel – In een week tijd kan er 
veel gebeuren. Ellen Tappel werd op 
19 mei benaderd door de eigenaar 
van het pand aan de Helmondseweg 
of de exploitatie van dit pand niet 
iets voor haar was. Ellen zei hier 
‘ja’ op, waardoor Lifestyle Center 
Laarbeek een tweede vestiging gaat 
openen. 

Fitness 
Bij ‘Fit in Aarle’ kan men straks terecht 
voor fitness op goede apparatuur, 
maar wel op een laagdrempelige ma-
nier. Er wordt een gedeelte ingericht 
als ‘crossbox’, een super intensieve 
trainingsvorm die gewichtheffen, 
atletiek en gymnastiek combineert. 
Groepslessen worden op deze nieu-
we locatie niet gegeven. ‘Fit in Aarle’ 
heeft dus een heel ander concept als 
de premium club in Beek en Donk. 
Wanneer men een lidmaatschap 

heeft bij deze club in Beek en Donk, 
mag er ook gebruik gemaakt worden 
van de faciliteiten in Aarle-Rixtel. 
Naast de fitnessactiviteiten gaan de 
fysio en diëtist ook praktijk houden 
en medische fitness aanbieden. 

Wanneer het nieuwe sportcentrum 
opengaat, is nog niet helemaal dui-
delijk. De verbouwing en de schilder-
werkzaamheden moeten grotendeels 
klaar zijn. Men wordt op de hoogte 
gehouden via Facebook en de web-
site, die nu nog in ontwikkeling is.

Sporten tot aan de opening
Wil je toch sporten tot aan de start 
van ‘Fit in Aarle’? Als je bij deze loca-
tie (bij de voormalige sportschool die 
daar zat) een lidmaatschap had, kun 
je contact opnemen met Lifestyle 
Center Laarbeek. Je kunt dan tot 
de opening gratis in Beek en Donk 

deelnemen aan alle lessen en gebruik 
maken van de uitgebreide facilitei-
ten daar. Informeer even naar de 
voorwaarden.

Heb je geen lidmaatschap in Aarle-
Rixtel, maar wil je toch alvast star-
ten met bewegen? Ook dan zijn er 
bij Lifestyle center Laarbeek tijdelij-
ke mogelijkheden ter overbrugging. 
Voor meer informatie stuur een e-mail 
naar info@lifestylecenterlaarbeek.nl 
of bel naar 0492-462521. 

Lieshout - In de interne laddercompe-
titie om de ‘Leo Bosch trofee’, bij de 
jeugd van Badminton Club Lieshout, 
is weer een nieuwe ronde afgewerkt. 
Na de nieuwe speelronde heeft Pepijn 
Kerkhof de koppositie van Margee 
Hilgerdenaar overgenomen. Zij houdt 
Tim Kanters (3) weer achter zich, terwijl 
Stijn Brouwers een sprongetje voor-
waarts heeft gemaakt (van 7 naar 5).

Laddercompetitie
Gedurende het hele seizoen werkt de 
jeugd van Badminton Club Lieshout een 
interne competitie af. Steeds wordt er 
op één trainingsavond van de maand 
aan deze interne ’laddercompetitie’ ge-
werkt. Tijdens zo’n trainingsavond wor-
den dan vier speelronden afgewerkt, 
die bestaan uit tweemaal een single-
ronde en tweemaal een dubbelronde. 
Ook deze maand is deze speelronde 
weer afgewerkt, waardoor er weer wat 
verschuivingen in het klassement zijn 
opgetreden. 

De nieuwe tussenstand is als volgt 
(tussen haakjes het aantal punten):
1. Pepijn Kerkhof (133)
2. Margee Hilgerdenaar (128)
3. Tim Kanters (123)
4. Sanneke Vogels (118)
5. Stijn Brouwers (117)
6. Rick van Aspert (116)
7. Warsan Ismail Ahmed (115)
8. Senna van Gils en Demi Migchels 
(113)
10. Patricia Lasczak (110)
11. Floris Spoorendonk (108)
12. Daisy Liu (105)
13. Ovin Fagbayigbo (104)
14. Tiffany Liu (95)

Gezondheidsrace
‘Uiteraard’ neemt Badminton Club 
Lieshout als sportvereniging deel aan 
de ‘Gezondheidsrace Laarbeek 2.0’. Dit 
initiatief sluit immers prima aan bij de 
waarden waar de badmintonvereniging 
voor staat. Badminton Club Lieshout is bij 
deze gezondheidsrace ingedeeld in pou-
le B, samen met vier andere Laarbeekse 

verenigingen. Op 25 september gaat 
Badminton Club Lieshout haar pou-
leactiviteit organiseren, die, zoals de 
naam al zegt, alleen toegankelijk is voor 
de leden van de verenigingen uit pou-
le B. In april 2017 volgt uiteindelijk de 
Laarbeekactiviteit, waar alle inwoners van 
Laarbeek aan deel kunnen nemen. Noteer 
deze data alvast: meer informatie volgt 
later.

biljarten

'John Labes wisseltrofee' voor 
Max de Leeuwe

Beek en Donk - Bij 
Driebandenvereniging De Tapperij 
in Beek en Donk werd woensdag-
middag de kampioenswedstrijd 
gespeeld tussen Max de Leeuwe 
en Benny v/d Berg. 

