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Karin Bloemen: een groot artiest in het kleine Mariahout

SplasH!! omgeven door water

Mariahout- Karin Bloemen gaf 
zaterdagavond een performance 
in het Openluchttheater. Het was 
de eerste keer dat zij in Laarbeek 
optrad. Onder een dreigende 
wolkenlucht  was een gedeeltelijk 
bezet theater getuige van haar 
talent.

Een omvangrijke operajurk 
Karin Bloemen staat op de eerste 

zaterdagavond van de zomer 
van 2013 geprogrammeerd in 
het Openluchttheater. Het is een 
belevenis van de eerste orde de 
opkomst van ‘la Bloemen’ mee te 
maken. Het podium is overdekt 
met de nieuwe tentconstructie ter 
bescherming van apparatuur en 
optredende artiesten. Langzaam 
ontwaart men Karin in een 
omvangrijke operajurk. Ze komt 

van de met nieuwe ledverlichting 
uitgeruste traptreden langzaam 
afgedaald. Dan treedt zij in het 
volle licht. De jurk is zwart met 
grote roze bloemen. Om haar hals 
hangt een schitterend collier. 

Een apart soort publiek 
Het publiek applaudisseert en 
dan is de eerste vraag van Karin 
“of dit nou centjes kost”, waarop 
instemmend wordt geantwoord. 
Ze vertelt dat ze heeft gehoord van 
Guus  dat optreden in Mariahout 
bijzonder is. Dat is dan ook de 
reden voor haar om naar Brabant 
af te reizen. 

Zingen kàn Karin 
Het podium is goed verlicht, 
maar verder leeg. Elk lied wordt 
gezongen met begeleiding van 
een orkestband. Maar zingen kàn 
Karin. Veel verschillende liederen 
van dito artiesten worden in een rap 
tempo voor het voetlicht gebracht, 
afgewisseld door vrolijk gebabbel 
over van alles. Als Karin ‘Het Dorp’ 
van Wim Sonneveld aanheft, 
worden veel uithalen voorzien 
van erg veel extra versieringen. 
Het is bewonderenswaardig dat 
ze de lijn van het lied zo goed 
weet vast te houden. Sommige 
liederen worden gezongen met 
het accent en de stemkleuring van 
de oorspronkelijke artiest.  

‘Dancing in the rain’
Af en toe is het best hilarisch als 

het lijkt of Adele Bloemendaal het 
lied ‘En we benne op de wereld 
om elkaar...’ staat te zingen.  
Het repertoire van mevrouw 
Bloemen varieert van luisterliedjes 
tot eigen werk, maar ook een 
lied als ‘Dancing in the street’, 
oorspronkelijk door Mick Jagger,  
klinkt geweldig. Als precies dan de 
hemelsluizen worden opengezet 
en het water rijkelijk valt, was 
een titel als ‘Dancing in the 
rain’ wellicht beter op de plaats 
geweest. De toehoorders  hebben 
erop gerekend, overal verschijnen 
regenjassen en paraplu’s. 

In de nopjes 
De voorzitter van het 
Openluchttheater, Chris de Hoog, 
is in zijn nopjes met deze stap 
omhoog in de programmering. 
“Guus Meeuwis heeft er door zijn 
bekendheid voor gezorgd, dat ook 
een artiest als Karin Bloemen op 
het podium kan staan.” Jacqueline 
Nijland, afdeling PR, kan niet 
zeggen wat ze het mooiste vindt 
aan het theater. “Het is het 
totaalplaatje. We willen dat veel 
meer mensen hiervan kunnen 
genieten. We zien gelukkig dat er 
ook steeds meer mensen van buiten 
Laarbeek ons prachtige theater 
bezoeken”, aldus Jacqueline. 

Beek en Donk – “De weergoden 
zijn ons goed gezind, Juni 
Watermaand, alle zegen komt van 
boven”, aldus Arian de Groot, 
één van de organisatoren van 
SplasH!! Zaterdagavond stond 
het evenement in het teken van 
muziek. Er dreef een overdekt 
podium op het water waarop 
de band Eclips XL en zanger 
Jaring optraden. Zondag was het 
sportieve gedeelte aan de beurt. 

Regen
Hoewel zaterdagavond droog 
begon, kwam de regen niet lang 
na het begin al met bakken uit de 
hemel vallen. Dit mocht de pret 
niet drukken. In een grote tent met 
diverse warmtestralers stonden 
de bezoekers te genieten van de 
optredens. Dit genieten gebeurde 
op den duur meer met horen dan 
met zien, want door de harde 
regen zagen de bezoekers de band 

Eclips XL bijna niet meer staan. Na 
deze band was het de beurt aan de 
in België wonende zanger Jaring. 
Hij heeft een stem die exact lijkt op 
de bekende Amerikaanse zanger 
Neil Diamond. Beide optredens 
werden zeer gewaardeerd door 
het aanwezige publiek. 

Zondagmiddag 
Na het ombouwen van het 
evenemententerrein aan de 

Dijkstraat kon de zondagmiddag 
beginnen. Arian de Groot opende 
de middag, waarna hij de microfoon 
overgaf aan gastpresentator en 
kletser Frank Schrijen uit Boxmeer. 
Dat hij gewend is om in te spelen 
op wat er om hem heen gebeurt, 
bewees hij de gehele middag lang. 
Het publiek genoot hier zichtbaar 
van. 

Lees verder op pagina 3. 

MooiLaarbee

Slagerij Hegeman
Dorpsstraat 36 - Aarle-Rixtel

tel. 0492-381262
www.slagerijhegeman.nl

Runderhaas 
per 100 gram voor 2.99

Eiersalade 
per 100 gram voor 0.75

Eigen boterhamworst
per 100 gram voor 0.75

Speklappen met of zonder zwoerd 

per kilo voor 4.25

Aanbiedingen: 30-6 t/m 05-7
Drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud 

Karin Bloemen zaterdag in het Openluchttheater

“Guus Meeuwis zorgde 

door zijn bekendheid 

ervoor, dat ook een artiest 

als Karin Bloemen hier op 

het podium kan staan”

‘De Neije Prinse Garde’ neemt op ludieke en opvallende 
wijze deel aan de Kartonnen Botenrace

Het winnende team van het schiptrekken (Mara1) in 
volle strijd voor de winst
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Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

d
e

g
ro

o
fu

it
va

a
rt

ve
rz

o
rg

in
g

.n
l

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

DANKBETUIGING

OVERLĲDENSBERICHTEN

KERKBERICHTEN

Op maandag 24 juni hebben 
wij afscheid van Adriaan 
genomen in crematorium 
Berkendonk te Helmond.

Correspondentieadres: 
Beekerheide 54  5741 HC  
Beek en Donk

Liefde is …… loslaten

Vrijdag 21 juni 2013 heeft Adriaan vaarwel gezegd tegen 
ons en het leven.

Jan en Karin Vereijken-Slaats
Robin, Laura, Marnix

Beek en Donk:

Beek en Donk: Diny en Hans van Gend-Vereijken
Nicole, Ruud

*23 mei 1932                                           †21 juni 2013

ADRIAAN VEREIJKEN
weduwnaar van 

Annie Vereijken-Beekmans

Toon Sleenhoff

Maandag 24 juni 2013, bereikte ons het droevige bericht dat 
onze zeer gewaardeerde collega 

op 22 juni is overleden in de leeftijd van 62 jaar.

Ton is op 1 mei 2009 in dienst gekomen bij Kuehne en Nagel. 
Hij werkte bij ons als Productiemedewerker. In deze periode 
hebben wij Toon leren kennen als een fijne, gewaardeerde 
collega, waar iedereen graag mee werkte.

Wij wensen zijn vrouw Roos en kinderen Rianda en Rob en 
verdere familie veel sterkte met het verwerken van dit te 
vroege en grote verlies.

Directie en medewerkers Kuehne + Nagel Logistics B.V.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij graag onze dank uitspreken voor 
de vele blijken van medeleven die wij hebben ontvangen na 

het overlijden van mijn dierbare man en ons lieve pap

Henk Swinkels
Het heeft ons erg goed gedaan zoveel warmte en medeleven 

te hebben mogen ontvangen. 
Hiervoor onze oprechte dank.

Els Swinkels-Raaijmakers 
Marco, Peter en Laurens

Ondanks het feit dat mijn lieve echtgenote en onze fantastische moeder

Marij Dirven – van Gool

al enige jaren leed aan een ziekte, waardoor ze niet meer kon deelnemen aan het openbare 
leven, werden wij totaal verrast door de overstelpende betuigingen van deelneming na haar, 
veel te vroege, overlijden. Ze bleek door velen nog niet vergeten te zijn.

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.

Daarom op deze wijze. Iedereen bedankt. Het zal ons sterken om het verlies te dragen.

Wim Dirven, Niels en Derek 

Dankbetuiging
  

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed,
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven,

in welke vorm dan ook, na het overlijden van
 

Mariet van der Sangen-van Zeeland
Ook bedanken we iedereen voor de giften ten gunste van de Calama groep 

van haar broer Wim.
 

Toon van der Sangen
Kinderen en kleinkinderen
Beek en Donk, juni 2013

Parochie Beek en Donk, Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel

Beek en Donk:  Michaëlkerk 
Adres   Kerkstraat 3, 5741 GK Beek en Donk     
Telefoon                0492 - 461216
E-mail   info@parochiebeekendonk.nl
Website                  www.parochiebeekendonk.nl
Open   maandag, dinsdag, woensdag en    
   vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur. 

Lieshout:                Parochie Sint Servatius
Adres   Burgemeester van den Heuvelstraat 4, 5737 BP Lieshout  
Telefoon              0499 - 421236
E-mail   info@de-emmausgangers.nl
Website            www.de-emmausgangers.nl
Open   dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Mariahout:  Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Adres   Mariastraat 27, 5738 AH Mariahout  
             
Telefoon              0499 - 421676
Open   maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Aarle-Rixtel:  Onze Lieve Vrouw Presentatie (Mariakerk)
Adres   Dorpsstraat 7, 5735EA, Aarle-Rixtel
tel   0492 - 381215
E-mail   olvpres1@onsmail.nl 

Eustachiuskapel
Adres                 Michaëlkerk, Kerkstraat 1 Beek en donk
Open                 Gedurende zomertijd van 09.00 tot 16.30 
                 Gedurende wintertijd van 09.00 tot 15.30
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Nieuwbouw De Fontein bereikt 
hoogste punt

Drukte en gezelligheid op eerste 
Laarbeekse multicultureel festival

Vervolg voorpagina: SplasH!! 

Voetjes van de vloer tijdens PLUSh OUTDOOR 

Lieshout – De kinderen van basisschool De Fontein namen dinsdagmiddag 
een kijkje bij hun nieuwe school. Dat was niet voor niets: de nieuwbouw 
bereikte zijn hoogste punt. De bouw loopt goed op schema. Naar 
verwachting gaan de kinderen halverwege december over naar de 
gloednieuwe schoollocatie. 

Het is nog maar drie maanden geleden dat de kinderen ook op deze 
locatie stonden. Ze stopten toen per klas een fles in de grond, welke er 
over tientallen jaren weer uitkomt als het gebouw aan vervanging toe is. 
Dinsdag kwamen de kinderen om de bouwvakkers te bedanken voor het 
harde werken. Sommige groepen hadden speciaals iets gemaakt voor hen 
en gaven dit cadeau. 

Wethouder Hans Vereijken sprak de kinderen, leerkrachten en aanwezige 
ouders toe. “De bouw liep vier weken vertraging op, maar dit hebben de 
bouwvakkers weten in te halen. Het ziet ernaar uit dat de oplevering van de 
nieuwe basisschool en het Dorpshuis halverwege december definitief plaats 
kan vinden. Dat is heel mooi.” Waarop de kinderen enthousiast begonnen 
te klappen. 

Directeur Xavier de Wit wist de kinderen te melden dat ze na de zomervakantie 
met een helm de nieuwe locatie mogen bezoeken om te kijken hoe het er 
allemaal uit komt te zien. “Je kunt dan alvast kijken waar bijvoorbeeld je klas 
komt te zitten en waar je naar de wc kunt”, aldus de directeur. Maar nu eerst 
gaan de kinderen genieten van een welverdiende vakantie. Daarna kan het 
aftellen beginnen. 

Aarle-Rixtel - Aan de felgekleurde vlag 
voor de ingang van de Schoolstraat, 
konden de bezoekers van festival 
‘Lowman’ zondag zien waar het op 
dit evenement om ging: reggae. Jong 
en oud hadden zich verzameld bij het 
festival om te genieten van de muziek, 
het eten en elkaar. 

Het idee was er al heel lang, maar het 
begon officieel pas allemaal drie weken 
geleden, toen drie reggae-liefhebbers 
besloten om een festival te organiseren. 
Marlon Kicken, Frank Strick en Thea 
Wich zijn liefhebbers van de muziek 
en wilden vooral een laagdrempelig, 
multicultureel festival organiseren waar 
iedereen het leuk heeft met elkaar en 
kan genieten van de muziek. Samen 

met de OJA zetten ze in drie weken 
het festival op, bijgestaan door veel 
enthousiaste vrijwilligers. 

Dat het festival geslaagd is bleek zondag 
wel. Niet alleen mensen uit Aarle-Rixtel 
(of Laarbeek) waren aanwezig, maar 
uit de gehele omgeving. Tussen de 
gezinnen liepen ook een paar oude 
hippies, speciaal naar Aarle afgereisd 
om te kunnen dansen op ‘hun’ muziek. 
Naast muziek luisteren en dansen kon 
je er ook een hapje eten en kinderen 
vermaakten zich op het springkussen 
en bij de diverse kraampjes speciaal 
voor kinderen. 

Zelfs de regen kon de pret niet drukken, 
want een groot zeil boven het podium 
en het publiek zorgde ervoor dat 
iedereen droog bleef. De bands die 
optraden kwamen voornamelijk uit de 
buurt, op een paar uitzonderingen na, 
zoals reggaezanger Dr. Rocksteady uit 
Belgie. Of je nu hield van deze muziek of 
niet, op zondagmiddag stond iedereen 
te swingen op de reggaenummers, 
die de zon en de zomer naar Aarle 
brachten. 

Kartonnen Botenrace 
Naast het bekende schiptrekken, 
spijkerbroekhangen boven het 
kanaal en ren naar de bel was er 
dit jaar een nieuw onderdeel: de 
kartonnen botenrace. Het bleek 
een schot in de roos. Enkele 
teams bouwden van tevoren 
thuis, andere teams bouwden aan 
het kanaal nog een aantal boot. 
Een boot met alleen karton en 
plakband, blijft dat wel drijven? 
Dat was de grote vraag. Eén 
persoon moest minimaal in het 
vaartuig zitten. Wonder boven 
wonder haalden vrijwel alle boten 
de overkant van het kanaal. Een 
roze boot met de naam ‘Pink 
Pearl’ trok veel aandacht door 
een piraat aan boord wat het 
geheel mooi afmaakte. De klapper 
tijdens de botenrace maakte de 
Neij Prinsen Garde. Zij hadden 
een boot gebouwd van liefst 
acht meter lang. Varend kwamen 

zij via de Beekse brug – die zelfs 
open ging voor hen – naar het 
wedstrijdterrein geroeid. 

Spijkerbroek hangen 
Ondertussen vond ook 
het gewilde onderdeel ‘het 
spijkerbroekhangen’ plaats. De 
prijs? Een nieuwe spijkerbroek! 
Deze wordt jaarlijks geschonken 
door Jeans en Vrijetijdskleding 
Yours Fashion. Dely Kluijtmans 
won de spijkerbroek bij de dames. 
Hiervoor bleef zij 32 seconden 
hangen aan een spijkerbroek 
boven het kanaal. Absolute topper 
spijkerbroek hangen werd Thomas 
Chije. “Je moet ervan af, het 
programma loopt uit”, riep Frank 
Schrijen naar hem om hem om te 
praten, maar Thomas gaf geen kik 
en bleef maar hangen. Maar liefst 
7 minuten en 35 seconden hield 
hij het vol.

Schiptrekken
De finale van het schiptrekken 
ging tussen de teams van Klessens 
& de Koning en Mara 1. Mara 1, 
ook winnaar van vorig jaar, trok 
deze keer weer aan het langste 
eind. Het team verdedigde hun 
titel uitstekend. Als prijs mogen zij 
genieten van een geheel verzorgd 
uitje bij Traxx in Uden. Het 
team van Klessens & de Koning 
feliciteerde sportief de winnaars. 
Damesteam ‘Voor de vierde keer 
op rij’ won een High Tea in het 
Parkpaviljoen in Beek en Donk. 

Ondanks de slechtere 
weersomstandigheden kunnen 
de Teugelders van Ganzendonck 
terugkijken op een zeer geslaagd 
weekend. SplasH!!: Een 
evenement dat door zowel de 
activiteiten als de regenval zeer 
‘Juni Watermaand’-waardig is.

Lieshout – Op het scoutingterrein  
van Lieshout/Mariahout gingen 
zaterdagavond bijna 150 tieners 
los op het jeugdfestival PLUSh 
OUTDOOR. De locatie was 
aangekleed met een podium vol 
knuffels, een hoek waar je ‘pluche’ 
geschminkt kon worden en niet te 
vergeten: een fotohoek, waarbij 
de winnaar komend jaar op de 
Carnabeats-poster komt. 

De coolste dansmoves
Met in het voorprogramma DJ 
Bas kwamen de tieners langzaam 
op gang. Waar iedereen op het 
begin in groepjes bij elkaar stond 
en de meiden langzaamaan stuk 
voor stuk een ‘poezengezichtje’ 
opgeschminkt kregen, kwam het 
gedurende de avond steeds verder 
los. De blokken voor het podium 

werden met name bezet door 
meiden, die de coolste dansmoves 
uitprobeerden. 

De eerste kus
Op het festival was het contrast 
tussen de jeugd duidelijk: waar de 
één vrolijk rondliep en lol had met 
de grote mascotte pluchebeer die op 
het terrein liep, probeerde de ander 
zijn eerste kusje te bemachtigen op 
dit feestje. En niet onverdienstelijk. 
Enkele jongens en meiden kwamen 
op dit moment nader tot elkaar en 
hadden niet meer in de gaten wat 
er om hen heen gebeurde.

‘WiSH Outdoor’ voor de jeugd
Het was de tweede keer dat 
PLUSh OUTDOOR plaatsvond. 
Organisator Johan Frenken: “Mijn 
zoon Tim kwam vorig jaar met het 
idee om een soort ‘WiSH Outdoor’ 
voor de jeugd te creëren. Toen is 
dit festival ontstaan.” De zichtbaar 
gepassioneerde Johan zet zich veel 
in voor &RGTeens, de naam van 
het Lieshoutse tienerwerk. “Ik ben 

er eigenlijk elke avond mee bezig. 
Het is heel leuk om de jeugd zo 
enthousiast te zien. Dat motiveert 
je.”
 
28 vrijwilligers
Maar liefst 28 vrijwilligers waren 
tijdens PLUSh OUTDOOR in de 
weer om het jeugdfestival tot een 
succes te maken. “Het mooie is, is 
dat dit Laarbeek-breed is. Ook de 
tienerwerken van de andere dorpen 
werken hier mee”, aldus Johan.  

Springen, dansen en lachen 
Rond 22.00 uur begon Party 
Jockey Tim – de zoon van Johan 
- te draaien. Tim is de vaste DJ 
van het Lieshoutse tienerwerk. 
Een regenbui mocht de pret niet 
drukken. Voor het podium werd 
flink gesprongen, gedanst en 
gelachen. Tegen half twaalf liep het 
festival op een eind voor de tieners. 
PLUSh OUTDOOR 2013 zit erop. 
Het was een geweldige avond voor 
de jeugd. 
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Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan de 
80-jarige vitale Piet van de Kam 
uit Lieshout. Na 60 jaar inzet voor 
het verenigingsleven kiest hij er 
nu bewust voor om te genieten, 
bijvoorbeeld van vakanties met 
vrouw Toos en van hun 3 kinderen 
en 4 kleinkinderen.

Piet van de Kam werd in 1933 
geboren in Beek en Donk als 
oudste van een tweeling. “Er is 
altijd twijfel geweest of ik echt de 
eerste was. In die tijd had je nog 
geen naambandjes, dus misschien 
is Jan de oudste.” Na een paar 
maanden verhuisde het gezin naar 
Lieshout. Vader Van de Kam was 
onderwijzer op de Jozefschool. 
De  familie woonde in de 
schoolwoning in de Dorpsstraat. 
Na de tweelingbroers kwamen 
er nog 7 kinderen. Piet ging na 
de middelbare school in militaire 
dienst om daarna te gaan werken. 
Na een interne opleiding was Piet 
al op zijn 27e leidinggevende bij 
Philips.

Bij de ‘Bond van Oud-strijders’ 
in Lieshout organiseerde Piet 
‘als jonkie’ schietwedstrijden 
met luchtbuksen voor met name 
hoogbejaarde mannen. Piet: “In 
die periode had ik ook regelmatig 
contact met burgemeester 
Mostermans. Hij vroeg of ik 
commissaris bij de harmonie wilde 
worden. Dit leek me wel wat.” 
Piet ging mee naar concoursen 
en repetities en herinnert zich 
andere commissarissen, zoals: 
Simon Staadegaard en Frans 
van den Heuvel. Ook vogels 
houden, lag Piet na aan het 
hart. Ruim 10 jaar zette hij zich 

in voor ‘Vogelvereniging de 
Natuurliefhebber’ in allerlei 
verschillende functies. Daarnaast 
was Piet correspondent van de 
Helmondse Courant om het wel 
en wee van Lieshout te verslaan.

Begin jaren ‘70 zat Piet in de 
stichting ‘Samenlevingsopbouw’ 
van de gemeente Lieshout/
Mariahout. Deze organisatie 
riep op tot het vormen van 
verenigingen. “Behalve 
voetballen bij Eli was er, volgens 
mij, helemaal geen sport te doen 
in Lieshout”, vertelt Piet. “Totdat 
de gymzaal in de Klumper werd 
gebouwd en meester Willems uit 
Mariahout een trimclub oprichtte. 
Ik was er als de kippen bij”, vervolgt 
Piet zijn verhaal. Toen de kinderen 
van Piet gingen badmintonnen, 
pakte hij zelf ook deze sport op. 
Hij was jarenlang competitieleider 
bij de recreanten. Daarnaast was 
hij betrokken bij de organisatie van 
de avondvierdaagse.

Runnersclub Lieshout werd in 

1988 opgericht. De toen 55-jarige 
Piet meldde zich gelijk aan en 
gaf 15 jaar hardlooptraining. “Ik 
heb in mijn leven veel aan sport 
gedaan voor mijn conditie en 
plezier. Hardlopend heb ik heel 
Europa gezien én altijd in het shirt 
van de Runnersclub”, vertelt hij 
trots. Tot slot geeft Piet het advies 
aan hardlopers om het lichaam 
niet te overvragen. “Ik heb nooit 
een blessure gehad”, aldus Piet. 
Kijkend naar de blakende tachtiger 
heeft hij zéker naar zijn lichaam 
geluisterd.

1988 opgericht. De toen 55-jarige 1988 opgericht. De toen 55-jarige 

Groep 8 ‘switcht’ maar speelt de 
pannen van het dak

Mariahout - De 31 leerlingen van 
groep 8 van de Bernadetteschool 
uit Mariahout staan te trappelen 
om hun musical ‘Switch’ te 
gaan spelen. Het is donderdag 
20 juni. Met de twijfelachtige 
weersvoorspellingen blijft het 
spannend: In het Openluchttheater 
of …. ? 

Om 13.00 uur is het hoge 
woord eruit, met de geweldige 
medewerking van het Buurthuis 
verhuizen flink wat handen het 
decor naar de knusse theaterzaal. 
Ondanks de teleurstelling bij de 
kinderen wordt de knop omgezet 
en spelen ze geïmproviseerd hun 
musical voor alle medeleerlingen. 
Een knap staaltje toneel en 
overtuigend in het zingen, eindigt 
‘Switch’ na een uurtje spelen met 
het lied ‘Goodbye so long’! 

Het volgende spannende moment 
wacht: Zou er ’s avonds wel in 
het Openluchttheater gespeeld 
kunnen worden? Gelukkig bleken 
de weergoden overtuigd van de 
musical en gunden ze de leerlingen 
hun kans buiten. Dus, wederom 

vele handen die hielpen om het 
decor weer terug in het theater te 
krijgen. Nadat ook de kinderen weer 
spik en span waren opgepimpt, 
kon de laatste uitvoering starten. 
Er werd vol beleving gespeeld 
en na een welgemeend applaus 
konden de schoolverlaters met 
trots het toneel verlaten. Indoor en 
outdoor, groep 8 ‘switchte’ alsof 
het de gewoonste zaak was. 

Groep 8 wil dan ook iedereen die 
ook maar enigszins bijdroeg aan 
hulp en bereidheid bedanken. 
Heel fijn dat ze uiteindelijk de kans 
kregen onze musical te kunnen 
laten zien. In het bijzonder een 
dankjewel aan het Buurthuis en 
het Openluchttheater voor hun 
flexibiliteit en gastvrijheid. Zo zie 
je maar weer, waar een kleine kern 
groot in kan zijn. 

Beek en Donk - Steigerwerken van 
meer dan 25 meter hoog, tientallen 
trailers vol decorstukken en nog 
maar een week te gaan. Op het 
festivalterrein van WiSH Outdoor 
wordt met man en macht gewerkt 
om alles af te hebben voor de heilige 
deadline: vrijdagavond 5 juli.

Ondanks een variëteit aan weerstypen 
die het festivalterrein de afgelopen 
dagen hebben geteisterd, loopt de 
opbouw vooralsnog volgens schema. 
De meer dan 200 vrijwilligers die 
helpen met de opbouw van WiSH 
Outdoor zijn van 08:00 uur ’s morgens 
tot 22:00 uur ’s avonds op het terrein 
in de weer om de kale vlakte om te 
toveren tot een waar wonderland. En 
met succes; prachtige bouwwerken 
rijzen op het weiland aan de 
Lekerstraat. WiSH Outdoor belooft 
ook dit jaar weer een grandioos 
spektakel te worden.

MooiLaarbeek maakt om de dag foto’s 
van de opbouw. Kijk hiervoor op 
www.mooilaarbeek.nl. 

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

Mooi WiSH

Daar word 
je blij van!

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

Hollandse
Aardbeien

Ambachtelĳke
Slagersachterham

€ 1,79 € 1,49

Hollandse
Aardbeien

€ 1,79

Ambachtelĳke
Slagersachterham

€ 1,79 € 1,49
500 gram 100 gram

van onze slager Gerry Hagelaar
varkens kophaas

€ 4,99
500 gram 

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

van Zuivelhoeve
Jong belegen kaas

Laat uw Zuivelhoeve kaas
vacuüm verpakken bĳ ons! 

€ 3,99
500 gram 

Radio Kontakt is er voor U, ook tijdens uw vakantie!

UPC Kabel alleen in Laarbeek:
Radio Kontakt   94.4 Mhz
Kontakt Teksttv Analoog 256 Mhz
 
Onsbrabantnet Glasvezel alleen in 
Laarbeek:
Radio Kontakt 105.3 Mhz
Kontakt Teksttv Analoog 792 Mhz
Kontakt Teksttv Digitaal

KPN
Kontakt Teksttv kanaalnummer 607
Radio Kontakt kanaalnummer 357

Ether (Autoradio wekkerradio etc):
Radio Kontakt 106.8 Mhz 
(Laarbeek en daarbuiten tot aan 
Eindhoven, Veghel en Asten)
 
Internet:
Radio Kontakt via Webradios via:  
mms://lokaal.kontaktfm.nl/radiok
ontakt

Kontakt Teksttv stream:  
mms://lokaal.kontaktfm.nl/live
 
Website:
www.kontaktfm.nl

Ontvangst Radio Kontakt en Teksttv

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Pitloze Blauwe Druiven

        500 gram 1.69
Zoete Kersen  500 gram 2.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Bospeen      per bos  0.99
Galia Meloen  per stuk  0.99

Geschrapte Worteltjes

1 + 1 gratis

Weekendhulp 
gezocht

Muzikale verhuizing burgemeester Hans Ubachs Aansluiting van 4G netwerk in 
Aarle-Rixtel

Beek en Donk – Burgemeester 
Hans Ubachs verhuisde 
afgelopen weekend van Beek en 
Donk naar Aarle-Rixtel. Dit liet hij 
niet onopgemerkt voorbijgaan. 
Het was een verhuizing met een 
muzikale noot. 

Harmonie O&U haalde hem 
thuis op bij zijn oude huis aan 
de Beekse Akkers in Beek en 
Donk. Achter een stoet van 
muzikanten volgt een paard 
met wagen. In de wagen zitten 
Hans Ubachs en zijn vrouw. Met 
symbolisch wat verhuisdozen aan 
de wagen zwaaien ze vrolijk naar 

de mensen op straat, die ietwat 
verbazend naar het geheel kijken, 
waarschijnlijk niet-wetend wat 
er aan de hand is. Voordat de 
stoet over de Oranjelaan bij De 
Hommel arriveert, hebben veel 
auto’s de processie al ingehaald. 

Eenmaal bij De Hommel stopt 
Harmonie O&U. Hans en zijn 
vrouw mogen hier de grens over. 
Even later klinken er muzikale 
klanken vanuit Aarle-Rixtel. 
Harmonie De Goede Hoop 
komt eraan om de burgemeester 
op te halen. Samen spelen de 
harmonieën nog wat nummers 

voor het echtpaar. Iets wat voor 
de muzikale groepen, na de 
diverse optredens samen, niet 
meer vreemd is. 

“Ik vond het fijn in Beek en 
Donk, maar ben blij dat ik naar 
Aarle-Rixtel verhuis. Daar heb ik 
toch iets meer ruimte en meer 
privacy. Het is fijn om een vaste 
plek gevonden te hebben”, aldus 
de burgemeester. Na gezamenlijk 
wat gedronken te hebben, gaat 
de tocht voor de burgemeester en 
zijn vrouw verder. Op naar Aarle-
Rixtel. 

Aarle-Rixtel - De KPN is dinsdag bezig geweest om Aarle-Rixtel te 
voorzien van 4G netwerk. Dit gebeurde met een hoogwerker bij de 
kerk, omdat dit het meest gunstige punt is voor een dekking in heel 
Aarle-Rixtel. 

Aarle-Rixtel en Beek en Donk zullen vanaf september gebruik kunnen 
maken van het 4G Netwerk. Wanneer Mariahout en Lieshout volgen, is 
nog niet duidelijk.

De burgemeester en zijn vrouw in een paard met wagen achter de harmonie aan. 
Op de achtergrond hun oude woonlocatie aan De Beekse Akkers.

Chocolade
soesjes

Lekker snoepen van 12 heerlijke 
slagroom soesjes met een 

laagje chocolade. 

Van € 4,65 voor € 3,75

Stokbroodwit of meergranen100% puur, 200% langer vers & 300% smaak!
2e voor 1/2 prijs

Lekker snoepen van 12 heerlijke 
slagroom soesjes met een 

Van € 4,65 voor

Stokbroodwit of meergranen100% puur, 200% langer vers 

Lekker snoepen van 12 heerlijke 

Van € 4,65 voor

Stokbroodwit of meergranen100% puur, 200% langer vers 

Slagroom soesjesLekker snoepen van 12 heerlijke soesjes met de állerlekkerste slagroom
Van € 3,10 voor € 2,60

Op de 
Franse 
toer

Geldig van 24 t/m 29 juni



Donderdag 27 juni 20136 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
ZORG EN WELZIJN

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111
Bezoektijden van 
13.30-14.15 en 18.45 -19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555
Bezoektijden van 
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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Oogcontact”. 

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Medium

4 8 6

2 1

5 3 4

3 7 5 4 9

4 5

1 6 9 8 4

2 9 6

8 7

5 1 2

Puzzle #277561

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

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

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

De Bitterbal

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Henrie Bouwmans
uit Mariahout              
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. J. van Eijndhoven uit Mariahout
2. Chantal Rovers 
    uit Beek en Donk
3. M.v.d.Kerkhof uit Aarle Rixtel

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. J. van Eijndhoven uit Mariahout
2. Chantal Rovers 
    uit Beek en Donk
3. M.v.d.Kerkhof uit Aarle Rixtel

Oplossing vorige week:
Openluchttheater Mariahout

Jeanne van de Sande uit Mariahout kan tot 4 juli haar prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Snijd de bananen in de lengt doormidden. Maak een mengsel van de helft 
van de pisang-ambon en de poedersuiker en marineer hier de bananen in ( 
2 uur). Draai af en toe om. Breng de rest van de pisang-ambon aan de kook 
in een pannetje tot deze iets dikker wordt. Breng in een andere pan de melk 
aan de kook, klop de helft van de eidooiers met de suiker luchtig in een kom 
tot een crème. Giet beetje voor beetje de warme melk erbij en blijf goed 
kloppen tot de saus gaat binden ( verhit licht ).  Laat afkoelen en voeg de 
ingekookte pisang-ambon toe. Leg een vel filodeeg op de plank en leg de 
halve banaan erin. Bestrijk het verder met eigeel en rol het deeg op, draai 
het uiteinde op als een toffee. Bestrijk het pakketje nogmaals met een beetje 
eigeel en bak ca. 10 min af in de oven op 200°c Snijd de tofees schuin door 
en leg op een mooi bord. Besprenkel de toffees met de pisang-ambon saus. 
Smelt evt. een beetje chocola en trek er mooi strepen mee over het pakketje 
en over het bord. Bestrooi nog met een beetje poedersuiker.

2 bananen
2 el poedersuiker
1,5 dl pisang-ambon
1 dl melk

100 gr eidooier
50 gr suiker
4 vel filodeeg
50 gr gesmolten chocola 

Recept van de week

Toffees van banaan in fi lodeeg en pisang-ambon saus (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

Kruiswoordpuzzel

WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Wat moet je zaaien om pitloze druiven te krijgen? 

Sluis 7. Een brug te ver.

Horizontaal

Verticaal

Weerbericht komend weekend
Vrijdag
Min. temperatuur          9°
Max. temperatuur       19°
Neerslag               4,5 mm

Zaterdag
Min. temperatuur       12°
Max. temperatuur      19°
Neerslag               10 mm

Zondag
Min. temperatuur        12°
Max. temperatuur       22°
Neerslag                  1 mm
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Symbolische verhuizing Commanderij College

Feestelijke heropening Sluis 7

Politie waarschuwt voor zakkenrollers bij Wish Outdoor

Expositie Lennie Segboer ‘Er was eens…’

Beek en Donk – Op symbolische 
wijze hielpen de leerlingen 
van het Commanderij College 
maandagochtend mee met 
de verhuizing van het oude 
schoolgebouw naar het nieuwe. 
In een lange sliert stonden ruim 
160 leerlingen verdeeld tussen 
de twee locaties om ongeveer 60 
stoelen aan elkaar door te geven. 

Het schoolbestuur had van tevoren 
precies uitgemeten dat elke leerling 
twee stappen moest maken om de 
stoel in het splinternieuwe gebouw 
te krijgen. De verhuizing was 
puur symbolisch: niet alle stoelen 
gingen mee. Woensdagavond 
wordt het gebouw namelijk nog 
één keer gebruikt voor de diploma-
uitreiking. Directeur Peter Bakx: 
“De leerlingen die hun examen 
hebben gehaald, kennen eigenlijk 
alleen het oude gebouw. Het zou 
voor hen niet leuk zijn om de 
diploma-uitreiking in het nieuwe 
gebouw te doen. Daar hebben zij 
niets mee.” 

Na woensdagavond kunnen 
donderdag de laatste stoelen 

verhuisd worden. “Dan zijn we 
definitief over en wordt het oude 
gebouw niet meer gebruikt”, aldus 
Peter. 

Toch is het gebouw dan nog niet 
rijp voor de sloop. Er wordt nog 
één handeling verricht bij de oude 
school. De marmeren plaat – erin 
gezet in 1978 bij de toenmalige 
nieuwbouw - wordt verwijderd. 

Hierachter gaan namelijk 
werkstukken schuil die toentertijd 
door de leerlingen zijn gemaakt. 
Vanuit het Commanderij College 
wil men zoveel mogelijk leerlingen 
uit die periode benaderen om 
hierbij aanwezig te zijn en hun 
eigen werkstuk in ontvangst te 
nemen. Meer informatie hierover 
volgt binnenkort.

Helmond – De feestelijke 
heropening van Sluis 7 vond 
zaterdagmiddag plaats. Hoewel 
de sluis in Helmonds gebied valt, 
was het toch ook een Laarbeekse 
aangelegenheid. 

In een plezierjacht voer 
burgemeester Hans Ubachs samen 

met de burgemeester van Helmond, 
Elly Blanksma (opgegroeid in Beek 
en Donk ) en provinciebestuurder 
Ruud van Heugten als eerste 
passagiers door de sluis. 

Burgemeester Hans Ubachs ziet 
Sluis 7 niet als een scheiding tussen 
Laarbeek en Helmond, maar juist als 
een verbindingslijn. Burgemeester 
Elly Blanksma overhandigde de 
Laarbeekse burgervader een boekje 
over de historie van het kanaal.

Sinds de omlegging van de Zuid-
Willemsvaart in 1993 kwamen 
er geen plezierjachten meer in 
Helmond. Door deze sluis is de 
terugkeer van deze boten een stukje 
dichterbij. Toch is er nog één ding 
wat de doorvaart van plezierjachten 
hier bemoeilijkt. Dat is de brug 
in Aarle-Rixtel. Deze brug gaat al 
jaren niet meer open, maar moet 
wel open kunnen als boten naar 
Helmond willen varen. 

In de politiek is hier al jaren discussie 
over. Enerzijds wil men de terugkeer 
van pleziervaart in Helmond best 
bevorderen, maar anderzijds 
mag het wegverkeer hier niet al 
teveel hinder van ondervinden. 
Voorlopig blijft de brug in Aarle-
Rixtel dus dicht. Waardoor het 
nog even wachten is voordat Sluis 
7 daadwerkelijk veel gebruikt kan 
gaan worden.

Beek en Donk - De komende 
periode worden er in de regio 
veel evenementen en festivals 
georganiseerd. In Beek en Donk vindt 
op 5, 6 en 7 juli Wish Outdoor plaats. 
De politie waarschuwt bezoekers van 
het festival voor zakkenrollers.

Reden is bijvoorbeeld het aantal 
aangiften dat bij de politie binnenkwam 
tijdens en na het festival Paaspop, 

dat eind maart werd gehouden in 
Schijndel. In totaal kwamen toen bij 
de politie meer dan honderd aangiften 
binnen en bleken vooral smartphones 
populair bij zakkenrollers. Ook in 
andere delen van Nederland valt het 
op dat bezoekers van festivals vaker 
het slachtoffer zijn van zakkenrollers.

Voorkomen 
Zakkenrollers zijn vaak gefocust op het 

soort telefoon waarmee bijvoorbeeld 
foto’s worden gemaakt en zien op 
welke plek het toestel vervolgens 
opgeborgen wordt. Op politie.nl/
onderwerpen vind je onder het kopje 
zakkenrollen meer informatie over de 
werkwijze van zakkenrollers en het 
belang van het doen van aangifte, 
maar er staan ook veel tips en adviezen 
op.

Beek en Donk – De expositie ‘Er was eens…’ van Lennie Segboer startte 
afgelopen weekend feestelijk in ’t Oude Raadhuis in Beek en Donk. Na 
vier jaar kunstacademie is Lennie afgestudeerd illustrator. Haar werk 
van de afgelopen jaren is te zien tijdens deze tentoonstelling.

De expositie is tot 14 juli elke zaterdag en zondag te bezoeken van 14.00 
tot 17.00 uur. De entree is gratis en er is gratis parkeermogelijkheid. 
’t Oude Raadhuis ligt aan het Heuvelplein in Beek en Donk. 

donderdag de laatste stoelen nieuwbouw - wordt verwijderd. 

Plotseling zie ik haar. Diep 
onder de indruk van haar 
solerende aanwezigheid. Lang 
gespierd lichtgebruind lijf met 
blonde kop, wulps kronkelend 
op de rug van een blanke 
huid. Met zachte druk neem ik 
haar gevoelig tussen duim en 
wijsvinger en geef er een flinke 
ruk aan. Gelukkig, de bikinilijn 
is weer gered. 
Uit oogpunt van hygiëne en 
esthetiek wordt haar overal 
op het lichaam verwijderd. 
Niet omdat je er allergisch 
van kunt worden, want dat 
is nagenoeg uitgesloten. Een 
kattenallergie is namelijk ook 
afkomstig van de proteïne 
die uitgescheiden wordt via 
klieren om haar mond en bij 
het wassen in de vacht blijft 
hangen; niet de haren zelf 
veroorzaken de allergische 
reactie. Uit de oksels, uit de 
neus en oren, van de benen en 
van de billen, haren moeten 
weg. Zelfs de schaamstreek 
ontkomt niet aan de 
tondeuse, de epileertang, 
laseren, wegbranden, 
harsen, het scheermes of 
de ontharingscrème. In de 
prostitutie hebben ze hieraan 
weinig behoefte, langs een 
snelweg groeit immers geen 
gras. Wat een verschil met 
de zestiende eeuw toen 
in de betere Engelse en 
Franse kringen de lange 
schaamharen opgesierd 
werden met strikjes en 
lintjes. Dat moet je nu eens 
proberen. Een voor nu 
onsmakelijk uitzicht op een 
struik okselhaar hoorde 
vroeger bij de normaalste 
zaak van het leven, net als 

een veger bij een blik, een paard bij 
een wagen en een appel bij een ei.
Behalve op het hoofd, daar is de 
modebewuste mens trots op een 
gestileerd kapsel. Zo sta ik enkele 
jaren geleden langs de kant van de 
weg en zie de carnavalsoptocht 
voorbij trekken. Een lange jongeman 
trekt een fauteuil voort met op het 
horizontale zacht velours vlak een 
flinke blonde pruik. Op zijn rug hangt 
een bordje met de opdruk ‘als je haar 
maar goed zit’. Juist op het hoofd 
gebeurt het tegenovergestelde. 
Hier zorgt de natuur ervoor dat het 
hoofd boven de haargrens uitgroeit. 
Erfelijkheid en leefgewoontes 
zijn de belangrijkste redenen. 
Met implantaten en haarstamcel 
transplantatie worden nieuwe haren 
gekweekt, alleen voor degenen die 
daar behoefte aan hebben uiteraard. 
En goed bij kas zitten. 
Daarbij komen we uiteindelijk bij 
de crux van deze column. Naast 
bovengenoemde methodes 
kennen we nog een afdoend 
ontharingsmiddel: dat noemen 
we politiek, en dan vooral het 
wethouderschap. Afgelopen 
weken hebben deze heren een 
prominente plaats binnen dit blad 
gekregen. Wanneer ik naar de 
koppen van onze wethouders kijk, 
is de vraag gerechtvaardigd of 
politieke verantwoordelijkheid wel 
een positieve invloed heeft op de 
haargroei. Ik denk van niet, het is 
bijna gevaarlijk te noemen. Zelf 
zitten ze er volgens mij niet mee. En 
ook hier bevestigt de uitzondering de 
regel. Onze Laarbeekse historie kent 
alleen mannelijke wethouders, dus 
of de conclusie van het gevaar ook 
voor een vrouwelijke gezagsdrager 
getrokken mag worden is niet 
duidelijk.

Politiek gevaar
Volgens P. Skauwe

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

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Mooi Laarbeek 2013 Stihl  wk 24 25 26.indd   1 6/11/2013   11:56:43 AM

vlnr Elly Blanksma, Hans Ubachs en Ruud van Heugten

“Het is een verbindingslijn” 
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Mooi UIT in Laarbeek

Kindervoorstellingen
elke maandag- en donderdagmiddag

in de zomervakantie om 14:30 uur

Volg ons:

Zomerton
Lachend de zomer in!

vrijdag 28 juni 20:30 uurvrijdag 28 juni 20:30 uur

Beleef meer in 
openluchttheater 

Mariahout!

voor kaarten en info: www.openluchttheater-mariahout.nl
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JE BENT EEN LAARBEEKENAAR ALS...

Aarle-Rixtel

Lieshout

Reacties;
Annie Aarts Anne Wittebol Aarts: Wat een juweel van een foto:Heintje met Dikke Miet!
Bart Kersten: Geniale foto!Dikke Miet heeft mij van mijn eczeem afgeholpen.En altijd als 
Iemand in de keuken bij Restaurant Kersten zichzelf verbrandt had gingen we standaard  
daarheen om het weg te laten bidden.GEWELDIG!
Brie Ramaker : Top foto! 

Reacties;
Rieky van Dijk van Robbescheuten; Volgens mij is de rechtse truus jonkers uit de baverdestraat
Marjan Scheepers: Jo dacht ook dat het Truus is..de man weet hij niet.
Rieky van Dijk van Robbescheuten: Ik ok nie

Reacties;
Petra Gilsing: ZIJN DIT OME AD EN OME WIM
Maria van Hooff: Ja Petra Gilsing
Monique Vereijken: Hij lijkt wel ingekleurd, deze foto.Maar het is wel schattig 2 zo’n 
mannekes.Leuk!

Foto: Kyra Janssen-Jansen

Foto: Francis Lijten

Foto: Maria van Hooff -en deze tweeMariahout

Beek en Donk

Reacties; 
Nellie van de Poel: Veel tijd doorgebracht
Loes van de Bosch: Fijn zwembad gezellige tijd gehad daar
Hans Vereijken: Zwemles en veel plezier gehad vroeger! In gewoon kanaalwater

Foto: Paul van Eerd

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

Fun Trike Treffen: een laagdrempelig uitje voor het 
hele gezin
Beek en Donk – Op zoek naar een 
leuk evenement met je gezin? Van 
donderdag 4 tot en met zondag 7 juli 
staat het KPJ-terrein in Beek en Donk 
in het teken van het zesde Laarbeekse 
Fun Trike Treffen. De entree bedraagt 
slechts vijf euro voor alle dagen.

Dat het evenement laagdrempelig en 
ook bedoeld is voor heel het gezin 
beaamt organisator Toon Maas. 
“We merken vaak dat mensen niet 
echt bekend zijn met ‘trikers’. Het 
leuke daarvan is dat de meeste 
mensen eerst op een afstand af staan 
te kijken. Wanneer ze daarna een 
praatje gemaakt hebben, zijn ze super 
enthousiast.” 
Het evenement staat volgens Toon 
garant voor vier dagen gezelligheid. 
“Het is hier altijd vier dagen heel 
gezellig. Er worden heel veel 
activiteiten georganiseerd, zowel voor 
kinderen als voor volwassenen. Dat 
het Fun Trike Treffen voor iedereen is, 
willen we dan ook graag laten zien. 
En zeg nou zelf: wat is er nou mooier 
dan een ritje te kunnen maken op een 
trike?”
Het is al voor de zesde keer dat dit 

vierdaagse evenement op het KPJ-
terrein plaatsvindt. Toon: “Het 
begon bij mijzelf thuis. Samen met 
mijn vrouw Marion organiseerde ik 
trike tochten. Dit deden we elk jaar, 
en steeds werd het groter. Op een 
gegeven moment paste het niet meer 
bij ons thuis. Daarnaast wilden we ook 
trikers uit het noorden uitnodigen, 
maar zij moesten dan kunnen blijven 
slapen. Zo is min of meer het Fun 
Trike Treffen Laarbeek ontstaan.”

Het eerste jaar vond het treffen al 
meteen op het KPJ-terrein plaats. 
De organisatie van het evenement 
heeft een goede verhouding met 
deze vereniging. De KPJ houdt twee 
weken voor het treffen hun jaarlijkse 
zeskamp. “De tent en het sanitaire 
gedeelte blijft staan, zodat wij daar 

weer gebruik van kunnen maken. Een 
mooie samenwerking”, aldus Toon. 
Maar niet alleen op het gebied van 
samenwerking maakt de organisatie 
zich hard. “We organiseren ook 
tochten voor mensen met een 
beperking. Wij zorgen ervoor dat 
deze personen ook een ritje op een 
trike kunnen maken.”

Het Fun Trike Treffen Laarbeek vindt 
plaats van donderdag 4 tot en met 
zondag 7 juli op het KPJ-terrein aan 
de Heereindsestraat in Beek en Donk. 
De entree is vijf euro en is geldig 
voor alle dagen. Kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis naar binnen. Kijk voor 
meer informatie op 
www.funtriketreffenlaarbeek.nl. 

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

“Deze steenuil heb ik vorig jaar op vaderdag gefotografeerd, een echt kadootje! Het is in de buurt van de geitenboer bij het 
Wilhelminakanaal, waar ze al weer enkele jaren een nestkast bewonen en jongen grootbrengen. Hier heeft hij een dikke meelworm 
te pakken die hij aan zijn jongen gaat voeren. 

De steenuil is de kleinste uil die bij ons voorkomt, het is een klein gedrongen uiltje van een 21 tot 23 cm groot. De steenuil heeft 
het liefst een landschap met weilanden, knotwilgen, fruitbomen en oude  schuurtjes. Bloemrijke weilanden zijn een echt muizen en 
wormenparadijs dus daar vindt hij dan veel voedsel. De steenuil is ook dikwijls overdag actief, maar omdat hij zo klein is moet je goed 
opletten om hem te zien. 

Er kwamen in Nederland steeds minder steenuilen voor door gebrek aan nestgelegenheid. Gelukkig hebben veel mensen de laatste 
jaren nestkasten gehangen waardoor het aantal nu redelijk stabiel is. Door de actieve inzet van veel mensen blijft dit prachtige uiltje 
ook voor ons Mooie Laarbeek behouden!”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

WAAR:
Nabij de geitenboer bij het 
Wilhelminakanaal Lieshout

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL

informeer naar de voorwaarden
niet in combinatie met andere acties

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

Tel. 0499 - 423 453
Mob. 06 84 93 49 00
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MooiMezelf

Lieshout – Zorg en begeleiding. 
Twee begrippen die als een 
rode draad door het leven van 
Ben Swinkels lopen. Wie een 
uurtje de tijd neemt om met de 
fractievoorzitter van De Werkgroep 
te gaan praten, merkt al snel dat 
Swinkels’ leven in het teken staat 
om mensen de helpende hand toe 
te steken. Zowel letterlijk (hij is 
actief bij het onlangs opgerichte 
Repair Café Lieshout) als figuurlijk. 

Swinkels (68) groeide op in Breugel 
als één na jongste uit een gezin met 
negen kinderen. Samen leefden 
ze op een boerderij, maar het 
boerenleven was niet weggelegd 
voor Ben. Op zijn twaalfde ging hij 
naar het kleinseminarie Kruisheren 
in Uden. “Ik heb nooit spijt gehad 
van deze keuze, het was een goede 
opleiding.” In de jaren zestig 
kwam Swinkels voor een groot 
dilemma te staan. “Samen met een 
studiegenoot voorzagen wij toen 
dat een priester in de toekomst 
waarschijnlijk alleen nog maar een 

liturgische taak (kerk) zou hebben. 
Dit is nu ook zo. Terwijl ik de 
opleiding gekozen had met het oog 
op het pastorale werk, het zorgen 
voor de mensen.” 

Swinkels maakte daarom de 
overstap naar het onderwijs. Hij 
werd docent levensbeschouwing 
en maatschappijleer op de LTS in 
Helmond. “Ik wilde vooral zorg 
en begeleiding geven. Op die 
school zat ook voornamelijk het 
type jongens die dat ook nodig 
hadden.” Binnen de  school kreeg 
hij de mogelijkheid om de zorg en 
begeleiding die hij zo graag wilde 
geven verder te ontwikkelen. 
Hij ging minder voor de klas 
staan en besteedde meer tijd aan 
de leerlingen, het decanaat en 
loopbaanontwikkeling. 

Met groot plezier bleef hij tot aan 
zijn VUT verbonden aan dezelfde 
school. Alleen de steeds verder 
oprukkende bureaucratie baarde 
hem zorgen. “Met een collega-

directeur van een andere school 
bespraken wij jaren terug de 
‘bespreekgevallen’. Wij losten het 
samen op. Toen ik stopte was er 
van iedere leerling een dossier en 
werd er soms met wel tien man 
lang over een leerling gesproken. 
Leerlingen werden soms zonder dat 
ze het wilden zo toch bestempeld.”

Min of meer tegelijk met het 
verkrijgen van zijn pensioen rolde 
Swinkels in de politiek. Bij toeval. 
“In 2004 zouden er in het oude 
gemeentehuis van Lieshout dure 
appartementen en een restaurant 
komen. Ik verbaasde me over 
de gelatenheid  waarmee de 
Lieshoutenaren dit accepteerden. 
Ik  startte een actie tegen dit plan. 
En hoewel het eigenlijk nog maar 
een hamerstuk was, slaagde ik  
erin om uiteindelijk achttien van 
de negentien raadsleden tegen te 
laten stemmen.” 

Hoewel Swinkels volgens eigen 
zeggen nooit van plan was om de 
politiek in te gaan waren de eerste 
contacten gelegd. “Twee jongens 
van De Werkgroep (Joan Briels en 
Sjef Knoop) hadden mij toen heel 
erg geholpen. Ze vroegen me om 
op hun lijst te komen staan, terwijl 
ik eigenlijk een rol in de luwte wilde. 
Maar ik zag wat er in de omgeving 
gebeurde en wat er eventueel 
anders kon. Daardoor besloot ik 
toch toe te happen.”
 
Swinkels belandde in 2006 meteen 
in de raad en werd fractievoorzitter, 
omdat Briels en Knoop de 
wethoudersstoel beklommen. Tot 
op de dag van vandaag voelt hij 
zich er goed bij. “De dingen die 
je doet moet je nu eenmaal goed 
doen, vind ik.”

Beek en Donk – De  trekking van 
de jaarlijkse loterij van de Scouting 
Beek en Donk is gehouden op 
zondag 23 juni. De voorzitter 
verrichtte bij de blokhut van de 
scouting de trekking. 

De volgende nummers zijn in de 
prijzen gevallen:
1. 0140 – Slipcursus voor 2 personen
2. 0025 – Restaurantbon
3. 0775 – Grill/bakplaat groot
4. 0190 – Grill/bakplaat klein
5. 0909 – Rugzak
6. 0893 – Pizzaset
7. 0183 – Pennenset
8. 0393 – Bos bloemen
9. 0292 – Bos bloemen
10. 0255 – Bos bloemen

Er wordt telefonisch contact 
opgenomen met de prijswinnaars 

via het telefoonnummer dat 
genoteerd is op de loten. Tevens 
kan men ook contact opnemen 
met René Derksen, bestuurslid 
Scouting Beek en Donk via 
helmaenrene@hotmail.com of via 
tel. 06-24747316.

Natuurlijk wil de Scouting  allen 
hartelijk bedanken voor het kopen 
van de loten en hierdoor het 
steunen van de vereniging. Van 
de opbrengst worden duurzame 
materialen aangeschaft, zoals 
tenten, GPS-apparatuur, touwen, 
etc.

Meer weten over de Scouting Beek 
en Donk? Kijk eens op de website 
www.scoutingbeekendonk.nl
Vrijwilliger worden kan ook, neem 
dan contact op via de website.

“Zorg en begeleiding staan bij mij hoog in het vaandel”

Uitslag loterij Scouting Beek en Donk

Aarle-Rixtel - Zeg Multiple 
Sclerose (MS) en veel mensen 
denken aan een rolstoel en een 
spierziekte. De chronische ziekte, 
die het zenuwstelsel aantast, komt 
maar moeilijk van vooroordelen 
af. Tijd voor actie, besluit Pamela 
Zaat van het Nationaal MS Fonds.

In november wordt de MS Collecte 
met zo’n 14 collectanten in Aarle-
Rixtel gehouden. “Wij zijn dolblij 
met dit aantal collectanten! Maar 
om bij iedere voordeur aan te 
bellen, zijn er zeker 25 collectanten 
nodig”, zegt Pamela Zaat, 
coördinator bij het MS Fonds. 

Pamela is sinds 2006 actief voor 
het Nationaal MS Fonds en is 
landelijk verantwoordelijk voor de 
organisatie van de MS Collecte. 
“Als iemand de diagnose MS krijgt, 
ben je in het begin vooral bang. 
Veel mensen denken nog dat je 
dan altijd in een rolstoel komt. De 
meest voorkomende vorm van 
MS is “relapsing remitting”, dat 
betekent dat er wel periodes zijn 
waarin je minder kunt, maar dat 
dat ook weer verbetert”. Pamela 
is blij met de landelijke inzet van 
zo’n 11.000 collectanten die hun 
steentje bijdragen aan de MS 
Collecte. “De oorzaak van MS is 

nog steeds onduidelijk. Geld voor 
voorlichting, ondersteuning van 
mensen met MS en onderzoek is 
zo ontzettend belangrijk.”

Extra handen gezocht
“Het Nationaal MS Fonds zoekt 
hulp in Aarle-Rixtel. Het zou mooi 
zijn als we daadwerkelijk bij elke 
voordeur kunnen aanbellen”. 
Aanmelden kan bij Pamela Zaat, 
pame la@na t i onaa lms fonds .
nl of via 010-5919839. 
Voor meer informatie: www.
nationaalmsfonds.nl
De collecteweek is van 18-23 
november.

Tijdens de Vaderdag-
actie van De 
MooiLaarbeekKrant
won Piet Swinkels een 
waardebon van de 
Formido t.w.v. 15 euro. 
Naast Piet waren er nog 
drie gelukkige winnaars. 
Zij mochten genieten 
van een mooi bierpakket 
van de Jumbo, een 
cadeaubon t.w.v. 15 
euro van De Concurrent 
of van een ‘Mexx Pure 
for men’-cadeauset van 
€20,00 van Jo Ceelen.

Collectanten gevraagd voor MS

Piet en Anke Swinkels winnaar Vaderdag-actie Formido

info@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media 

Grafisch ontwerp

Websites

Ben Swinkels voor het oude gemeentehuis van Lieshout. 
De reden waarom hij de politiek inging. 

info@coverhoeven.nlinfo@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media 

Grafisch ontwerp

Websites

Anke Swinkels haalt haar waardebon op bij de Formido
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Mariabasisschool haalt €1.800,-  op 
voor Stichting GUUS
Lieshout – Voor de Stichting Guus 
hield de Mariabasisschool een 
sponsorloop. De kinderen haalden 
hiermee in totaal €1.800,- op voor 
de stichting.

Hoewel de sponsorloop op een 
regenachtige dag plaatsvond, 
zetten toch alle kinderen hun 
beste beentje voort. Om een 
mooi bedrag bij elkaar te krijgen 
voor Stichting Guus liepen alle 
leerlingen mee.  Het resultaat mag 
er wezen. 

De kinderen zijn aan de slag 

gegaan voor Rens Verbakel, zodat 
hij begin 2014 dolfijntherapie 
kan gaan volgen. Xaviër de Wit, 
directeur van de Mariabasisschool, 
heeft op maandag 24 juni de 
cheque overhandigd aan de 
initiatiefnemers van Stichting 
Guus.

Stichting Guus is er voor 
kinderen met een significante 
ontwikkelingsachterstand. De 
organisatie probeert te helpen bij 
de ontwikkeling van deze kinderen 
door hen toegang te geven tot 
hulpmiddelen en/of therapie.

Jolanda van
Erp – Aalders

Voetreflexmassage
Op een natuurlijke manier terug naar je gevoel

Pater Becanusstraat 67
Beek en Donk
0492-464929
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Wilt u ook iemand op een 
unieke manier feliciteren, 
bedanken, succes wensen 
of iets dergelijks? Doe dit 
dan met een felicitatie in De 
MooiLaarbeekKrant! Naar 
uw eigen wens maken wij de 
advertentie op. Een reguliere 
felicitatie (53 x 53 mm) kost 
u €19,95. Wilt u een maatje 
groter (109 x 53 mm)? Dan kost 
u dit €29,95. Als u interesse 
heeft of meer informatie 
wilt, kunt u contact met ons 
opnemen door te mailen naar 
info@mooilaarbeek.nl of te 
bellen naar 0492-832182. 

Hallo allemaal,

Hier is dan mijn eerste verhaal voor 
de rubriek ‘Luchtpost’. Ik zal mezelf 
eerst even gauw voorstellen. Ik ben 
Amy Verhoeven, ik woonde in Beek 
en Donk sinds 1994 en in Aarle-
Rixtel sinds 2004. Toen ik 9 (1997) 
was, ben ik begonnen bij O&U op 
trompet. En toen ik 15 was begon ik 
bij het carnavalskapel Nummerke 3.  
En nu, sinds 2012, woon ik in Zuid-
Afrika. 

Wie droomt er nou niet van een 
leven in de natuur met allemaal 
wilde dieren om je heen en (bijna) 
elke dag lekker weer? De meeste 
blijven dromen… maar ik woon en 
werk toch al iets meer dan  een  jaar 
midden in de bush in Hoedspruit in 
Zuid Afrika. Hoedspruit ligt aan de 
rand van het Kruger National Park 
en is heel erg centraal voor een hoop 
toeristische attracties. We hebben hier 
de natuur, de dieren en de Drakens 
bergen met de Blyde River Canyon. 
Dit is de 3de grootste Canyon in de 
wereld en de 1ste grootste groene 
Canyon.  Het weer hier in de zomer 

(november-februari) kan wel tot 45 
graden oplopen en in de winter (mei-
augustus) is het heerlijk weer, rond 
de 20-25 graden overdag en in de 
nacht wordt het dan lekker koud tot 
minimaal ongeveer 5 graden. Moet 
zeggen dat het dan wel erg koud 
aanvoelt hoor want de temperatuur 
kan in 1 uur wel zo’n 10 graden 
dalen. Maar in de winter hebben we 
geen regen, dit is onze droge periode.

Waarvoor ik hier naar Zuid Afrika 
gekomen ben, is omdat ik de eerste 
keer dat ik hier was in 2010 meteen 
verliefd was op het land. Ik voel me 
erg thuis in deze natuur met deze 
grote diversiteit van dieren. Wist je 
dat Zuid Afrika de grootste diversiteit 
in dieren heeft?

Ik ben begonnen op een lodge 
als assistent manager en natuur 
gids (ranger), Dit was echt mijn 
droombaan en heb hier echt een 
hele goede tijd gehad. Maar helaas 
was deze lodge eind januari 2013 
gesloten. 

Al snel had ik weer een andere baan 
gevonden. Deze keer alleen als 
assistent manager. Dit houdt in dat 
ik de emails doe, boekingen maak, 
kamers check, de gasten vermaak, 
mensen aanstuur etc. Het is erg goed 
om hier ervaring in te krijgen, het is 
niet echt wat ik wil maar het zal ook 
zeker in de toekomst goed van pas 
komen. 

Ik ga zeker weer terug de bush in als 
een natuur gids want daar ligt mijn 
droom. Momenteel heb ik alleen mijn 
gidsen certificaat voor level 1 en dan 
is het moeilijk om een baan te vinden. 
Maar naast mijn werk nu studeer ik 
zelf voor level 2. Wanneer ik mijn 
level 2 heb ga ik weer werken als gids. 
Misschien wel weer als combinatie 
met assistent manager. Het is 
namelijk toch wel erg leuk om een 

mailtje binnen te krijgen met vragen, 
dan de boeking te doen en dat je 
dan deze mensen ook echt een Zuid 
Afrikaanse Safari geeft. Het voelt dan 
alsof je ze eigenlijk al een beetje kent 
voordat ze komen. 

Zo…dit was dan mijn eerste luchtpost. 
Het was lastig om iets te schrijven. Ik 
wilde heel veel kwijt. Ik dacht ik leg 
eerst kort uit wie ik ben en wat ik nou 
eigenlijk doe. De volgende keer ga ik 
dieper in op hoe mijn leven hier is wat 
het eigenlijk inhoudt om een gids te 
zijn.

Heel veel liefs! Amy

Luch
tpo

st

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

in dieren heeft?

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

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

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

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

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................
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Sjors & Jim

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Burn-out, depressie, angst, rouw, 
relatieproblemen, of...? Bel voor 
een afspraak of meer informatie 
vrijblijvend naar: 06-13071432 of 
mail naar: sandra.vanrooij@hotmail.
com. NU GRATIS consulten!

Mercedes 190 Diesel. Bouwjaar: 
1986. 2e eigenaar. Tel: 
06-29507138

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

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

Op donderdag 20 juli is een 
telefoon verloren geraakt op een 
schoolfeest bij Time Out in Gemert. 
Het gaat om een Samsung Galaxy 
SIII mini. Wie meer weet over 
waar deze telefoon is, kan contact 
opnemen via tel. 0499-422339 of 
bij geen gehoor via 0499-422914. 

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

RISERO Rioolservice voor al uw 
ontstoppingen en renovaties van uw 
riolering en putten. Reinigen dakgoten, 
renovatie en aanleg riolering. Willy van 
der Rijt Tel: 0413-206181 / Mob: 06-
10025295 www.risero.nl

Een bedelarmbandje gevonden in 
de Raagtenstraat in Beek en Donk. 
Af te halen via tel: 0614587231

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

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

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

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

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

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

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

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

Te koop gevraagd: (klassieke) 
stalen racefi etsen/koersfi etsen, 
staat of merk niet allerbelangrijkst, 
tevens onderdelen gezocht. 
06-19421860 , f.elzen@hotmail.nl

Gratis af te halen een zogenaamd 
“bolletje” van Apple. Een complete 
computer.  Voor informatie bel 
0654783939

AANGEBODEN

VERLOREN

VERMIST

GEVONDEN

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Pr ofi ciat 

Femke Bliekendaal
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KOEN & ANNEMARIE
SCHRAMA - VAN DEN AKKER
LELIESTRAAT 14 BEEK EN DONK

19 juni 2013

LANGS DEZE WEG WILLEN WIJ 
ONZE KINDEREN, FAMILIE, 
BUURTBEWONERS, VRIENDEN 
EN BEKENDEN HEEL 
HARTELIJK DANKEN VOOR DE 
VELE FELICITATIES, BLOEMEN 
EN KAARTEN DIE WE 
MOMOCHTEN ONTVANGEN 
VANWEGE ONZE GOUDEN 
BRUILOFT

TOOS EN LEO LANGSTRAAT

Zoon van 
Jurgen Lentjes & Debbie Smeets

Blauwe schutplein 15  -  Aarle-Rixtel 

HARM
VEREIJKEN

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

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

Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning Beemdkant 19 
Lieshout
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend in het kader 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens te zijn 
vergunning te verlenen aan de heer 
A. Donkers voor het veranderen van 
de bestaande inrichting of de werking 
daarvan, gelegen aan de Beemdkant 
19 in Lieshout. De wijziging omvat de 
onderdelen bouwen en milieu.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende 
stukken liggen vanaf maandag 24 juni 
2013 gedurende 6 weken ter inzage 
bij de pijler Burgers en Bedrijven in het 
gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst 

kan een mondelinge toelichting op de 
stukken worden gegeven. Bovendien 
kunt u telefonisch in-formatie inwinnen 
onder nummer 0492 469867 voor het 
onderdeel milieu.
Gedurende de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden schriftelijk of 
mondeling hun zienswijzen kenbaar 
maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan burgemeester en wethouders 
van Laar-beek, Postbus 190, 5740 AD 
Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen 
kunnen naar voren worden gebracht bij de 
afdeling Burgers en Bedrijven. Hiervoor 
wordt een hoorzitting georganiseerd na 
telefo-nische afspraak met de heer J. van 
den Eijnde. Als u zienswijzen inbrengt, 
kunt u verzoeken om uw persoonlijke 
gegevens niet bekend te maken.

In 2007 is de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Deze 
wet regelt dat mensen ondersteuning 
kunnen krijgen, zodat zij mee kunnen 
doen aan de maatschappij. Gemeenten 
voeren de wet uit. De Wmo stelt ook 
dat de gemeente actief burgers moet 
betrekken bij de ontwikkeling van het 
beleid op dit terrein. In Laarbeek is in 
2010 een Wmo-Raad geïnstalleerd die 
de gemeente gevraagd en ongevraagd 
adviseert over allerlei zaken die met de 
Wmo te maken hebben. 

Waar gaat de Wmo over?
De term Wmo zal de meeste mensen 
niet zoveel zeggen. Bij de Wmo 
kunt u denken aan taken zoals 
opvoedingsondersteuning, het 
ondersteunen van mantelzorgers en 
vrijwilligers, het bieden van individuele 
voorzieningen zoals een scootmobiel 
of huishoudelijke hulp, maar ook het 
bevorderen van de leefbaarheid in de 
kernen behoort tot deze taken. In het 
gemeentelijke beleid legt de gemeente 
vast wat zij wil bereiken, hoe zij dit denkt 
te realiseren en wie ze daarvoor nodig 
heeft. Een groot deel van de uitvoerende 
werkzaamheden wordt niet door de 
gemeente zelf uitgevoerd, maar door 
organisaties zoals het maatschappelijk 
werk, de welzijnsorganisatie en 
vrijwilligersorganisaties. In de nabije 
toekomst krijgt de gemeente er nog meer 
taken bij. De gemeente is zich nu, samen 
met andere gemeenten in de Peelregio, 
aan het voorbereiden op deze nieuwe 
taken. De gemeente Laarbeek vindt het 
belangrijk dat haar beleid aansluit op 
dat wat inwoners in Laarbeek belangrijk 
vinden. Hierin vervult de Wmo-Raad een 
belangrijke rol. 

Wat kan de Wmo-Raad voor u doen?
De Wmo-Raad kijkt vanuit de bril 
van ‘de burger’ naar bijvoorbeeld 
beleidsstukken. Wat betekent dit beleid 
voor burgers in Laarbeek en is dit 
wenselijk en haalbaar? Tegelijkertijd 
ontvangen leden van de Wmo-Raad 
signalen van burgers over zaken die 
aandacht behoeven. De Wmo-Raad pikt 
deze signalen op, bespreekt deze in de 
vergadering. Zo nodig, brengt de Wmo-
Raad een advies uit aan het college van 
burgemeester en wethouders. 
De Wmo-Raad is ervan overtuigd dat 
zaken anders moeten. De wijze waarop 
de zorg nu in Nederland georganiseerd 
is, wordt onbetaalbaar. Het moet weer 
vanzelfsprekend worden dat mensen 
aandacht hebben voor elkaar, dat 
mensen elkaar iets durven vragen 
en dat mensen datgene voor elkaar 
doen, wat tot iemands mogelijkheden 
behoort. Op deze manier blijft 
professionele zorg die echt nodig is, 
toegankelijk voor iedereen. Dit is een 
grote verandering voor iedereen en niet 
van vandaag op morgen gerealiseerd. 
Het zal jaren duren, voordat ‘durf te 
vragen’ en ‘zorgen voor elkaar’ weer 
gemeengoed is. De Wmo-Raad overlegt 
met allerlei vrijwilligersorganisaties 

en professionele organisaties over de 
haalbaarheid van deze missie.

Contact met de Wmo-Raad
De Wmo-Raad bestaat op dit moment 
uit een platform en een werkgroep 
individuele voorzieningen. Samen 
vormen zij de Wmo-Raad. De Wmo-
Raad wordt voorgezeten door een 
onafhankelijk voorzitter, Wim van 
Hest. De leden van het Wmo-platform 
worden aangezocht via de dorpsraden 
in Laarbeek. De werkgroep individuele 
voorzieningen bestaat uit leden die 
op basis van hun deskundigheid en/
of betrokkenheid deelnemen. Op de 
gemeentelijke website vindt u onder 
Wonen en leven > Zorg en welzijn > 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) > Wmo-Raad meer informatie 
over de Wmo-Raad. Als u een signaal 
wilt afgeven aan de Wmo-Raad of iets 
wilt agenderen, dan kunt u zich wenden 
tot de ambtelijk ondersteuner van de 
Wmo-Raad, Rianne Schwillens. Zij is per 
mail bereikbaar op rianne.schwillens@
laarbeek.nl of telefonisch op nummer 
0492 469 788. 

Stichting WMO Platform Laarbeek
Sinds enige tijd is er in Laarbeek naast 
de Wmo-Raad een Stichting Wmo-
Platform Laarbeek actief. Dit is een 
zelfstandige stichting die zich richt op 
cliëntenparticipatie. Sinds de oprichting 
van deze stichting zijn er nogal wat 
vragen bij de gemeente en leden van de 
Wmo-Raad terecht gekomen over deze 
stichting. De verwarring ontstaat voor 
een deel doordat een onderdeel van de 
Wmo-Raad ook wordt aangeduid met 
Wmo-platform. 

De Wmo-Raad Laarbeek is een 
door burgemeester en wethouders 
aangewezen adviesorgaan van de 
gemeente. Stichting WMP Platform 
Laarbeek is dit niet. Via de Wmo-Raad 
Laarbeek geeft de gemeente Laarbeek 
invulling aan de wettelijke verplichting 
om burgers actief te betrekken bij beleid 
op het terrein van de maatschappelijke 
ondersteuning. De gemeente legt 
beleidsstukken ter advisering voor 
aan de Wmo-Raad. Als de gemeente 
de adviezen van de Wmo-Raad niet 
overneemt, dan moet zij uitleggen 
(motiveren) waarom zij de adviezen 
niet overneemt. Daarnaast voorziet de 
gemeente de Wmo-Raad van de nodige 
informatie, om advies uit te kunnen 
brengen. De Wmo-Raad adviseert ook 
op eigen initiatief, ongevraagd. De 
gemeente en de Wmo-Raad hebben 
structureel overleg om elkaar op de 
hoogte te houden van lopende zaken 
en ontwikkelingen. Een dergelijke 
relatie heeft de gemeente niet met 
de Stichting Wmo Platform Laarbeek. 
Uiteraard kan iedereen, zo ook de 
Stichting Wmo Platform Laarbeek, 
het gemeentebestuur attenderen op 
zaken die aandacht behoeven en is de 
gemeente gehouden aan de wettelijke 
bepalingen.

De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken 
van alcoholhoudende drank aan M.A. Bies, Bosscheweg 15 in Aarle-Rixtel tijdens de 
Argentijnse tango avonden die zullen worden gehouden in de muziekkiosk aan de 
Kouwenberg in Aarle-Rixtel op de volgende data:

- Zaterdag 6 juli 2013 van 19.00 tot 24.00 uur
- Zaterdag 20 juli 2013 van 19.00 tot 24.00 uur
- Zondag 4 augustus 2013 van 15.00 tot 21.00 uur
- Zaterdag 10 augustus 2013 van 19.00 tot 24.00 uur
- Zaterdag 24 augustus 2013 van 19.00 tot 24.00 uur

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 t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek 
‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s (verzonden 17 juni 2013).

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften

Wabo

De Wmo-Raad Laarbeek is er ook voor u!

Drank- en Horecawet

Gemeente actueel

Kort Nieuws

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

Op vrijdag 28 juni komt burgemeester Ubachs aan het woord. 

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
- Feestelijke opening Zonnetij in Aarle-Rixtel
- Regioraad SRE op 26 juni 2013
- Gemeenteraadsvergadering 27 juni 2013
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Kijk ook een op juniwatermaand.nl voor alle activiteiten die de watermaand te 
bieden heeft.

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

Multifunctioneel 
Centrum De Dreef
De Duivenakker 76 
5735 JB Aarle-Rixtel
Tel: 0492-382149
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Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende vergunning 
te hebben ver-leend.
-  Aan Stichting Stroizak voor een stroizakkenfist op zaterdag 24 augustus 2013 van 
19.00 tot 1.00 uur en op zondag 25 augustus 2013 van 12.00 tot 19.00 uur op een 
terrein gelegen in Beek en donk aan de Bosscheweg nabij de rotonde (verzonden 18 
juni 2013).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit 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.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern              Ingediend d.d.     Werkomschrijving
Heieindseweg 20z Mariahout             03-05-2013 bouw mantelzorgwoning
Hermelijnstraat 100 Beek en Donk      10-06-2013 bouwen schuilhut

Aangevraagde sloopmelding
Locatie  Kern Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Rooijseweg 12a  Mariahout 12-06-2013        verwijderen asbest
Past. vd Heuvelstraat 22-24 Aarle-Rixtel 12-06-2013        renoveren dak

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

Gemeentenieuws

Verleende vergunning Aanvragen omgevingsvergunning

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern    Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Crommenacker 3 Lieshout    vergroten woning bouwen 13-06-2013
Mariastraat 54 Mariahout    vervangen pinbox bouwen 13-06-2013
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale 
telefoonnummer 0492 469 700.

Verleende omgevingsvergunningen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Vorige week donderdag hebben we 
als raad de kadernota besproken. 
Ook wij, van Algemeen Belang 
Laarbeek, hebben onze zienswijze 
op de kadernota gegeven. We willen 
graag wat punten aangeven die onze 
aandacht hebben gekregen tijdens de 
bespreking van de kadernota 2014.
Wat we bijvoorbeeld heel belangrijk 
vinden is dat de veiligheid, iets 
waarmee we goed scoren, toch extra 
aandacht nodig heeft. Het aantal 
inbraken in Laarbeek geeft namelijk 
een ander beeld. Aansluitend hieraan 
hebben we aandacht gevraagd voor 
de buurtbrigadier. Er zijn veel mensen 
die de buurtbrigadier niet kennen 
terwijl hij/zij het aanspreekpunt is 
voor de burger. Ook andersom heeft 
de buurtbrigadier uw hulp nodig, 
hoe meer oren en ogen hoe meer 
informatie er binnen komt. Zowel 
de Vierbinden als de Dorpsraden 
proberen de buurtbrigadier onder de 
aandacht te brengen maar er worden 
nog niet genoeg mensen bereikt. 
Dus een punt van aandacht voor de 
portefeuillehouder, de burgemeester. 
Hij heeft aangegeven het mee 
te nemen in zijn overleg met de 
politie. De zorg heeft natuurlijk ook 
onze aandacht gekregen tijdens de 
bespreking van de kadernota. Door 
te gaan samenwerken met andere 
gemeenten willen we de zorg op een 
goede en verantwoorde manier gaan 
inpassen. Er komt wel veel op ons af 
want we moeten voor veel minder 
geld deze zorg gaan aanbieden. 
Het is dus belangrijk dat we gaan 
denken in kansen. Door voor elkaar 
klaar te staan vangen we al een 
groot gedeelte van deze zorg op. 
Verder hebben we aangegeven dat 
wij als ABL blij zijn dat de gemeente 
zich inspant om cultuurhistorische- 
en landschappelijke waarde in het 
buitengebied te behouden en te 
bevorderen. We zijn ervan overtuigd 
dat natuurontwikkeling bijdraagt 
tot een prettiger leefklimaat voor de 
burger.
De Wilhelminavariant kwam nog 
even ter sprake. We zullen scherp 
moeten blijven en alle informatie die 
we krijgen over deze weg omzetten 
naar een goede oplossing die voor 
heel Laarbeek aanvaardbaar is. Voor 
ons zou Laarbeek geen Laarbeek meer 
zijn als door een bovengrondse weg 
Aarle-Rixtel wordt afgesneden van de 
rest van Laarbeek. Dit zijn maar een 
paar voorbeelden van onze zienswijze. 
Wilt u meedenken? Dan kunt u altijd 
komen luisteren en meepraten tijdens 
onze vergaderingen. Graag tot dan!

Namens Algemeen Belang Laarbeek. 
Bert Klessens, Monika Slaets en 
Christian van den Berg

De Zeepkist 

Aangepaste dienstregeling buurtbus Laarbeek – Helmond
Laarbeek - Voor een betere 
aansluiting met de sneldiensten 
121 en 122 bij de Bavariahalte is 
de dienstregeling van de buurtbus 
aangepast. Voor het optimaal 
functioneren van de buurtbus 
(lijn 461) is het belangrijk dat de 
gebruikers binnen een redelijke tijd 
kunnen overstappen op de grote 
buslijnen bij de OV-knooppunten.

De halte bij de Bavaria-rotonde is 
zo’n knooppunt. Door de nieuwe 
aangepaste dienstregeling komt 
er nu een duidelijke verbetering. 
Voor reizigers die gebruik maken 
van OV richting Eindhoven is er nu 
een alternatief voor de fiets, om de 
halte bij Bavaria tijdig te bereiken. 
Als men gebruik maakt van een OV-
Chipkaart en men stapt over binnen 
35 minuten dan hoeft niet opnieuw 
het instaptarief betaald te worden. 
Bij het inchecken in de grote lijnbus 
krijgt men dan de melding ‘overstap’. 
Nu is dat ook al als men overstapt 
van de grote lijnbus op de buurtbus. 
De aangepaste dienstregeling is te 
vinden op www.buurtbuslaarbeek.
nl Maar ook op de website van 
Hermes onder buurtbuslijn 461 
www.hermes.nl.

Aangepaste DR lijn 461 ingaande 24 juni 2013

Beek en Donk - Mariahout - Helmond Ziekenhuis

Beek en Donk, Gemeentehuis 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07
Mariahout, Oranjeplein 7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16
Lieshout, Heuvel 7:21 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
Lieshout, Bavaria 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23
Lijn 121 rg Eindhoven                     V 7:27 8:27 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31
Lijn 121 rg Uden                              V 7:29 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:28 16:27 17:27
Aarle Rixtel, Bosscheweg 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
Helmond, Ziekenhuis (hoofding.) 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33

Helmond Ziekenhuis - Mariahout - Beek en Donk

Helmond, Ziekenhuis (hoofding.) 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34
Aarle Rixtel, Bosscheweg 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
Lijn 121/122 uit Gemert/Uden           A 7:37 8:39 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31
Lijn 121/122 uit Eindhoven                A 7:29 8:29 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:41 16:36 17:36
Lieshout, Bavaria 7:44 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
Lieshout, Heuvel 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46
Mariahout, Oranjeplein 7:51 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51
Beek en Donk, Gemeentehuis 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

 

Prijsvraag buurtbus tijdens Braderie Mariahout 80
Mariahout - Tijdens de braderie van Mariahout 80 
waagden 78 deelnemers een gokje door te raden 
hoeveel passagiers de buurtbus heeft vervoerd 
voor de lijndienst in de periode van maandag 4 
maart t/m vrijdag 29 maart. 

Het waren precies 20 rijdagen (de buurtbus rijdt 
niet op zaterdag en op zon- en feestdagen). Het te 
rijden traject loopt van het gemeentehuis in Beek 
en Donk via Mariahout, Lieshout en Aarle-Rixtel 
naar het ziekenhuis in Helmond. 
De buurtbus rijdt 11 x per dag heen en terug. Het 
geregistreerde aantal passagiers in deze periode 
was 285.
Eerste prijswinnaar met een aantal van 279 was 
Dhr. A van der Laar uit Mariahout.  (OV-chipkaart 
met saldo van € 20,-). Tweede prijswinnaar met 
een aantal van 293 was Dhr. J. van den Heuvel uit 
Mariahout. (OV-chipkaart met saldo van (€ 10,-). 
Derde prijswinnaar met een aantal van 271 was 
Mevr. A. Verhoeven uit Beek en Donk
(OV-chipkaart). 

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

Harry de Groof, uiterst rechts op de foto (voorzitter), overhandigde namens het bestuur een 
OV-chipkaart aan de winnaar Ad v/d Laar (r) . Jan v/d Heuvel (l) won de tweede prijs en Annie 
Verhoeven (m) was de winnares van de derde prijs. Ook zij kregen een OV-chipkaart.
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AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

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

Goed en betaalbaar onderhoud
voor alle merken.

De mooiste occasions

staan in Mariahout (Laarbeek)
voor de scherpste prijzen

Naam: Els Penninx
Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Aarle Rixtel
Opleiding: 
HBO Managment Toerisme

Wat houdt de studie in?
“Management Toerisme is een 
economische opleiding met de nadruk 
op het toerisme.
Ik heb de opleiding in drie jaar 
gevolgd in plaats van vier. Hiermee 
heb ik het eerste jaar van de 
opleiding over kunnen slaan. Tijdens 
de verkorte opleiding komt de 
aandacht meteen te liggen op de 
concept- en productontwikkeling in 
de citymarketing. Er wordt ook veel 
nadruk gelegd op online marketing en 
duurzaam toerisme. Ook de vakken 
marketing en financieel management 
komen terug tijdens de opleiding. In 
het tweede jaar heb ik de specialisatie 
attractieparken/hospitality/
accommodaties gekozen. Bij deze 
specialisatie is organisatiekunde en 
procesverbetering heel belangrijk. 
Tijdens de specialisatie hebben we 
een project gedaan voor de Efteling. 
Het project gaf ons de mogelijkheid 
om twee nieuwe attracties te 
ontwikkelen en procesverbeteringen 
voor de nieuwe attractie Aquanura 
op te stellen. Daarnaast komt onder 
andere de wachtrijproblematiek naar 
voren. In het laatste jaar heb ik de 
minor imagineering gevolgd. Hierbij 
draait het opnieuw om concept- en 
productontwikkeling. Daarnaast geeft 
de opleiding de mogelijkheid om vele 
talen te leren.”

Wat vind je er leuk aan en wat is 
minder leuk?
“Het minder leuke aan de opleiding 
is het feit dat je de opleiding in drie 
jaar doet en hierdoor heb je extra veel 
vakken in een blok en ligt de druk nogal 
hoog. Het leuke aan de opleiding is 
de diversiteit op school. Er is ieder jaar 
een verplichte studiereis. Het eerste 
jaar was deze naar Engeland en het 
tweede jaar ben ik naar verschillende 
attractieparken in Europa geweest. De 
vakken met betrekking tot concept- 
en productontwikkeling heb ik het 
allerleukst gevonden. Daarnaast heb 
ik de specialisatie erg leuk gevonden. 
In het tweede leerjaar heb ik voor de 
vrije studieruimte op de vakantiebeurs 
gestaan voor Griekenland,dit is een 
ontzettend leuke ervaring geweest. 
De taalvakken waren heel leuk om te 
volgen en leerzaam.”

Wil je hierna gaan werken of ga je 
verder leren?
“Ik ga na deze opleiding werken. 
Deze HBO opleiding was voor mij al 
een vervolgopleiding en daarmee ga 
ik nu graag het werkveld in. Dit kan 
in Nederland zijn, maar er is ook de 
mogelijkheid om naar het buitenland 
te gaan.”

Mooi Jong in het Vak

Wellness-studio BasicFlow opent haar 
deuren in Aarle-Rixtel op 3 juli!
Aarle-Rixtel - Aan de Havenweg 2 openen 
Sabine Kuijpers en Maartje Pellegrino een 
kleinschalige wellness-studio voor vrouwen. 
Hier kun je alleen of met vriendinnen 
terecht voor yoga/bewegingslessen, 
massages, schoonheidsbehandelingen en 
verwenarrangementen.

“Wat wij willen bereiken is dat vrouwen 
bewuster en gezonder leven, maar bovenal 
genieten van iedere dag. Onze diensten zijn 
hier ook op gericht. Je hoofd leeg maken met 
een actieve yogales of wegdromen tijdens een 
massage, een bezoek bij ons is een welkome 
verfrissing voor lichaam en geest”, aldus de 
eigenaressen.
 
De keuze voor kleinschaligheid heeft volgens 
de twee alles te maken met de persoonlijke 
aandacht die zij in hun activiteiten leggen. 
“Door de kleinschaligheid houden we oog 
voor iedere vrouw. Of dit nu in een yogales is 
(max.15 pers.) of een schoonheidsbehandeling: 
persoonlijke aandacht staat bij BasicFlow hoog 
in het vaandel.”

De officiële opening en tevens open dag vindt 
plaats op zondag 8 september.
Maak op deze dag kennis met de kracht van 
BasicFlow en geniet gratis van een heerlijke 
verse smoothie! Neem dit artikel mee en de 
smoothie wordt geserveerd na de eerste 
behandeling!

Wil je meer informatie of een afspraak 
maken? Neem een kijkje op de website: www.
basicflow.nl. Iedereen is van harte welkom. 

Mogelijke drugsdealer aangehouden

Vrijwilligers gezocht voor diverse organisaties

Stichting Muziek Opleiding van Harmonie O&U kijkt 
terug op een goed jaar

KBO Lieshout houdt kienavond 

Aarle-Rixtel - De politie hield 
vrijdagmiddag rond 14.45 uur een 
46-jarige man in zijn woning in Aarle-
Rixtel aan op verdenking van handel 
in drugs. 

Bij de politie was informatie 
binnengekomen dat vanuit het huis in 
drugs gehandeld zou worden. Aan de 

hand van die informatie heeft de politie 
verder onderzoek verricht en dat leidde 
vrijdagmiddag tot een bezoek aan het 
pand. In de woning troffen agenten 
een nog onbekende hoeveelheid 
harddrugs aan, vermoedelijk speed. 
De aanwezige bewoner is daarop 
aangehouden en wordt in verzekering 
gesteld voor verder onderzoek.

Laarbeek - ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek zoekt 
vrijwilligers op verschillende 
gebieden.

Gastvrouwen/gastheren Zonnetij
Wooncomplex Zonnetij in Aarle-
Rixtel is op zoek naar gastvrouwen/
gastheren die mensen te woord willen 
staan en begeleiden, koffiezetten en 
schenken, klaarzetten en opruimen 
van benodigde materialen. De 
werktijden zijn dagelijks van 9.00 
tot 11.00 en van 14.00 tot 16.00 
uur. Vooral op zaterdag en zondag 
zijn er nog vrijwilligers nodig. ’s 
Avonds werken is ook mogelijk op 
dinsdag en donderdag van 19.00 
tot 22.00 uur.

Gastvrouwen/gastheren De 
Laarbikker
Wijkrestaurant de Laarbikker in 

de ontmoetingsruimte van de 
Waterpoort in Beek en Donk is op 
zoek naar gastvrouwen/gastheren. 
De taken zijn voorbereidingen 
treffen in de keuken, helpen met 
het bereiden van de maaltijden 
en hulp bieden bij de bediening 
en de kassa. Werktijden zijn op 
donderdag van 16.30 tot 20.00 
uur. Het wijkrestaurant zoek ook 
nog kookvrijwilligers die samen met 
andere vrijwilligers verse 3-gangen 
maaltijden willen bereiden. Enige 
ervaring met koken is gewenst. 
Werktijden zijn op woensdag en/of 
donderdag van 16.30 tot 20.00 uur.

Maatjes gezocht 
Voor het maatjesproject wordt 
een muziekmaatje gezocht voor 
een 85-jarige man uit Lieshout om 
samen met hem muziek te maken 
en/of een spel te spelen.

Voor een 32-jarige vrouw uit 
Laarbeek van Somalische afkomst is 
het maatjesproject op zoek naar een 
maatje die er met haar op uit gaat. 
Dit houdt in, koffie drinken, een 
wandeling maken, het Dorpshuis 
bezoeken, en vooral gezellig praten 
met elkaar, zodat zij de Nederlandse 
taal goed kan oefenen.

Meer informatie 
Voor meer informatie over 
vrijwilligersvacatures, graag contact 
opnemen met: ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek, 
Otterweg 27, 5741 BC Beek en 
Donk. Tel. 0492-328 807 of mail 
naar: vrijwilligerswerk@vierbinden.
nl De vacatures zijn ook te bekijken 
op www.vierbinden.nl of te vinden 
in de vacaturemappen van de 
dorpsservicepunten.

Beek en Donk - Vorige maand 
vond in Muziekcentrum ’t Anker 
de diploma-uitreiking plaats 
voor de leerlingen die hun 
muziekexamen behaald hadden, 
zowel theorie als praktijk. 
Deze avond werd opgeluisterd 
door het leerlingenorkest, het 
jeugdorkest en enkele solisten. De 
avond werd goed bezocht door 
belangstellenden.
 
Een week later waren de jongste 
leerlingen aan de beurt. De 
blokfluitleerlingen, die nu één of 
twee jaar les hebben, lieten aan 
ouders en andere familieleden 
horen wat ze al kunnen spelen. 
Voor sommigen was dit na het 

Nieuwjaarsconcert de tweede keer 
dat ze op het podium stonden.

Eén voor één speelden ze een stukje 
alleen en daarna was het beurt aan 
twee groepen om samen met hun 
docent nog iets te laten horen. Alle 
leerlingen kregen een certificaat 
voor de blokfluitlessen die zij hebben 
gehad. Omdat enkele leerlingen nu 
toe zijn aan doorstromen naar een 
ander instrument, was deze avond 
tevens het moment om een ander 
instrument te voelen, aan te raken én 
te proberen. Velen van hen hebben 
inmiddels een proefles afgesproken, 
zodat ze na de vakantie kunnen 
starten met klarinet, trompet of 
hoorn.

Het muziekschooljaar wordt 
echt afgesloten met het jaarlijkse 
tuinconcert. Daar treden alle 
gelederen van harmonie O&U 
op: de blokfluitgroepjes, het 
leerlingenorkest, het jeugdorkest, 
de slagwerkgroepen en het groot 
orkest. Voor de leerlingen is dit een 
mooie gelegenheid om te zien wat 
er na blokfluit nog allemaal kan. 
Het tuinconcert vindt plaats in de 
Muziektuin op vrijdag 28 juni.

Na de zomervakantie start de 
Stichting Muziek Opleiding (SMO) 
weer met nieuwe blokfluitgroepen. 
Aanmelden hiervoor kan via 
opleiding@oenu.nl.

Lieshout – De seniorenvereniging KBO 
Lieshout houdt op vrijdag 28 juni weer haar 
kienavond. Deze wordt gehouden in de grote 
zaal van het Dorpshuis.

Als het kienen afgelopen is, volgt er nog een 
loterij met als hoofdprijs een wok- en fonduestel, 

compleet met kookboek en ingrediënten. In 
afwijking van wat eerder is gepubliceerd gaan 
de kienavonden dit jaar in de zomervakantie 
maar gedeeltelijk door. Op de dinsdagen 23 en 
30 juli en op dinsdag 6 augustus is er kienen in 
het Dorpshuis. De kienavonden beginnen steeds 
op 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.00 uur.