Na 20 beurten werd Max op over-
tuigende wijze kampioen. De ‘John 
Labes wisseltrofee’ werd aan hem 
overhandigd door competitieleider 
Lou Muller. Met een gezellige bar-
becue werd het seizoen afgesloten.

Beek en Donk – Biljartclub Ons 
Vermaak heeft een uniek jubile-
um gevierd, namelijk van clublid 
Ad de Fost, die op 12 mei 60 jaar 
bij de club is. Speciaal voor dit ju-
bileum hebben ze een feestavond 
gemaakt waar Ad in het zonnetje 
werd gezet.

Namens de club hebben ze Ad een 
pen met inscriptie overhandigd en 
een passend ander cadeautje. In 
een woordje passeerden verschil-
lende dingen de revue. O.a. het 
feit dat Ad maar liefst drie loca-
ties heeft meegemaakt. Hij is be-
gonnen in 1956 bij Café Toontje 
Heinsbergen. Hier heeft hij 34 jaar 
mogen biljarten tot de verplaatsing 
naar Café-Restaurant de Koppelen, 
hier heeft in 1996 zijn 40-jarige ju-
bileum mogen vieren bij de familie 
van de Laar. Dit kunstje is in 2006 
herhaald tijdens het 50-jarig jubile-
um wederom bij de Koppelen. En 
dit jaar is dan het 60-jarig jubileum 
bij Café de Tapperij, waar Ad nu 
zijn thuisbasis heeft.

Zij kennen Ad als een zeer ge-
waardeerd lid waar nooit tever-
geefs een beroep op gedaan is. 
Met name tijdens de Laarbeekse 

Biljartkampioenschappen hebben 
ze veel steun aan hem gehad. Op 
de wekelijkse clubavond op dins-
dag kent men Ad als iemand die 
niet vies is van enige humor, waar 
ze soms van denken: ‘hoe bedenkt 
hij het’.

Zoals gezegd, Ad is een echt club-
mens die al vele jaren trouw is aan 
de club. Biljartclub Ons Vermaak 
hoopt dat ze nog lang veel plezier 
hieraan mogen beleven, aan hem-
zelf ligt het zeker niet. Bedankt Ad.

Max de Leeuwe werd overtuigend kampioen

badminton

Pepijn Kerkhof voert ranglijst aan

Nieuwe koploper bij jeugd Badminton Club Lieshout

Floris Spoorendonk heeft zich 
keurig gehandhaafd op plaats 11

Ad de Fost 60 jaar bij 
Biljartclub Ons Vermaak

Ad de Fost

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan: 088-444 9550

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

spankappen • afschermzeilen • voorzettenten caravans • verandazeilen

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:

Verandazeilen op maat

BC Mixed met 26 deelnemers aanwezig

HBB Jeugdkampioenschappen 2016
Beek en Donk/Helmond – Traditioneel 
worden door de Helmondse Badminton 
Bond (HBB) als afsluiting van het sei-
zoen de Jeugdkampioenschappen geor-
ganiseerd. Een toernooi waar duidelijk 
wordt wie de jeugdkampioenen van de 
HBB worden in de diverse klassen en 
onderdelen. 

In sporthal Suytkade in Helmond was 
het de hele dag druk en volgde de ene 
na de andere prachtige partij elkaar op. 
Tijdens de huldiging werden ook de 
kampioenen uit de competitie in het 
zonnetje gezet.

Badmintonclub Mixed was goed ver-
tegenwoordig op het toernooi. Van de 
vereniging waren er 26 kinderen aan-
wezig. In de ochtend werden zowel in 
het dubbelspel als in de enkelspelen de 
poulewedstrijden gespeeld. In het en-
kelspel volgde daarna een knock-out 
systeem waarbij de twee besten uitein-
delijk streden om de titel in de finale. 

Voor BC Mixed haalde dit jaar alleen 
Neva van der Vorst de titel binnen in 
het dames enkel bij de pupillen. Tweede 
werd ook een Mixed dame: Mirne 
Jansen. Ook tweede, maar dan in de 
hoogste klasse, de A-klasse, werd Novi 
Wieland. Een bijzonder knappe prestatie 

omdat Novi pas 12 jaar is en eigenlijk 
nog in de C-klasse mag spelen. Ze 
maakte het de winnares Yvette Daans, 
die al een jaar bij de senioren speelt, 
knap lastig. In de overige klassen waren 
er nog een aantal 3e en 4e plaatsen. 

In het dubbelspel werden uiteindelijk 
geen finales gespeeld, maar werd op 
basis van de poulewedstrijden bepaald 
wie de uiteindelijke winnaars waren. In 
de pupillenklasse vielen Neva en Mirne 
weer in de prijzen. Samen haalden ze 
de eerste prijs in de damesdubbel. Ook 
eerste maar dan in de damesdubbel 
D-klasse werd Xaxie Eekels met een da-
mes van een andere vereniging. Rune 
van der Vorst en Niels van de Kerkhof 

werden tweede in het herendubbel bij 
de pupillen. En in de B-klasse werden 
Novi Wieland en Meike van Zutven 
tweede in het damesdubbel. Daarnaast 
waren er ook nog een aantal derde en 
vierde plaatsen. 

Het was een gezellig toernooi waarbij 
tijdens de huldiging ook nog het jeugd-
team Mixed 6 in het zonnetje werd ge-
zet. Zij werden dit seizoen kampioen in 
de F-klasse van de jeugdcompetitie.

Voor foto’s van het toernooi en meer 
informatie over de vereniging kijk je 
op www.bcmixed.nl en volg je hen op 
Facebook, Twitter en Instagram.

Lekker hangen tussen de wedstrijden door

Lifestyle Center Laarbeek opent een vestiging 
in Aarle-Rixtel
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Donderdag 26 mei
Vacature Café 'Laarbeek Werkt'
13.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Conferentiecentrum 
Couwenberg, Aarle-Rixtel

Tentoonstelling Harmonie O&U 
verlengd
20.00 - 22.00 uur, Heemkamer, 
Parklaan 5, Beek en Donk

Vrijdag 27 mei
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Parkpaviljoen Muziektuin, 
Beek en Donk

'Boemerang on fi re'
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Maandelijkse meezingavond 
Liedertafel 't Nachtpitje
21.00 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 28 mei
Open Brouwerijdagen
10.00 - 17.00 uur, Bavaria 
Brouwerijcafé, Lieshout

Tentoonstelling Fijnschilder, 
Aquarellen vrij werk en Lederen 
handgenaaide tassen t/m 12 juni
14.00 - 17.00 uur, 't Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Alleengaanden diner Zorg om het 
Dorp
17.30 uur, Buurthuis Mariahout

Koningschieten
18.00 uur, Handboogvereniging 
De Eendracht, Lijsterstraat 25, 
Aarle-Rixtel

Zondag 29 mei
Communieviering communicanten 
Lieshout
9.30 uur, St. Servatiuskerk, Lieshout

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

IVN Wandeling Moorselen
10.00 uur, Vertrek vanaf tennispark 
tussen Lieshout en Mariahout

Communieviering communicanten 
Beek en Donk
11.00 uur, Michaëlkerk, 
Beek en Donk

Expositie `Mieke Vesters en Wilma 
van Stiphout`
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Opening Openluchttheater 
Mariahout
13.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Wissel exposities
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis 
Aarle-Rixtel

Tentoonstelling Harmonie O&U
14.00 - 17.00 uur, Heemkamer, 
Parklaan 5, Beek en Donk

Maandag 30 mei
Gratis Bridgen
19.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Vrijdag 3 juni
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D'n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 4 juni
De Laarbeekse Wandeltochten
Start Pluk Pannenkoekenhuis, 
Beek en Donk

Sculptuur 2016 (4 en 5 juni)
11.00 - 18.00 uur, Bakelseweg 14, 
Aarle-Rixtel

Zondag 5 juni
Fietsspektakel - Mariahout
7.30 uur, Startplaats Oranjebar, 
Mariahout

Grote vlooienmarkt/
kofferbakverkoop
9.00 - 16.00 uur, Evenemententerrein 
Otterweg, Beek en Donk

Open dag Omroep Kontakt
10.00 - 16.00 uur, Studio Omroep 
Kontakt, Otterweg 25 Beek en Donk

IVN Kikkerconcert
12.00 - 18.00 uur, De Bimd, 
Beekseweg Aarle-Rixtel

Boxing the time Premiere!
19.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Maandag 6 juni
Gratis Bridgen
19.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Jaarvergadering EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum Beek 
en Donk

sound-light.nl

Fotograaf: Joost Duppen

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl