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden

Praktijk Annemie voor voetverzorging en massages
Pedicure 
Ontspanningsmassage 
Chinflex®voet/beenmassage 
Sabaaydi kruidenstempelmassage
Thaise voetmassage 

Ook leuk om cadeau te geven

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

Lid:
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Mooi WiSH
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MooiLaarbeekkkkrraanntt

De vrijwilligers van WiSH Outdoor in de spotlights

De grootste familie van Laarbeek

Ben Habraken, 58 jaar, Beek en Donk

“Ik ben een manusje van alles op het 
terrein. In het dagelijks leven werk ik als 
onderhoudsmonteur. Ik liep ooit binnen 
bij het lassen en vond dat ze stonden te 
frotten. Ik wilde ze graag helpen en zo ben 
ik erin gegroeid. Ik vind alles leuk bij de 
opbouw van Wish en ben op diverse fronten 
inzetbaar. Tijdens Wish ben ik op zaterdag 
facilitair medewerker. Op zondag? Dan 
maak ik mijn consumptiebonnen op! En oh 
ja,  ‘k houw ok nog de jûng  in de gate.”

Collin Rovers, 41 jaar, Beek en Donk

“Ik ben verantwoordelijk voor het 
grote podium. In het dagelijkse leven 
hang ik deuren. Tijdens de Jeugd 
Olympische Spelen hielp ik mee met het 
podiumbouwen. De jongens van WiSH 
vroegen mij toen om hun team te komen 
versterken. Ik vind hier eigenlijk alles leuk. 
Het is een totaal andere wereld als de 
normale. Ik heb nu twee weken vakantie 
om mee te bouwen. Tijdens WiSH ben ik 
voornamelijk backstage aanwezig en help 
ik bij het oplossen van problemen.”

Miré van de Nieuwenhof, 22 jaar, Beek en Donk 

“Ik werk mee met de opbouw, zorg voor 
de promotie van het festival en help 
mee achter de bar. De promotie bestaat 
hoofdzakelijk uit posters ophangen en 
flyeren, bijvoorbeeld op scholen. In het 
dagelijkse leven werk ik als sportinstructrice 
en psycholoog. Via Bram Konings ben ik 
langzaam in het WiSH-gebeuren gerold. 
Werken bij Wish werkt verslavend. Ik heb 
nu vakantie, zodat ik mee kan helpen. 
Tijdens Wish vier ik feest!”

Roy van Bussel, 24 jaar, Lieshout

“Officieel ben ik elektricien, maar bij WiSH 
zet ik me op diverse fronten in. Ik bouw 
mee op, maar draai ook als DJ tijdens 
WiSH en begeleid dan mede de artiesten 
als stage-manager. Bram en Niels, vrienden 
van mij, vroegen mij om te draaien op het 
festival. Dit jaar wordt al mijn zevende 
keer. WiSH is echt het mooiste wat er is.”
 

Jeroen van de Graft, 28 jaar, Beek en Donk

“Zes jaar geleden vroeg Tim mij, omdat 
ik toen timmerman was. Nu heb ik een 
kantoorbaan en verkoop ik regenpakken. 
In januari beginnen we al met de 
voorbereidingen. Alles is superleuk. Samen 
ergens naartoe werken en dan de mensen 
uit hun dak zien gaan. Dat is geweldig. 
Tijdens het festival is mijn taak het 
begeleiden van artiesten.” 

Rob Renders, 25 jaar, Aarle-Rixtel

“Ik ben vrijwilliger tijdens de opbouw en 
stuur kleine projecten aan. Als bezoeker 
kwam ik naar WiSH Outdoor en vroeg 
toen of er nog hulp nodig was. Op die 
manier ben ik vrijwilliger geworden. 
Naast de opbouw treed ik ook op als 
hardstyle-artiest en presenteer ik me bij de 
wrapetastic. Ik studeer in Tilburg en moet 
daarvoor nog even een herkansing doen, 
maar daar krijg ik alle tijd voor. WiSH gaat 
in een roes voorbij. Maar de terugblik is 
ook heel vet!” 

Karel van Deurzen, 23 jaar, Beek en Donk

“Ik zet me op diverse gebieden in. Ik werk 
mee aan een stukje vormgeving, verzorg 
mee de communicatie en maak deel uit van 
het artiestenmanagement. Ik werk heel het 
jaar voor WiSH Outdoor. Daarnaast werk 
ik ook bij MooiLaarbeek, daar verzorg ik 
mee de opmaak van de krant. Drie jaar 
geleden liep ik stage bij WiSH en toen ben 
ik blijven hangen. Moe van de lange dagen 
word ik niet, ik leef op adrenaline. Door het 
superteam en de grote vriendengroep die 
is ontstaan, ben ook ik besmet geraakt met 
het WiSH-virus.”

Stephan Heijmans, 20 jaar, Lieshout

“In 2008 begon ik met de begeleiding 
van artiesten. Daarna ben ik mee gaan 
bouwen. Ik heb nu een stageperiode van 
een ½ jaar. Ik volg een opleiding podium 
& evenemententechniek. Ik specialiseer me 
daarbij vooral op licht en geluid. Ik ben op 
diverse fronten inzetbaar, maar houd me 
vooral bezig met de technische kant.  Het 
geeft een kik als WiSH goed verloopt en 
iedereen uit zijn dak gaat!”

Achthonderd vrijwilligers helpen mee om de 7e editie van WiSH Outdoor te vervaardigen tot een klapstuk. Tientallen van hen werken de maand voorafgaand bijna dag en nacht 
op het terrein om de podia en decor op tijd klaar te krijgen.  Waarom vrijwilligers hier zoveel tijd in steken? Het is een grote vriendengroep, de saamhorigheid, gezelligheid en 
met z’n allen voor heel veel mensen iets moois maken: het zijn veel gehoorde kreten.  Acht vrijwilligers van WiSH Outdoor aan het woord… 

Kijk op www.mooilaarbeek.nl voor de winnaar(s) van de ‘WiSH to the Max’-tickets! 
Vanaf vrijdag 12.00 uur is hierop de te vinden wie de gelukkigen zijn. 

Er zijn nog tickets voor het weekend (vrijdag tot en met zondag) en

 voor alleen zondag te koop! Ga snel naar www.wishoutdoor.com.



Donderdag 27 juni 201316 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi in de regio
China: dichterbij dan u denkt

‘Voor en Door Boerdonk’ pakt uit

Meubel-stunter: een bedrijf met passie voor meubels

Handelen met China is niet 
nieuw. Toch ondervinden veel 
ondernemingen vervelende barrières 
om deze stap te zetten. Onterecht. 
Compass Procurement heeft sinds kort 
een vestiging in Noord-Brabant die 
ondernemingen helpt zaken te doen 
met Chinese bedrijven.

Wie zijn wij? Compass Procurement 
biedt Nederlandse bedrijven de 
mogelijkheid om direct zaken te doen 
met toeleveranciers en producenten in 
China.
Met eigen vestigingen in Nederland 
en China heeft Compass Procurement 
al vele positieve resultaten bereikt 
op inkoopbudgetten. Dankzij 
de flexibiliteit en professionele 
inkoopervaring kan Compass bijna 
ieder bedrijf ondersteunen gedurende 
het China-inkoopproces. Compass 
voert elke stap van het inkoopproces 
met China gedegen uit: van het 
selecteren van een leverancier, 
kwaliteitscontroles, bedrijfs-audits tot 

en met de nazorg. Het uitgangspunt 
is neutraal te blijven, Compass koopt 
zelf niet in maar bemiddelt voor 
Nederlandse ondernemingen. En dit 
voor zowel eenvoudige als complexe 
producten.

Geen frustratie. Nederlandse 
ondernemingen raken gefrustreerd 
omdat na maanden van communiceren 
met leveranciers in China geen 
vooruitgang wordt geboekt. Door de 
voortdurende zoektocht voor bedrijven 
naar leveranciers kent Compass 
Procurement de juiste weg. China is 
immens groot, de business cultuur in 
China is anders dan hier en nagenoeg 
niemand spreekt er Engels. Niet 
verwonderlijk dat de stap om zaken te 
doen met dit land de ‘ver van mijn bed 
show’ betekent terwijl de voordelen 
zeker wel ingezien worden. Zelfs 
met de noodzakelijke invoerrechten 
en bijkomende heffingen kan 
handelen met China een aanzienlijke 
inkoopbesparing opleveren. Vooraf 

wordt bepaald wat de uiteindelijke  
inkoopwaarde is zonder voor 
verrassingen te komen staan.

Chinezen handelen met Chinezen. 
Het grootste risico is de onbekendheid 
met de Chinese markt. In de visie van 
Compass is het cruciaal om de inkoop 
en de productie te laten begeleiden 
door Chinezen. Op directieniveau 
wordt er door de handelspartners 
vrijwel alleen Chinees gesproken. 
Voor de Chinezen is Compass een 
Chinese partner, gevestigd in China. 
Voor de Nederlandse ondernemer een 
Nederlands inkoopbureau. Dat maakt 
de organisatie redelijk uniek en laat de 
wens van de Nederlandse ondernemer 
werkelijkheid worden; veilig en 
winstgevend zakendoen in China. 
Wanneer een onderneming zelf zijn 
handelspartner op locatie wil bezoeken 
verzorgt Compass Procurement de 
handelsreis inclusief noodzakelijke visa 
en binnenlandse vluchten.

Boerdonk - De stichting ‘Voor en 
Door Boerdonk’ houdt verschillende 
activiteiten in het weekend van 9, 10 
en 11 augustus. Nog nagenietend van 
de mooie vakantie kan iedereen die 
dat wil zijn resterende of opgedane 
nieuwe energie en zijn of haar 
vakantiebelevenissen dit weekend kwijt. 

Op vrijdagmiddag trappen de senioren af 
met een gezellige middag entertainment. 
Na de zeer geslaagde reünie is er weer 
volop ruimte om te buurten, luisteren, 
meezingen en vooral lachen met een 
zeer  leuke entertainster. Haar naam 
wordt ter zijner tijd bekendgemaakt. Alle 
55-plussers zijn van harte welkom, ook al 
woont men niet of niet meer in Boerdonk. 
In de avond verandert Boerdonk in een 
Wild West stadje. In de saloon klinkt 
vrolijke muziek, maar buiten staat de  
jeugd elkaar naar het leven tijdens diverse 
paintbal gevechten. Iedereen tussen 10 
en 15 jaar kan deelnemen en na afloop is 

er voor de overlevenden de mogelijkheid 
om te BBQ-en en te genieten van muziek. 

Op zaterdagmiddag is er traditioneel 
de zeskamp (Boerdonkse Spelen) voor 
de kinderen van de basisschool. Welk 
team zal dit jaar de winnaar worden? 
Zaterdagavond vindt de bekendmaking 
van de winnaars van Witte Gij Ut plaats. 
Dit gebeurt tijdens de feestavond die 
wordt opgeluisterd met live muziek 
van de band Random. Random is een 
jonge, ervaren en energieke coverband. 
Met nummers van o.a. Anouk, Guus 
Meeuwis, Queen, Pink, Linkin Park, Tina 
Turner, Jan Smit en Robbie Williams, is 
deze coverband van alle markten thuis. 
Mede door het veelzijdige en gevarieerde 
repertoire, dat constant voorzien is van 
de nieuwste muziek, weet Random 
elk publiek in zijn grip te krijgen. In no-
time staan mensen van jong tot oud te 
swingen op de dansvloer. Daar moet je 
dus bij zijn.

Op zondag is de familiedag. Behalve 
de spannende finale van het Jeu de 
Boules-toernooi zijn er voor de kinderen 
kermisattracties,  terwijl de volwassenen 
kunnen smullen van DE ROLLENDE 
KEUKENS. Genieten van een pilsje of 
ander drankje, ondertussen luisterend 
naar de live muziek van Ovation, die na 
haar optreden vorig jaar ook dit jaar weer 
graag van de partij is. Verder is er live-
muziek van een speciaal voor deze dag 
gevormde Boerdonks Band bestaande 
uit….. Ja dat is nog even een verrassing. 
Om mee te kunnen genieten van 
Random of de familiedag hoef je geen 
inwoner van Boerdonk te zijn. Boerdonk 
is zeer gastvrij en… Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd!

Voor iedereen die alles wil volgen, kijk 
op www.VoorendoorBoerdonk.nl of volg 
hen via facebook.

Sint-Oedenrode - Meubel-stunter is een 
bedrijf wat gespecialiseerd is in teakhouten 
meubelen en dan in de ruimste zin van het 
woord. U kunt er terecht voor alle soorten 
teakhouten meubelen welke rechtstreeks 
uit Indonesië worden geïmporteerd en 
veelal uit eigen fabriek. Hierdoor kunnen 
ze zeer goedkope prijzen hanteren, welke 
behoren tot de goedkoopste van Nederland.

Heel veel producten zijn te bezichtigen 
in de winkel aan de Eerschotsestraat en 
direct mee te nemen of te bezorgen door 
de bezorgdienst. U kunt ook voor dat ene 
speciale meubelstuk terecht wat u altijd 
al wilde hebben, maar niet kon vinden. 
Uw eigen meubels ontwerpen zonder 
dat u hier extra voor betaald. Hierbij kunt 
u denken aan tafels, stoelen, kasten etc. 
maar ook leveren ze complete teakhouten 
keukens, winkelinrichtingen, restaurants, 
café inrichtingen en nog veel meer. Tot de 
klantenkring behoort bv. ook Toverland 
in Sevenum, waarvoor ze al verschillende 
projecten hebben gerealiseerd. Hierbij 
kwam de klant met een bepaalde richtlijn, 
dat hebben ze zelf helemaal uitgewerkt en 
ontworpen en vervolgens geproduceerd. 
Verder levert Meubel-stunter als groothandel 
aan andere winkels en bedrijven.

Meubel-stunter wordt gerund door 
twee broers; Wim en Jos van Hoof. 
Laatstgenoemde heeft jarenlang in 
Indonesië gewoond en gewerkt en daar 

ook meubelfabrieken gerund. Jos van Hoof: 
“We bezitten in Indonesië een fabriek, waar 
we veel van onze producten produceren. 
Hiernaast hebben we vele leveranciers 
welke al jaren met ons samenwerken. Er is 
een compleet dorpje wat momenteel voor 
ons produceert. Dat is begonnen met één 
leverancier in dat dorpje en dit is langzaam 
uitgebreid tot dertig. Allemaal familie 
van elkaar. Zo kunnen ze bestaansrecht 
opbouwen. Wij plaatsten fabrieksgebouwen 
en hebben machines aangekocht door een 
gedeelte van onze opbrengst te investeren 
in de ontwikkeling. We vinden het belangrijk 
om de Indonesische bevolking hiermee 
te helpen en er op deze manier beiden 
voordeel uit te halen. Al het hout wat door 
ons gebruikt wordt, is oftewel gerecycled/
hergebruikt teakhout van oude gebouwen, 
bankjes en dergelijke of nieuw teakhout wat 

wordt aangekocht bij het Staatsbosbeheer 
(perhutani) van Indonesië en dus van 
plantages afkomstig is. Op deze manier 
zijn we altijd verzekerd van duurzaam 
verkregen hout.  Momenteel zijn we bezig 
met een nieuwe collectie meubelen welke 
vervaardigd wordt van oude vissersbootjes. 
Hierbij krijg je een hele mooie aparte 
uitstraling omdat dit hout echt doorleefd is 
en vele verschillende kleuren bevat. Kortom: 
de moeite waard om eens een kijkje te 
komen nemen. De koffie staat klaar.”

Openingstijden: di 12-18 uur, woensdag/
donderdag: 10-18 uur, vrijdag: 10-19 uur 
en zaterdag 9-17 uur. Meubel-stunter Sint 
Oedenrode, Eerschotsestraat 72e . Tel. 
0413 - 47 25 10 www.meubel-stunter.nl  
Infomeubelstunter@gmail.com

Advertorial

Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

0413 - 820990
Gratis parkeren!

De VETSTE  bios van  Nederland!
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“Onzichtbaar Opvallend”

Raagtenstraat 21   |   Beek en Donk    |   T: 0492-593400   |  www.casesupport.nl

• Telefoonservice op werkdagen  
  van 08:30 tot 17:30 uur;
• Doorschakelen van uw telefoon 
  wanneer het u uitkomt, ook per dag 
  op afroep;
• Zeer vriendelijke, professionele 
  telefonistes.

Nu één week telefoonservice 
gratis op proef bij afsluiten 

maandabonnement!

TOPDUELTOPDUEL

TOPDUELTOPDUEL

TOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUEL

Voetbalverenigingen 

In de nopjes 

Naam:    
Leeftijd:    
Woonplaats:
Welke voetbalvereniging:  
Aantal leden:    
Uw functie:
Hoe lang deze functie:
Hoe lang bij de vereniging: 

Voetbalt u zelf ook:

Welk team/klasse speelde/speelt u:
 

Hoe bent u bij de 
voetbalvereniging gekomen: 
 
Waarom is juist deze 
voetbalvereniging zo leuk:
 

Hoe gaat het onderling tussen de 
vier voetbalverenigingen: 

Wat is de sterkste kant van uw 
vereniging: 
 

Wat zou er beter kunnen binnen 
uw vereniging: 

Wilt u iets aan de andere 
verenigingen kwijt, zo ja wat: 

Michel Driessen                                                                         
56                                                                      
Aarle-Rixtel                                                                 
ASV’33                               
575                                                                
Voorzitter                                                                  
10 jaar vanaf 2003                                               
Ruim 40 jaar in twee perioden, 
tussendoor scheidsrechter geweest.                                  
Op moment niet, voorheen gespeeld 
in de selectie
Selectie uitkomend toen in de 4e 
klasse

Als jeugdspeler op 6/7 jarige 
leeftijd  

Dorpse vereniging, en het is “ons 
ASV’33”        

Heel goed

Saamhorigheid, verantwoordelijkheid, 
familiegevoel, gezelligheid.              

Werven van vrijwilligers, al mogen 
we zeker niet klagen, dit wordt toch 
elk jaar wel steeds moeilijker.

Op dezelfde voet doorgaan, de 
contacten en samenwerking is zeer 
goed   

Brechje Biemans                                                                          
39                                                                   
Beek en Donk                                                            
RKSV Sparta’25                           
1010 leden                                                         
Voorzitter                                                           
3,5 jaar                                           
3,5 jaar                            

Niet meer. In het verleden gevoetbald 
bij vv Venhorst
Damesteam

Via mijn vriend  
                           

Ik ervaar veel belangstelling voor elkaar. 
In mooie en moeilijke tijden kunnen veel 
mensen rekenen op interesse en steun 
van mensen uit de vereniging        

Op het veld over het algemeen een 
sportieve strijd om winst, buiten het veld 
zaken met elkaar delen en uitwisselen. 
Er is jaarlijks overleg tussen besturen

We krijgen complimenten over 
accommodatie en goede organisatie van 
de activiteiten. Ook staan we bekend 
om ons normen- en waardenbeleid   
              
Onze vrijwilligers zijn het belangrijkst. 
Er is bij mensen wel eens te weinig 
respect voor alles wat de vrijwilligers 
doen en voor de beslissingen die 
genomen worden 
   
Heel veel succes en sportiviteit in het 
nieuwe seizoen

Jeroen de Louw                                                          
41                                  
Mariahout                                   
v.v. Mariahout                        
430                             
Voorzitter                            
5 jaar                 
35 jaar           

ja

Eerst jeugdafdeling, daarna 18 jaar 
in het 1e. Ik speel nu nog steeds ( 3e 
elftal)
Aan de hand van mijn vader, die 
bracht me naar een training van de 
jeugd. Sindsdien ben ik lid
Sportiviteit en gezelligheid gaan hand 
in hand bij vv Mariahout

De onderlinge band is erg goed. We 
hebben jaarlijks een overleg samen 
alsmede met de gemeente. Er is 
sprake van een open sfeer en waar 
we kunnen, helpen we elkaar
De grote en zeer betrokken 
vrijwilligersschare

Er zijn altijd zaken te verbeteren maar 
het fundament van de club is erg 
goed. Zaken die te verbeteren zijn; 
we zijn kwetsbaar omdat sommige 
personen binnen de club een te 
zwaar takenpakket hebben
Veel succes  allemaal het komende 
voetbaljaar! Ik hoop van harte dat Eli 
weer snel 4e-klasser wordt

Nick Scheltens                                                                        
48                                                             
Lieshout
Rkvv ELI                                 
Circa 500                                                      
Voorzitter                                                  
Twee jaar en 23 jaar secretaris                                       
38                                

Ja

Veteranen van ElI

Als jongetje gaan voetballen                          

Goede balans tussen prestatie, 
gezelligheid. Sociale contacten. Een 
grote familie

Goede contacten tussen de 
vereniging zowel op bestuurlijk als 
sportief vlak

Respect voor de leden en vrijwilligers.

Aandacht voor opleiden van zowel 
kader als spelers

Succes in de competitie, wij komen 
weer terug!!

vlnr Michel Driessen, Brechje Biemans, Jeroen de Louw en Nick Scheltens

Heuvel 4, Gemert  
Tel: 0492-361912

www.kastanjehof.com

Papenhoef 21, Lieshout  0499-425360

Juni Gratis fietsverzekering 
aktie!

Gratis 3 jaar ENRA diefstal verzekering
bij aankoop van een nieuwe fiets! 

Gazelle                 Goldline                 Giant

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

          Koppelstraat 66    Beek en Donk 

Alle Royal Canin 
kattenbrokjes 

Grote zak met 20 liter 
klompvormende 
Kattenbakvulling

10 kilo kattenbrokjes20%
Kassakorting

5 kilo gemengd KONIJNENVOER 4,89

 7,95

15,-

20 kilo Hondenbrokken

Vijvervoer (sticks) per liter

19,50

0,50

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64
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De Bernadettestraat in Mariahout is genoemd naar Bernadette Sou-
birous, het eenvoudige Franse meisje waaraan Maria, tussen 11 fe-
bruari en 16 juli van het jaar 1858, verschillende keren is verschenen.
Bernadette werd in 1844 geboren in het Franse plaatsje Lourdes, als 
dochter van een molenaar. Kerkelijke instanties uit die tijd verklaar-
den, dat het inderdaad de Heilige Maagd Maria moet zijn geweest, 
die aan Bernadette is verschenen. De Heilige Maagd vroeg aan Ber-
nadette om een kapel te laten bouwen op de plaats van de verschij-
ningen. In 1864 werd een beeld geplaatst op die plaats en ook een 
kapel. Later werden er nog 3 basilieken gebouwd en groeide Lour-
des uit tot de bekende bedevaartplaats die het nu is. Bernadette trad 
in 1866 in, in  het klooster van Nevers. Zij stierf in 1879. Zij werd 
heilig verklaard in 1933.
Op 15 augustus 1932 werd te Ginderdoor, in de gemeente Lieshout 
de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes gesticht. Met grote in-
zet van de inwoners van het nieuwe dorp onder leiding van bouw-
pastoor Jacques van Eijndhoven, werd in die crisistijd in korte tijd 
een kerk gebouwd. Reeds op 10 juli 1933 was de kerk klaar en werd 
door Mgr. Diepen geconsacreerd. De naam Ginderdoor werd veran-
derd in Maria-Hout.
Pastoor van Eijndhoven, had bij zijn aanstelling als pastoor van Ma-
riahout aan Maria iets beloofd. Hij zou zo  snel mogelijk (nadat de 
kerk klaar was) er een Lourdesgrot bij laten bouwen. “Bij een kerk, 
die aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes is toegewijd, behoort ook 
een Lourdesgrot”, schreef de pastoor. Met de hulp van vele paro-
chianen loste hij zijn belofte aan Maria razendsnel in. Al op 30 mei 
1935 kon de grot worden ingezegend. 

Door Jac Babin

BERNADETTESTRAAT, MARIAHOUT

Het Straatnamen-abc

Heeft van ons een praktijkvoorbeeld 
tegoed. Piet en Marie hebben samen 
een bloeiend bedrijf opgebouwd. 
Helaas overlijdt Piet onverwachts. Wat 
nu? Naast het verlammende verdriet 
moeten er nu allerlei beslissingen 
genomen worden die niet kunnen 
wachten. Het voortbestaan van het 
bedrijf hangt ervan af.

Ondanks dat er een testament op de 
langstlevende is moeten de kinderen 
ook erfbelasting betalen over de 
vordering die zij op hun moeder 
krijgen. De nalatenschap van Piet is 
EUR 2.000.000 (de waarde van het 
bedrijf). Er moet maar liefst € 250.000 
erfbelasting worden betaald.

Hadden Piet en Marie hun huwelijkse 
voorwaarden goed laten afstemmen 
op hun testamenten én situatie, dan 
hadden zij er bijvoorbeeld een finaal 
verrekenbeding in laten opnemen, 
zodat er bij overlijden zou worden 
afgerekend alsof zij in gemeenschap 
van goederen gehuwd waren. 
De nalatenschap van Piet zou dan de 
helft van EUR 2.000.000 (de waarde 
van het bedrijf) zijn geweest en de te 
betalen erfbelasting € 175.000, een 
verschil van EUR 80.000!  

Maar het is nog steeds een enorm 
bedrag dat Marie moet betalen.  
Er blijven nog een flink aantal vragen 
liggen: 
- Heeft het bedrijf genoeg liquide 
middelen om de erfbelasting te betalen?
- Had de totaal te betalen erfbelasting 
nóg verder verlaagd kunnen worden? 
En zo ja, hoe dan? 
- Wie neemt de leiding over het bedrijf?
- Had een van de kinderen het bedrijf 
willen overnemen?

Annet en Roland van Gils van Successie 
in Bedrijf adviseren ondernemers over 
hun testamenten en bedrijfsvoering. 
Binnenkort gaan zij zich ook tot de 
particuliere markt richten met Mijn 
Testamentadvies
particuliere markt richten met Mijn 
Testamentadvies

Samen regelen nu het kan voor later

Mariahout – Met maar liefst 41 
leden ging de KBO Mariahout eten 
bij De Pelgrim op vrijdag 21 juni. 
Deze gezellige maaltijd begon met 
een heerlijke goed gevulde soep met 
verse groenten. 

Voor iedereen was er daarna 
gebraden varkenshaas met 2 
soorten saus. Dit werd aangevuld 
met gebakken aardappelen en friet 
met verschillende groente. Ook het 
nagerecht was heerlijk. Tijdens de 
maaltijd werd er gezellig gebuurt 
en een glaasje gedronken. Rond de 
klok van 8 ging iedereen tevreden 
en voldaan huiswaarts. Enkele leden 
dronken nog een kopje koffie na. De 
organisatie vond het al met al een 
geslaagde maaltijd. 

 

Beek en Donk – In het kader van 
Juni Watermaand houdt de stichting 
MuziektuinPodium een tweede 
Waterconcert bij de vijver van de 
Muziektuin op zondag 30 juni. 

Op deze middag treden vanaf de 
kiosk en het kleine podium bij het 

ParkPaviljoen enkele kapellen op. Om 
13:00 uur starten de Ekkermuzikanten 
de middag. Zij worden om 14:00 uur 
opgevolgd door de Coöperatieve 
Stoomafblaas Kapel. Zij worden om 
15:00 uur opgevolgd door Muzikale 
Aarle-Rixtel en Big Willy sluit de 
middag af om 16:00 uur. 

Iedereen kan gratis naar de optredens 
komen kijken en luisteren. Meer 
informatie over de optredende 
groepen en de overige concerten van 
dit seizoen zijn te vinden op  
www.muziektuinpodium.nl

Lieshout – Tijdens Koninginnedag 
op de Heuvel werd er een 
ballonnenwedstrijd gehouden.

De winnares werd de Lieshoutse Lise 
Migchels. Bijna 80 ballonnen gingen 
de lucht in en de ballon van Lise werd 
het verste meegevoerd door de wind. 
De ballon kwam helemaal in Velen 
in Duitsland terecht. Lise kreeg als 
uit handen van de voorzitter van het 
Oranjecomité een speelgoedstofzuiger 
cadeau.

Aarle-Rixtel – In de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij is de derde restaurantavond 
alweer achter de rug. De volgende avond 
is op dinsdag 9 juli.

Voor deze avond is inschrijven en 
reserveren gewenst. Dit kan tot donderdag 
4 juli 15:00 uur via het secretariaat van 
ViERBINDEN 0492-328800 of mail naar 
stichting@vierbinden.nl De gezamenlijke 
dineravonden vinden iedere 14 dagen 
plaats en worden steeds bekendgemaakt 
in dit blad. 
Voor 9 juli staat een vissaladebuffet op 
het programma. Het menu; zalmsalade, 
gevulde eitjes, gevulde tomaatjes, gerookte 
forel, gerookte makreel, Noorse garnalen 
en koude sausjes, in beslag gebakken 
lekkerbekje, rauwkostsalade en stokbrood 
met kruidenboter. Het nagerecht is 
een mousse van zomervruchten met 
slagroom. Dit allemaal voor een zacht 
prijsje. Iedereen, mits gereserveerd, is 
welkom vanaf 17:30 uur en het diner 
wordt geserveerd om 18:00 uur. 

Vorige week was de ‘bruiloft’ 
van Arthur (6) en Fleur (6) in het 
gemeentehuis te Beek en Donk. 
Daarna was er  bruidstaart  voor 
het kersverse echtpaar. Deze was 
gesponsord door : Bakker en Zo , 
Dorpsstraat 13 te Lieshout.

KBO Mariahout eet met leden bij De Pelgrim

MuziektuinPodium Waterconcert 

Uitslag 
ballonnenwedstrijd 
Koninginnedag

Restaurantavond 
Zonnetij 

Bruidstaart Arthur 
(6) en Fleur (6)

Straatnamen-ABC vorige 

week: De Akkerstraat

De ‘Rixtelse akkers’

Aarle-Rixtel – In deze krant 
stond vorige week een artikel 
over de totstandkoming van de 
naam De Akkerstraat in Aarle-
Rixtel. Er werd daar geschreven 
over een 19e-eeuws schilderij 
waarop rechts van het kerkpad de 
akkers te zien zijn. Het betreft het 
schilderij dat hier bij het artikel 
staat afgebeeld. 

Van Schijndel Anteak
Dé woonwinkel

Passie voor wonen

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

Op zoek...
Carrie is een knappe lapjeskat. 
Ze is nog maar kort bij ons in het 
asiel, maar voelt zich al goed op 
haar gemak. We verwachten dat 
ze zich bij haar nieuwe baasjes 
ook snel thuis zal voelen, zeker 
als ze veel geknuffeld en gekroeld 
wordt, hier kan Carrie volop van 
genieten. Samen met andere 
katten is voor Carrie ook niet 
vreemd. 

Wanneer u graag kennis wil maken met Carrie of andere dieren 
uit de opvang bent u van harte welkom bij de opvang. Tijdens de 
zomermaanden is de opvang alleen tijdens de ochtend uren geopend. 
Informatie over openingstijden, de dieren en andere zaken kunt u op 
de site www.voorstegrootel.nl vinden. U kunt vooraf natuurlijk ook 
even bellen met de verzorgers van de opvang 0492-381490 of 06-
15126730

Naam:  Carrie
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‘Kinders van het goede leven, 
tijd om de zaak goed op te 
ruimen’. Hét sein voor de grote 
schoonmaak is gegeven. Binnen 
een mum van tijd is de hele klas 
in bedrijf om het wereldrecord 
‘laatjes legen’ te verbeteren. De 
lompgrote plastic draagtassen 
met de levensgrote opdruk 
van de plaatselijke buurtsuper 
prominent op beide vlakken 
geprint, doet dienst als ontvanger 
van schriften vol met cijfers, 
letters en stiekem gemaakte 
tekeningen. Ook belanden 
er de vele vaak verkreukelde 
en gescheurde vellen in die 
de ‘spaarleerling’ gretig heeft 
verzameld door het schooljaar 
heen. Meestal zijn deze vindbaar 
in de achterhoede van elke 
lade of in het dubbeldikke 
snelhechtertje. ‘Moet deze 
ook mee, Mees?’ Eén van 
de meest gestelde vragen op 
deze opwindende ochtend. ‘En 
dit?’ De volgende etui wordt 
in de lucht gehouden. ‘Mag 
ik deze liniaal houden?’ Ook 
een vertrouwde vraagstelling 
van een leerling die graag het 
nieuwe schooljaar begint met  
gloednieuwe materialen. ‘1. Die 
moet mee; 2. Dat laat je in je 
laatje en 3. Je bewaart je liniaal 
ook in je laatje voor komend 
schooljaar.’ ‘Ja maar, …’ een 
licht protest wordt nog gemaakt 
om toch die nieuwe liniaal te 
bemachtigen, maar helaas, Mees 
is onvermurwbaar. Trouwens, 
de volgende lieve leerling knalt 
er keihard overheen. ‘Mees, 
mijn vulpen is kapot. Krijg ik 
een nieuwe?’ En zo is het Mees’ 
z’n taak om dit spervuur aan 
vragen in goede banen te leiden. 
Uiteindelijk, nadat ook de laatste 
witte pepernoten opgeruimd 

zijn (natuurlijk werden deze 
eerst triomfantelijk de lucht in 
gestoken), heeft iedereen zijn 
of haar tas goed gevuld. Met dit 
verrassingspakket is het straks 
fi jn thuiskomen. Een kansrijk 
moment, waarbij herinneringen 
van alweer een schooljaar voorbij 
fl itsen met elk object wat uit de 
tas zal gaan komen. Natuurlijk, 
er zal geselecteerd worden: 
Wat gaat in de ‘Basisschoolbox’ 
en wat in de ‘Papierbox’, maar 
tegelijkertijd zullen de kreten: 
‘Eeej, dat was ik al lang kwijt!’ 
en ‘Haha, moet je die tekening 
van mij zien’ en soortgelijke 
gezegdes, de vele huiskamers 
rondzingen.
Helaas was het voor Kareltje 
nog niet zover. ‘Mees, ik ben 
mijn tas vergeten. Hoe krijg ik 
dit nu allemaal thuis?’ Kareltje 
bleek dus tasloos. ‘Kan ik dit niet 
gewoon in de papierbak mikken? 
Ons mam gooit toch alles weg.’ 
Kareltje zag de bui al hangen. 
Wanneer straks die bel gaat wil 
ook Kareltje als de nieuwe Usain 
Bolt de school uit sprinten om 
maar zo snel mogelijk te gaan 
genieten van 6 weken lang ‘niets 
moeten en alles mogen’ (tot 
op zekere hoogte). ’Nee knul, 
daar krijg je spijt van, je neemt 
je materiaal gewoon mee naar 
huis.’ Met een vorm van lichte 
tegenzin zakte Kareltje een 
hectometer lager op zijn stoel. 
Zijn stekelige kruin stak nog net 
boven de rand van de tafel uit. 
Ineens klonk er een kreet en 
rees Kareltje als door een wesp 
gestoken omhoog: ‘Kan ik hier 
dan ergens wel mijn hersens 
laten liggen, want die gebruik ik 
de komende weken toch niet.’

Mees Joost

‘Kan ik hier ergens mijn 
hersens laten liggen?’

Volgend jaar gaat Laarbeek met 
vijf andere Peelgemeenten een 
verregaande samenwerking aan. Deze 
samenwerking gaat Peel 6.1 heten. 
Dat Laarbeek gaat samenwerken 
is geen verrassing. De komende 
jaren krijgen gemeenten door 
decentralisaties een heleboel nieuwe, 
complexe taken die deskundigheid 
vereisen, waarvoor ze ook nog 
eens een kleiner budget hebben. 
Laarbeekse raads- en bestuursleden 
zijn het erover eens dat Laarbeek dit 
niet in zijn eentje kan behappen. Ook 
Minister Plasterk van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties vindt 
dat gemeenten onder de 100.000 
inwoners moeten gaan samenwerken 
of zelfs fuseren. 

Samenwerkende gemeenten zijn 
niet nieuw. Laarbeek werkt al op 
ontzettend veel terreinen samen 
met andere gemeenten. Peel 
6.1 clustert een aantal van deze 
samenwerkingen, waardoor het 
allemaal wat overzichtelijker wordt.

Er is echter een democratisch 
probleem bij samenwerkingen als Peel 
6.1. De gemeenteraad, en daarmee 
de burger, wordt op afstand geplaatst 
van de besluitvorming. Besluiten 
worden namelijk vooral genomen 
door bestuurders van Peel 6.1. Uit 
onderzoek blijkt dat raadsleden niet 
goed in staat zijn hun eigen bestuurders 
van samenwerkingsverbanden ter 
verantwoording te roepen. Ook 
oefenen ze weinig invloed uit op 
intergemeentelijk beleid. Laarbeekse 
raads- en bestuursleden zijn zich 
bewust van dit democratisch gat. 

Fuseren met andere Peelgemeenten 
zou hiervoor de gemakkelijkste 
oplossing zijn, maar geen enkele 
partij wil dit. Samenwerken is dus een 
noodzakelijk kwaad.

Ik heb tijdens mijn stage bij de 
gemeente Laarbeek onderzoek 
gedaan naar de betrokkenheid 
van de gemeenteraad bij de 
Peelsamenwerking. Wanneer de 
gemeenteraad invloed uitoefent 
op het Peelbeleid, wordt ook de 
burger hier indirect bij betrokken. 
Het vergroten van invloed 
van gemeenteraden kan het 
democratisch gat hierdoor aanzienlijk 
verkleinen. Daarom vind ik dat de 
Peelsamenwerking zo ingericht zou 
moeten worden dat gemeenteraden 
zoveel mogelijk invloed uit kunnen 
oefenen op het beleid. 

Met enkel betrokkenheid van 
raden is het echter niet mogelijk het 
democratisch gat helemaal te dichten. 
Ten eerste mag slechts één bestuurder 
Laarbeek vertegenwoordigen in 
het dagelijks bestuur van Peel 6.1. 
Dit aantal is niet erg representatief. 
Bovendien worden bestuurders niet 
direct gekozen voor deze functie. 
Ten tweede hoeven bestuurders uit 
andere gemeenten zich niet tegenover 
Laarbeek te verantwoorden.

In het ergste geval kan besluitvorming 
in de Peelsamenwerking beleid 
opleveren waar Laarbeek niet op zit 
te wachten. Dit hoeft niet altijd een 
probleem te zijn, bijvoorbeeld wanneer 
er iets positiefs tegenover staat. 
Bestuurders moeten de afwegingen 

die gemaakt worden op Peelniveau 
kunnen verantwoorden, en ik vind 
dat het aan de Laarbeekse burger 
moet zijn om deze verantwoording te 
beoordelen. Het lijkt mij onwenselijk 
dat beleid gemaakt kan worden 
door andere gemeenten waar de 
meerderheid van Laarbeek het niet 
mee eens is. Daarom vind ik dat de 
burger uiteindelijk de laatste stem zou 
moeten hebben.

Een correctief referendum past precies 
in dit idee. Hiermee kunnen burgers 
met een meerderheid, Peelbeleid 
terugdraaien. Een referendum 
werkt als een waakhond voor de 
Peelsamenwerking. Het prikkelt 
Peelbestuurders om consensus te 
zoeken, in plaats van de meerderheid. 
Het beste referendum is daarmee 
het referendum dat nooit wordt 
gehouden.

Samenwerken is een verstandige 
keuze voor gemeenten die niet 
willen fuseren. Het democratisch 
gat dat hierbij ontstaat, is aanzienlijk 
te verkleinen door raden meer bij 
besluitvorming te betrekken. Het gat 
is echter niet helemaal te dichten. 
Ik denk dat de mogelijkheid tot een 
correctief referendum eventuele 
problemen die hierdoor ontstaan 
opvangt.

Door Bowen Straatman 
Stagiair Gemeente Laarbeek & 
Student Bestuurskunde aan Tilburg 
University

De Lieshoutse raadsleden van PNL, 
Frans Biemans, Toon Brouwers en 
Ria van der Zanden, zijn blij voor de 
leerlingen van de Fontein. Afgelopen 
dinsdag ging de vlag in top bij de 
nieuwe  Brede School De Fontein. 

Het hoogste punt van de nieuwbouw  
is bereikt en dat werd natuurlijk 
gevierd, door de bouwers en de 
leerlingen.Later dit jaar volgt het 
hoogtepunt voor de leerlingen: 
verhuizen van de houten schoolunits 
naar dit nieuwe en prachtige 
schoolgebouw. 

Beek en Donk – De Solid Big Band 
uit Gemert en de BBC-jazz uit 
Beek en Donk zijn beide opgericht 
begin jaren negentig. Zij hebben 
hun roots liggen in de jazzmuziek. 
Samen treden zij op 4 juli op in 
zaal ’t Huukske. Het gezamenlijke 
optreden begint om 20:30 uur.

De Solid Band onderscheidt zich van 
veel andere bands door hun minder 
traditionele repertoire keuze. De 
band speelt Swing, Rock, Latin en 
Blues. Het repertoire bevat zowel 
moderne als klassieke swingstukken. 
Bij een jazzband horen natuurlijk 
zowel klassieke als moderne 
bluesthema’s. Onderscheidend in 
het orkest is de mooie stem van 
zangeres Jacqueline Brouwers. De 
slogan van de band onderschrijft 

hun muzikale ambitie: It  don’t  
mean  a  thing  if  it  aint  got  that 
swing. De Solid Big Band met veel 
internationale ervaring, staat onder 
leiding van de jonge jazztrompettist 
Bob van Rutte.

De BBC-jazz is in de afgelopen 
jaren niet alleen veel veranderd van 
samenstelling, ook de muziekkeuze 
is veranderd. BBC-jazz is de weg 
ingeslagen van de jazzmuziek op 
z’n breedst. Rock, Swing en Blues 
nummers worden afgewisseld met 
Latin en Funk. De BBC-jazz  heeft  
de afgelopen jaren diverse keren 
opgetreden in de regio en onlangs 
nog in de muziektuin. De BBC-
jazz staat onder bezielende leiding 
van de ervaren muzikant Pierre 
Heesakkers.

Beide bands willen het muzikale 
seizoen samen afsluiten met 
een heus zomeravondfestijn. De 
toegang is gratis.

Laarbeek - Nederland viert dit jaar 
voor de achtste keer burendag. Dit 
jaar vindt dit plaats op zaterdag 
21 september. In 2012 deden er 
ruim 1,2 miljoen mensen mee. 

Samen ondernamen zij allerlei 
activiteiten die de buurt leuker 
maakten en hen nader tot elkaar 
brachten. Burendag is een initiatief 
van Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds en wordt ieder jaar in het 
vierde weekend van september 
gehouden. Wanneer je burendag 
viert, is het mogelijk om geld aan 
te vragen bij het Oranje Fonds. Het 
thema van Burendag is ‘koppen 
bij elkaar’. Dus: Koppen bij elkaar 
en verzin samen een goed idee 
voor Burendag. En ook: Koppen 
bij elkaar en ga samen Burendag 
vieren! Op Burendag voeren 
buren hun goede ideeën uit, van 
buurtontbijtjes tot zeskampen en 

schoonmaakacties, eventueel met 
een bijdrage van maximaal € 500,- 
van het Oranje Fonds. Dit jaar 
willen het Oranje Fonds en Douwe 
Egberts er een nóg groter succes 
van maken. Deze zomer gaat 
ViERBINDEN ook in Laarbeek, 
de vraag stellen: ‘Wat doe jij op 
Burendag?’

Burendag nationale feestdag
Op initiatief van Douwe Egberts 
werd in 2006 voor het eerst 
Burendag in Nederland gevierd. In 
2008 ontstond de samenwerking 
tussen Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds. Het Oranje Fonds 
is het nationale fonds voor 
sociale initiatieven en bevordert 
de samenhang tussen groepen 
mensen. Met Burendag willen 
beide organisaties mensen dichter 
bij elkaar brengen.

Douwe Egberts brengt buren met 
elkaar in contact, met een goede 
kop koffie. Met koffie kun je echt 
even de tijd nemen voor je buren. 
Die contacten zijn de basis voor 
een leuke Burendag! Het Oranje 
Fonds steunt sociale initiatieven en 
bevordert zo contact en verbinding 
tussen groepen mensen. Ook 
met Burendag willen zij mensen 
dichter bij elkaar brengen. Daarom 
is het voor buurtorganisaties 
mogelijk om via www.burendag.
nl/aanvragen een aanvraag tot € 
500,- in te dienen bij het Oranje 
Fonds om hun Burendagplan te 
kunnen uitvoeren.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek, Otterweg 27, 5741 BC 
Beek en Donk. Tel.0492-328807 
of mail naar: vrijwilligerswerk@
vierbinden.nl

Lezerspodium

Het democratisch gat van de Peelsamenwerking

Fractie PNL blij voor leerlingen De Fontein

Solid Big Band en BBC-jazz treden samen op

Thema burendag 2013: ‘Koppen bij elkaar’
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paardensportbadminton

vissen

Marvin Jansen wint Leo Bosch trofee 

Madelon Franke behaalt fi naleplaats 
op CHIO Rotterdam Junioren

Jeugdcursus  HSV Het Geduld

Dressuur wedstrijden voor paarden 
en pony’s

Lieshout - Marvin Jansen heeft, na 
zijn duidelijke overwinning in het 
dubbeltoernooi, ook de Leo Bosch 
trofee gewonnen. Deze trofee wordt 
jaarlijks uitgereikt aan de winnaar 
van de seizoensrond lopende 
laddercompetitie bij de jeugd van 
Badminton Club Lieshout. Ook 
dit jaar werd de trofee door Leo 
Bosch persoonlijk aan de winnaar 
overhandigd.

Gedurende het hele jaar strijdt de 
jeugd van Badminton Club Lieshout 
in een laddervormige competitie 
om de Leo Bosch Trofee. Op een 
deel van de speelavonden van de 
Lieshoutse jeugd wordt een interne 
competitie afgewerkt, waardoor 
uiteindelijk de sterkste speler van 
deze groep naar voren komt. 
Deze krijgt op de slotdag van de 
competitie de Leo Bosch trofee. 

Deze trofee is vernoemd naar de 
bekende vrijwilliger én de eerste 
voorzitter van de Lieshoutse 
badmintonvereniging. Leo, die 
nog steeds als speler actief is 
bij de senioren Badminton Club 
Lieshout, was ook dit jaar naar 
de sporthal gekomen met goede 
adviezen voor de jeugd. Ook was 
er voorzien in een “hebbedingetje” 
voor alle deelnemers aan de interne 
competitie. Uiteindelijk mocht 

Leo de wisselbeker uitreiken aan 
Marvin Jansen. Marvin heeft in de 
eindrangschikking immers een flinke 
puntenvoorsprong op nummer 
twee, Tom Langstraat. Onder 
Marvin zijn de verschillen duidelijk 
kleiner. Stef van der Burgt en Noa 
Relou volgen immers op slechts 4 
punten van Tom Langstraat op een 
gedeelde derde plaats. Onder Rick 
van Aspert sluit Tygo Hendriks de 
rij, hij kwam met 149 punten slechts 
één puntje te kort om de rode 
lantaarn over te kunnen dragen.

Eindstand Laddercompetitie om de 
Leo Bosch Trofee
1. Marvin Jansen – 217 punten
2. Tom Langstraat – 185 punten
3. Stef van der Burgt – 181 punten
    Noa Relou – 181 punten
5. Mathijs Janssen – 174 punten
6. Roel de Laat – 171 punten
7. Nard van Loon – 170 punten
    Patty Duijmelinck – 170 punten
9. Sabine Verbakel – 168 punten
10. Gwenn Somers – 165 punten
      Tijn van den Baar – 165 punten
      Janne van de Laarschot – 165 punten
13. Pepijn Kerkhof – 164 punten
14. Sofie van de Laarshot – 160 punten
      Cyan Maas – 160 punten
16. Sam Ruis – 159 punten
      Tom Ruis – 159 punten
18. Rick van Aspert – 150 punten
19. Tygo Hendriks – 149 punten

Mariahout – Het Chio Rotterdam 
vond op  woensdag 19 juni plaats. 
In deze finale dressuur junioren 
begonnen ’s middags de 12 
geselecteerde combinaties met de 
landenproef.

De Mariahoutse Madelon Franke 
reed een strakke proef zonder 
fouten, goed voor 66,75 %. Zij 
behaalde hiermee een vijfde  plaats. 
De beste 6 mochten ’s avonds op 
het hoofdterrein de kür op muziek 
rijden. Madelon liet ook een goede 
kür zien, waarmee ze op een 
vierde plaats eindigde met 69,8%. 
Gemiddeld kwam dit uit op een 
vijfde plaats. 

Voor Madelon en Merudin was dit 
een moeilijk maar mooi afscheid, 

want dit was hun laatste wedstrijd. 
De komende week gaat Merudin 
terug naar Duitsland, naar de fokker 
waar hij 19 jaar geleden geboren 
werd. Hij gaat nu genieten van zijn 
welverdiende pensioen. 

Beek en Donk – 
Hengelsportvereniging Het Geduld 
viste met  haar jeugdcursisten 
een praktijkexamen. Sommige  
cursisten waren in het begin nogal 
zenuwachtig en twijfelden aan hun 
eigen kunnen. Uiteindelijk ging 
iedereen met het officiële diploma 
van Sportvisserij Nederland op de 
foto.

Het bestuur had een aantal 
aanvragen binnen gekregen om 
nogmaals de jeugdcursus te geven. 
Naar aanleiding hiervan zijn zij aan 
het organiseren geslagen en binnen 
een paar uur hadden ze genoeg 
enthousiaste begeleiders bij elkaar. 

De cursisten waren bloedserieus 
en presteerden het om de theorie 
in 3 lesavonden, in plaats van 4, 
onder de knie te krijgen. Dit was 
de tweede keer dat de cursus 
gehouden werd en men wist nu 
veel beter aan welke punten meer 
aandacht moest worden besteed. 
De begeleiding van de cursisten 
werd mede gedaan door twee 
jongens die vorig jaar het examen 
haalden. Zij vonden het leuk om nu 
als leider mee te doen. Zij konden de 
theorie en de praktijkhandelingen 
overdragen. Eén deelnemer had 
de eerste les gemist en door de 
persoonlijke begeleiding van één 
van de cursusleiders, tijdens de 

twee resterende avonden, werd 
ook hij klaargestoomd voor het 
praktijkexamen. 

Zenuwachtig begonnen de cursisten 
aan het praktijkexamen. Met een 
beetje hulp was iedereen met zijn/
haar eigen materiaal aan het vissen. 
Er ging links en rechts wel wat kapot 
of in de war en de cursisten konden 
laten zien dat ze dit zelfstandig 
weer in orde konden maken. Het 
zelfvertrouwen zag men groeien. 
Alle vissers hadden hun materiaal 
in orde, toch vertikte de vis het 
om maar één keer te bijten. Na de 
wedstrijd mocht iedereen met het 
officiële diploma van Sportvisserij 
Nederland op de foto als herinnering 
en als bewijs dat ze kunnen vissen. 
Als het aan de begeleiding ligt 
vindt er komend jaar weer een 
cursus plaats. Zij hebben er erg van 
genoten.  

Lieshout – Bij Manege D’n 
Perdenbak werden in juni de laatste 
dressuur wedstrijden voor paarden 
en pony’s gehouden. Een strak 
grasveld en mooi weer zorgden 
de afgelopen weken voor een 
gezellige, ontspannen sfeer. 

Uitslag pony’s 21 juni 
Categorie CDE klasse B:
1ste proef. 1. Ilvy Maas met 
Esmeralda, 194 punten, 2. Marieke 
Hoeben met Contessa 190 punten, 
3. Anne van Schijndel met Beauty 
180 punten, 4. Fleur Beekmans 
met Saphir 179 punten en 5. Robin 
Bardoel met Happy 172 punten.
2de proef:  1. Marieke Hoeben 
met Contessa 185 punten, 2. Ilvy 
Maas met Esmeralda 175 punten, 3. 
Annekee Vermeulen met Amando 
Annello 174 punten, 4. Robin 
Bardoel met Happy 173 punten en 
5. Fleur Beekmans met Saphir met 
170 punten.

Categorie E klasse L2: 
Marlieke Bukkems startte in deze 
klasse alleen met Casarca. Ze kreeg 
175 punten voor de 1ste proef en 
180 voor de 2de proef.

Categorie CDE klasse M1:
1ste proef: 1. Emmy van Bree 
met Ibibio van Hazelberg met 185 
punten, 2. Anna Roelfsema met 
Orchid’s Nobell met 178 punten.
2de proef: 1. Anna Roelfsema met 
Orchid’s Nobell met 188 punten en 
2. Emmy van Bree met Ibibio van 
Hazelberg met 181 punten.

In de Categorie D klasse Z1: 
Fleur Jansen startte in deze klasse 
alleen met Royal Bendith. Ze kreeg 
195 punten voor de 1ste proef en 
216 punten voor de 2de proef.

Uitslag Paarden Dressuur wedstrijd 
op vrijdagavond 7 juni
Uitslag Klasse B:
1ste Proef:  1. Patricia van 
Oorschot met Mylady Victory 173 
punten, 2. Renske Gravendeel 
met Locomotion’s Bo Wopke 172 
punten, 3de Samantha vd Ham met 
Vin Diesel 171 punten, 4. Susan van 
Haaren met Dicardo 170 punten.
2de Proef: 1. Renske Gravendeel 
met Locomotion’s Bo Wopke 195 
punten, 2. Samantha vd Ham met 
Vin Diesel 177 punten, 3. Patricia 
van Oorschot met Mylady Victory 
176 punten, 4. Susan van Haaren 
met Dicardo 158 punten.

Klasse L1 en L2: 
1ste Proef: 1. Suzanne Waterschoot 
met Anour S 202 punten, 2. Kelly vd 
Heijden met Catweazle 187 punten, 
3. Laura Geurts met Arlando 185 
punten, 4. ex equo Marina Bekx met 
Oant Sjens MBB en Juli Beekmans 
met Special Touch 179 punten, 
6. Kiki Oosterzee met Arkansas 
177 punten, 7. Sofie Houwen met 
Bastion 173 punten, 8. Saskia Peters 
met Zazoe 167 punten.
2de Proef: 1. Suzanne Waterschoot 
met Anour S 195 punten, 2. Kelly vd 
Heijden met Catweazle 186 punten, 
3. Laura Geurts met Arlando 181 
punten, 4. Sofie Houwen met 
Bastion 180 punten, 5. Kiki van 
Oosterzee met Arkansas 179 

punten, 6. Saskia Peters met Zazoe 
176 punten, 7. Marina Bekx met 
Oant Sjens Mbb 170 punten.

Klasse M2:
1ste proef: 1. Natasja Verberk met 
Ulano 181 punten, 2. Tessa van 
Schaik met Roma 171 punten.
2de Proef: 1. Natasja Verberk met 
Ulano 185 punten, 2. Tessa van 
Schaik met Roma 166 punten.

Klasse Z1 en Z2: 
1ste Proef: 1. Linda Selhorst met 
Aqanto S 212 punten, 2. Maarten 
Donkers met Cápo 209 punten, 3. 
Patty van Dordrecht met Ziralda met 
208 punten, 4. Maarten Donkers 
met Paola M 200 punten, 5. Marie 
Louise Swinkels met Willow 195 
punten, 6. Anne Huybers met 
Lourens 184 punten, 7. Denise 
Buunen met Dandelion’s Milotti 175 
punten.
2de proef: 1. Maarten Donkers met 
Cápo 222 punten, 2. Anne Huybers 
met Lourens 207 punten, 3. Maarten 
Donkers met Paola M 203 punten, 
4. Linda Selhorst met Aqanto S 202 
punten, 5. Marie Louise Swinkels 
met Willow 199 punten, 6. Denise 
Buunen met Dandelion’s Milotti 174 
punten.

Vanaf oktober zijn er weer dressuur 
wedstrijden voor paarden en pony’s 
binnen in de manege, zodra de data 
hiervoor bekend zijn, zullen deze 
op de site www.stichtingderaam.nl 
bekendgemaakt worden. Ook staan 
er meer foto’s van de wedstrijden op 
de site.

Naamgever Leo Bosch bij de jeugd van Badminton Club Lieshout. 
Winnaar Marvin Jansen (vierde van links) met de wisselbeker.

Patricia van Oorschot met Mylady Victory.

Madelon Franke op haar paard Merudin

De leden van HSV Het Geduld met hun officiële diploma 
van Sportvisserij Nederland
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Beek en Donk - Aan het eind van 
het seizoen worden de prijzen 
verdeeld. Bij Sparta ’25 worden 
tijdens de diverse eindactiviteiten 
van de teams de sportiviteitsprijzen 
bekendgemaakt. In drie 
verschillende categorieën worden 
de sportiviteitsprijzen van het 
voorbije seizoen aan de winnaars 
uitgereikt.
 
In het kader van het Normen en 
Waarden-beleid worden de teams 
door de scheidsrechter beoordeeld 
op hun sportieve gedrag. Punten 
worden toegekend aan het team, 
de leiding en de supporter/ouders. 
Zij ontvangen punten voor hun 
gedrag t.o.v. tegenstander en 
scheidsrechter. Bij de pupillen 
wist het E5 team deze mooie 
prijs te winnen met een eindscore 
van 9.56. Op de eindactiviteit 
ontvingen zij een oorkonde en 
een kleine financiële bijdrage uit 
handen van Jan Leenders, lid 
van de Commissie Normen en 
Waarden. 

Tijdens het defilé van het Daan 
van Sleuwen G-voetbaltoernooi 
werd door jeugdvoorzitter Frans 

Kluijtmans het G-jeugdteam van de 
groenwitten gehuldigd. Zij wonnen 
de sportiviteitsprijs bij de junioren. 
In alle wedstrijden ontvingen zij 
voor alle onderdelen een 10. Een 
bijzondere vermelding was voor 
de C1 van de Beek en Donkse 
vereniging. Als standaardteam 
worden zij altijd beoordeeld 
door KNVB-scheidsrechters. 
De  beoordeling door deze 
scheidsrechters is meestal iets 
strenger en desondanks wisten zij 
een score te behalen van 9,7.  

Bij de senioren kon het 10e elftal 
net niet het kampioenschap 
binnenhalen. Wel wonnen ze bij 
de senioren de sportiviteitsprijs 
met een prima score van 9.33. Op 
hun eindactiviteit zullen ook zij 
hiervoor gehuldigd worden. 

Website
De nieuwe website van Sparta 
’25 is ruim 5 maanden in dienst. 
Afgelopen week kon men de 
100.000e bezoeker verwelkomen. 
De steeds actuele site is dus een 
groot succes. Van 1 juli tot 5 juli 
houdt Sparta ’25 weer de VSN – 
voetbaldagen. In januari waren 

de voetbaldagen al volgeboekt en 
begin juli zullen veel voetballers 
weer genieten van allerlei 
voetbalactiviteiten. Daarna breekt 
ook voor de Beek en Donkse 
voetbalvereniging definitief de 
vakantie aan. 

wielersport

voetbal

handboogschieten

karatejudo Judoclub Avanti houdt examens

Fietspuzzeltocht TTV Een en Twintig

Rozentocht door Wieler Toer Club

Nederlaag voor Krijgsman Soranus

De Eendracht en de Haagse Rozenknop schieten 
traditionele handboogwedstrijd

Lieshout – De judoka’s van 
judoclub Avanti zijn maandag 
24 juni op examen geweest. Zij 
hebben de volgende graduatie 
gehaald.

1e Gele slip; Ferre van de Ven, Cas 
van Uden, Maud Janssen, Iris van 
der Kuijlen, Roos van de Elzen, Bas 
van Pelt, Teun Wagelmans, Bart 
van de Bogaart.
2e Gele slip; Teun Kuijn, Luuk van 
Zoggel, Lieke Aalders, Tijn van 

den Baar, Daan van Hout, Marius 
Penninx, Thomas Kamperman. 
 
Gele band; Nienke de Wit, Stein 
van Schaijk, Maud Kastelijns, Daan 
van Aspert. 
1e Oranje slip; Desi Aalders, Mirte 
Meulendijks, Sam Hazenberg . 
2e Oranje slip; Samuel Langen, 
Lotte van Berlo, Sam van Zoggel , 
Rosalie Breukers. 
Oranje band; Bram Janssen, Dana 
de Groot, Bo Aalders, Jori de Laat. 

1e Groene slip; Tim van der 
Kuijlen.  
2e Groene slip; Niels van Schaijk, 
Teun Vereijken.
Groene band; Sofie Brentjes.
Blauwe band; Remon Swinkels. 
 
Bruine band; Kim Vereijken, Toon 
spitshuis.

Het bestuur van judoclub Avanti 
feliciteert alle judoka’s. 

Beek en Donk – Tafeltennis-
vereniging Een en Twintig 
heeft voor de 22e keer een 
fietspuzzeltocht uitgezet. De route 
kan gefietst worden tot uiterlijk 
30 september 2013.

De route kan alleen, met zijn 
tweeën of met het hele gezin 
gefietst worden. De tocht is 
ongeveer 50 kilometer lang en 
loopt via Lieshout, Stiphout, 
Helmond, Bakel en de Mortel. 

Langs de route zijn enkele foto’s 
genomen die, in de juiste volgorde 
gezet, nog een mooi prijsje 
op kunnen leveren. De eerste 
prijs bestaat uit een waardebon 
van €50,-  . Daarnaast bestaan 
de prijzen uit waardebonnen 
van €25,- en €12,50 en uit 
fietscomputers. 

De routebeschrijving en het 
wedstrijdformulier kan voor €4,00 
verkregen worden bij:
Beek en Donk 
• Bloematelier ‘De 4 seizoenen’, 
Piet van Thielplein 15
• Snackbar ‘De Beemd’, Kapelstraat 
48
• Drogisterij ‘Jo Ceelen’, 
Heuvelplein 26
Mariahout:
• A.v.Uden, Nieuwe Erven 12
Lieshout
• Cafetaria eethuis ‘De Kiosk’, 
Heuvel 12

Meer informatie kan verkregen 
worden bij Harrie van den Eijnde, 
Model van der Donckstraat 6, 
5741 BJ in Beek en Donk. Tel : 
0492-464209 

Beek en Donk – Wieler Toer Club 
Beek en Donk vertrekt voor een 
mooie tocht naar Noord-Limburg 
voor de Rozentocht op zondag 
30 juni. Zij vertrekken vanaf het 
Heuvelplein om 08:00 uur.

Men gaat richting De Mortel 
om dan via Venray, Veulen, 
Meerlo en Broekhuizen naar 
het mooie rozendorp Lottum. 

Op het prachtige plein genieten 
van de welverdiende rust met 
een kopje koffie. Hierna vertrekt 
men weer richting Beek en 
Donk via Horst en America, 
Griendtsveen, Deurne, Bakel met 
als eindstop het Heuvelplein. 
Meer wetenswaardigheden van 
deze vereniging zijn te vinden 
op www.wtcbeekendonk.nl/
zomerprogramma.

Lieshout – Handboogvereniging 
Krijgsman Soranus nam donderdag 
20 juni deel aan het toernooi van 
Houts Welvaren in Mierlo-Hout. 
Vooraf moest het aantal te schieten 
punten opgegeven worden, wat 
na afloop vergeleken werd met de 
behaalde scores.

Het opgegeven totaal werd echter 
niet gehaald zodat een negatief 
aantal van 26 punten overbleef. 

Dat, gedeeld door het aantal 
schutters gaf het puntentotaal 
aan waarmee de plaats in het 
voorlopige klassement bepaald 
werd. Beste schutter van de avond 
was Ad Endevoets met een totaal 
van 232 punten. Ook succes was 
er weggelegd voor Arjan van der 
Heuvel die ditmaal zijn compound 
boog meegenomen had en 
hiermee een nieuw persoonlijk 
record schoot van 224 punten.

De totaaluitslag:
Ad Endevoets 232; Willem Bekx 
228; Theo v/d Laar 222;
Rik v/d Westerlo 215; Paul v/d 
Broek 207; Rita Endevoets 175;
Martien v/d Graef 169; Stephan 
Wijffelaars 141; Toos v/d Graef 
113.
Met compound: Arjan v/d Heuvel 
224.

Aarle-Rixtel - Soms kom je ze nog 
wel tegen, handboogschutters die 
traditioneel schieten, een houten 
boog, zelfgemaakte houten pijlen, 
geen vizier en zeker geen andere 
technische hulpmiddelen. Bij de 
Haagse Rozenknop uit Helmond en 
De Eendracht uit Aarle-Rixtel zijn 
een aantal van deze traditionele 
schutters lid. Op zaterdag 22 mei 
hebben ze samen uitgemaakt wie 
nou het beste is.

Na  een wedstrijd over 72 pijlen, 
geschoten in 24 series van 3, op een 
ouderwets zwart wit  blazoen met 
een maximale score van 6 punten, 
werd op de eerste plaats duidelijk 
dat het heel wat moeilijker is om de 
roos te raken dan met de moderne 
bogen die nu gebruikt worden. Op 
zo’n ouderwets blazoen is de roos 
niet groter dan een pepermuntje. 
Hoe moeilijk het is om dat kleine 
rondje te raken bleek wel aan het 
einde van de wedstrijd. In totaal 
werden er 576 pijlen geschoten en 

daarvan kwamen er maar 4 in het 
‘pepermuntje’ terecht.  

De scores waren in deze wedstrijd 
niet van het allergrootste belang, 
voor dit groepje schutters telt 
vooral het in stand houden van 
de traditie. Ervaren hoe een 
handboogwedstrijd voor de 
tweede wereldoorlog verliep, de 
handicaps en de mogelijkheden 
die het materiaal uitvinden en 
daarmee leren omgaan. Natuurlijk 
probeert iedere schutter zo goed 
mogelijk te presteren, maar als het 
een keer wat minder lukt is er geen 
man overboord. Je zelf meten aan 
een groep schutters die ook staan 
te genieten van een hele oude 
traditie is het allerbelangrijkste. 

De uitslag:
Aantal treffers: Carlie Leenders 51, 
Willem van Veghel  51, Gerrie van 
Hoof 46, Erwin Wijnhoven 39, Harry 
Moors 34, Hans Heywegen 32, 
Karel Kums 30, Hans Verachtert 25.

Aantal punten: Willem van Veghel 
120, Gerrie van Hoof 118, Carlie 
Leenders 112, Harry Moors 
100, Hans Heywegen 93, Erwin 
Wijnhoven 84, Karel Kums 65, 
Hans Verachtert 53.

Aantal ‘pepermuntjes’: Harry 
Moors 2, Carlie Leenders 2.

Carlie Leenders werd daarmee de 
winnaar met de meeste treffers. Hij 
nam de wisseltrofee mee terug naar 
Helmond. Willem van Veghel werd 
tweede met de hoogste score en 
Harry Moors mocht zich gelukkig 
prijzen met een derde plaats, met 
de meeste pepermuntjes. Vermeld 
moet nog worden dat de beide 
verenigingen gezorgd hadden voor 
prachtige handgemaakte prijzen 
die door de deelnemers erg werden 
gewaardeerd. De uitnodiging 
voor de returnwedstrijd na de 
vakantieperiode ligt er al.

Voor het betere 
onderhoud

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

Uitslag vriend-
schappelijke biljart-
wedstrijd

Sportiviteitsprijzen bij Sparta ‘25

Beek en Donk – Biljartclub ’t  Centrum 
speelde een thuiswedstrijd tegen 
KBO Boerdo  nk.

De uitslag: 
2-0  Frits Wilbers - Tom van der Velden
2-0  Bennie Beerens - Bert Bekkers
0-2  Ad de Koning - Piet Biemans 
0-2  Pieter Rooijackers - Willy Ruhl
0-2  Frits Poulisse - Harrie van Asseldonk
2-0  Theo Verheijen - Jan Penninx
2-0  Lambert van Bree - Theo Donkers
2-0  Huub Biemans - Martien van de Akker
2-0  Henk van de Bergh - Toon Bevers

biljarten
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De fysiotherapeut wordt dagelijks gecon-
fronteerd met patiënten die om verschil-
lende redenen last hebben van hun spie-
ren. Meestal ligt de oorzaak in een acuut 
(sport) trauma, chronische overbelasting of 
verkeerde houdings- en bewegingspatro-
nen. Hierdoor ontstaan er lokale verhar-
dingen in de spier, ook wel “myofasciale 
triggerpoints” genoemd. Dit kan leiden tot 
lokale pijn met vaak een spier-specifieke 
uitstraling naar romp, hoofd of ledematen.  
Daarnaast geeft een triggerpoint ook  stijf-
heid en  beperkingen in het bewegen van 
spieren en gewrichten. Dry needling is een 
specialisme binnen de fysiotherapie, waar-
bij  deze triggerpoints  op een effectieve 
wijze behandeld kunnen worden. Uit de 
praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat het behandeleffect, minder pijn 
en meer bewegelijkheid, meestal al direct 
na de behandeling optreedt.
Als behandelaar is het belangrijk om de 
pijnpatronen van myofasciale triggerpoints 
te herkennen om tot een goede diagnose 
te kunnen komen. Nekklachten, hoofdpijn 
en klachten in het gelaat (o.a. migraine, 
spierspanningshoofdpijn, whiplash en RSI) 
kunnen positief beïnvloed worden door 
het aanprikken van  nek-, gelaat  of schou-
derspieren. Dit geldt ook voor rug, lies 

en uitstralende pijn  in het been waarbij de 
oorzaak gelegen is in de rug- en bilregio. 
Dit zijn maar enkele voorbeelden van een 
scala aan behandelmogelijkheden. 
Dry needling is een erkende specialisa-
tie binnen de fysiotherapie en wordt uit-
gevoerd door een therapeut die daarin 
geschoold is en opgenomen is in een regis-
ter (www.myofascialepijn.nl) . Omdat het 
een erkende behandelmethodiek is wordt 
het, mits men aanvullend verzekerd is voor 
fysiotherapie, vergoed door de zorgverze-
keraar. 

Het Fysiopunt Laarbeek
Onlangs heeft  binnen onze praktijk Harry 
Mommers de opleiding dry needling afge-
rond. “Dry needling is een zeer waar-
devolle behandeltechniek en heeft een 
duidelijke meerwaarde in het behandelen 
van zowel acute als langdurig bestaande 
klachten.  Zelfs voor  patiënten die “uit-
behandeld” lijken te zijn kan dry needling 
mogelijk nog effectief zijn”.  Voor meer 
informatie over myofasciale triggerpoints 
en dry needling kunt u terecht op onze 
website (www.hetfysiopuntlaarbeek.nl).

Spierklachten behandelen met een naald!
Dry needling: ’een effectieve methode voor het behandelen van spierklachten’

De fysiotherapeut wordt dagelijks 
geconfronteerd met patiënten die om 
verschillende redenen last hebben van hun 
spieren. Meestal ligt de oorzaak in een acuut 
(sport) trauma, chronische over-belasting 
of verkeerde houdings- en bewegings-
patronen. Hierdoor ontstaan er lokale 
verhardingen in de spier, ook wel 

“myofasciale 
triggerpoints” 
genoemd. Dit 
kan leiden 
tot lokale pijn 
met vaak een 
spier-specifieke 
uitstraling naar 
romp, hoofd 
of ledematen. 
Daarnaast geeft 
een triggerpoint 
ook stijfheid en 
beperkingen in 
het bewegen 
van spieren en 

gewrichten. Dry needling is een specialisme 
binnen de fysiotherapie, waarbij deze 
triggerpoints op een effectieve wijze 
behandeld kunnen worden. Uit de praktijk 
en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat het behandeleffect, minder pijn en meer 
bewegelijkheid, meestal al direct na de 
behandeling optreedt. Als behandelaar is het 
belangrijk om de pijnpatronen van myofasciale 

triggerpoints te herkennen om tot een goede 
diagnose te kunnen komen. Nekklachten, 
hoofdpijn en klachten in het gelaat (o.a. 
migraine, spierspanningshoofdpijn, whiplash 
en RSI) kunnen positief beïnvloed worden 
door het aanprikken van nek-, gelaat of 
schouderspieren. Dit geldt ook voor rug, lies  
en uitstralende pijn in het been waarbij de 
oorzaak gelegen is in de rug- en bilregio. 
Dit zijn maar enkele voorbeelden van een 
scala aan behandelmogelijkheden. Dry 
needling is een erkende specialisatie binnen 
de fysiotherapie en wordt uitgevoerd 
door een therapeut die daarin geschoold 
is en opgenomen is in een register (www.
myofascialepijn.nl) . Omdat het een erkende 
behandelmethodiek is wordt het, mits men 
aanvullend verzekerd is voor fysiotherapie, 
vergoed door de zorgverzekeraar. 

Het Fysiopunt Laarbeek 
Onlangs heeft binnen onze praktijk Harry 
Mommers de opleiding dry needling 
afgerond. “Dry needling is een zeer 
waardevolle behandeltechniek en heeft een 
duidelijke meerwaarde in het behandelen van 
zowel acute als langdurig bestaande klachten. 
Zelfs voor patiënten die “uitbehandeld” 
lijken te zijn kan dry needling mogelijk nog 
effectief zijn”. Voor meer informatie over 
myofasciale triggerpoints en dry needling 
kunt u terecht op onze website (www.
hetfysiopuntlaarbeek.nl).

Dry needling: ’een effectieve methode voor het behandelen van spierklachten’

Spierklachten behandelen met een naald!

RCL Wandeltocht in Lieshout

BEDO sluit met laatste instuiftraining 
het seizoen af

RCL loopt wandelvierdaagse Alkmaar

Lieshout - De jaarlijkse RCL wandeltocht wordt 
zoals elk jaar op de laatste dag van juni (30 
juni) gelopen. De tocht staat inmiddels bekend 
om zijn fraaie routes met veel variatie. De 
combinatie van mooie stukken onverhard en 
rustige asfaltweggetjes wordt door velen erg 
gewaardeerd. Die traditie zal worden voortgezet 
bij het uitzetten van een geheel nieuwe route. 
Houd je van wandelen in een groene omgeving, 
houd dan deze datum vrij.

De tocht is bij uitstek geschikt als laatste training 
voor de Kennedymars in Someren – een week 
na de RCL tocht – en natuurlijk als training voor 
de Nijmeegse 4-daagse. Twee evenementen 
waar ook RCL al jaren aan meedoet. Maar de 
gelegenheidswandelaar komt hier ook goed aan 
zijn trekken. 

Naast de ‘standaard’routes van 10 t/m 40 km 
is er dit jaar een speciale extra route van 5 km 
vanwege het 25-jarig jubileum van RCL. De 

routes zijn volledig bepijld en daarnaast ontvangt 
elke deelnemer een routebeschrijving. Start is bij 
de RCL accommodatie, aan de weg Lieshout – 
Mariahout.
Zowel bij de start/finish locatie als onderweg is 
er ruimschoots gelegenheid voor een bakje verse 
koffie, een kop soep e.d. in ruil voor een kleine 
vergoeding. Voor de routes vanaf 20 km afstand 
is er een grote rustpost met uitgebreid assortiment 
en toiletten. Verder is er voor alle afstanden nog 
een kleinere rustpost ingericht in het laatste deel 
van de route. Ook zal er op de grote rustpost 
EHBO aanwezig zijn voor het geval dat nodig is. 
Inschrijfkosten voor de afstanden 10 t/m 40 km 
zijn € 2,50 pp. en NWB / KNBLO leden krijgen € 
0,50 korting. Tot 12 jaar is het inschrijfgeld € 0,50. 

Meer informatie is te vinden op de website 
www.runnersclublieshout.nl. Voor vragen bel 
0499-840769 of mail naar 
wandel@runnersclublieshout.nl.

Beek en Donk – In sporthal D’n Ekker werd de 
laatste van drie instuiftrainingen gehouden 
op zaterdag 22 juni. Na een gezamenlijke 
warming-up, estafette-wedstrijdjes en 
balbehendigheid kregen de jongens en meisjes 
een aantal oefeningen waarin ze werden 
uitgedaagd. 

De uitdagingen waren op het gebied van 
snelheid, evenwicht en samenwerking. De 
aandacht van de laatste training ging vooral uit 
naar het laatste half uur. Er stond namelijk een 
heuse handbalwedstrijd op het programma. De 
kinderen hadden hier al weken naar uitgekeken 
en er werd dan ook fanatiek en sportief 
gestreden. Na de zomervakantie worden 
er nogmaals een aantal instuiftrainingen 
gehouden. In verband met de zaalhuur zijn de 
exacte data nog niet bekend. Om op de hoogte 
te blijven kan men terecht op 

www.hvbedo.nl, facebook.com/hvbedo of 
door een mail te sturen naar jeugd@hvbedo.nl. 
Zodra de definitieve data bekend zijn worden 
deze in deze krant vermeld. 

Als seizoensafsluiting vond in de middag 
en avond de jaarlijkse beachparty plaats. 
Vrijwilligers zorgden dat het veld bespeelbaar 
was en alles was opgebouwd. De jeugdleden en 
enkele instuifdeelnemers streden in de middag 
tegen elkaar in een beachhandbaltoernooi. 
Frisdrank en een barbecue zorgden ervoor 
dat honger gestild en dorst gelest werd. De 
seniorenleden kwamen ’s avonds aan de beurt. 
Ondanks een enkel buitje werd de pret niet 
gedrukt en ging het feest tot in de vroege 
uurtjes door. Het seizoen 2012/2013 is nu 
afgesloten. Na de zomervakantie beginnen 
vanaf 14 augustus de trainingen weer, dan in 
de nieuwe sporthal.

Lieshout – De Runners Club Lieshout (RCL) 
liep al een aantal keren de vierdaagse in 
Nijmegen. Voor de afwisseling deed de 
vereniging nu mee aan de vierdaagse van 
Alkmaar, samen met nog ruim 6800 andere 
deelnemers. 

Jan van Asseldonk nam hierin het voortouw 
en boekte een goed arrangement. Alles was 
goed geregeld, maar daarnaast moet er ook 
nog gelopen worden. Voor de 25 km.-lopers 
(15 personen) ging op woensdag 19 juni de 
wekker af tussen 5.30 – 6.00 uur, een enkeling 
kon het redden met 6.15 uur…. De 15 km.-
lopers (7 personen) mochten nog een uurtje 
blijven liggen. Dag 1 was de Strand- en 
Duinenroute, die startte in sportcentrum De 
Meent. Van daaruit ging men naar Egmond 
aan den Hoef, Egmond aan Zee, Bergen aan 
Zee en via Bergen weer terug naar Alkmaar. 
Het was lekker weer, volop zon en toch niet 
te heet. Er was live-muziek op het strand en 
regelmatig was hier of daar een versnapering 
en een flesje water te verkrijgen. Iedereen 
kwam fris en vrolijk over de finish. 

Op dag 2 stond de Broeker 
Veilingroute op het programma. De 
start was bij outdoorpark Hoornse 
Vaart. Via Oudorp, Oterleek, 
Heerhugowaard en Broek op 
Langedijk ging de route terug 
naar Alkmaar. De lopers hebben 
erg genoten van het museum bij 
de Broekerveiling en later nog van 
de planten in de Hortus Alkmaar. 
Door deze variatie en de goede 

weersomstandigheden was de finish in zicht 
voordat de groep er erg in had.

Op dag 3 stond de bus om 7.00 uur of 8.00 
uur weer klaar om, met een ‘peptalkje’ van de 
buschauffeur, af te reizen naar het AZ-stadion. 
Daar begon de Heilooërbos- en Abdijroute. Via 
Akersloot, Limmen en Heiloo weer  terug naar 
Alkmaar. Helaas waren de weergoden deze 
dag minder goed gezind. Stromende regen 
in combinatie met een straffe westenwind 
maakten dat de deelnemers de hele dag druk 
bezig waren regencapes, petjes en zuidwesters 
op hun plek te houden. Om de eindstreep 
te kunnen halen, zijn de zangkunsten flink 
aangesproken. Bibberend en verkleumd van 
de kou kwamen de lopers weer terug in het 
hotel. 

Aangekomen bij sportcomplex Oosterhout 
kon droog worden gestart deze laatste dag. 
Deze ging door de binnenstad van Almaar 
naar Noord-Scharwoude en via Koedijk naar 
de finish op het Waagplein. Genieten van de 
Alkmaarse pandjes, vele molens en het mooie 
landschap met al zijn vaarten. Via de rode 
loper kwamen de deelnemers toch weer nat 
over de eindstreep. De medaille was binnen. 
Na de geleverde prestatie te hebben gevierd, 
gingen de lopers moe maar voldaan terug naar 
het hotel.

Voor de laatste keer schoven alle 22 deelnemers 
aan voor het diner en een gezamenlijke borrel 
ter afsluiting. Zondag 23 juni vertrok iedereen 
weer richting het Brabantse land.
Gekoppeld aan een supergoed arrangement is 
deze vierdaagse voor de 22 RCL-wandelaars 
een echte vakantie geworden.

wandelenhandbal

De deelnemende kinderen waren heel enthousiast over de handbalinstuif van BEDO

advertorial
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Diana van der Doelen en Colet Claessens Nederlands Kampioen Kunstrolschaatsen

Mierlo – De Nederlandse 
Kampioenschappen Kunstrijden 
werden afgelopen weekend in 
Mierlo gehouden. De Beek en 
Donkse Diana van der Doelen van 
rolschaatsvereniging VRC wist 
Nederlands Kampioen Figuurrijden 
in de hoogste klasse (senioren) 
te worden. De Lieshoutse Colet 
Claessens van rolschaatsvereniging 
Olympia werd in de op één 
na hoogste klasse (junioren) 
Nederlands Kampioen Figuurrijden. 

De discipline figuren vergt veel 
concentratie van een rijdster. Op 

één voet wordt precies over een 
lijn gereden. Tijdens het rollen 
over de cirkel, wordt er gewisseld 
van rijrichting, van voor- naar 
achterwaarts door ‘een drie’, of ‘een 
tegenwende’. Alle bewegingen, 
zoals de start, de overgang van 
voorwaarts naar achterwaarts en 
het uitvoeren van de verplichte 
elementen worden gadegeslagen 
door een jury. Per figuur krijgen de 
deelneemsters punten. Degene met 
de hoogste punten in totaal mag 
zich Nederlands Kampioen noemen. 
Naast het figuurrijden vonden er 
tijdens dit kampioenschap ook de 

disciplines vrijrijden en solodansen 
plaats. 

Diana van der Doelen
Voor Diana was het niet de eerste 
keer dat zij Nederlands Kampioen 
figuurrijden werd. Diverse titels 
staan al op haar naam. Ook bij dit 
kampioenschap stak zij met kop en 
schouder boven haar concurrenten 
uit. Diana won alle vier de figuren 
van haar elf concurrenten en mocht 
daarom op de hoogste trede van 
het podium klimmen.  

Colet Claessens
Ook Colet Claessens uit Lieshout 
voert de discipline figuurrijden 
al jaren uit als haar grootste 
specialiteit. Vele uren per week 
reist zij af naar Sporthal  de Weijer 
in Mierlo om haar trainingsuren te 
maken. In haar prijzenkast hangen 
al veel medailles, waarvan ook 
diverse gouden plakken van een 
Nederlands Kampioenschap. Het 
doel van dit kampioenschap was 
de titel in de klasse junioren. In 
een klasse van 4 rijdsters, waar de 
concurrentie groot is, moest Colet 
alles geven om dit doel te bereiken. 
Colet ging voortvarend van start. 
Bij de uitvoering van de eerste 3 
figuren kreeg Colet de hoogste 
punten, maar met nog 1 figuur 
in het verschiet, begonnen de 

zenuwen te kriebelen. Gelukkig was 
de voorsprong groot genoeg en kon 
zij na het 4e Figuur de felicitaties in 
ontvangst nemen.  

Zilveren en bronzen plak
Naast de twee eerste plekken 
die Diana en Colet wisten te 
bemachtigen, behaalden Nataska 
Healy van Rollerclub De Oude 
Molen uit Beek en Donk een 
zilveren plak in de klasse junioren, 
discipline vrijrijden. Nataska reed 
zowel een sterke korte als lange kür 
en veroverde daarmee zilver. 

Ilya Penninx van dezelfde 
rolschaatsclub kwam uit in de klasse 
aspiranten in de discipline figuren. 
Ilya had weinig last van zenuwen, 
dit in tegenstelling tot haar 
clubgenoten Kimberly van Schijndel, 
Michelle de Koning (Pupillen), Birgit 
van Berlo en Dylona van Kaathoven 
(Jeugd). Vergezeld van de nodige 
zenuwen reden alle vier niet zo 
goed als in de trainingen. Ilya wist 
als enige van de vereniging in deze 
discipline een plekje op het podium 
te bemachtigen. Trots nam zij de 
bronzen plak in handen.

Uitslagen 25 juni: 
1.Rie Rooijackers/Ine van Duijnhoven 65,50%. 
2.Cor en Nelly Verschuren 64,50%. 
3.Riek Kuijpers/Kitty Coppens 60,00%.
4.Piets Slaats/Riet vd Linden 55,00%
5.Riet van Vijfeijken/Jo van Hout 52%
 
De volgende zitting is op dinsdag 2 juli en begint om 13.30 uur in de 
Ontmoetingsruimte van Appartementencomplex de Waterpoort. De 
ingang is aan het Rembrandtplein te Beek en Donk.

rolschaatsen

Colet Claessens van rv Olympia Nederlands Kampioen Figuurrijden.

Zwemdiploma’s voor veilig vakantieplezier

Uitslagen KBO Bridgeclub 
’t Bedonkske Beek en Donk

Beek en Donk – Velen zoeken in 
de vakantie de zon op. Dat men in 
aanraking komt met water is groot. 
Kinderen genieten volop van al dat 
waterplezier. Of het nu glijden, 
zwemmen, stoeien, waterfietsen 
of snorkelen is, in en om het 
zwembad amuseren zij zich altijd. 

Veiligheid is daarbij van groot 
belang. Deze veiligheid begint 
met het goed leren zwemmen. De 
wetenschap dat een kind goed kan 
zwemmen is een geruststellende 
gedachte. Vrijwilligers van de 
Zwemvereniging Beek en Donk 
maken elke donderdagavond de 
leden op een leuke en spontane 
manier wegwijs in het water. Het 
doel is om de kinderen zo goed 

mogelijk alle vaardigheden bij te 
brengen die nodig zijn om het 
diploma te halen. De klassieke 
zwemslagen worden geoefend, 
maar ook zwemmen met kleren 
aan, het blijven drijven met 
behulp van een plastic tas en het 
onderwater oriënteren en door 
een gat in een zeil zwemmen. 
Door de inzet van de trainers en 
helpers werden er zondag 23 juni, 
tijdens het diplomazwemmen, 55 
diploma’s uitgereikt. 

A-diploma, de basis voor het 
zwem ABC: 
Guus van Ham, Teuntje Hoeben, 
Marik Jansen, Jolijn vd Kerkhof, Isa 
Kluijtmans, Precious Lynch, Floor 
van Rixtel.

B-diploma: 
Ruben van Goch, Joep Goossens, 
Shalina vd Heuvel, Mirne Jansen, 
Dyaila Lynch, Jasper Orbon, 
Cassandra Paul, Jemi Pennings, 
Jaimy van Schijndel, Bowien vd 
Ven.

Het C-diploma, het complete 
zwem ABC: 
Romy vd Heuvel, Lyndsey Jansen, 
Nancy Jansen, Thijs Jansen, 
Elisabeth Janssen, Ise van Lieshout, 
Jill Pennings, Gila van Schijndel, 
Julian de Vries.

Ook de meer gevorderde 
zwemmers lieten zondag zien 
waartoe ze in staat waren.

 Zwemvaardigheidsdiploma 1: 
Colin Biemans. Mathijs 
Kamperman, Sanne Roozen, Nina 
Sneijers, Sanneke Vogels, Collin de 
Wit. 

Zwemvaardigheid 3: 
Liza Bliekendaal, Fleur Donkers, 
Jente Jansen, Evelien vd Kerkhof, 
Katja van Lierop, Alyssa Martens, 
Kyra Suurs, Manon vd Vliet.

Snorkelen 2: 
Kevin Biemans, Joran Jansen, Valery 
Jurgens, Lisa van Melis, Ayse en 
Nazif Ugur, Naichel Werdens.

Tenslotte waren er ook nog een paar 
heel bijzondere categorieën. Tijmen 
Habraken, Indy vd Heuvel en Jessica 

Vogels gaven een  demonstratie 
van een aantal wereldslagen en 
behaalden daarmee het diploma 
Wereldslagen 1.

En als klap op de vuurpijl haalden 
Teun Aarts, Merel op ’t Einde, Anke 
de Sadeleer, Martijn Smulders en 
Joël Verbakel alweer het tweede 
clubdiploma van de G-baan en 
lieten daarmee zien ook eisen voor 
meer gevorderde zwemmers aan te 
kunnen.

Alle zwemmers worden 
gefeliciteerd met hun diploma. 
Men hoopt hen weer terug te zien 
na de zomervakantie voor weer 
een volgend zwemdiploma.

Donderdag wordt het seizoen 
afgesloten met het traditionele 
ouder-kind zwemmen. De leden 
mogen een ouder, broertje, 
zusje,vriendje of vriendinnetje 
(met zwemdiploma) meenemen 
om samen een uurtje zwemplezier 
te beleven. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met 
één van de bestuursleden of 
in september vrijblijvend een 
kijkje nemen op donderdag 
van 20:45 tot 21:45 uur. Meer 
informatie is te vinden op www.
zwemverenig ingbeekendonk.
nl Tenslotte dankt de vereniging 
iedereen voor de inzet van het 
afgelopen seizoen en wenst 
iedereen een prettige, veilige 
vakantie toe. 

zwemmen

De geslaagde kinderen met hun behaalde C-diploma 

Kimberly van Schijndel, Michelle de Koning en 
Ilya Penninx van rc De Oude Molen

De geslaagde kinderen voor zwemvaardigheid 3 

w w w . h e i k a n t j e . n l
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MooiLaarbeekkrant

E V E N E M E N T E N

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

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

Volg ons!

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

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

Evenementen

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

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

22 april - 1 juli 2013
Bootcamp

Muziektuin, Beek en Donk 

22 - 30 juni 2013
Bavaria open dubbeltoernooi 2013

Tv de Raam, Lieshout 

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

‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk 

28 juni 2013
Tuinconcert

Muziektuin, Beek en Donk 

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

Openluchttheater, Mariahout 

29 - 30 juni 2013
Bedovo Beachtoernooi

Heuvelplein, Beek en Donk 

30 juni 2013
RCL Wandeltocht

Provincialeweg, Lieshout 

30 juni 2013
Früh-Spät shoppen

Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel 

30 juni 2013
Terrasconcert Oberkrainer 

Ensemble Nizozemska
Restaurant de Croyse Hoeve, 

Aarle-Rixtel 

30 juni 2013
Brabants wipschieten

Jan van Doorenpaviljoen (nabij het 
Hagelkruis), Aarle-Rixtel 

30 juni 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

30 juni 2013
Bigband Sunday met BBC Jazz
Bavaria Bavariabrouwerijcafé, 

Lieshout 

30 juni 2013
Tapas Middag

Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk

1 juli 2013
Aladdin, Jeugdtheater de Kersouwe

Openluchttheater, Mariahout 

4 - 7 juli 2013
6e Fun Trike Treffen Laarbeek

KPJ terrein, Heereindsestraat 8, 
Beek en Donk 

4 juli 2013
Cowboy Billie Boem en de indiaan 

koken er op los
Openluchttheater, Mariahout 

5 - 7 juli 2013
WiSH Outdoor

Festivalterrein de Aa, Beek en Donk 

11 juli 2013
Met Stip, Hippe Gasten

Openluchttheater, Mariahout 

14 juli 2013
Vrije wedstrijd Brabants 

Wipschieten
Jan van Doorenpaviljoen (nabij het 

Hagelkruis), Aarle-Rixtel 

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

Openluchttheater, Mariahout 

18 juli 2013
Zonder vingers, Cees en Cees
Openluchttheater, Mariahout 

21 juli - 29 september 2013
Expositie kunst van Diana Swinkels
Gallery Berkendijkje, Berkendijkje 8, 

Beek en Donk 

22 juli 2013
Gek op goud, Theater Stuiter
Openluchttheater, Mariahout 

29 juli 2013
Robin Hood, Theatergroep Frits

Openluchttheater, Mariahout 

1 augustus 2013
Circus Hoetchatchov, Compagnie 

Hoetchatcha
Openluchttheater, Mariahout 

5 - 9 augustus 2013
Kindervakantieweek Mariahout

Veld aan Ahorn, Mariahout 

5 - 9 augustus 2013
Hiep-Hoi Kindervakantieweek 

Beek en Donk
Evenemententerrein Beek en Donk 

5 augustus 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

Roodkapje
Openluchttheater, Mariahout 

6 augustus 2013
Seniorenmiddag Ten Blakke

Openluchttheater, Mariahout

8 augustus 2013
Woeste Willem, Kom van het

 dak af band
Openluchttheater, Mariahout 

9 augustus 2013
Concert, Miss Montreal

Openluchttheater, Mariahout 

10 augustus 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

Roodkapje
Openluchttheater, Mariahout 

11 augustus 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

17 augustus 2013
Openlucht Comedy Night, 
Leon van der Zanden e.a.

Openluchttheater, Mariahout 

23 augustus 2013
Mark van de Veerdonk

Openluchttheater, Mariahout 

24 augustus 2013
SkateSwing

Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk 

24 augustus 2013
Concert, Dimitri van Toren

Openluchttheater, Mariahout 

25 augustus 2013
Middag van het Brabantse lied
Openluchttheater, Mariahout 

30 augustus 2013
10e Laarbeekse 

Golfkampioenschappen
Golfbaan Stippelberg, Gemert/Bakel 

30 augustus 2013
Bruceband, Tribute Band

Openluchttheater, Mariahout 

1 september 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk

7 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

13 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout


