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POLO IN DIVERSE KLEUREN
NORMAAL 79.95
NU 49.95 

KOSTUUM
2 VOOR 399.- 

BOXMEER: DE KLOOSTERTUIN 4, 5831 JT | HELMOND: VEESTRAAT 27, 5701 RA
OSS: HEUVEL 22 I, 5341 SW | ROOSENDAAL: DOKTER BRABERSSTRAAT 6, 4701 AT
WEBSHOP: WWW.VANOORSCHOTMODE.NL | E-MAIL: MAIL@VANOORSCHOTMODE.COM
LIKE US AT FACEBOOK   FOLLOW US AT TWITTER 

* M.U.V. HOOGZOMERARTIKELEN EN SCHOENEN

VOORJAARSCOLLECTIE 

DAMES & HEREN

50% KORTING 
OP ALLE DAMES 

ACCESSOIRES 
ZOALS SHAWLS, TASSEN 
(M.U.V. MICHAEL KORS), 

RIEMEN ARMBANDEN 
EN KETTINGEN

Toneelvereniging De Vriendenkring uit Lieshout ontvangt De Cultuurprijs 2014

“Naast erkenning, ook een aanmoediging om zo door te blijven gaan”

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout – De toneelspelers van De 
Vriendenkring vulden de kleine zaal in 
het Dorpshuis in Lieshout vorige week 
woensdag. Vandaag zouden zij de film-
opname van hun voorstelling ‘Gespuis 
in de kluis’ bekijken. Er was niets aan 
de hand, totdat het gehele college van 
Laarbeek zich aansloot bij het gezel-
schap. Langzaam begon er iets te dagen: 
Toneelvereniging De Vriendenkring uit 
Lieshout heeft De Cultuurprijs 2014 ge-
wonnen. 

Cheque 
“Voorlezen is eigenlijk niet de bedoeling, 
vooral niet tegenover toneelspelers”, 
begon Bart van Dijk, voorzitter van De 

Vriendenkring, zijn speech. Vereerd was 
hij. Vervolgens riep hij de voorzitter van 
de Stichting tot Behoud en Bevordering 
van het Cultureel Goed in Laarbeek, 
Harry van Rooij. Harry legde uit waarom 
de keuze op De Vriendinkring is geval-
len. Tot slot was het aan de directeur van 
Rabobank Peel Noord, Pieter Michielsen, 
om de cheque van €1000,- uit te reiken. 

Succesvolle vereniging
Al 25 jaar is De Vriendenkring een pro-
fessionele groep voor volwassentoneel 
met op dit moment maar liefst negen-
tig actieve leden. Dit jaar zorgden de 
leden ervoor dat de nieuwe zaal van 
het Dorpshuis bijna negen keer uitver-
kocht was. Hoe doen ze dat? Dat is een 
vraag waar zelfs het bestuur van De 
Vriendenkring geen antwoord op kan 

geven. “Zijn het de stukken, de spe-
lers of de ongedwongenheid waarmee 
wij spelen? Of komt het doordat de 
toegangsprijs altijd maar €5.- is geble-
ven?”, suggereert voorzitter Bart. 

Gegroeid 
Henk Spijkers is al twintig jaar lid van 
de vereniging. “Ik kon in het begin 
de link niet leggen tussen alle men-
sen die in deze zaal aanwezig waren. 
Ik dacht, zit ik hier wel goed?” Trots 
vertelt hij vervolgens over de tijd dat 
De Vriendenkring met twee avonden 
toneelspel begon en nu is uitgegroeid 
naar negen. “Je hebt op een gegeven 
moment  je vertrouwde publiek opge-
bouwd. Zij zeggen na de voorstelling: 
‘Tot volgend joar, dan komme we wir 
terug’.”

Toekomst 
De cheque werd zeer gewaar-
deerd door het bestuur, maar ook 
de aanwezigheid van het College 
van Burgemeester en Wethouders 
uit Laarbeek werd op prijs gesteld. 
Daarnaast werd het naast een erken-
ning, ook als een aanmoediging ge-
zien. De Vriendenkring uit Lieshout is 
goed bezig en ziet na dit jubileumjaar 
een mooie toekomst tegemoet. Nadat 
alle mooie woorden van de verschil-
lende voorzitters op leken te raken, 
was het tijd voor hetgeen waar de 
spelers voor gekomen waren: de film-
opname. Onder het genot van een 
goede borrel, werd hiermee de avond 
compleet gemaakt. 

Redacteur: Louke Kreemers 
Fotograaf: Daphne van Leuken 

Mariahout – “Zet hem op hè!”, roept 
een moeder naar haar dochter. Het 
meisje is getransformeerd in een 
look-a-like van Kristel uit K3. Met een 
glimlach van oor tot oor en knikkende 
knieën van de zenuwen stapt ze het 
podium op.

Openluchttheater Mariahout stond 
zondag vol met kleine popsterren. Het 

kinderseizoen opende namelijk met 
een heuse Telekids Discoshow. De dag 
stond vol met activiteiten voor kinde-
ren. Het grootste onderdeel was de 
miniplaybackshow. Maar er was ook 
ruimte voor spelletjes en verkleden. 

Weken van tevoren zijn de kinderen al 
begonnen met repeteren voor dit op-
treden en dat is op het podium goed 
te zien. De danspassen zitten er goed 
in. Bij een enkel optreden wordt toe-
gegeven dat mama ook wel mee heeft 
gedacht met het dansje. Waar de 

moeders (en misschien ook wel vaders) 
zeker actief mee bezig zijn geweest, 
zijn de kostuums. Deze zien er op en 
top uit en sommige kostuums bestaan 
zelfs uit meerdere lagen en delen. 

Niet alleen de artiesten konden deze 
middag op het podium staan, maar 
ook alle toeschouwers op de tribu-
nes kregen af en toe de mogelijkheid 
om lekker op het podium te dansen. 
Ondertussen gaan sommige kinderen 
met ridders en een echte prins op de 
foto. De hele middag vielen er ook 

dingen te winnen, ook voor wie niet 
meedeed aan de playbackshow. Al met 
al: een sfeervolle, gezellige opening 
van het kinderseizoen in het open-
luchttheater! 

Leden van de Rabobank, Stichting tot Behoud en Bevordering van het 
Cultureel Goed en De Vriendenkring trots met de Cultuurprijs 2014

Feestelijke opening kinderseizoen Openluchttheater Mariahout 
Alle kinderen playbackten op 
deze middag, behalve dit meisje. 
Zij zong de sterren van de hemel 
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DANKBETUIGINGOVERLĲDENSBERICHTEN

…De voeten vonden geen weg meer
Het licht verliet de ogen
Het brood ontsnapte aan de handen
De lieve klanken verstomden
Vriendelijke mensen gingen in rook op
Er bleef niets
Dan het niets

Vrij naar Peikert – Flaspöhler

Verbijsterd, verslagen en verdrietig zijn we vanwege het plotselinge overlijden van

Marijn Lommerse
Marijn, een jonge, veelbelovende docent natuurkunde, was graag gezien 

onder leerlingen en collega’s. Al werkte Marijn nog maar amper twee jaar in 
zijn eerste baan, het leek of hij al jarenlang ervaring had. Op het Norbertus-
college voelde hij zich thuis en wij zagen hoe hij met grote ambitie werkte 

aan zijn verdere ontwikkeling, zijn lessen en zijn overige taken. Zijn leerlingen, 
in het bijzonder die van zijn mentorklas, droegen hem op handen. Het is nog 

nauwelijks te bevatten dat Marijn niet meer op school terugkeert. 

Veel te vroeg, maar met mooie en goede herinneringen nemen we afscheid 
van deze enthousiaste en aimabele collega, van een mooi mens. 

Wij wensen zijn ouders en broer Gydo veel sterkte om 
het gemis van Marijn te dragen. 

Mede namens alle medewerkers, ouders en leerlingen 
van het Norbertuscollege en Tongerlo,

J.P. van Oosterhout, collegedirecteur Norbertuscollege

M. J.C. Broodbakker, rector OMO sg Tongerlo

Zoveel bloemen, zoveel kaarten  Dankbetuiging
Zoveel handen geschud
Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling
Zoveel troost

Hartelijk dank voor uw blijken van medeleven na het overlijden van mijn vrouw, 
ons mam en trotse oma

Rieky Beekmans-van Haandel

Onze speciale dank gaat uit naar De Groof uitvaartverzorging.
Hannie, Elly, Astrid en Els.

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

De uitvaart 
in vertrouwde 
handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

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

Jean-Paul Sartre

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

De Hagelkruisweg is een van de oudste straatnamen van Aarle-Rixtel. Zo-
als de naam al aangeeft leidt deze weg naar het eeuwenoude Hagelkruis 
op de Hoge Akkers. Het Aarlese hagelkruis is het enige nog bestaande 
stenen hagelkruis van Nederland en – in zijn soort - vermoedelijk ook het 
enige van West-Europa. Een precieze datering is tot nu toe nog niet vast-
gesteld, maar naar alle waarschijnlijkheid dateert het uit de hoge Middel-
eeuwen (plm 1150-1250). Daarmee is het Hagelkruis verreweg het oudste 
nog bestaande monument van onze regio. Het kruis staat op een kruispunt 
van eeuwenoude landwegen.
De Hagelkruisweg zelf dateert waar-
schijnlijk al uit de Romeinse tijd. Bij 
veldonderzoek op de nabijgelegen 
Hoge akkers zijn vondsten naar boven 
gehaald uit de Romeinse tijd en daar-
vóór. Niet ver hiervandaan zijn aan het 
begin van de vorige eeuw urnen ge-
vonden uit de Ijzertijd.
Het Hagelkruis staat niet voor niets op 
een kruispunt van wegen. Verhalen 
gaan dat men in de voor-christelijke 
tijd grote vrees had voor kruispunten. 
Hier zouden slechte  geesten huizen. 
Het christendom zou deze heidense  
angsten hebben willen kapselen door 
hagelkruisen te plaatsen. Behalve als 
bescherming tegen boze invloeden 
boden zij bescherming tegen onweer 
en hagel. Het Aarlese hagelkruis is zoals gezegd een oorspronkelijk exem-
plaar. Het hardstenen kruis is gesierd met een primitieve weergave van een 
Christusfiguur in reliëf. In 1910 is er – ter bescherming- een (Jugendstil) 
smeedijzeren hek omheen geplaatst . In vroeger tijden werd hier op gezette 
tijden brood uitgedeeld aan de armen van het dorp. Ook werd op de zoge-
naamde Kruisdagen alsook op Hemelvaartsdag  tijdens het ‘dauwtrappen’ 
langs het Hagelkruis getrokken, een traditie die sinds een paar jaar – in het 
kader van de zogenaamde torendagen- weer in ere is hersteld.

Henk van Beek, heemkundekring ‘Barthold van Heessel’

HAGELKRUISWEG

Beleef de Maand van het 
Spannende Boek
Laarbeek - In de maand juni vindt 
jaarlijks de Maand van het Spannende 
Boek plaats. Dit jaar draait alles om 
Terreur in thrillers. Bij de bibliotheek 
krijgen nieuwe leden een boekenbon 
cadeau. Bestaande leden worden be-
loond met een mysterytas, gevuld met 
drie huiveringwekkende boeken. 
 
Daarnaast biedt Bibliotheek De Lage 
Beemden haar leden in juni een tiplijst 
aan met auteurs van misdaadromans, 
die ruim beschikbaar zijn bij de biblio-
theek. Deze lijst wordt in de vestigin-
gen, via de nieuwsbrief en de website 
aangeboden. 

Nieuwe leden die zich in de maand juni 
inschrijven, krijgen een Boekenbon 
cadeau ter waarde van € 5,- (zolang 
de voorraad strekt). De mysterytas is 

bedoeld voor mensen die al lid zijn van 
de bibliotheek: zij ontvangen een ver-
rassingstas gevuld met enkele span-
nende boeken. De tas is een cadeau-
tje, de boeken mogen na drie weken 
weer worden teruggebracht naar de 
bibliotheek.

Online Moordspel
In juni kan iedereen meedoen met 
het Moordspel: een spannend on-
line spel waarbij een klassieke who-
dunit in zeven delen gepubliceerd 
wordt. Iedere week worden er twee 
delen en een aantal aanwijzingen 
gepubliceerd. Deelnemers moe-
ten raden wie de moordenaar is en 
maken kans op mooie prijzen. Via 
de website van de bibliotheek kunt 
u deelnemen aan het Moordspel: 
www.bibliotheeklagebeemden.nl. 
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Leonardusgilde blaast eeuwenoude traditie nieuw leven in bij de Donckse Wij-ing 
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Het was afgelopen 
zondag een drukte van jewelste bij 
de Leonarduskapel aan de Kapelstraat 
in Donk. Kleurrijk uitgedoste gil-
debroeders van het Leonardusgilde 
vierden bij hun kapel het traditionele 
wijdingsfeest, in de volksmond, ‘De 
Donckse Wij-ing’ genoemd. Bij dit 
feest wordt de inwijding herdacht van 
de middeleeuwse kapel, die vroeger 
op de Donk heeft gestaan. 

Euwenoude traditie
Deze middeleeuwse kapel was toege-
wijd aan de H. Leonardus van Noblat. 
Vanaf ongeveer 1700 werd jaarlijks de 
inwijding van de kapel herdacht met 
een groot feest. De middeleeuwse 
Leonarduskapel staat er niet meer. Het 
Leonardusgilde bouwde in 1979 aan de 
Goorloop een nieuwe Leonarduskapel. 
“Met de gebedsdienst van vandaag 
wil het Leonardusgilde de traditie 
van een jaarlijks inwijdingsfeest, weer 
nieuw leven inblazen”, zegt hoofd-
man Geert-Jan van Rixtel. 

Leonardus ‘duizendpoot onder 
de heiligen’
Sint Leonardus is een zeer veelzijdig 
heilige. Hij is de patroon van de boeren 
en het vee, de paarden, de stallen, de 
stalknechten, de vervoerders, (koper)
smeden, slotenmakers, lastendragers 
en kuipers, fruithandelaars en berglie-
den, mijnwerkers en kruideniers. Hij 
wordt aangeroepen door vrouwen 
tijdens hun bevalling. Hij helpt tegen 
hoofdpijn en geslachtsziekten en tegen 
inbraken en inbrekers. Maar bovenal 
was de heilige Leonardus patroon 
van de gevangenen. Hij kreeg van de 
koning het recht om gevangenen vrij 
te laten. Kortom de gemiddelde mid-
deleeuwse pelgrim zal altijd wel iets 
te bespreken hebben gehad met deze 
‘duizendpoot onder de heiligen’.

Hedendaagse pelgrims
Tegen tien uur hebben ongeveer 90 
bezoekers een plaatsje gevonden bij 
de kapel. Het gilde heeft gezorgd voor 
flink wat zitplaatsen. Het is stralend 
weer. De kapel staat er, dankzij het 
vrijwilligerswerk van ‘Ties de Keuster’ 
en zijn vrouw Ria, keurig bij. Het gaat 
er voorafgaand aan de viering gemoe-
delijk aan toe. Buren en bekenden be-
groeten elkaar. DeMooiLaarbeekKrant 
informeert  voorzichtig bij de bezoe-
kers wat Leonardus vandaag voor hen 
kan betekenen. Dan blijkt, dat de  he-
dendaagse pelgrim zo zijn eigen inten-
ties heeft om vandaag hier aanwezig te 
zijn. Cor Verschuren zegt dat hij erg op-
ziet tegen een operatieve ingreep. Cor 
Biemans zegt, ”Ik leef mee met alle ac-
tiviteiten van het Leonardusgilde.” En 
iemand merkt gevat op: “Ge moet iets, 
als er geen kerk meer is op de Donk.”

Gildesymboliek
Klokslag tien uur wordt gildepastor 
diaken Franklin De Coninck, om-
ringd door gildebroeders, naar het 
altaar geleid. Het  Leonarduskoor, 
o.l.v. dirigent Harrie Heesakkers met 
muzikale ondersteuning van orga-
nist Johan Heesakkers, zingt mooie 
liederen. Het wordt een stemmige 
viering met veel symboliek: het kruis, 
de Leonarduskaars, de boeien en 
het Leonardusbrood. Het vendel-
gebed maakt het meeste indruk op 
de aanwezigen. Terwijl gildebroeder 
Geert-Jan van Rixtel (Fzn) tromt en 
gildebroeder Tijn van der Bruggen de 
tekst leest, vendelt gildebroeder Frans 
Meulensteen op werkelijk adembene-
mende wijze de strijd tussen goed en 
kwaad. Er volgt dan ook een spontaan 
applaus.  

Slotwoord
In zijn slotwoord dankt een zichtbaar 
tevreden  hoofdman Geert-Jan van 
Rixtel  (Bzn) alle aanwezigen en over-
handigt een cheque van vijfhonderd 
euro aan de Stichting Leergeld. Een 
stichting die opkomt voor kinderen die 
slachtoffer dreigen te worden van ver-
borgen armoede. Deze stichting maakt 
het bijvoorbeeld mogelijk dat die kin-
deren  mee kunnen op schoolreisje, of  
lid kunnen blijven van een sportclub. 
Het Leonardusgilde ondersteunt deze 
stichting krachtig.

Prachtige initiatieven
Na afloop van de gebedsdienst 
is er voor iedereen koffie en 
Leonardusbrood. Iedereen was vol lof 
over de prachtige initiatieven van het 
Leonardusgilde.

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Johan Maas 

Aarle-Rixtel - De verbouwing van 
Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel 
is gereed. De vernieuwde blokhut, 
gelegen aan de Schoolstraat, werd 
daarom op zaterdagmiddag 21 mei 
door wethouder Joan Briels, met 
lovende woorden en onder grote 
publieke belangstelling, geopend. 
Daarna was het feest.

Renovatie 
Ruim negen maanden hebben de vele 
vrijwilligers van het Open Jongeren 
Centrum Aarle-Rixtel hard gewerkt 
om hun blokhut compleet te reno-
veren. Het dak is vernieuwd, elektri-
citeit en verwarmingsketel vervangen 
en muren zijn geïsoleerd. Ook het 

interieur is hier en daar gemoderni-
seerd. Zo is er op de muren, door ex-
perts, kleurrijke graffiti aangebracht 
en het herenurinoir vormgegeven als 
een reusachtige mond. Toch hebben 
de OJA-leden, door het behouden en 
terugbrengen van veel hout en een 
aantal authentieke elementen, de 
specifieke ‘blokhutgezelligheid’ we-
ten te bewaren. Oud-voorzitter Hans 
van Asten: “Ik vind het knap dat ze 
de sfeer goed vast hebben kunnen 
houden. OJA is hierdoor OJA geble-
ven.”

Opening 
Iets na drieën vindt de officiële ope-
ning plaats. Voorzitter Leroy Keunen 
en wethouder Joan Briels spreken 
vanaf het buitenpodium de vele be-

langstellenden, waaronder het 
bijna voltallig college, toe. De 
voorzitter is trots en dank-
baar: “Het is gelukt. Iedereen 
heel hartelijk bedankt.” De 

wethouder feliciteert het 
bestuur en de leden 

van harte met het behaalde resultaat: 
“Jullie hebben zelf de handen uit de 
mouwen gestoken. Als je dat doet, 
dan kun je veel. Ook hebben jullie op 
een hele goede manier het karakter 
van OJA weten te behouden. Het ga 
jullie goed.” Nadat alle aanwezigen 
gezamenlijk heel hard OJA  hebben 
geroepen klinkt er een groot applaus. 
OJA is officieel heropend.

Bedankjes
Bestuur en leden nemen vele feli-
citaties in ontvangst. Ze zijn trots. 
Bestuurslid Maikel Kuijpers: “We 
hebben er lang over gedaan maar nu 
is het moment gekomen. We zijn al-
lemaal blij en trots.” Zij zijn ook trots 
op de vele vrijwillige hulp. Bestuurslid 
Nicole den Ouden: “Het is kei mooi 
geworden, en dat allemaal met vrij-
willigers.” Maikel voegt toe:” Waar 
zie je nu nog zoiets? Iedereen be-
dankt voor alle vrije 
avonden en zater-
dagen.”

Waardering 
Ook het publiek waardeert de ma-
nier waarop de intensieve renovatie 
tot stand is gekomen. Bezoekster en 
moeder van enkele OJA-leden Marijke 
Rooijmans: “Ik was geraakt door het 
enthousiasme en de creativiteit van 
deze jongeren. Het is knap dat je met 
zo weinig budget zoiets neer kunt zet-
ten, allemaal in harmonie. Het is van 
samen. Iedereen heeft wat gedaan 
en had een eigen rol. Dat zie je bijna 
nergens meer. Ik vind dat ze het heel 
goed voor elkaar hebben.”

Klaar voor de toekomst 
Binnen worden voorzichtig, op de 
hergebruikte houten vloer, de eerste 
danspasjes gezet op de vrolijke muziek 
van ‘The Feliciano’s’. Ondertussen 
geven de OJA-leden enthousiaste 
rondleidingen door hun prachtig op-
geknapte blokhut. De nieuwe kran-
tenmuur, waarop door middel van 
krantenartikelen de hele geschiedenis 
van OJA vereeuwigd is, wordt door 
jong en oud uitgebreid bestudeerd. 

Buiten wordt er, in een heerlijk zonne-
tje, volop ‘gebuurt’. Het is gezellig en 
gemoedelijk. De sfeer is als vanouds, 
maar nu in een vernieuwd jasje. OJA 
is klaar voor de toekomst!

Jongerencentrum opent deuren na rigoureuze verbouwing

Wethouder Joan Briels opende het vernieuwde jongerencentrum OJA

Het is gezellig druk bij de heropening van OJA

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl
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Zaterdag 31 mei

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Driek en Jaan van 
den Heuvel- Vogels, Overleden ouders Vesters-van 
den Heuvel en zoon Hans. 

18.30 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering  met samenzang
Intenties in deze viering voor: Tot welzijn van de 
parochie

Zondag 1 juni

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor:  Martien Daniëls 
(mged), Wim Verduin en Miet Swinkels (Fund), 
Corrie de Koning (fund), Jan van der Heijden, 
Christiaan Vermeltfoort, Ouders van de Elzen-
Hoogenhoff, Zus van de Meulengraaf-Heesakkers 
(mged), overleden ouders Migchels-Gilsing.

10.00 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
7e zondag van Pasen - Pinksternoveen 
Eucharistieviering  m.m.v. het Dames- en 
Herenkoor
Intenties in deze viering voor: Hanneke van Berlo 
(fund.); Corrie Swinkels- Gijsbers;
Overleden ouders van den Bogaard – van der Pol; 
Willy en Martina Aarts – van der
Leemputten (Zonnebloem); Sien Nooijen (fund.); 
Martien van der Linden;
Overleden begunstigers van het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde; 
Jan van Dooren (sterfdag/O.L.Vrouwe Gilde); Mien 
Verhoeven (par.)

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor 
Intenties in deze viering voor: Sjaak en Ciska van 
Leuken-Spaan, Harrie van den Boomen, Gerarda 
van Melis en Hendrica van der Horst, Janus en 
Nellie van Zutven, Dora van de Laar, Nellie Leijten-
den Dekker echtgenoot Jan en Wim hun zoon
 
Maandag 2 juni

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.30 Lieshout Sint Servatius
Informatieavond over de vormselvoorbereiding. 
Voor kinderen uit Mariahout, Lieshout en Beek en 
Donk

Dinsdag 3 juni

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering

Woensdag 4 juni

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.00 uur Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed
 

Donderdag 5 juni

Geen viering

Vrijdag 6 juni

Geen viering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
31 mei- 6 juni 2014

Sint Servatiusgilde Lieshout brengt vendelgroet
Lieshout – Op de 4e zondag van mei 
heeft de Stichting Sint Servatius Kapel 
hun deuren opengezet voor de jaar-
lijkse mis in de buitenlucht.

Na 4 jaar een gebedsdienst te heb-
ben gehouden, was het goed om 
weer een eucharistieviering te hebben. 
Pater Wester ging de dienst voor, bij-
gestaan door broeder Jozef. De muzi-
kale omlijsting werd verzorgd door de 
Grottendorff  Blaaskapel onder leiding 
van Piet Diender.

De kapel, die op 16 november 1996 
door Bisschop Johannes Terschure 
werd ingewijd, is gebouwd door leden 
van het Sint Servatiusgilde. Deze kapel 
heeft het gilde gebouwd uit dankbaar-
heid voor de vele giften en ondersteu-
ning die het gilde mocht ontvangen bij 
de reactivering in 1981.

Na de Heilige mis heeft het gilde een 
vendelhulde gebracht aan Harry de 

Groof. Dit naar aanleiding van een 
Koninklijke onderscheiding die Harry 
mocht ontvangen uit handen van 
Burgemeester Ubachs tijdens de lint-
jesregen op 25 april.

Na de vendelhulde was er voor de 
vele bezoekers gelegenheid, voor 
het drinken van een kopje koffie, 
bij Handboogvereniging Krijgsman 
Soranus. 

Afrika-Engakoor treedt op in Lieshout
Lieshuot - Het Afrika-Engakoor treedt 
op eerste Pinksterdag (8 juni) om 
09.30 uur op in de kerk van Lieshout. 
De oorsprong van het Afrika-Engakoor 
ligt in Nistelrode. Toen pater Toon van 
Kessel zijn 25 jarig priesterfeest vier-
de, had zijn familie voor de feestelijke 
viering een mis ingestudeerd met 
Zambiaanse liederen, want Zambia is 
het land waar pater van Kessel werk-
zaam is.

Enkele jaren later, in september 1997, 
kwam pater Toon van Kessel voor va-
kantie naar Nederland, naar zijn thuis 
in Nistelrode. Gelijktijdig met hem 
kwam ook een andere Nistelrodese 
missionaris, Zr. Henrilena, op vakantie. 
Zij is werkzaam in het Enga-gebied in 
Papua Nieuw-Guinea.

Als verrassing voor beide missiona-
rissen werd o.l.v. Mayke Hendriks 
een gelegenheidskoor geformeerd. 
In hun welkomstdienst in de St. 
Lambertuskerk te Nistelrode werden 
zowel de Zambiaanse als ook enkele 
Enga-liederen ten gehore gebracht.

Blijkbaar was het niet alleen voor de 
missionarissen een verrassing, maar 
ook voor de toehoorders en de zan-
gers zelf. Het gelegenheidskoor 

besloot door te gaan en met succes, 
want eind 2013 kunnen zij 380 optre-
dens noteren. 

Het repertoire is uitgebreid met liede-
ren uit andere Afrikaanse landen. Het 
koor bestaat uit zo’n 70 leden in de 
leeftijd van 20 tot 89 jaar. Zij worden 
begeleid door percussionisten en door 
de accordeon van de dirigent. Het 
koor treedt zo’n 20 keer per jaar op, 
en ze zijn dan gemiddeld
met zo’n 50 mensen.

Het koor neemt de reiskosten voor 
eigen rekening. Er wordt een kleine 
bijdrage gevraagd voor de onkosten. 
Het geld dat wordt opgehaald bij de 
collecte gaat via een rechtstreeks lijntje 
naar een project in de Derde Wereld.

Na afloop van een optreden kunt u 
voor € 10,00 één van de vier CD’s ko-
pen. Ook deze opbrengsten gaan naar 
de - door hen zogenoemde – ‘Dichtbij’-
projecten in de Derde Wereld.

Het optreden op Eerste Pinksterdag 
zal zonder twijfel een zonnig gebeu-
ren zijn. Op Pinksteren gingen de 
apostelen de straat op om de Blijde 
Boodschap van Jezus uit te dragen aan 
de vele vreemdelingen in Jerusalem. 

LEZERSPODIUM
Toneelvereniging De Vriendenkring blij 
verrast met Cultuurprijs 2013
Al 26 jaar speelt De Vriendenkring 
kluchten voor een nog steeds groeiend 
publiek. Met veel aandacht wordt ge-
zocht naar een toneelstuk waarvan wij 
denken dat het publiek zal gaan genie-
ten. Want dát is het allerbelangrijkste. 
Er wordt vervolgens heel veel tijd en 
energie in gestoken om het maximale 
uit de spelers te halen en het gekozen 
stuk optimaal neer te zetten.  

Wij zijn enorm blij als wij in die po-
ging slagen en het publiek tevreden 
naar huis zien gaan. Wat met twee 
voorstellingen begon bij zaal Slegers 
in Lieshout, is uitgegroeid naar negen 

voorstellingen in het Dorpshuis. Met 
bezoekersaantallen tussen 1700 en 
1800, waarvan een grote groep be-
hoort tot ons vaste publiek die jaar in 
jaar uit bij een voorstelling aanwezig 
zijn. Sommigen komen zelfs meerdere 
keren per seizoen kijken.  Natuurlijk 
is het belangrijk om dit niveau vast te 
blijven houden, en de bezoekers een 
fantastische avond te bezorgen.  

Het is voor ons daarom een enorme 
grote eer dat we deze cultuurprijs heb-
ben gekregen als bekroning op ons 
werk en als compliment voor alle voor-
bije jaren. Maar gelijk ook bedoeld als 

aanmoediging voor alle jaren, die wat 
ons betreft nog zullen volgen. 

Het bestuur van toneelvereniging De 
Vriendenkring bedankt daarom ieder-
een die op enigerlei wijze hieraan zijn/
haar steentje heeft bijgedragen. 

Wilt u op de hoogte blijven dan kunt u 
voor informatie naar de site: 
www.devriendenkringlieshout.nl   we 
zijn ook te volgen op facebook

Met vriendelijke groet,
Toneelvereniging De Vriendenkring 
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag
Nicola Nieuwe Oogst     

        2 kilo     1.99
Blauwe Druiven 500 gram 1.79

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Bospeen    per bos  0.99
Braeburn     per kilo  1.99

Tjap-Tjoy Groenten

1 + 1 gratis

Elke Dinsdag Saladedag

Vaste lage prijs
Champignons 

per doos 0.79

Alle Salades in de Aanbieding

Actuele  vacatures

• De Zonnebloem afdeling Beek 
en Donk is op zoek naar vrijwil-
ligers die een bezoekje willen 
brengen aan (eenzame) oud-
eren voor een gezellig praatje

• Rollerclub De Oude Molen is op 
zoek naar vrijwilligers die mee 
willen helpen met het naaien en 
glitteren van showkleding

• Zorgboerderij Grootenhout stelt 
een stuk grond beschikbaar van 
20 x 20 meter voor een volk-
stuinliefhebber. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. De volk-
stuinvrijwilliger verzorgt, zaait 
in en onderhoudt op kosten 
van Grootenhout samen met de 
bewoners de moestuin. Hij / zij 
mag de groenten meenemen.

• Zorgboerderij Grootenhout 
is voor op zaterdag- en/of 
zondagmiddag op zoek naar 
vrijwilligers als gezelschap voor 
de ouderen, die daar zitten voor 
dagopvang 

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Martin Prick

Deze week: Henk van Beek
Vrijwilligerswerk: Diverse functies op het 
gebied van natuurbeheer en heemkunde.

Dorpsstraat
In Aarle-Rixtel kent nagenoeg iedereen 
Henk van Beek. Na een leven in dienst van 
onder meer  het maatschappelijk werk, 
het bijzonder jeugdwerk en als P&O-ad-
viseur doet Henk het na zijn pensioner-
ing wat kalmer aan. Geboren en getogen 
aan de Dorpsstraat en later aan het Rode 
Schutplein woont hij  nu weer in een pas 
gebouwd appartementencomplex op een 
steenworp afstand van zijn geboorteplek.

Historie
Henk is bestuurslid van de heem-
kundekring ‘Bartold van Heessel’. Daar is 
hij verantwoordelijk voor natuur, landsc-
hap en monumenten. Als dorpsgids leidt 
Henk mensen rond in zijn geboortedorp. 
Dit is ook mogelijk ‘op eigen houtje’ met 
een door Henk ontwikkelde brochure 
of zelfs met behulp van OR-codes. In 
en rond Aarle-Rixtel zijn door Henk tien 
‘ommetjes’ (wandelingen) uitgezet. Ook 
maakt Henk deel uit van folkloregroep 
‘Dikkemik’. “Dan ben ik nog voorzitter 
van de stichting Kouwenbergs kerkje”, 
vertelt Henk verder, “ons doel is het 
kerkje als monument te behouden en te 
restaureren. Daarbij willen we activiteiten 
ontplooien, die voor het kerkje een toe-
gevoegde waarde hebben”. Dan moet 
gedacht worden aan kleinschalige con-
certen, presentaties en aan het voltrekken 
van een burgerlijk huwelijk. 

Klankbordgroep
Tien jaar was Henk voorzitter van het 
IVN (instituut voor natuureducatie en 

duurzaamheid) afdeling Laarbeek. Een 
aantal keren per jaar verzorgt hij wan-
delingen voor groepen. Als voorzitter van 
de stichting ‘Klankbord’ is de doelstelling 
het beschermen van de leefbaarheid en 
het beschermen van landschap en natuur. 
Deze groep is ontstaan uit een werkgroep, 
die zich verzette tegen de weg langs het 
Wilhelminakanaal. Dit verzet lijkt iets van 
de laatste jaren, maar de ‘verzetsgroep’ 
is al actief sinds de jaren 1980.  “Pas 
geleden hebben we een brief gestuurd 
naar de gemeente over het afsluiten van 
openbare wandelpaden in de Lieshoutse 
bossen. Er ligt nu weer een brief klaar voor 
de gemeente, waarin de klankbordgroep 
een nieuwe methode voorstelt om de pro-
cessierups te bestrijden. De methode die 
op dit moment wordt gebruikt, is te sch-
adelijk voor de nuttige insecten.”

 
Henk is ook nog bestuurslid van enkele 
andere stichtingen waaronder de Sticht-
ing Middengebied (regio Helmond/Eind-
hoven). Ook deze stichting zet zich in 
voor het behoud van milieu , natuur en 
landschap. Op het balkon in Henks won-
ing is het heerlijk toeven maar in de bak-
ken, die aan de balustrade hangen, zijn 
met opzet geen geraniums geplant, want 
daar is de tijd wat Henk betreft nog lang 
niet rijp voor.

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Eindexamenkandidaten Commanderij College pakken uit tijdens traditioneel galabal
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk -  Trikes, dure auto’s 
en tractoren: het zijn slechts een 
paar vervoersmiddelen waarop de 

eindexamenkandidaten van het 
Commanderij College vrijdag-
avond aankwamen bij het traditi-
onele gala. Ieder jaar komen hon-
derden mensen een kijkje nemen 

bij dit gebeuren. Zowel de jongens 
als de meiden dossen zich hele-
maal uit in chique galajurken en 
strakke pakken, haren in de gel of 
mooi opgestoken bij de kapper.

Het gala vond plaats bij Café De 
Tapperij. De voetjes konden even 
lekker van de vloer, want de leer-
lingen maakten vorige week hun 
laatste examens. Binnen nu en een 

paar weken weten zij of ze hun di-
ploma behaald hebben. 

VrijwilligVrijwilligVrijwilligVrijwillig

mooi opgestoken bij de kapper. laatste examens. Binnen nu en een laatste examens. Binnen nu en een laatste examens. Binnen nu en een 

VrijwilligVrijwilligVrijwilligVrijwilligVrijwilligVrijwilligVrijwillig

paar vervoersmiddelen waarop de derden mensen een kijkje nemen derden mensen een kijkje nemen mooi opgestoken bij de kapper.mooi opgestoken bij de kapper.derden mensen een kijkje nemen 

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Nu € 250,- voor 
uw oude fi ets
In juni krijgt u voor uw oude fiets 
minstens € 250,- terug.
Actievoorwaarden in de winkel.

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Nieuwe aardappels

€ 1,- per kilo
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PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456   WWW.YOURSFASHION.NL

Ondermeer Jack & Jones, Petrol, QS

MAGAZIJNVERKOOP
 VRIJDAG 30 MEI + ZATERDAG 31 MEI

ALLE JEANS
O.A. Jack & Jones, LTB, Petrol €25
€7,50 T-SHIRTS • BERMUDA’S

ZWEMSHORTS • HEMPJES

€15€10
€12,50

MovaNext - veilig en betrouwbaar!
Het succes van de MovaNext fietsendrager
De MovaNext fietsendrager is ontworpen om praktisch alle 
soorten fietsen veilig en comfortabel op de trekhaak van 
de auto te kunnen vervoeren. De MovaNext is ook zeer 
geschikt voor het vervoeren van twee elektrische fietsen. 
Door het gebruik van verstelbare wielsteunen zijn de fietsen 
eenvoudig te plaatsen. De zeer stevige wielriemen zorgen er 
samen met de robuuste frameklemmen voor dat de fietsen 
veilig en stabiel op de drager staan.

Daarom de MovaNext fietsendrager!

Van €409,00Voor €375,00

• Veel ruimte tussen de fietsen
• Standaard met duostekker 7- en 13 polig
• Uitgevoerd met mist- en achteruitrijlamp
• Plaatsing op trekhaak zonder hulpstukken
• Makkelijk te tillen door geïntegreerde handgrepen
• Snelsluitbevestiging voor de wielen
• Slimme kentekenplaat montage
• Automatische vergrendeling

• Geschikt voor 2 E-Bikes
• Gebruiksklaar in doos
• Compact opvouwbaar
• Uniek klemsysteem
• Diefstalbeveiliging
• Stabiele framebevestiging
• RDW goedgekeurd

LEZERSPODIUM
Wat is het nut van de jongerencentra in Laarbeek?
Zaterdag 24 mei opende OJA weer 
haar deuren. Na een grote verbouwing 
stonden de OJA leden trots op het po-
dium om het pand officieel te openen. 
Prachtig om te zien wat vrijwilligers al-
lemaal voor elkaar kunnen krijgen. Dan 
zie je ook weer eens hoe sterk de band 
is met het jongerencentrum en de wil en 
noodzaak om het voortbestaan daar-
van te garanderen. Voor de komende 
20 jaar is dit voor OJA ook gelukt. 
Maar zoals Leroy Keunen, voorzitter 
van OJA, al aangaf is het wel belang-
rijk dat de jeugd ook de weg naar OJA 
weet te vinden.  Daarom gaan ze meer 
samenwerken met het andere jonge-
rencentrum in Aarle-Rixtel, Cendra. 
Veel mensen denken aan ‘probleem 
jongeren’ als ze een groep jongeren bij 
elkaar zien staan. Dat jongeren elkaar 
op willen zoeken is normaal, dat ze een 
plek hebben waar ze naar toe kunnen 
om elkaar te ontmoeten is hun wens. 

Daarom is het goed dat er in Laarbeek 
centra zijn waar de jeugd naar toe kan. 
In elke kern zijn er vrijwilligers actief die 
de jeugd op een leuke manier verma-
ken. Maar is dat genoeg? Bij Cendra 
bijvoorbeeld zijn ze niet alleen 
bezig met het “vermaken” 
van de jeugd maar daar zijn ze 
ook gericht op het kind zelf. 
Zijn er bijvoorbeeld problemen 
thuis of op school dan zijn dat 
de onderwerpen die ze bespreekbaar 
maken en waar ze hulp bieden. Is dit 
iets waar de andere jongerencentra 
zich ook meer op moeten richten? Nu 
1 januari 2015 de jeugdzorg naar de 
gemeenten komt, gepaard met forse 
bezuinigingen, zullen we als gemeente 
meer dan ooit de jeugd in kaart moe-
ten brengen. Het contact tussen de 
politiek/gemeente en de jongeren-
centra moet daarbij goed zijn. Bij een 
presentatie, van professor Clarijs een 

deskundige op het gebied van jeugd-
zorg, kwam o.a. naar voren dat we als 
gemeente moeten investeren in de jon-
gerencentra. Niet alleen op financieel 
gebied maar vooral op de kennis die de 

jongerencentra hebben. We 
hebben vorig jaar als ABL met 
alle jongerencentra bij elkaar 
gezeten. We hebben veel ge-
hoord, geleerd en nu moeten 
we met elkaar komen tot een 

goed beleid! Als we eventuele proble-
men bij de jeugd al vanaf het begin 
kunnen oppakken is daar niet alleen de 
omgeving mee geholpen maar vooral 
het kind! En daar draait het tenslotte 
om. Ieder kind verdient het om geluk-
kig te zijn en in een veilige omgeving 
op te groeien. Daar zijn wij als gemeen-
te mede verantwoordelijk voor.

Namens de fractie Algemeen Belang 
Laarbeek

De Zonnebloem bezoekt Hoeve Strobol

Lieshout - Donderdag 24 mei stond 
om 10.00 uur de bus klaar bij het 
Franciscushof in Lieshout, om de gas-
ten van de Zonnebloem op te halen 
voor een dagje naar de Hoeve Strobol, 
vlakbij de Hazeputten in Nijnsel.

Op de website van de Hoeve Strobol 
staat het verleden van de hoeve om-
schreven: “Met de Dommel als be-
langrijke voedselbron ploeterden rond 
1400 de boerengezinnen uit de huidige 
buurtschap De Zandhoeve op de hei-
degronden en zandruggen voor hun 
dagelijkse maaltijd. De Rooise koster 
Adriaan Cornelis Brock (1775 -1834) 
legde in zijn boek ‘Beschryving der 
Vryheid St. Oden Rode’ de geschiede-
nis van vijf historische boerenhoeven 
vast uit deze streek: Hoeve Strobol, De 
Zandhoef, Stokven, De Spanck en Ten 
Hazeput. Hoewel de boerenhoeven 
nauwelijks enige gelijkenis vertonen 
met de stulpjes van onze voorouders, 
blijven de sfeer en de historie rond het 
meest zuidoostelijke deel van Sint-
Oedenrode voorbestaan.”

Op Hoeve Strobol is een museum 
ingericht met historische voertuigen, 

werkplaatsen van oude ambachten 
met de bijbehorende gereedschap-
pen, bijzondere motoren, en allerlei 
dingen uit het dagelijkse leven van 
vroeger. Onze gasten zijn daar prima 
gidsen rondgeleid en konden ook 
werkelijk zien hoe van een boom 
planken werden gezaagd. Van andere 
grote gereedschappen werd uitge-
legd hoe ze werken, zoals de touw-
slagerij, en een oud hijsmechanisme. 
Ook werd getoond hoe de muren van 
oude huisjes van wilgentenen werden 
gevlochten.

Er was zoveel te zien dat de rondlei-
ding in tweeën was gesplitst, met tus-
sendoor een lekkere lunch. De gidsen 
vertelden hun verhaal erg levendig, 
zodat de gasten al snel met hen mee-
gingen naar hun eigen jeugd of wat 
ze van hun ouders hadden gehoord. 
Er was dan ook een levendige discus-
sie met de gidsen.

Na afloop stapte iedereen weer met 
een prettig gevoel de bus in, terug 
naar Lieshout. Het uitstapje was de 
moeite zeer zeker waard, en werd 
door de gasten erg gewaardeerd.

Voorbespreking raadsstukken bij De Werkgroep
Laarbeek - Na de eerste commis-
sievergaderingen volgt op donder-
dag 5 juni de raadsvergadering. 
Na de vergaderingen waarin stoe-
len en posten van de wethouders 
werden verdeeld, komt er weer een 
werkvergadering met kijk naar de 
toekomst, want er staat veel te ge-
beuren in Laarbeek.

Op de agenda
- een aantal wijzigingen van de be-
groting op basis van eerder geno-
men besluiten.
- De benoeming van een nieuw 
raadslid bij PNL.
- De bespreking van het coalitieak-
koord 2014 waarbij snel de nieuwe 
verhoudingen in de raad duidelijk 
zullen worden. Zal de oppositie in-
houdelijk sterk commentaar leve-
ren?? 

- Een notitie over de transitie Jeugd 
waarin eigenlijk de afspraken wor-
den vastgelegd hoe de inkoop van 
jeugdzorg de komende jaren wordt 
gedaan en waarbij samenwerking 
wordt gezocht met de 6.1 gemeen-
ten maar ook de gemeenten rond-
om Eindhoven.
- De zienswijze over de programma 
begroting van het SRE voor 2015.

Al met al een mooie agenda om 
mee te beginnen in deze ‘regeerpe-
riode’. Benieuwd of het college haar 
rol goed kan oppakken.

Als u daar ook nieuwsgierig naar 
bent, kom dan eens luisteren hoe 
de mensen waar u uw stem op uit-
gebracht heeft, u vertegenwoordi-
gen. Wilt u graag mee  praten over 
deze zaken dan kan dat tijdens de 

voorbespreking op maandag 2 juni 
in het Dorpshuis van Mariahout. U 
bent van harte welkom vanaf 20.15 
uur en de koffie staat uiteraard 
klaar.

Wilt u meer informatie neem dan 
contact op met Ben Swinkels, frac-
tievoorzitter De Werkgroep, tel. 
0499-422017. Meer weten over 
De Werkgroep? Kijk op www.de-
werkgroep.nl of op Facebook bij 
De Werkgroep. Voor vragen kunt 
u mailen naar werkgroep@gmail.
com. De Werkgroep is er voor u.
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Beek en Donk – Huiswerk maken 
saai? Vanaf volgend jaar niet meer! 
Leerlingen kunnen vanaf het nieuwe 
schooljaar gezamenlijk huiswerk 
maken bij Voorzieningencluster 
Donk. Hier zijn huiswerkbegelei-
ders aanwezig en kunnen de kin-
deren gebruik maken van de biblio-
theek, inclusief computers. 

Initiatief
Bij verschillende partijen leefden 
de plannen voor huiswerkbegelei-
ding. Tienerwerk De Boemerang 
nam het initiatief om iedereen 
- ViERBINDEN, Kindcentrum 
De Raagten en de bibliotheek - 
bij elkaar te laten komen. Geja 
Raaijmakers, directrice De Raagten, 
vertelt: “Wij dachten dat er be-
hoefte zou zijn aan een dergelijk 
soort initiatief. In sommige andere 

gemeentes doen ze het ook en daar 
loopt het goed.” 

Huiswerkmiddagen
Er komen per week twee ver-
schillende middagen. Op dins-
dagmiddag kunnen de middel-
bare scholieren (tot en met 15 
jaar) van 14.30 tot 16.30 uur in 
het Ontmoetingscentrum (bij De 
Boemerang) terecht. Op woensdag 
zijn de basisschoolleerlingen van 
groep 6, 7 en 8 van 14.30 tot 16.30 
uur op deze plek welkom.  

Huiselijke sfeer
“Het is de bedoeling dat de mid-
dagen in een soort van huiselijke 
sfeer plaatsvinden. Iedereen mag 
komen. Je hoeft je niet op te ge-
ven en je hoeft ook niet per se 
de volle twee uur te blijven”, legt 
Suzan de Koning, jongerenwerk 
ViERBINDEN, uit. Daarbij bena-
drukt ze dat de vrijwilligers niet ver-
antwoordelijk zijn voor de kinderen. 
“Het is geen opvang”, vult ze aan. 
De beide middagen zijn qua invul-
ling wel net iets anders. Suzan: “Bij 
de leerlingen van de middelbare 
school zal het allemaal iets serieu-
zer zijn. Voor de leerlingen van de 
basisschool is het allemaal nog wat 
speelser. Daarom is het opgesplitst 
in twee middagen.” 

Start
De huiswerkmiddagen starten na de 
zomer. De eerste middag zal zijn op 
26 augustus. Suzan: “We beginnen 
op die dinsdag met een boekenkaft-
middag. Veel leerlingen kijken hier te-
genop, maar als je dit samen doet, is 
dat natuurlijk hartstikke gezellig. Dan 
hebben we meteen een leuke start 
van de huiswerkmiddagen.”

Er staat geen minimum of maximum 
aantal leerlingen vast voor het door-
gaan of deel kunnen nemen aan de 

huiswerkbegeleiding. Geja: “Het moet 
voorzien in de behoefte. Het aantal 
kinderen maakt niet uit. De leerlin-
gen die er zijn, willen we gewoon heel 
graag begeleiden.” 

Vrijwilligers
De groep initiatiefnemers is voorna-
melijk voor de dinsdag nog op zoek 
naar vrijwilligers. Enige algemene ken-
nis met het onderwijs – en/of educatief 
onderlegd zijn - is een pré. Interesse? 
Meld je dan aan bij Suzan de Koning via 
jongerenwerk@vierbinden.nl. 

Een Facebookje open
Hoe kom je er toch steeds op, 
vragen mensen regelmatig. Daar 
kan ik eigenlijk geen antwoord 
op geven. Ik bedoel, mijn hoofd 
waarschuwt af en toe ook voor 
code Geel. Op zo’n moment kost 
het ook mij bergen energie om aan 
een goed onderwerp voor mijn 
column te komen. Ik durf best te 
stellen dat ik gemiddeld gezien 
best oké ben op het gebied van 
voor jezelf zorgen. Vooruit, ik heb 
de gebruikershandleiding ‘Hoe 
ga je op jezelf wonen’ niet naar 
behoren doorgenomen. Maar als 
dat alles is. Dus een thema voor 
deze week verzinnen was me echt 
wel afgegaan. Echter, deze weken is 
het Europa die de klok luidt. En nu 
het kan, probeer ik de democratie in 
stand te houden. 
Daarbij komt 
dat ik uit 

betrouwbare bron heb vernomen 
dat rechtshandige mensen 
gemiddeld 9 jaar langer leven dan 
linkshandigen. Dus om mijzelf zeer 
kostbare tijd te besparen, liet ik het 
verzinnen van een onderwerp links 
liggen. Ik besloot te epibreren, een 
chic werkwoord voor nietsdoen. Op 
die manier bood ik je de kans om 
je krantgenoten in een gebundeld 
stukje tekst te ontmoeten. Want 
evenals mijn vorige oproep, 
besloot ik ook ditmaal alle respons 
hierin te verenigen. Het regende 
deze week dan ook antwoorden. 
De eindredactie kwam met de 
haartransplantatie van Gerard Joling. 
Geloof me, ik vind jullie Toppers, 
maar geen haar op mijn hoofd die 
daar meer over wil schrijven. Dus 
besloot ik in hemelvaart mijn blik 
op de andere reacties te werpen. 
Iets met hooikoorts en pollen. Ik 
heb een interne poll gehouden, 
maar kreeg al snel een allergische 
reactie van de uitslag. Ja, dan blijft 
er nog een onderwerp over. Een 
thema waar ik geen genoeg van kan 
krijgen. En ondanks dat ik weet dat 
je nu aan mijn lippen hangt, houd 
ik mijn mond dicht. Letterlijk en 
figuurlijk. Enig idee welk onderwerp 
ik hier onder stoelen of banken met 
kussens schuif? In tegenstelling tot 
Holland’s Got Talent geef ik drie 
kruizen voor de winnaar. XXX

Joey van der Leemputten 

COLUMNGerard Scheepens neemt na 40 jaar afscheid van het onderwijs

“Binnen het onderwijs heb ik zoveel 
dingen gedaan die ik leuk vind”
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Son en Breugel – Het boek ‘De plannen 
van G.M.C. Scheepens’ ligt thuis op ta-
fel bij ‘meneer Gerard’ van Basisschool 
‘De Sprankel’ in Lieshout. Na 40 jaar als 
leerkracht te hebben gewerkt, gaat hij 
vanaf vrijdag 11 juli, samen met vrouw 
Nelly, nieuwe plannen maken en genie-
ten van een lange welverdiende ‘vakan-
tie’. Gerard heeft twee dochters, Kim en 
Inge, en is oppas-opa van de 3-jarige 
Roman. 

Heel mooi beroep
“Ik heb van mijn hobby, mijn passie, 
mijn beroep kunnen maken”, vertelt 
Gerard enthousiast. “Dat is fantastisch. 
Binnen het onderwijs heb ik zoveel din-
gen gedaan, die ik leuk vind: kinderen 
iets aanleren, het contact met kinderen, 
ouders en het team. Nevenactiviteiten, 
zoals het organiseren van de sportdag, 
schoolkampen, kerstmusicals … Geen 
dag in het onderwijs was hetzelfde.”

1974 – 2014
Op 24-jarige leeftijd werd Gerard leer-
kracht op een basisschool in Helmond-
West. “Ik was vrijdags geslaagd en kon 
maandag gelijk aan de slag. Het was 
eind mei, dus ik deed dat één maand. 
Na de zomervakantie kon ik aan de slag 
op de ‘Stoklandschool’ in Breugel. Dat 
beviel me goed, maar na ruim achttien 
jaar wilde ik eens ‘in een andere keuken’ 
kijken.” Trots toont hij een foto waar-
op Ton van den Baar en Tijn Dekkers, 
verkleed als agenten, Gerard in de 

boeien slaan en meenemen naar BS De 
Fontein in Lieshout. Daar startte Gerard 
in februari 1993 eerst als leerkracht van 
groep 5. Vervolgens werd het groep 4 en 
zo is het gebleven. In de zomervakantie 
van 1995 werd Gerard in de Dordogne 
getroffen door een scheurende aorta. 
Wonder boven wonder overleefde hij dit 
door professioneel ingrijpen van Franse 
artsen. “Een zenuw van mijn stem-
banden is tijdens de spoedoperatie ge-
raakt, waardoor mijn stem anders werd. 
Gelukkig heb ik mijn werk als leerkracht 
behouden.”

De grote verschillen
“Het onderwijs van nu bruist meer dan 
vroeger”, vindt Gerard. “Vroeger was 

het eenrichtingsverkeer en was ik 

aan het ‘voeren’. Ik praatte,  de ‘kiend-
jes’ luisterden, maakten hun werk en 
dat was het. Een ‘voldoende’ was een 
‘voldoende’ en er werd niet aan vervolg-
stappen gedacht. Ik vind het goed dat er 
nu een doorlopende leerlijncontrole is en 
dat er meer interactie is tussen leerlingen 
en leerkracht en leerlingen onderling. 
Kinderen kunnen beter van elkaar leren, 
dan van mij! Kinderen van nu zijn wijzer 
en rijper dan het kind van 1974. Ik heb 
daar geen oordeel over: ’t Is zo. De we-
reld is zoveel groter geworden.”

Nooit uitgeleerd
Zelf is Gerard zich blijven ontwikkelen 
binnen het onderwijs. “Ik heb als opleider 
binnen de school veel stagiaires begeleid.  
Het is jammer dat dit wegbezuinigd is. 
Zo heb ik altijd de onderwijsvernieuwin-
gen kunnen volgen:  Ik had de ervaring 
maar de studenten kwamen met nieuwe 
ideeën. We gaven op gelijkwaardig ni-
veau vorm aan het onderwijs.” Een ge-
passioneerde leerkracht verlaat het on-
derwijs om uit te rusten, na te genieten 
en tijd te steken in: voetbalclub SBC, een 
cursus fotografie, tuinieren, sporten en 
een plek bij de radio … Ook Gerard is 
nooit uitgeleerd. Op de valreep vertelt 
hij dat hij hoopt dat er gauw één mooie 
Sprankel in Lieshout staat.

Gerard Scheepens met, 
na 40 jaar, zijn laatste 
klas die hij lesgeeft 

Gerard Scheepens in 1974 als leerkracht in zijn allereerste klas op de Stoklandschool in Breugel

Nieuw initiatief in Laarbeek: in 
ongedwongen sfeer samen huiswerk maken 

Tijdens de huiswerkmiddagen stelt de bibliotheek twee 
computers beschikbaar voor de aanwezige leerlingen

Ginderdoor 41, Mariahout         
06-27851752    annerie@live.nl
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Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Xandieme Megens

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Gerard de Groot

2. Antoinette Brouwers

3. Belinda Kester 
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
ALGERIJE 

BELGIE

CHILI

COLOMBIA

DUITSLAND

ECUADOR

ENGELAND

FRANKRIJK

GHANA

GRIEKENLAND

HONDURAS

IRAN

ITALIE

IVOORKUST

JAPAN

KAMEROEN

MEXICO

NEDERLAND

NIGERIA

PORTUGAL

RUSLAND

SPANJE

URUGUAY

ZWITSERLAND

Biologisch eten is in trek! En dat is logisch. Tijdens de teelt van deze producten worden geen bestrijdingsmiddelen 
gebruikt. Daardoor bevatten bioproducten nog meer voedingsstoffen dan de reguliere producten. Ook wordt het ge-
bruik van toevoegingen tot een minimum beperkt en worden er natuurlijke e-nummers gebruikt. Bijvoorbeeld E 100; 
dient als gele kleurstof maar wordt uit geelwortel gehaald! Puur natuur dus. Bij ‘t Verswarenhuys hebben wij tal van 
biologische producten, bijvoorbeeld ons rundvlees van het Brandrode rund, afkomstig uit Liempde. Verder tal van lek-
kere sappen, broodbeleg, pasta’s, groenteconserven... Kom eens kijken en neem gelijk een zakje ongebakken, rauwe 
noten mee! Ook puur natuur.
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Asperge risotto met gamba’s (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 1 bos groene asperges 
• 1,5 ui 
• Boter 
• 4 el slagroom 
• 4 el olie 
• 375 g risotto rijst 
• 1,5 dl witte wijn 
• 100 gram vers geraspte 
• Parmezaanse kaas, 
• Suiker 
• Zout en peper
• 20 Gamba’s
• 2 teen knoflook 

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

Pel de gamba’s en marineer in de fijngehakte knoflook en olijfolie. 
Schil de asperges en kook ze beetgaar. Met koud water afspoelen 
en laten uitlekken. 7,5 dl kookvocht apart houden. Kopjes van de 
asperges afsnijden en apart leggen. De stelen in stukjes van 1 cm 
snijden en ¼ deel van de stelen pureren, en er de slagroom aan 
toevoegen. Snipper de ui en fruit aan in olie. Voeg de rijst toe en 
bak deze glazig, beslist niet bruin. Meng het kookvocht met de wijn 
en voeg dit beetje bij beetje toe aan de rijst. Laat de rijst 20 minuten 
op laag vuur gaar koken. Voeg na 15 minuten de aspergestukjes 
en de puree toe. Breng de risotto op smaak met zout, peper en 
geraspte Parmezaanse kaas en roomboter. Bak de gamba’s kort in 
een wok op hoog vuur. Maak op een mooi bord een ronde van de 
risotto en leg er de gamba’s omheen en garneer de risotto af met 
de asperge kopjes.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Easy

9 8 7 3

7 9 2 4

2 1 3 8

9 8 2 6

7 8 3 5

4 3 5 8

9 8 4 6

4 7 1 9

1 6 7 2

Puzzle #216740

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

GRIEKENLAND ZWITSERLAND DUITSLAND
FRANKRIJK IVOORKUST NEDERLAND
ALGERIJE COLOMBIA ENGELAND
HONDURAS KAMEROEN PORTUGAL
ECUADOR NIGERIA RUSLAND
URUGUAY BELGIE ITALIE
MEXICO SPANJE CHILI
GHANA JAPAN IRAN

Zoek de 10 verschillen
DONDERDAG - HEMELVAARTSDAG
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Redacteur: Thea Wich

Beek en Donk – Jan van Dijk (75) en 
Betsie van Dijk-Coolen (77) vierden 
gisteren feest. Het echtpaar was op 
deze Hemelvaartsdag precies vijftig 
jaar getrouwd.

Jan en Betsie leerden elkaar ken-
nen in ’59 tijdens Boerdonk kermis. 
Betsie: “Daar stond een grote dans-
tent.” Jan: “Ik woonde in Erp maar 
in die tijd zat ik in dienst. Wij lagen 
in Den Bosch. Ik ging van daaruit op 
de fiets naar de kermis. Dat was een 
uur fietsen. Ik moest om 12.00 uur 
’s nachts weer in de kazerne zijn.” 
Een paar weken later maakte Jan al 
kennis met de ouders van Betsie, die 
in Beek en Donk woonden. Jan: “Ik 
fietste langs het huis van Betsie. Een 
mevrouw zei: ga maar vlug naar bin-
nen want dat zijn ‘goei’ mensen.” 

Na ruim vier jaar verkering trouwde 
het jonge paar op 29 mei 1964. Jans 

moeder kon dat helaas niet meer 
meemaken. Zij overleed een paar 
maanden voor het huwelijk. Na hun 
huwelijk namen Jan en Betsie tijdelijk 
hun intrek bij een oom en tante van 
Betsie. Daarna verhuisden zij naar de 
Kapelstraat. Betsie: “Daar hebben 
we 45 jaar gewoond. Dat beviel heel 
goed.”
In de Kapelstraat beleefde het echt-
paar drukke en gezellige jaren. Jan: 
“Ik heb altijd in de bouw gewerkt. Ik 
was niet veel thuis”, waarop Betsie 
aanvult: “We kregen drie kinderen. 
Ik deed het huishouden.” De zo-
nen voetbalden, de dochter speelde 
softbal. Jan en Betsie waren trouwe 
supporters: “Onze Hans heeft 23 
jaar bij Sparta in de goal gestaan. 
Wij gingen altijd kijken. Dat was erg 
gezellig.”
Sinds drie jaar woont het echtpaar in 
wooncomplex ‘De Burcht’. Jan: “Dat 
bevalt prima.” Betsie voegt toe: “Ik 
ben een echte Donkse. Nou woon 
ik in Beek en wil ik er niet meer 

weg.” Ook tegenwoordig heeft 
het echtpaar geen tijd om zich te 
vervelen. Iedere week wordt er ge-
kaart, Jan biljart en samen lossen ze 
kruiswoordpuzzels op en maken ze 
tochtjes met de auto. Betsie: “Dan 
gaan we in Gemert of Uden op een 
terrasje zitten.” Ook het supporte-
ren gaat gewoon door. “Nu gaan we 
bij onze vier kleinkinderen kijken als 
zij aan het sporten zijn”, aldus Jan. 
De gouden huwelijksdag valt toeval-
lig samen met Hemelvaartsdag. Dat 
komt volgens Betsie goed uit, omdat 
iedereen dan vrij is. Erg blij zijn Jan 
en Betsie dat de kinderen een feestje 
hebben georganiseerd voor familie 
en goede vrienden. Jan: “We hoef-
den zelf helemaal niks te doen.”
Het recept voor een gouden huwe-
lijk is volgens het paar niet moeilijk. 
Jan: “Het ging vanzelf. Ik ging wer-
ken en ons vrouw deed de rest.” 
Betsie: “We laten elkaar vrij. Als je 
geeft en neemt in het huwelijk, dan 
gaat het altijd goed.”

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

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

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Mariabasisschool haalt met sponsorloop €1158,37 op voor Stichting Diabeter

“Je zorgeloze leven verandert à la minute in een leven vol zorg met diabetes”
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout- Op de Mariabasisschool 
is woensdagochtend een spon-
sorloop gehouden voor diabetes. 
Bram de Vries heeft deze georga-
niseerd voor zijn broer Tommie, 
die aan deze ziekte lijdt. Bram 
hoopt dat hij genoeg geld heeft 
opgehaald. Hiermee kunnen we-
tenschappers een oplossing vin-
den voor de problemen van zijn 
broer en alle anderen, die ermee 
moeten leven.

Bram is 11 jaar en zit in groep 7 
van de basisschool. Zijn broer zit 
op een speciale school omdat hij 
veel last heeft van autisme en een 
langzamer ontwikkelingspatroon. 
Op 19 december is Tommie ern-
stig ziek geworden en Bram was 
zelfs bang dat hij dood zou gaan. 

Bij Tommie werd een 
zware vorm van dia-
betes type 1 gecon-
stateerd. Bram vertelt, 
dat Tommie elke dag 
alles moet afwegen 
en de koolhydraten 
moet tellen. Gelukkig 
hoeft Bram niet echt 
anders te eten, om-
dat Tommie ziek is. 
“Vroeger gingen we 
wel eens naar een res-
taurant, waar je zelf je 
eten mag kiezen. Dat 
kan nu niet meer”, 
voegt hij eraan toe.  

De hele klas heeft 
meegeholpen om 
zoveel mogelijk geld 
bij elkaar te brengen 
voor de ‘Stichting 
Diabeter’. Deze stich-
ting steunt diabetes-
patiënten met zorg 
en behandeling, maar 
verricht ook weten-
schappelijk onderzoek 
naar de oorzaken 
van deze levenslange 
ziekte. Belangrijk is 
de afdeling educatie 
van deze stichting. 
Die zorgt ervoor dat meer artsen 
in opleiding zich specialiseren in 

diabeteszorg. Dokter Luc Janssens, 
diabetesarts, benadrukt, dat de 

ziekte van Tommie 
eigenlijk geen suiker-
ziekte mag heten. ”Ik 
word er ook altijd wat 
boos over als de twee 
types door elkaar 
worden gehaald. Aan 
diabetes type 1 kun je 
niets doen, het over-
komt je. De andere 
vorm, type 2, heb je 
zelf in de hand, het is 
vaak een gevolg van 
overgewicht. Maar 
Tommie is helemaal 
niet te zwaar en kan 
er niets aan doen. 
Je zorgeloze leven 
verandert à la mi-
nute in een leven vol 
zorg met diabetes.” 
Tommie laat de pomp 
zien, waarmee hij dag 
en nacht verbonden is 
door een klein naaldje 
in zijn buik. De ko-
mende 20 jaar zal hij 
hem in ieder geval 
nog moeten dragen.

Na de pauze werden 
de kinderen van alle 
groepen na een korte 
uitleg van de route op 

pad gestuurd voor de sponsorloop. 
Svenja Kerkhof van 6 jaar vertelt 

dat ze wel al een beetje moe is. 
Ze heeft al flink wat rondjes gelo-
pen.  “Best veel, maar ik weet niet 
meer hoeveel!”, hijgt ze. Vincent 
Vinkenburg uit groep 7 heeft ze-
ven rondjes gelopen en ziet eruit 
alsof hij er nog wel eenzelfde aan-
tal aan kan toevoegen. Na een half 
uur worden alle kinderen op school 
getrakteerd op suikervrij drinken 
en een snoepje. Ze worden toege-
sproken door de directeur, Xavier 
de Wit, en door dokter Janssens. 
Daarna bieden Tommie, Suze van 
den Hurk en Bram de cheque aan 
van €1158,37. De dokter is erg 
onder de indruk van het gewel-
dige bedrag dat de school bij el-
kaar heeft gebracht.  Samen met 
Bram hoopt hij, dat er voor deze 
ziekte in de toekomst een minder 
belastende behandeling mogelijk 
is, misschien wel dankzij Brams ini-
tiatief.

Jan en Betsie van Dijk-Coolen vieren hun gouden huwelijk
“Geven en nemen, dan komt het altijd goed!”

Vlnr: Suze van den Hurk, dokter 
Luc Janssens, Bram de Vries. 
Zittend, Tommie de Vries.
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

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

W23 - Aanbiedingen gelden van maandag 2 juni t/m zaterdag 7 juni 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Nectarines of perziken
per kilo
3.58

1.99

Tompoucen met 
slagroom

4 stuks
4.39

2.99

Culinaire beenham
diverse smaken

500 gram
5.49

2.99
kilo 5.98

8.99
liter 1.25

Heineken bier*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

13.99

Varkensfricandeau
van onze versafdeling

100 gram
2.12

1.89
Bon Appetit gesneden 

Goudse 48+ kaas
jong of jong belegen

pak 400 gram
3.59/3.68

3.19
kilo 7.98

Boonacker granenbrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden
2.15

1.59
Varkensschnitzels

naturel, gepaneerd of zigeuner
500 gram

4.99

3.49
kilo 6.98

Dr. Oetker Ristorante pizza
alle soorten

per stuk 
320-370 gram

2.31-2.38

1.89

Coca-Cola
regular, light of zero

pak 4 fl essen 
à 1500 ml.

7.11/7.12

5.59
liter 0.93

Douwe Egberts koffi ebonen
arôme bonen, 

l’Or espressobonen of 
Arabica espressobonen

zak 500 gram

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. Bijv: 3 zakken
Douwe Egberts arôme excellent van 21.51 voor 14.34
Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. Bijv: 3 zakkenBij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. Bijv: 3 zakken

2+1
GRATIS

Markant cranberry drink, 
sinaasappelsap of appelsap 

alle soorten
pak 1000/1500 ml.

fl es 1000 ml.
1.12-1.36

0.99
Bros, KitKat, 

Lion, Nuts, Rolo 
of Smarties

3 pakken 
à 4/5 stuks

5.16-5.52

5.00
3 pakken

Fleuril wasmiddel
alle soorten

fl acon 1350 ml.

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 fl acons Fleuril wasmiddel intens zwart van 11.72 voor 5.86
Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 

11.7211.72 5.86

1+1
GRATIS
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TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Help mijn man is klusser!
Koffiepauze. Ik trek mijn kopje koffie 
onder het apparaat vandaan. Een col-
lega kijkt me grijnzend aan. “Hoe gaat 
het met de verbouwing?  Moet ik je al 
opgeven voor ‘Help mijn man is klus-
ser’?” Terwijl ik lachend neerplof op 
een stoel dwalen mijn gedachten af.

Verbouwen. Ooit zei een bouwvakker 
tegen me: “Je bent blij als we komen, 
maar nog blijer als we gaan.” Hij wist 
niet dat hij te maken had met een ver-
bouwingsexpert. Mijn ouders kochten 
in mijn peuterjaren een jaren ’30 wo-
ning.  Heel mijn jeugd stond in het te-
ken van verbouwen. Op een driewieler  
reed ik tussen de stempels in de woon-
kamer door. Tekenen deden we op de 
muur, die werd toch gesloopt en we 
hadden in de tuin regelmatig een me-
ga-zandbak. Tijdens mijn eindexamens 
zat ik in de auto te leren omdat drilbo-
ren me uit mijn concentratie haalden.

Mijn eigen huis ligt op dit moment in 
puin. De was hangt als slingers over de 
trap en mijn computer zit weggestopt 
onder een laken. Door stroomuitval 

moet ik hem regelmatig re-
animeren, maar het 

huis wordt 

prachtig. De aannemer werkt superhard 
en nauwkeurig.  Manlief steekt de han-
den flink uit de mouwen. Ik geniet van 
alle bedrijvigheid.  

Misschien moet die collega me toch 
opgeven bij ‘Help mijn man is klusser!’ 
Ik zie John Williams al door mijn huis 
lopen. Met mijn zieligste gezicht leid ik 
John rond. Terwijl ik op een berg puin 
sta krijg ik een vreselijke huilbui. John 
slaat zijn arm om mij heen en hij brengt 
me naar een hotel.  Daar word ik heer-
lijk in de watten gelegd terwijl mijn man 
gekweld door een paar lollige bouw-
vakkers in een veel te kort tijdsbestek 
ons liefdesnestje in orde moet maken.  
Zoemende camera’s  kijken over zijn rug 
mee, verschrikkelijk voor hem.

Als John Williams me een paar dagen 
laten geblinddoekt over de drempel 
leidt, vrees ik dat RTL weer een pro-
gramma aan ons kan wijden. Boven ons 
liefdesnestje zijn donkere onweerswol-
ken verschenen. Naast eeuwige trouw 
beloofde ik mijn man om hem nooit 
voor een tv-programma op te geven. 
Misschien moet mijn collega me dan 
ook maar meteen opgeven voor ‘Di-

vorce hotel’. 

‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.’ Begin jaren ’90 zag je die 
posters overal hangen. Ik ben zo’n meid, moeder, echtgenote en collega. Bewust 
gekozen voor baan en moederschap. Chaotisch en verstrooid, actief en creatief. 

Redacteur: Martin Prick

Deze week is het de beurt aan Lam-
bert van der Steen. Jarenlang was hij 
een bekend gezicht in Lieshout. Toen 
hij in 1974 vanuit Schijndel naar Lies-
hout kwam, was dat het begin van een 
verblijf van 34 jaar in dit Laarbeekse 
dorpje. Hier liet hij een duidelijk stem-
pel achter. Op dat moment werkte hij 
bij het verificatiebureau, het accoun-
tantskantoor van de Vereniging van 
Nederlandse gemeenten. In de zomer 
van 1990 kwam hij in gesprek met de 
controller bij Bavaria en besloot Lam-
bert te kiezen voor werk in zijn eigen 
woonplaats. Hoewel hij nu geniet van 
zijn pensioen, werkt Lambert nog één 

dag in de week voor het pensioenfonds 
van zijn oude werkgever Bavaria.

Midden in de gemeenschap
In de jaren na zijn komst naar Lieshout 
heeft Lambert de volleybalclub ‘Voll’ 
mede opgericht en ook lang als trainer 
en bestuurder ondersteund. Het was 
in die tijd een bloeiende vereniging, 
waarvan 8 of 9 teams in de competitie 
van de Nevobo (Nederlandse Volleybal 
Bond) meespeelden. De vereniging be-
staat overigens nog steeds. Daarnaast 
zat Lambert in de ouderraad van basis-
school ‘De Fontein’, een naam, die hij 
mede heeft uitgekozen. Hij zat in het 
bestuur van de peuterspeelzaal, was lid 
van het Oranjecomité en penningmees-
ter van het kerkbestuur. 

Prins
Een apart plaatsje in zijn hart neemt de 
tijd in, dat hij lid was van carnavalsver-
eniging ‘De Raopers’. Op zijn verjaardag 
8 september 1994 werd Lambert ge-
vraagd om prins carnaval te worden. Na 
de gebruikelijke bedenktijd en overleg 
met ‘zijn Anny’ stemde hij toe. “En dan 
begint het balletje te rollen, je moet alles 
stilhouden tot 11 november, maar dat 
jaar is me erg goed bevallen, ik heb er 
echt van genoten!”, vertelt hij. Het jaar 
daarna was hij adjudant en raadgever 

van de nieuwe prins: “Je kent immers 
het klappen van de zweep.” Lambert 
heeft daarna nog drie jaar deel uitge-
maakt van de Raad van Elf. In 2001 
brak er een moeilijke periode van 5 jaar 
aan waarin het steeds minder ging met 
Anny, die in 2006 overleed.

Rosmalen
Lambert woont inmiddels in Rosmalen 
met zijn huidige vrouw Trudie, die net als 
hij zingt bij het koor ‘Primavera’. “Dat is 
voor ons een echt gezellig avondje uit, 
waar we veel plezier aan beleven en 
waar we onze oude én nieuwe vrienden 
ontmoeten.” Samen hebben Lambert 
en Trudie 5 kinderen en staat de teller 
inmiddels op 8 kleinkinderen. “Als ze 
allemaal thuis zijn, zijn we met 20 men-
sen”, aldus een trotse Lambert.

HET ADRES VOOR DE 
VERZORGING VAN FEESTEN, 

EN EVENEMENTEN!PARTIJEN

FUSTEN BIER
VANAF € 34,95 20 LITER

50 LITER VANAF €69,95

Informeer naar de 

vele mogelijkheden

TAPINSTALLATIES

KOELKASTEN

TAFELS

STOELEN

GLASWERK

PERSONEEL

BIERPAVILJOEN

St. Annastraat 55       5421 KB Gemert       0492 36 14 63       info@hetoudevat.nl       www.hetoudevat.nl

Drankenhandel Het Oude Vat 

SBB houdt vruchtbaar ondernemerscafé 
over ‘Sportsponsoring’
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Een vijftigtal on-
dernemers waren donderdagavond 
in de voetbalkantine van Sparta’25 
aanwezig voor het bijwonen van een 
informatieve, informele avond over 
‘Sportsponsoring’. De organisatie was 
in handen van Stichting Bedrijven 
Belangen Laarbeek (SBB).

Pieter Michielsen, directeur Rabobank 
Peel Noord, beet het spits af. Hij ver-
telde over het sponsorbeleid van de 
Rabobank. Na een boeiend verhaal 
kwam Huub Roos van Sportshop 
Laarbeek aan het woord. Sponsoring 
is voor dit lokale bedrijf heel belang-
rijk. Zij hebben daarom dan ook een 
samenwerkingsovereenkomst met on-
geveer twintig voetbalverenigingen. 

Na de pauze schoven Danny Megens 
(Keurslager Danny Megens), Frans 
Vereijken (F.Vereijken en Zn.), Henny 
van Moll (Van Moll Financiële 
Diensten) en Herman van Wanrooij 
(Vlonder Plaatwerk) aan, alle vier 
sponsor van een Laarbeekse voetbal-
vereniging. Spreekstalmeester Mario 
van Dinther vuurde allerlei vragen op 
hen af over sportsponsoring. Waarom 
sponsor je een club? Maar ook vooral: 
wat levert het op? 

Na bijna twee uur sloot de SBB de 
avond af met een informele bor-
rel, waarbij nog lang nagepraat 
werd over het sponsoren van een 
vereniging en waarbij ook meteen 
nieuwe contacten werden gelegd. 
Danny Megens, SBB-lid en sponsor 
van Sparta’25, blikt terug op een 
interessante avond: “Het is een leuk 
onderwerp om hier met Laarbeekse 
ondernemers over te brainstormen. 
Voor het ene bedrijf is sponsoring 
belangrijker dan voor het andere 
bedrijf, maar uiteindelijk gaat het, 
vind ik, om positiviteit. Je uitstra-
ling als bedrijf naar buiten toe is het 

belangrijkste en dan maakt het niet 
uit om wat voor bedrijf je hebt. Het 
gaat ook een stukje om de gun-fac-
tor. Op lange termijn levert dat het 
meest op.”

Ook Roel Janssen, voorzitter van 
de SBB, kijkt tevreden terug op de 
avond: “Het was een vruchtbare bij-
eenkomst. Het was gezellig druk en 
iedereen ervoer de avond als erg leuk 
en interessant. Daarbij wil ik namens 
de SBB alle aanwezigen bedanken 
voor deze avond en in het bijzonder 
Sparta’25 voor de fijne samenwer-
king.”

Danny Megens als één van de vier sponsoren van een Laarbeekse 
voetbalclub aan het woord tijdens het ondernemerscafé 
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‘Aarle for Uganda’ vindt hoofdsponsor in Van Hout & Zo
Aarle-Rixtel - De Aarlese organi-
satie Aarle for Uganda heeft voor 
zaterdag 7 juni een groot bene-
fietfeest op de agenda staan bij 
Dorpscafé De Vrienden aan de 
Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Vanaf 
20.30 uur worden daar een groot 
aantal producten en diensten ge-
veild door veilingmeester Hans 
van Asten en zijn sidekick Bob 
Klaassen. 

Lokale ondernemers stellen hun 
producten en diensten ter beschik-
king voor de veiling. Deze bedrij-
ven zijn: Belkum Bikes, Grand Café 
Stout, Johan van Bakel, Landgoed 
den Heikant, De Schevelingse in-
loop, Basicflow, Schoonheidssalon 
Janneke, Frans van den Heuvel, 
het Culinair Centrum, de 
Dogtreatmentshop, Wishevents, 
Tante Pollewop, Verbakel 
Tweewielers, het Foto-atelier,  de 
Brabantse kluis, kapper Astrid, 
van Schijndel Anteak, Babydeals, 
Lifestylecenter Laarbeek, Kapsalon 
Tess en Jantje. Kunstenaressen 
Anne van de Ven en Ingeborg 
Vriends hebben origineel werk 
aangeboden.  Ook organisaties als 
Harmonie de Goede Hoop zet-
ten hun beste beentje voor. 
Zij laten een serenade 
veilen. Dus hebt u bin-
nenkort iets te vieren 
kom dan bieden op 7 
juni!

Het Aarle-Rixtelse 
bedrijf Van Hout& Zo 
(www.s te igerhout .n l ) 
heeft zich opgeworpen als 
hoofdsponsor van de actie Aarle for 
Uganda. Dit mooie bedrijf maakt 
van steigerhout alles wat maar 
denkbaar is. Elke week zijn hun 
producten te bewonderen in het 

televisieprogramma Eigen Huis en 
Tuin. John van Hout en Nicole van 
Hout van het bedrijf Van Hout & 
Zo stellen voor de  veiling een che-
que beschikbaar die goed is voor, 
bijvoorbeeld, een mooie inrichting 
van het terras of het laten maken 
van een mooi steigerhouten meubel 
voor binnen.  Mocht u de aanschaf 
van bijvoorbeeld een steigerhouten 

loungeset overwegen kom dan 
zeker op 7 juni naar de 

veiling bij de Vrienden en 
doe een goed bod.

De opbrengst van de 
veiling komt in zijn 
geheel ten goede aan 
een werkgelegen-

heidsproject in Uganda. 
Rosalie Sprengers en Rens 

Kruisbrink vertrekken op 7 juli 
naar Jinja, Uganda, om daar, samen 
met de plaatselijke organisatie Arise 
and Shine, een project op te zetten 
dat vrouwen de kans geeft om een 
inkomen te verdienen en zo hun 

familie te onderhouden. Ter plaatse 
zullen door Rosalie en Rens indus-
triele machines worden aangeschaft 
voor textiel en leerverwerking. Er 
wordt gezorgd voor een opleiding 
en begeleiding voor de deelne-
mende vrouwen. Door de klein-
schaligheid van dit project en het 
directe contact van Rosalie met de 
directeur van Arise and Shine komt 
het geld van de veilig volledig ten 
goede aan het werkgelegenheids-
project. Op de Facebookpagina 
AarleforUganda kan de organisatie 
gevolgd worden. 

Aarle for Uganda hoopt op een gro-
te opkomst op 7 juni bij Dorpcafé 
de Vrienden. Iedereen is welkom 
vanaf 20.00 uur voor de veiling en 
andere leuke activiteiten. Na afloop 
hiervan zorgt Sensalogic voor een 
bruisend feest bij Café de Vrienden.  
Bij mooi weer wordt de veiling ge-
houden in de tuin van de Vrienden 
zodat iedereen van een mooie zo-
meravond kan genieten.

Speel mee met de gratis 
ReplaceDirect WK poule en win!
Laarbeek - Het WK voetbal in Brazilië 
staat voor de deur en dat was voor 
webwinkel ReplaceDirect uit Beek en 
Donk dé reden om een heuse WK pou-
le te organiseren. ReplaceDirect nodigt 
daarom iedereen uit om gratis deel te 
nemen aan de leukste WK poule van 
Nederland. 

Of je nu een voetballiefhebber bent of 
niet, dat maakt niet uit; iedereen kan 
een gokje wagen en schitterende prij-
zen winnen. Bovendien kun je ook nog 
eens tegen al je familieleden, vrienden 
of kennissen spelen in je eigen sub-
poule!

Gratis deelname, prachtige prijzen
Deelname aan de ReplaceDirect WK 
poule is geheel gratis en er zijn fantasti-
sche prijzen te winnen. Zo is de hoofd-
prijs een 47 inch LED-tv, de tweede prijs 
een Samsung Galaxy S5 smartphone en 
de derde prijs een weekend/midweek 
CenterParcs. Dat is echter nog niet alles, 
want ReplaceDirect geeft ook nog een 
Playstation 4, Google Chromebook, 
iPad Air, Adidas WK ballen, een barbe-
cue en nog veel meer prachtige prijzen 
weg. En alsof dat nog niet genoeg is, 
speel je als deelnemer ook nog eens 
automatisch mee voor mooie dag- en 
rondeprijzen. Volop prijzen, volop kan-
sen dus!

Inschrijven t/m donderdag 12 juni
Het enige wat je hoeft te doen is je 
aanmelden en je wedstrijdvoorspel-
lingen doorgeven. Inschrijven voor de 
ReplaceDirect WK poule kan tot en met 
donderdag 12 juni 21.00u via www.re-
placedirect.nl/wk. Bovendien is het ook 
mogelijk om al je familieleden, vrienden 
en kennissen uit te dagen door één of 
meerdere subpoules aan te maken. En 
ben jij één van de vroege inschrijvers 

die meespeelt voor 9 juni, dan maak 
je ook nog eens kans op een compleet 
verzorgde barbecue voor maar liefst 10 
personen tijdens een poulewedstrijd 
naar keuze. Deze barbecue is beschik-
baar gesteld door G-Data Software.

ReplaceDirect houdt je up-to-date
ReplaceDirect, de webwinkel boordevol 
onderdelen en accessoires, is er op ieder 
moment om mensen meer en langer 
plezier te geven van hun elektronische 
apparaten. Ook tijdens het WK houdt 
ReplaceDirect je up-to-date over alle 
tussenstanden, prijswinnaars en leuke 
Oranje nieuwtjes en WK weetjes. Houd 
daarvoor de ReplaceDirect website in 
de gaten via www.replacedirect.nl/
wk. Daarnaast kun je alles volgen via 
de ReplaceDirect Facebookpagina, op 
het specifiek voor het WK ingerichte 
Instagram account @RDWK14 en na-
tuurlijk op Twitter via @ReplaceDirect. 
Meetwitteren mag uiteraard ook, dat 
kan via de speciale hashtag #RDWK14.

Meld je dus snel aan voor de 
ReplaceDirect WK poule, daag al je 
vrienden uit en ding mee naar die fan-
tastische prijzen!

Sjannie Biemans        Elsduijn 1, Liehout    
www.biehappy.nl        0499 423 619 
06 5753 0222        sjannie69@live.nl

Praktijk voor gewichtsbeheersing 
en (voedings)advies
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:
Kelly Fr ansen 

Je bent een wondertje en oh zo klein, 
wij zijn heel blij dat we jouw papa 

en mama mogen zijn

Dochter van Gijs vd Linden en Robin van Os
Rijbroeksedreef 40, 5741 MS Beek en Donk

Nikki van der Linden
20 mei 2014 

Deze luchtpost is geschreven 
door Jeannette van Ameijde. 
Op dit moment woont zij met 
haar man Cor in Frankrijk. Ja-
renlang bracht zij in Saoedie-
Arabië door. Hieronder lees je 
een passage uit die tijd. 

“Mijn mijn en ik gingen vaak 
naar een markt een dorp ver-
der dan waar wij woonden. We 
zagen daar overal een heleboel 
krulhaar en dachten dat dit van 
schapen was geknipt of zo. Cor 
werd verschillende keren aan-
gesproken om een geblokte 
hoofddoek te kopen... wisten 
wij veel. Maar even later zagen 
we een Arabier met een goud-
kleurige mantel en een stuk of 
wat kleine jongens om hem 
heen, een jaar of tien denk ik, 
maar wel met grote scharen. 

Alle mannen die een beetje lan-
ge haren hadden, moesten op 
de knieën en werden echt niet 
vakkundig geknipt. We wisten 
niet hoe snel we weg moes-
ten komen. Dus vanaf die tijd, 
zorgde Cor voor keurige korte 
haren. 

Toen ik daar net was, werd me 
verteld om alle groenten en fruit 
te wassen met chloortabletten, 
opgelost in water. Nog nooit 
zulke vieze aardbeien gegeten. 
Heb dit dus nooit meer gebruikt. 
Ook later niet in andere landen 
waar in de badkamer flessen 
water stonden om je tanden te 
poetsen. En geen van allen ziek 
is ooit geweest. In Al Khobar, 
een klein uurtje rijden van Jubail 
waar we woonden, waren echt 
mooie winkels en van alles te 

koop. Maar als je naar 
de slager ging, die dan 
wel uitsluitend rund 
en schapenvlees had, 
kon je mee de koelcel 
in waar die beesten 
hingen en wijs maar 
aan welk stuk. We 
leerden dus algauw 
de anatomie van een 
beest kennen. Soms 
kwam er een schip 
met het verboden 
vlees en dan kon-
den we dat kopen 
in een winkeltje in 
onze compound. 
Toch werden vaak 
die containers ont-
dekt, en bleven ze 

maanden op het haventerrein 
staan. Alcoholische dranken 
waren dus ook verboden, maar 
we brouwden zelf. Cor het bier 
en ik de wijn.

Er waren ook Schiedammers en 
die stookte Jenever, toch was 
er wel whisky te koop, maar 
wel 300 gulden per fles. We 
hebben eens een keer een fles 
gekregen van een Indiër die bij 
Cor als matroos had gewerkt en 
daarna als poortwachter bij het 
Italiaanse strand. Wij houden 
niet van deze drank, maar we 
hadden weleens kennissen op 
bezoek, zelfs Arabieren, dus die 
fles raakte wel leeg. Zelfs in dat 
hete Saoedie maakte ik weleens 
erwtensoep en stamppot en met 
nieuwjaarsdag gingen we altijd 
met de kinderen de woestijn in 
met thee en oliebollen. Volop 
genieten. En je staat versteld 
wat je in zo’n droge woestijn 
aan plantjes en bloemen vindt. 

Jeannette van Ameijde - van 
Zeeland 

Luchtpost

FRANKRIJK

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

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

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

Nikki

koop. Maar als je naar 
de slager ging, die dan 
wel uitsluitend rund 
en schapenvlees had, 

Profi ciat Roos!

Tonny 75

Dorpsstraat 19, 
Aarle-Rixtel

0492-385957
www.bakkerijvanbrug.nl

Spaar 

kassabonnen 

en loot mee 

voor een oranje 

leren bal

Meer bonnen, 

meer kansen!

O

r
a

njekoo
r
t
s

AANGEBODEN

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

Gratis af te halen: groene kunststof tuintafel, 
ovaal model en in nette staat. Info: jellever-
hoeven@hotmail.com.

BEL DE SPECIALIST

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

GEVONDEN

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

Sleutel met een rubberen sleutelhanger 
genaamd XXL nutrition. Gevonden in 
de Nachtegaallaan in Beek en Donk. Tel. 
0492-832182

GEVRAAGD

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

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

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

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

EHBO’er gezocht voor het Fun Trike Treffen van 
3 t/m 5 juli. Voor meer info tel. 06-53705580

Miele vaatwasser G450 SC. Mag stuk zijn 
(onderste la is ook goed) Tel. 0492 – 464850

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

OVERIG

Garageverkoop op zaterdag 31 mei van 10.00 
tot 15.00 uur aan De Klumper 9 in Lieshout. 

Jongeman is op zoek naar een bijbaantje op zater-
dag of buiten schooltijd. Contact via: 06-12354895

TE HUUR

Caravanstalling in Beek en Donk. Nog en-
kele plaatsen vrij. Max. afmetingen 6.50 x 
2.30 cm. Voor vouwwagens is nog voldo-
ende plaats! 0492-463692/06-20117278

Luxe particuliere camper te huur met 4 
vaste slaapplaatsen. 
Info via robbescheuten@hotmail.com

Mariahout: 90 m2 geïsoleerde opslagruimte te 
huur voorzien van 2 elektrische overheaddeuren 
2.70 m x 3,00 m (hxb). Ruime rangeermogeli-
jkheden. Huurprijs op aanvraag. Per mail opslag-
mariahout@gmail.com  of tel. 0413-209306.

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

Vishengel ultimate-carbon 11m. z.g.a.n. Vis-
plateau + 4 extra lange poten. Visparaplu di-
ameter: 2.50m. Tel. 0492-383109

Iphone 5/5s hoesje van Guess, z.g.a.n. €15,00. 
Tel: 06-21690142

Motor Kawasaki Eliminator600, geel. Bou-
wjaar 1995, kilometerstand 40.043 km. 
Staat helaas al jaar stil, accu moet ver-
vangen worden. 500 euro (bodemprijs). 
Reacties: hannyvlemmings@gmail.com

2 fi etsrekken voor achter op de auto. Kunnen 2 fi et-
sen op. Merk: Twinny Load. 50 tot 75 kg. €50,- p.st. 
Tel. 06-10055422 of mail h6.sjaak@gmail.com.

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

Handjes van Nordic walkingstok van het merk 
‘Leki’ op de parkeerplaats van ’t Hurkske bij 
het boswachten. Tel.0492-536714 

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Het is mogelijk om een gratis zoekertje te 

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

Gefeliciteerd Paul!

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

WOONHUIS IN AARLE-RIXTEL
Richtprijs €175.000,-

Serieuze aanbiedingen, 
alleen schriftelijk aan:

Snelle afwerking mogelijk!

Stephan, Torenakkerweg 2a, 
5735 GB Aarle-Rixtel

Hallo wereld
Het thuisgevoel
in Beek en Donk

R43

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

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

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

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

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

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

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

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

R43
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Alle generaties kunnen al 55 
jaar voor Mode en meer terecht 
bij Hoogers Mode in het gezel-
lige Lieshout! Het assortiment 
is moeilijk in weinig woorden 
te beschrijven, maar in het kort 
kan men er terecht voor modi-
euze mode voor alle leeftijden 
en van top tot teen. In de win-
kel is er een senioren, heren, da-

mes, kinder- en babygedeelte te 
vinden. Ook voor nachtkleding, 
badkleding,  ondergoed, linge-
rie en kleinvakartikelen  kunt u 
er terecht. Om maar een paar 
voorbeelden te noemen; betaal-
bare zwemshorts en bikini’s voor 
kinderen, herenoverhemden 2 
voor €30,-, damesshirts vanaf 
€10,- en leuke kraamcadeautjes.

Op dit moment vele voorde-
lige afprijzingsartikelen, eerlijk 
advies, gratis parkeren voor de 
deur, goede service en een ge-
moedelijke dorpse sfeer, wat wilt 
u nog meer?  U bent Welkom! 
 
P.s. Op 2e pinksterdag 9 juni is 
de winkel tijdens de braderie 
geopend!kel is er een senioren, heren, da- €10,- en leuke kraamcadeautjes.

Volop zomergoed, hangpotten, 
kuipplanten en vaste planten!

Wij verzorgen tevens
boeketten en grafwerken.

Dorpsstraat 53  5737 GA  Lieshout 
Tel: 0499-872125

€10,- en leuke kraamcadeautjes. geopend!€10,- en leuke kraamcadeautjes.

Volop zomergoed, hangpotten, 
kuipplanten en vaste planten!

Dorpsstraat 53  5737 GA  Lieshout 

Doe mee met onze 
like-deel en win actie 

via Facebook!

De Concurrent Lieshout 
de fi etsspecialist

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL
Dorpsstraat 26 • Lieshout

0499 - 42 12 07

U kunt terecht voor 
alle dames-, heren- en 

kinderkleding. 

Wij zijn open tijdens 
de braderie op 
2e pinksterdag 

Dorpsstraat 20, Lieshout
www.bloemend.nl    0499-323192

Het Pioenrozen seizoen 
is begonnen!

 
Mooie dubbele 
pioenen, zolang 
het seizoen loopt
 
Van €2,25 per stuk
Nu voor €1,75 per stuk

is begonnen!

Van €2,25 per stuk

Hoogers Mode voor alle generaties

Geldig van31 mei t/m 5 juni 

Krop andijvie  per kilo 0.99
Gesneden andijvie  400 gram 0.99
Witlof  500 gram 0.69
Nieuwe oogst Zespri kiwi groen 500 gram 1.50
Galia meloen  per stuk 1.50

Aardbeien grote bak 1.99 
3 voor 5.00

Dorpsstraat 3, Lieshout      tel. 0499-325867

Nu verkrijgbaar bij DIO Mark, het gehele assortiment van:

Over en uit de Tweede Wereldoorlog

3 winnaars fotopuzzeltocht wandelvierdaagse Diploma-uitreiking St Caecilia

Aarle-Rixtel - Het mag nu wel over 
en uit zijn, want het is inmiddels vele 
jaren geleden (1992/1994) dat de 
werkgroep oorlogsdocumentatie van 
Heemkundekring Barthold van Heessel 
te Aarle-Rixtel, druk was met het verza-
melen van materiaal. 

Het materiaal wordt gebruikt voor een 
gedenkboek bij gelegenheid van 50 jaar 
bevrijding uit de Duitse overheersing, 
1940-1945, de in het kader van die 
voorbereidingen afgenomen interviews 
van mensen die wat over ‘de oorlog’ wil-
den vertellen, zijn niet gewist.

Die op cassettebandjes opgenomen 
gesprekken zijn indertijd uitgetypt. 
Delen van de verhalen zijn in het boek 
‘Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1938-
1946’ terecht gekomen, maar het geheel 

ligt nog in de kast. Omdat de teksten 
moeilijk leesbaar zijn geworden door het 
afstrepen of het omlijnen voor wat wel 
en niet in het boek kon worden opge-
nomen, is een en ander voor een derde 
moeilijk leesbaar geworden. Het leek 
daarom de moeite waard die verhalen 
leesbaar te maken door ze als het ware 
opnieuw te vertellen, op schrift te stellen 
en te presenteren onder de naam van de  
oorspronkelijke verteller. Hiermee wordt 
een stukje waar beleefde geschiedenis 
bewaart en de vertellers wordt de ver-
diende eer gegeven.

Daarnaast zijn er aantekeningen beschik-
baar die Broeder Gabriël Janssen van de 
Alexianen, tijdens de bevrijdingsdagen 
als broederverpleger werkzaam in het 
Sanatorium te Son, heeft nagelaten. Die 
aantekeningen geven een duidelijk beeld 

van wat er zich in 1944-1945 allemaal in 
en rond Son heeft afgespeeld en waar, 
zoals de geïnterviewde Aarlenaren ver-
telden, heel Aarle naar toe is gegaan.

Tenslotte liggen er nog enige door ver-
schillende mensen gemaakte verslagen 
en notities, die een belangrijke bron zijn 
geweest bij het samenstellen van het 
eerder genoemde boek, ook die teksten 
zijn in deze verzameling opgenomen.

Indien u een exemplaar van dit 88 pa-
gina’s, A4 formaat, tellende en rijk geïl-
lustreerde gedenkboek in uw bezit wilt 
krijgen, dan is dat mogelijk. De aanschaf-
prijs beloopt €10,00. Indien u voor 15 
augustus 2014 onderstaande strook inle-
vert/instuurt naar A. Barten, Dorpsstraat 
63, 5735 EB Aarle-Rixtel, heeft u het 
boek uiterlijk 23 september in uw bezit.

Laarbeek – De fotopuzzeltocht van 
de wandelavond op 14 mei, gehou-
den door het gezondheidsteam ‘The 
Shooters’ van Beek en Donk, heeft 
drie winnaars opgeleverd.

Alle drie hadden ze 6 van de 7 loca-
ties goed en daarbij het goede woord 
ingevuld: ‘Gezondheid’. De winnaars 
zijn Sebastiaan van de Burgt, Matthijn 
Blank en Leontine Biemans. 

Gefeliciteerd namens gezondheids-
team ‘The Shooters’.

Lieshout - Met de spannende mu-
ziekexamens achter de rug en de 
zenuwen gelukkig alweer opgebor-
gen, was het vorige week woens-
dag tijd voor het moment waar alles 
om draaide; de diploma-uitreiking. 
Harmonie St Caecilia Lieshout, 
Mariahout zette haar vierentwintig 
geslaagde leerlingen extra in het 
zonnetje. 

De examens vonden plaats op za-
terdag vijf april. Leerlingen gingen 
op voor een A, B, C of D muziek-
examen. Naast een eerder afgelegd, 
schriftelijk theorie gedeelte, moesten 
leerlingen voor een examencommis-
sie de geleerde vaardigheden laten 
horen. Wekenlang is daar naar toe 
geleefd en alles moet op dat moment 
kloppen. Het praktijkexamen bestaat 
uit het voorspelen van ingestudeerde 

stukken, àvue spelen, improviseren, 
naspelen en toonladders. 

De diploma-uitreiking in het Lieshoutse 
Dorpshuis was een feestelijke, muzikale 
avond. Opa’s, oma’s, ouders, broertjes 
en zusjes vulden de zaal. De verschillen-
de opleidingsorkesten onder leiding van 
Marianke Hobé en het leerlingslagwerk-
orkest onder leiding van Frank Reloe 
zorgden voor de muzikale omlijsting. 

Van de vierentwintig geslaagden werd 
slagwerker Lars van Bokhoven extra in 
het zonnetje gezet. Hij slaagde met lof 
voor zijn slagwerkdiploma A en mocht 
daarom de muzikale avond met een 
van zijn examenstukken afsluiten. Het 
slotwoord was aan voorzitter Rien van 
Kesteren, met als rode draad; trots. 
Trots op alle geslaagden, trots op alle 
leerlingen, trots op zijn St. Caecilia.

Naam ondergetekende: .....……………………………………………………………………………...……………

Adres en woonplaats: …………..…………………………………………………………………………….……….

bestelt ….. exempl. van het boek: ‘Over en uit de Tweede Wereldoorlog’

Na ontvangst van het bestelde zal ik ……….x € 10 overmaken op rekening

NL69 INGB 0001 2037 12 t.n.v. A.A.Barten

Datum: ……………………………….. Handtekening: ………………………………...............……………………

Diploma-uitreiking bij Harmonie St. Caecilia.
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Heuvelplein vormt decor JOZS en Laarbeek Live
Redacteur: Joey van der Leemputten

Beek en Donk - Op 8 en 9 juni wordt 
het Heuvelplein omgetoverd tot een 
prachtige evenementenlocatie, waar 
Jeugd Ontmoeting in Zomerspelen 
(JOZS) en Laarbeek Live de krachten 
bundelen om het jong en oud naar 
hun zin te maken. Op het plein ont-
moeten spel, sport, dans en muziek 
elkaar in een tweedaags activitei-
tenfestijn. 

Stel je nou eens voor. Het is 
Pinksteren. Het weer laat niets te 
wensen over, maar je hebt nog 

niets op de planning staan voor het 
weekend. Het Heuvelplein in Beek 
en Donk biedt de oplossing. Zowel 
JOZS als Laarbeek Live zijn geheel 
kosteloos te bezoeken, en aan de 
honger en de dorst is ook gedacht. 

JOZS
Na een daverende eerste editie in 
2012 geeft de Club van Honderd 
van de Teugelders dit evenement 
twee jaar later een vervolg. Op zon-
dagochtend worden Het Klokhuis, 
de Muldershof, Het Otterke en 
de Raagten onthaald en met de 
Koninklijke Harmonie O&U begeleid 

naar het Heuvelplein. Daar waar het 
Ontmoetingsvuur ontstoken wordt. 
In de middag strijden de basisscho-
len middels diverse competitieve 
elementen om de winst. Van sport 
en spel tot dans en muziek. Allen 
in het thema van de Olympische 
Winterspelen. Ook aan het publiek 
is gedacht. Voor hen zijn er legio 
activiteiten om zich naast het aan-
moedigen mee te vermaken. Om 
het programma zo goed mogelijk te 
laten verlopen, is de organisatie nog 
op zoek naar ouders die spelactivitei-
ten willen begeleiden. Ook biedt het 
evenement, dat mede mogelijk wordt 

gemaakt door het Oranjefonds, de 
Rabobank en Gemeente Laarbeek, 
de mogelijkheid voor kinderen om 
een maatschappelijke stage te ver-
richten. Kijk voor dat en meer infor-
matie op www.teugelders.nl. 

Laarbeek Live
Het avondprogramma voor beide 
dagen wordt geïnitieerd door de om-
liggende cafés, in de naam van Café 
Thuis, Café Zaal van de Burgt en Café 
Zaal De Tapperij. Zaterdagavond om 
acht uur zullen Kristel Vereijken & 
Jan Vlemmings het weekend aftrap-
pen. Het duo weet met bekende 

covers menig hart sneller te doen 
laten kloppen. Aansluitend zal het 
zevenkoppige Bag On Wheels haar 
muzikaliteit ten gehore brengen. 
De avond wordt afgesloten door 
Rob & Rob’s Super Closingshow. 
Zondagavond is het aan De Foute 
Vinylshow XXL Open Air om het 
bomvolle weekend in stijl te beëindi-
gen. Met een vier uur durende show 
belooft ook deze avond een muziek-
feest van jewelste te worden! Voor 
de nachtburgemeesters onder ons: 
geen nood! Bovengenoemde cafés 
zijn daarna zoals gebruikelijk open 
voor een afzakkertje. Koninklijke Harmonie O&U begeleid evenement, dat mede mogelijk wordt pen. Het duo weet met bekende pen. Het duo weet met bekende voor een afzakkertje. pen. Het duo weet met bekende wensen over, maar je hebt nog Koninklijke Harmonie O&U begeleid Koninklijke Harmonie O&U begeleid 

In 2012 vond de Jeugd Ontmoeting in Zomerspelen voor het eerst plaatsIn 2012 vond de Jeugd Ontmoeting in Zomerspelen voor het eerst plaats

GeorGaniseerd door: Café Thuis / Café Zaal de Tapperij
 / Café Zaal van de BurgT

20:00-01:00

20:00-00:00

ZATERDAG!

ZONDAG!

Kristel Vereijken & Jan Vlemmings

Rob & Roy’s super closingshowBAG ON WHEELS

De foute vinylshow
-XXL Open air!

HeUVELpLEin BEeK eN donK
ZATerdag     7     &    zondag    8 juni
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in augustus

3D Forma

3D Forma 3D Forma

3D Forma 3D Forma

3D Forma 3D Forma

3D Forma 3D Forma

3D Forma 3D Forma

3D Forma 3D Forma

3D Forma 3D Forma

3D Forma

creatieve communicatie

CKX ARCHITECTEN

3 Dimensionaal samenwerken
Laarbeek - In roerige tijden je bedrijf een 
boost geven, in een nieuwe markt ge-
naamd 3D printing, was het begin van een 
grote uitdaging die 3D Forma is aange-
gaan met een 9 tal ondernemers.

De enige aanknopingspunten waren ieders 
expertise en nieuwsgierigheid naar nieuwe 
markten. 

Na enige ervaring opgedaan te hebben met 
3d printing en de techniek , ontstond een 
identiteit , die gedeeld mocht worden. Via 
media online of vakbladen? Of compleet 
anders? Een ding was zeker 3D-printing 
wordt beter begrepen, door het tastbaar te 
maken. Waarom niet de mogelijkheden op 
een unieke manier laten zien, door combi-
naties te maken? De expertise van andere 
ondernemers combineren en samen het 
wiel opnieuw uitvinden? Letterlijk een po-
dium creëren voor nieuwe samenwerkings-
verbanden. 

Vanuit een voorbeeld verhaal en eerste 
contact met andere ondernemers, bleken 
er mogelijkheden genoeg en binnen aan-
zienlijke tijd stond er een show, waarin in 
vele technieken samenkomen in 1001 mo-
gelijkheden. In de weken die volgden werd 
gewerkt aan een verhaal en script, maar 
ook nieuwe ideeën en producten zagen het 
daglicht. En alles viel als een mooie puzzel 
in elkaar, die met recht 3 dimensionaal sa-
menwerken genoemd mag worden.

Het leuke aan de samenwerking vindt 3D 
Forma, het samenbrengen van de partijen, 
die daarvoor niet of nauwelijks van elkaar 
gehoord hadden. De meeste ondernemers 
die betrokken zijn, zijn startend of op zoek 
naar nieuwe samenwerkingen. 

Ook kennis delen is van toepassing in dit 
unieke project. Naast de 9 tal ondernemers 
is er onderwijsinstelling het St Lucas in Eind-
hoven bij betrokken. Deze ondersteunen de 
technische realisatie en animatie en halen 
andersom extra expertise bij Admosfeer. Een 
startend reclamebureau geleid door Judith 
Vermeulen, die ervaring heeft in de Grafi-
media en communicatiebranche. Naast de 
animatie zet ze de toon in het themacon-
cept en huisstijl.  Ook Carl van de Wetering 
van VanderPunt filmproducties uit Gemert 
heeft veel expertise , een perfecte combi-
natie met 3D Forma.  Ook Tria fietsen, CKX 
architecten, Snapshop, ARS grafisch delen 
kennis met als resultaat nieuwe concepten.
Sleutelwoorden in het hele project zijn 
daarom ook wel samenwerken, kennis de-
len, innovatie en enthousiasme. 

Op 28 augustus komt 2D en 3D anima-
tie, film, live entertaiment en 3d printen 
samen in een sprookjesachtige setting. 
www.1001mogelijkheden.nl

Wie weet hoelang deze 
molen al bestaat?
   

Weet jij het antwoord? Laat het weten 
aan de redactie van MooiLaarbeek. 
Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl of telefonisch 
via 06-51978426. Wie weet is jouw 
antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen diverse 
reacties binnen: 

Hallo redactie,
De man en vrouw op de foto zijn Theo en Betje van Rossum. Zij woonden in de Bernadettestraat in Mariahout. Ze hadden 2 dochters 
en 5 zonen. In die straat ben ik in de jaren vijftig geboren, dus ik ken de familie Van Rossum al mijn hele leven. Tijdens de lagere 
schooltijd kwam ik vaak bij hen, want toen was ik bevriend met hun dochter Elna. Theo is al vele jaren geleden gestorven en Betje 
vorig jaar, geloof ik.
Met vriendelijke groet,
Annegeert Steenbakkers

Dit zijn onze oude buren en superaardige mensen Betje en Theo van Rossum uit
Mariahout.
Groet,
Hans Vereijken

Dit zijn Theo en Betje van Rossum 
Groet, Mari vd Rijt

De vrouw en de man op de foto zijn Betje en Theo van Rossum. Zij woonden vroeger op de hoek Mariastraat/ Bernadettestraat  
in Mariahout. Theo werkte vroeger als medewerker in het brouwhuis bij Bavaria Bierbrouwerij in Lieshout, dat nu de naam heeft 
Brouwhuis 1.
C.R. van den Hoogenhoff

Op de foto staan Theo en Bet van Rossum uit Mariahout
Groet, Thea Schrama

Telefonische reacties kwamen binnen van mevr Van Rossum, dhr. Van de Broek en Mien van Heeswijk.

Historische beelden

Nieuwe inschrijvingen Computer 
Onderwijs Laarbeek
Laarbeek - Het cursusseizoen is weer 
voorbij en straks beginnen de vakan-
ties weer. Voor Stichting Computer 
Onderwijs Laarbeek betekent dat twee 
zaken. 

Tot 1 september is Computer Onderwijs 
Laarbeek niet meer aanwezig op de in-
loop in het Dorpshuis te Lieshout en op 
dinsdag 26 augustus kunt u zich weer 

inschrijven voor de cursussen van het 
najaar. Het inschrijven is van 9.30 tot 
12.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur 
in het Dorpshuis in Lieshout. Noteert u 
het alvast?
 
Computer Onderwijs Laarbeek wenst 
u alvast een prettige zomer. Voor meer 
informatie, bel of mail naar Trees Tops. 
Tel. 0492-525452 / treestops@me.com. 

Tok Tokkie … 
veilig en vertrouwd

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

Administratie, Belastingen, 
Bedrijfsadvies, Loonadministratie

www.kubuslaarbeek.nl        laarbeek@kubus.nl        t 0499 423933        m 06 12424582

KUBUS Laarbeek.   maakt ondernemen leuk.

Uw administratiekantoor
dichtbij.

Het administratiekantoor 
met een vaste pakket-
prijs per jaar!

Johan DuijmelinckJohan Duijmelinck

Kubus LaarbeekKubus Laarbeek

Advertorial



Vrijdag 30 mei 2014 17
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

0.65
v   van 0.69

0.99
v   van 1.09

1.39
v   van 1.49

1.39
v   van 1.49

1.29
v   van 1.39

1.09
v   van 1.19

3.992.99

volgens de Consumentenbond*
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5 LITER

2X DIGITAL ZOOM 299.00

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 28-05-2014

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGEN
PRIJS

* Bron Consumentengids april 2014.

150 g

Katenspek

150 g

Ontbijtspek

150 g

Beenham

150 g

Yorkham

150 g

Schwarzwälder 
Schinken

150 g

Kipfi let

Luchthoorn

- Standaard SVGA resolutie 800x600
-  Helderheid: 3000 ANSI-lumen. 

Ook bij daglicht 
helder en scherp

- 3D via HDMI

Benq DLP Beamer

Dames en heren. 
Maten: S t/m XL.

Voetbalshirt

Rozen*

Diverse kleuren. 
18 stelen. Lengte: 40 cm.

Pioenen*

Diverse soorten en kleuren, 
ook wit. 7-12 stelen. Lengte: 
50 cm.6-pack.

Lavendel of 
rotsplantjes

Schultenbräu 
biertapje

Vanaf 28-05-2014

* Prijzen geldig t/m 01-06-2014

WiSH Outdoor wint Peeltrofee 2014

Laag opkomstpercentage bij 
Europese Verkiezingen in Laarbeek

Beek en Donk/Helmond – De organisatie 
van WiSH Outdoor is vorige week als win-
naar uit de bus gekomen van de Peeltrofee 
2014. Onlangs werd al bekend dat de or-
ganisatie bij de laatste drie genomineerden 
zat. Gedeputeerde Yves de Boer reikte de 
prijs uit: een bijzonder kunstwerk ontwor-
pen door Dirk Verberne uit Helenaveen. 

Peeltrofee
De Peeltrofee wordt sinds 2006 jaarlijks 
uitgereikt. De prijs gaat naar het meest 
aansprekende project of naar een persoon 
of organisatie die zich in het bijzonder ver-
dienstelijk heeft gemaakt voor de uitvoe-
ring van de ambitie Vitale Groene Ruimte 
de Peel. Mate van innovatie en bijdrage aan 

economie, duurzaamheid en leefbaarheid 
in De Peel en maatschappelijk draagvlak 
behoren tot de beoordelingscriteria. 

Genomineerden
In totaal streden 18 organisaties/projec-
ten om de felbegeerde trofee. Een aantal 
weken terug werd bekend dat WiSH Out-
door tot de laatste drie behoorde, samen 
met Groen4Life (Helmond) en Bioraffinage 
(Wageningen/Helmond). 

Eerder liet Jimmy van der Leemputten, me-
de-organisator WiSH Outdoor, al weten de 
nominatie als een groot compliment te zien, 
vooral voor al hun vrijwilligers en sponso-
ren. 

Laarbeek – De verkiezingen voor het Europees 
Parlement vonden in Nederland op donderdag 
22 mei plaats. In de gemeente Laarbeek kreeg 
het CDA de meeste stemmen. Het opkomst-
percentage was met 32.70% relatief laag ten 
opzichte van de landelijke opkomst: 37.30%.

Na het CDA kreeg in Laarbeek de PVV de 
meeste stemmen en op de derde plaats 
50PLUS. In 2009 lag het opkomstpercentage 
iets hoger: 34.53%. 

De heren van WiSH Outdoor nemen de Peeltrofee 2014 in ontvangst. Vlnr. 
Jimmy van der Leemputten, Niels van Vijfeijken, Tim Klomp Bueters en Bram Konings

Fotograaf: Patrick Verstegen 
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webdesign

Uw website is uw digitale visitekaartje. Of 
het nu voor of na een eerste kennismaking 
is: uw website wordt hoe dan ook bekeken. 
In deze tijd waarin online media nog steeds 
groeiende zijn, is uw website het meest 
belangrijke middel om te communiceren.

videografie

Een video kan op vele manieren ingezet worden. 
Het geeft een levendige blik van hetgeen wat u 
aan uw doelgroep wilt laten zien . Studio29elf 
bezit de kwaliteiten om te filmen en deze video’s 
te bewerken tot een ware belevenis. Ook vanuit 
de lucht is voor ons geen enkel probleem!

responsive

Studio29elf gaat met de trends mee en zorgt 
ervoor dat uw website responsive is, dat wil 
zeggen dat uw website ook op telefoons en 
tablets optimaal zichtbaar is. Uw website 
wordt automatisch verkleind en blijft hierdoor 
ideaal zichtbaar op andere apparaten.

0651590003                              www.studio29elf.nl                              info@studio29elf.nl
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MooiBoerdonk

Advertorial

Loodgietersbedrijf Frank en Mark Vogels 
De broers Frank en Mark Vogels hebben ieder 
meer dan 25 jaar ervaring met loodgieters- en 
installatiewerkzaamheden. Beide heren hebben 
het loodgietersvak geleerd bij Loodgietersbedrijf 
Vlamings in Stiphout. In 2002 is Mark als zelf-
standig ondernemer begonnen, waarna Frank vijf 
jaar later dezelfde stap nam. 

De broers hebben ieder een eigen onderneming, 
maar zoeken vaak de samenwerking op, zo-
dat ook grotere projecten geen probleem zijn. 
Inmiddels heeft Frank dusdanig veel werk dat hij 
sinds een jaar een werknemer in dienst heeft. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden die zij verrichten zijn erg 
divers. U kunt bij hen terecht voor het reno-
veren van badkamer en/of toilet, zinkwerken 
zoals dakgoten, regenpijpen en daklijsten. 
Maar ook voor CV-werkzaamheden, zoals 
het vervangen van de verwarmingsketel en 
radiatoren. Daarnaast zijn zij ervaren met 
het aanbrengen van vloerverwarming, me-
dische aanpassingen in toilet en badkamer 
en alle voorkomende loodgieterswerk-
zaamheden. Voor de renovatie van een 
badkamer werken de broers samen met 
een vast team, waaronder een tegelzet-
ter, stukadoor, elektricien en timmer-
man. Klanten kunnen gebruik maken 
van de showroom van een groothan-
del, waarin de nieuwste trends op het 

gebied van sanitair te zien zijn.

Lekdetectie 
Voor het opsporen van lekkages in water-, af-
voer- en CV-leidingen, één van de specialisa-
ties van de broers, hebben zij sinds kort ap-
paratuur voor lekdetectie. Hiermee kunnen 
lekkages in leidingen worden opgespoord. 
Het voordeel voor de klant is dat zowel 
het opsporen van lekkages en de reparatie 
hiervan snel en efficiënt uitgevoerd kun-
nen worden, zonder tussenkomst van een 
lekdetectiebedrijf. 

Met behulp van een infraroodcamera 
kunnen de leidingen van vloerverwar-
ming, CV-leidingen en warmwater-
leidingen in beeld worden gebracht. 
Daarnaast zijn ze in het bezit van een 
leiding-traceerder. Door middel van 
geluid worden leidingen onder het 
beton, in de muur of in het zand op-
gespoord.
 
Tenslotte kunnen zij met behulp 
van traceergas de locatie van een 
lekkage vrij nauwkeurig in beeld 
brengen. 

Meer informatie? 
Voor vrijblijvende informatie kunt u 
contact opnemen met Frank 
(06-46017666, f.vogels8@kpnmail.nl)
Mark (06–51132968 / 0492-543014,
loodgietersbedrijfmark@online.nl) 

Frank Vogels     Janssensstraat 94    |   Aarle-Rixtel  |    Mobiel (06) 460 176 66  

Mark Vogels    Binderseind 45 |   Helmond     |    Mobiel (06) 511 329 68  

Nieuws van Agrarisch Boerdonk
Boerdonk – Agrarisch Boerdonk be-
staat bijna een jaar. Een jaar waarin 
steeds meer verenigingen en stich-
tingen hun weg weten te vinden voor 
sponsoring door Agrarisch Boerdonk. 
Daar is de organisatie ontzettend blij 
mee, want ook de Boerdonkse agrari-
ers dragen graag bij aan een leefbaar 
Boerdonk.

Zo zijn er tot nu toe de volgende goe-
de doelen ondersteund met een bijdra-
ge in met name agrarische producten, 

of deze reeds toegezegd;
• Stichting Trekkertrek Boerdonk
• RKSV Boerdonk
• RKSV Boerdonk (kerstbingo)
• Tismarwadegewendbent
• Geloofsgemeenschap St Servatius 
Boerdonk
•  KVO Boerdonk
• Sint Nicolaasschool Boerdonk
• Jong Nederland Boerdonk
• Goede Doelen Week Boerdonk
• Gemengd koor Boerdonk
• CV de Zandhazen

• Boeren Bruiloft Boerdonk
• Bezoek Bisschop Hurkmans aan Boerdonk
• Voor Boerdonk Door Boerdonk

Er is nog steeds ruimte in het budget 
voor nieuwe aanvragen. Let wel, deze 
aanvragen moeten betrekking hebben 
op de tweede helft van het jaar 2014, 
deze graag indienen voor 30 juni 2014. 
Ook aanvragen voor 2015 mogen al-
vast ingediend worden. Voor een aan-
vraag of informatie kunt u mailen naar 
agrarischboerdonk@live.nl. 

Zoals u wellicht al weet, steunt 
Agrarisch Boerdonk u het liefst met 
agrarische producten, bij kans ge-
maakt in uw eigen achtertuin. Als 
kleine tegenprestatie verwachten we 
van uw vereniging of instantie/orga-
nisatie een positieve  benoeming van 
Agrarisch Boerdonk in de media of 
bijvoorbeeld op een website. Kortom, 
schroom niet en dien uw aanvraag in. 
Agrarisch Boerdonk kijkt wat ze voor 
u kunnen betekenen. De agrarische 
sector in Boerdonk maakt zich via deze 

stichting sterk voor een leefbaar, duur-
zaam en vitaal Boerdonk met een brui-
send verenigingsleven. 

Tevens is Agrarisch Boerdonk bin-
nenkort zeer waarschijnlijk te zien op 
het ‘Voor Boerdonk, Door Boerdonk’ 
weekend, ter afsluiting van de vakan-
tie. De invulling hiervan is nog niet 
exact bekend, maar deze leest u te 
zijner tijd. Houdt daarom de krant in 
de gaten. 

Boerdonkse Dian Biemans ontvangt de Style Award
Amsterdam/Boerdonk - De Dutch 
Model Awards, wereldwijd de oudste 
vakprijs voor topmodellen, werden af-
gelopen 21 mei voor de zevende keer 
uitgereikt tijdens het World Fashion 
Festival. De Boerdonkse Dian Biemans 
was genomineerd voor een award en 
reisde hiervoor af naar onze hoofdstad. 

De Dutch Model Awards werden in 2008 
voor het eerst uitgereikt. Onder andere 
Frederique van der Wal, Doutzen Kroes, 
Ymre Stiekema en Daphne Deckers 
namen in het verleden persoonlijk een 
Dutch Model Award in ontvangst.
 
Het World Fashion Festival is een mo-
de-evenement wat jaarlijks in een an-
der land wordt georganiseerd en dit 
jaar voor de eerste keer in Nederland. 
Het werd geopend door kunstenares 
Ans Markus. Ook werd er een jaarlijks 
terugkerende feestdag voor internati-
onale topmodellen in het leven geroe-
pen, de World Model Day. Tijdens deze 
feestelijkheden werden de Dutch Model 
Awards uitgereikt.

Touriya Haoud (1977, model/actrice 
en voormalig beste vriendin van Sylvie 
Meis) ontving de Lifetime Achievement 
Award. Touriya werkt en woont in 
Amerika. Dian Biemans ontving de Style 
Award, de Award voor het meest stijl-
volle model van 2014. De vakjury, on-
der leiding van koninklijk onderscheiden 
journalist Phia Baruch, was onder de 
indruk van haar stijl en uitstraling. Ze 
roemde haar veelzijdige carrière als in-
ternationaal model: catwalkmodel, haar 
en beautymodel, commercieel model, 
presentatrice en actrice. Dian Biemans 
reisde de afgelopen jaren voor haar 
modellenwerk af naar o.a. China, Zuid-
Korea, Indonesië, de VS, Turkije, Italië 
en Spanje. Ze werkt voor grote merken 
zoals L’Oréal, MTV, RTL, BlackBerry, 
Philips, Kawasaki, Schwarzkopf, VTM, 
Wella en Wehkamp. Hiernaast is Dian 
vorige maand begonnen met de opna-
mes voor een nieuw TV programma, 
dat later dit jaar op SBS6 uitgezonden 
zal worden.

Dian was zeer vereerd met deze award 
en vond het super deze persoonlijk in 
ontvangst te mogen nemen. “Alles 
is de afgelopen jaren zo snel gegaan. 
Hierdoor sta ik zelf niet zoveel stil bij 
wat ik allemaal bereikt heb. Deze award 
laat mij zien dat anderen waardering 
hebben voor wat ik bereikt heb en dat 
ik hier best trots op mag zijn!”

Dian Biemans

Boerdonkse Kampioenschappen Boerengolf
Zondagmiddag 29 juni wordt in 
Boerdonk voor de tweede keer 
gestreden om de enige echt kam-
pioenstitel Boerengolf. De kam-
pioenschappen vinden plaats bij 
sport- en spelboerderij Leekzicht 
in Boerdonk.

Alle Boerdonkenaren, jong en oud, 
zijn van harte uitgenodigd om deel 
te nemen. Er worden verschillende 
(korte en lange) routes uitgezet 
voor kinderen en volwassenen, dus 
voor ieder wat wils. Naast boeren-
golf, staat er ook een springkussen 
klaar. Onder het genot van een 
hapje en een drankje wordt het ze-
ker een geslaagde middag. 

Afgelopen jaar heeft Boerdonk-
enaar Erik Brans de titel ‘Boerrings 
kampioen Boerengolf’ met trots 
gedragen. Lukt het hem om de 
wisseltrofee te verdedigen, of 
gaat er iemand anders met deze 
beker naar huis? Bent u een 
Boerdonkenaar en wilt u strijden 

voor de kampioenstitel, geef je 
dan op bij Remko Pepers, Pastoor 
van Schijndelstraat 2. Doet u niet 
mee met de boerengolf, dan bent 
u uiteraard toch van harte welkom 
om de deelnemers aan te moedi-
gen!

Erik Brans, winnaar Boerengolf 2013 (l), 
Remko Pepers, winnaar Boerenmeerkamp 
2013 (r) en onderaan Isa van Houtum, 
winnaar Boerenmeerkamp 2013 voor 
kinderen t/m groep 8.
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Piet van Thielplein start eigen ondernemersfonds
• Keuringsleeftijd rijbewijs ouderen van 70 naar 75 jaar
• Pinnen? Ja graag!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de 
app Yazula.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan het 
beslis-sing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet ten-
minste bevat-ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waar-tegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als u een 
bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk 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, Post-
bus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te 
overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• buurtvereniging S.M.W. voor het organiseren van een vlooienmarkt op zondag 22 juni 2014 

van 9.30 tot 15.00 uur aan de Sluiter en De Wolwever in Lieshout (verzonden 19 mei 2014),
• Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel voor het houden van een klein reggae festival op het 

ter-rein van OJA en in de Schoolstraat in Aarle-Rixtel op zondag 22 juni 2014 van 13.00 tot 
22.00 uur (verzonden 19 mei 2014),

• de gemeente Laarbeek voor het organiseren van de kermis in Mariahout van 14 tot en met 
17 juni van 13.00 tot 24.00 uur (verzonden 20 mei 2014),

• Runnersclub Lieshout het organiseren van wandeltochten met diverse afstanden op zondag 
29 juni 2014 van 6.00 tot 17.30 uur (verzonden 20 mei 2014).

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

Locatie Kern             Werkomschrijving Activiteit
Eikenlaan 28 t/m 38 Beek en Donk      verwijderen asbest slopen
Peppel 2 t/m 20 / Beukenlaan 12 t/m 18/
Wilgenlaan 5 t/m 23 Beek en Donk      verwijderen asbest slopen
Oliemolen 2 Aarle-Rixtel          sloop stallen  slopen
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 ge-
meente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale telefoon-
nummer 0492 469 700.

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
Rooijseweg ongenummerd   Lieshout            14-05-2014        realiseren tijdelijke tunnelkappen
Dorpsstraat 54a     Lieshout             14-05-2014       verbouw supermarkt
Kapelstraat 25a      Beek en Donk  14-05-2014        veranderen woning / kantoor
Dorpsstraat 54a     Lieshout             14-05-2014       gebruiksmelding supermarkt
Broek 14     Mariahout         15-05-2014       brandveilig gebruik zorgboerderij /
           plaatsen dakraam, dakkapellen 
           en serre

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.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                   Kern  Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Laag Strijp 26     Aarle-Rixtel vervangen bedrijfsgebouw bouwen 14-05-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie Kern Werkomschrijving      Activiteit       Verzonden
Burg. vd Heuvelstraat 16 Lieshout brandveilig gebruik   brandveilig gebruik      14-05-2014 
  dagverblijf
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen geen bezwaarschrift 
indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, 
een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de 
Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. 
Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gron-
den van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)

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

• Door de heer J.W.F.C.M. Claas is een kennisgeving incidentele festiviteiten gedaan in ver-
band met een 40-jarige bruiloft op zaterdag 31 mei 2014 van 14.30 tot 21.00 uur in de tuin 
van res-taurant/zaal De Zwaan, Herendijk 37 in Beek en Donk. 

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 30 mei komt wethouder Meulensteen aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Verleende vergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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MooiLaarbeekkrant
ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

Onlangs zijn weer een aantal 
projecten gestart die bijdragen 
tot een verdere, gewenste 
verbetering van de leefbaarheid 
van Laarbeek, iets waar ABL veel 
waarde aan hecht. Hieronder volgt 
een uiteenzetting van hetgeen 
gerealiseerd wordt. 

Na wat vertraging, vanwege onder 
andere archeologisch onderzoek, 
is op dinsdag 20 mei jl. officieel 
gestart met de uitvoering van 
het project ‘inrichting van de 
ecologische verbindingszone / 
Groenzone ter plaatse van de 
Goorloop-Voorbeemd’. Dit plan 
voorziet in de ontwikkeling van 
een natuurgebied ter grootte van 
bijna 7 hectare. De locatie bevindt 
zich ten noorden van de wijk ‘De 
Voorbeemd’ achter De Wingerd en 
De Rietkampen. De basis van het 
plan is dat het landschap hersteld 
wordt zoals het er ongeveer 100 
jaar geleden uitzag. 

Door het realiseren van deze 
ecologische verbindingszone is het 
de bedoeling om de flora en fauna te 
verbeteren. Zo is het onder andere 
de bedoeling om het leefgebied 
van de patrijs (ambassadeur van 
Laarbeek) en de ijsvogel van een 
impuls te voorzien. Zo worden in 
het centrale deel van het plangebied 
geen paden aangelegd. Recreatief 
gebruik is wel mogelijk, maar 
concentreert zich aan de randen 
van het natuurgebied.

Wat ABL extra enthousiast heeft 

gemaakt is dat het plan samen 
met vrijwilligersorganisaties als 
het IVN en Laarbeeks Landschap 
tot stand is gekomen. Wat ABL 
betreft is de hele ontwikkeling 
van het plan het schoolvoorbeeld 
over hoe toekomstige projecten 
samen met onder andere 
vrijwilligersorganisaties moeten 
worden aangepakt. Het kan 
daarom van harte op onze steun 
rekenen. 

In combinatie met de aanleg van 
het natuurgebied wordt speeltuin 
‘De Ratel’ aangepakt. Met name de 
waterafvoer is hier een probleem. 
Met een nieuw drainagesysteem 
moeten de problemen tot het 
verleden gaan behoren. De 
speeltoestellen blijven staan. Dit 
is belangrijk omdat ABL vindt dat 
kinderen meer dan voldoende 
mogelijkheden moeten hebben om 
veilig te kunnen spelen. 

Tot slot is onlangs besloten dat 
32 oude openbaar verlichting 
armaturen in de Kapelstraat 
vervangen gaan worden. Deze 
armaturen worden vervangen 
door energiezuinigere armaturen. 
Dit zal uiteindelijk leiden tot een 
behoorlijke kostenbesparing. 

Namens ABL Laarbeek,
Monika Slaets, Ron Verschuren 
en Jordy Brouwers

De Zeepkist 
ABL enthousiast over projecten 
op het gebied van duurzaamheid

Jordy Brouwers 

Zomerexpositie bij Gallery Berkendijkje

Beek en Donk - De zomerexpositie 
van Roel Sleegers en Diana Swinkels 
gaat 8 juni van start bij Gallery 
Berkendijkje. 

Roel is een beginnend kunstenaar en 
autodidact. Hij is zeer bedreven in het 
maken van glasmozaïeken, die hij in 
verschillende vormen verwerkt. Diana 

Swinkels laat diverse technieken de re-
vue passeren.

De expositie is te bezichtigen op 1e en 
2e pinksterdag van 13.00 tot 17.00 
uur en verder elke zondag tot en met 
29 juni. Gallery Berkendijkje is gelegen 
aan het Berkendijkje 8 in Beek en Donk. 
Voor meer info, tel. 06-49666336.

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Tussen Lieshout en Mariahout, achter Jos Martens en Zn.

Hemelvaartsdag geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur
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Snack van de week:
zigeunerstick 

Snack van volgende week:

HAM-KAASSOUFFLE 

zigeunerstick zigeunerstick zigeunerstick 

Snack van volgende week:Snack van volgende week:Snack van volgende week:

HAM-KAASSOUFFLE 

Aarle-Rixtel ‘Springlevend’ tijdens 
de Dorpsfeesten 2014 
Aarle-Rixtel – De aftrap van de Dorpsfeesten 2014 in Aarle-Rixtel vond gisteren plaats met de tra-
ditionele, drukbezochte jaarmarkt op Hemelvaartsdag. Vandaag overdag start het spektakel voor 
de jeugd met een vossenjacht. Vanavond is de aftrap voor de volwassenen met de quizavond. Dit 
allemaal onder het motto van 2014: ‘Springlevend’. 

Programma:
Vrijdag 30 mei
13:30 uur  Start jeugd dorpsfeesten met vossenjacht
19:00 uur Optredens van de jeugd
21:15 uur Soundcheck volwassenen
21:45 uur Quiz Night Aarle
23:30 uur Afterparty met DJ Jorg & Rico
01:00 uur Einde

Zaterdag 31 mei
13:30 uur Zeskamp voor de jeugd.
19:45 uur Start culturele avond volwassenen
23:00 uur Afterparty met DJ Jamie Johnson
02.00 uur Einde

Zondag 1 juni
12:30 uur Verzamelen voor de ploegen op het kerkplein
12:35 uur Vertrek naar zeskampterrein bij MFC De Dreef onder begeleiding van 
                Harmonie De Goede Hoop
12:45 uur Opening door burgemeester
13:00 uur Aanvang zeskampspelen
19.45 uur Aanvang avondprogramma met de winnende jeugdploeg, aansluitend de 
                prijsuitreiking van de dorpsfeesten en optredens van de beste 10 ploegen 
                bij de volwassenen
23.00 uur Swingende afsluiting van de avond verzorgd door 24/7.
01.00 uur EINDE DORPSFEESTEN 2014.

Dialectenfestival met schrijfwedstrijd en ‘water’
Lieshout - Aan het dialectenfestival is 
ook een schrijfwedstrijd verbonden. Deze 
wordt gehouden door de Stichting Brabants 
Dialectenfestival Lieshout, in samenwerking 
met de Stichting Erfgoed Brabant. Ook 
de schrijfwedstrijd kent het thema 
‘De kiendjes van de keinder’.

De wedstrijd is onderverdeeld 
in drie categorieën: verha-
len, gedichten en liedteksten. 
Vanuit heel Brabant werden 
24 verhalen, 9 liedjes en 22 
gedichten ingezonden. De jury 
bestond uit: Peter Aarts, Lilian 
Calame, Frank Finkers en Nelleke 
van Vlokhoven. Zij nomineerden 3 
winnaars per categorie. Na de presentatie 
van de genomineerde inzendingen, worden 
de prijswinnaars bekend gemaakt en ont-
vangen de winnaars in de 3 categorieën de 

dialectpenning. Dit vindt plaats op zondag 
in het Dorpshuis Lieshout van 13.00 – 14.00 
uur.

En dan is het weer juni – watermaand. 
Het dialectenfestival sluit hier ook 

dit jaar weer bij aan. Het is verras-
send hoeveel spreuken en ge-
zegden er in het Brabants zijn 
waar het woord ‘water’ in voor 
komt. Een aantal is verzameld 
en Henk van Beek maakte er 
leuke tekeningentjes bij. Ze 

werden gedrukt en geplasti-
ficeerd en het resultaat is een 

mooie placemat.
  

Deze placemats zijn tijdens het festival (en 
daarna) te koop. Tijdens het festival geldt er 
een aanbieding van €3,00 per stuk en 4 voor 
€ 10,00. 

Cristel Kuijpers treedt op bij 
‘The 5th Element’

De Mortel/Beek en Donk – Het 90-jarige 
bestaan van fanfare St.Lucia uit De Mortel 
wordt gevierd met diverse hoogtepunten, 
waaronder een optreden van de Beek en 
Donkse Cristel Kuijpers. Zij vertoont haar 
acrobatische danskunsten in een zijden doek, 
ook wel Aerial Skills genoemd. 

De muzikale leiding van de totale avond ligt 
in handen van Jean Paul Verhofstad eveneens 
afkomstig uit Beek en Donk. Jean Paul is al ja-
ren een zeer enthousiaste dirigent van fanfare 
St. Lucia. Zijn enthousiasme brengt hij over 
op de muzikanten en is terug te beleven in de 
muziek.

Op 7 juni vindt ‘The 5th Element’ plaats met 
deze twee Laarbeekse toppers. Samen met 
vele anderen zijn zij te bewonderen in een 
compleet nieuwe locatie aan de Paashoefsedijk 
in De Mortel. Daar zal een adembenemende 
setting worden opgebouwd, waar jong en oud 
een unieke avond zullen gaan beleven. 

Kaarten voor deze avond zijn te koop bij de 
diverse verkooppunten in de regio. Tevens 
zijn kaarten ook per mail te bestellen via 
experience@fanfarestlucia.nl.

Cristel Kuijpers tijdens 
een van haar optredens 
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Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

www.openluchttheater-mariahout.nl

Rowwen Hèze
zaterdag 31 mei 20:00 uur

Marlon Kicken
donderdag 12 juni 20:00 uur

Def Americans
vrijdag 27 juni 20:30 uur

uitverkocht

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

Open dag bij Dierenpark Regtereind 

Mariahout - Afgelopen zondag is het kinderthe-
aterseizoen officieel geopend met de Telekids 
Discoshow en de beste playbackacts van Laar-
beek. Komende zaterdag feesten we verder met 
een uitverkocht optreden van Rowwen Hèze. 
We hebben heel veel zin in het komende thea-
terseizoen, want we hebben nog zoveel moois 
voor u in petto. 

Marlon Kicken
Op donderdag 12 juni staat Marlon Kicken op 
het theaterpodium met zijn eerste avondvullen-
de programma ‘Nee Gij!’. Hierin laat hij je mee-
kijken en genieten van zijn wereld. Een show vol 
humor, afgewisseld met sterke poëzie . Marlon 
brengt veel tegenstrijdige sfeerelementen met 
gemak bij elkaar. Kernwoorden en associaties 
die ‘Nee Gij’ als beste beschrijven zijn: Brabants, 
pijnlijk, persoonlijk luchtig en relaxt. Boven alles 
komt sterk naar voren dat je deze show eigenlijk 
op geen enkele manier in een hokje kunt plaat-
sen. Een must-see voor iedere comedy fan. 

Def Americans
De Johnny Cash-tribute band ‘Def Americans’ is 
zo goed dat ze eigenlijk zelf een tribute band 
verdienen. En dat bewijzen ze iedere show weer 
opnieuw. Op vrijdag 27 juni staan ze in het 
openluchttheater en ook dan zullen deze Eind-
hovenaren de sound en feeling van de legen-
darische Amerikaanse outlaw verbluffend goed 
weten te raken. 

Het is geen toeval dat de Johnny Cash tribute 
Def Americans een van de meest geboekte tri-
bute bands van Nederland is. Niemand weet de 
karakteristieke sound van de Man in Black zo 
authentiek neer te zetten als deze Eindhovena-
ren. Een muzikaal genot dat je absoluut niet mag 
missen. 

En er is meer. Veel meer. Ga naar 
www.openluchttheater-mariahout.nl voor het 
complete programma en meer informatie. 
Openluchttheater Mariahout, beleef meer!

Beek en Donk – Na het grote succes van vo-
rig jaar opent Dierenpark Regtereind dit jaar 
weer de deuren voor een open dag. Deze 
vindt plaats op zondag 8 juni van 11.00 tot 
17.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 
Naast dat bezoekers kunnen genieten van 
de vele dieren, vinden er nog veel meer ac-
tiviteiten plaats.  

Zo zijn er diverse kraampjes opgezet met 
oude ambachten en demonstraties, zoals 
schapen scheren, spinnewiel en breien. De 
imkervereniging is aanwezig met bijenkas-
ten, kaarsen maken en korfvlechten. Ook de 

kleindiervereniging stelt hun kippen en ko-
nijnen tentoon met een show en daarnaast 
vinden er diverse workshops plaats voor kin-
deren, is er een dierendokter aanwezig en 
kunnen kinderen deelnemen aan een leuke 
quiz. Voor de volwassenen is een gezellig 
terras aanwezig. 

Dierenpark Regtereind vind je aan de Herme-
lijnstraat in Beek en Donk (ingang via hoek 
Otterweg – Nachtegaallaan). De toegang op 
deze open dag is gratis. Voor meer informatie: 
www.dierenparkregtereind.nl. 

Marlon Kicken

Veel mensen bezochten vorig jaar de 
open dag bij Dierenpark Regtereind 

Fotograaf: Suzanne van Eerd

Advertorial
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Apparaten voor de laagste prijs MET ADVIES

Samen onder één dak:

Keukens
Moderne keuken met kookeiland, of toch 
liever een klassieke keuken? 
Er bestaan zo veel verschillende keukens, 
welke moet je kiezen? Landelijk, klassiek, 
modern of toch liever retro? Wit, grijs of een 
eigentijdse kleur? Glanzend of mat? Greep-
loos of met rvs-handgrepen? IESRA Totaalin-
richting adviseert je van begin tot eind. 

Binnen ieder budget 
IESRA Totaalinrichting levert keukens voor 
jong en oud, in alle stijlen en kleuren. Kortom: 
alles is mogelijk. Van een klassieke keuken 
met houten deurtjes tot een superstrak, 
greeploos design. 
Keukens van IESRA Totaalinrichting zijn de-
gelijk, met een uitstekende prijs-kwaliteitver-
houding. Je vindt altijd een geschikte keuken 
die binnen je budget past.

Import keuken of eigen werkplaats?
IESRA Totaalinrichting heeft de beschikking 
over een eigen werkplaats. Tegen betaalbare 

prijzen wordt uw keuken op maat gemaakt, 
met elk front wat u maar wilt.
Geen behoefte aan maatwerk of andere 
speciale dingen? IESRA levert ook importke-
ukens tegen scherpe prijzen.

WAT U OOK ZOEKT OP GEBIED VAN KEU-
KENS:  U VINDT HET BIJ IESRA NUENEN

Apparatuur
Alle merken keukenapparatuur
Je keuken is pas compleet met een goede 
kookplaat, oven, vaatwasser en koelvries-
combinatie. IESRA Totaalinrichting adviseert 
over de best passende keukenapparatuur. 
Alle merken zijn beschikbaar tegen internet-
prijzen. Zie onze webshop 
www.iesrakeukenapparatuur.nl

Ergens anders een scherpere prijs of 
andere apparaten? 

Wij leveren dat apparaat voor die 
scherpste prijs.

Apparaten voor de laagste prijs MET ADVIES

2e pinksterdag open
van 12.00 - 16.00 uur

Showroom De Huufkes 19, Nuenen 
040 - 218 40 00, www.iesra.nl

KookplaatAtag Hg6292BA
€ 479,00

Oven M-systems
MCM4501X

€ 545,00

Vaatwasser
M-systems MVW661

€ 352,00
Koelkast

Boretti BKVD179

€ 635,00
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Dorpsondersteuner

Lieshout – Met onder andere de projec-
ten ‘Walk en Talk’ en ‘Buurthulp’ wer-
ken de inwoners van Lieshout hard aan 
het creëren van een samenleving waar 
sociale verbondenheid is. “Iets wat 
heel belangrijk is, maar preventief ook 
nodig is met het oog op de toekomst”, 
aldus dorpsondersteuner Hanneke 
Manders, werkzaam bij welzijnsinstel-
ling ViERBINDEN.

‘Walk & Talk’
Wekelijks een wandeling van een uur 
met aansluitend een kopje koffie in het 
Dorpshuis. Dat is in het kort het initia-
tief ‘Walk & Talk’. Ongeveer negen al-
lochtone vrouwen leren hiermee andere 
mensen uit Lieshout kennen, maar ook 
het dorp zelf, inclusief praktische zaken, 
zoals het gebruik van een lijnbus of de 
bibliotheek. Drie autochtone vrouwen 
begeleiden de groep: Mariëlle van Loon, 
Belinda Kester en Dieuwke Kommerij. 
Laatstgenoemde vertelt: “Het is een 
zeer gemêleerd gezelschap. De vrouwen 
komen bijvoorbeeld uit Irak, Iran, Irak, 
Mexico en Somalië.”

Het initiatief ‘Walk en Talk’  komt 
voort uit de koffieochtenden die er 
al waren voor deze allochtone vrou-
wen. Dieuwke: “Marta, een vrouw uit 
Afghanistan, kwam met het idee om van 
de koffieochtend een ‘Walk & Talk’ te 

maken. Dat idee werd als zeer positief 
beschouwd en is daarom ook op poten 
gezet. Dorpsraad Lieshout beloonde het 
zelfs met een financiële bijdrage.”

De groep is voornemens om meer activi-
teiten te gaan organiseren, zodat er nog 
meer sociale contacten ontstaan tussen 
de inwoners van Lieshout en de groep 
allochtone vrouwen. Hierbij kan gedacht 
worden aan het presenteren van multi-
culturele hapjes aan de bezoekers van 
het Dorpshuis of bijvoorbeeld een spel-
letjesmiddag. Dieuwke: “Dit alles met 
als uiteindelijke doel om de groep al-
lochtone vrouwen en hun kinderen hier 
te laten integreren in de samenleving.”

‘Buurthulp’
Een ander project waar dorpsonder-
steuner Hanneke zich voor inzet is de 
buurthulp. ViERBINDEN is op zoek naar 
vrijwilligers, die in hun buurt – maxi-
mum bestaande uit een paar straten 
– als buurthulp wil fungeren. Hanneke: 
“Deze vrijwilligers krijgen een regisse-
rende rol in de wijk. Ze zijn de spreekbuis 

vanuit de buurt. Dit is vooral preventief 
richting de toekomst. Mensen moeten 
zich ervan bewust gaan worden dat ze 
elkaar moeten gaan helpen en een oogje 
in het zeil houden bij elkaar.”

Het project staat nog in de kinderschoe-
nen. Na de zomer vindt de start plaats. 
De vrijwilligers die zich aanmelden hier-
voor, krijgen een speciale cursus aange-
boden. 

Dorpshuis Lieshout
Naast bovenstaande projecten merkt 
Charlotte Coolen, beheerster van het 
Dorpshuis, positief op dat het sinds de 
verbouwing een heel stuk drukker is 
geworden in het gemeenschapshuis. 
“Er zijn verenigingen bijgekomen, die 
zich hier huisvesten of bijvoorbeeld 
vergaderen. Dat is erg leuk.” Charlotte 
benadrukt dat ze erg blij is met de or-
ganisaties die zich zo inzetten voor het 
Dorpshuis, zoals harmonie St. Caecilia, 
de Countryclub – die nota bene zelf voor 
een houten vloer in de grote zaal heeft 
gezorgd – en de computercursus die ge-
geven wordt. “En het dialectenfestival 
mag niet vergeten worden. Daar komen 
meer dan 10.000 mensen op af”, vult 
Charlotte aan. “Wat nog wel iets druk-
ker zou  mogen, is het vrijblijvend bin-
nenlopen voor gewoon een kopje koffie 
of thee.” 

Inwoners van Lieshout zetten zich in voor sociale 
verbondenheid Dorpsondersteuner Hanneke Manders (l) en 

Dorpshuis-beheerster Charlotte Coolen (r)

ViERBINDEN.NL

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ houdt ViERBINDEN 
in samenwerking met Savant culi-
nair elke 2 weken een restaurant-
avond in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij. De  eerstvolgende avond 
zal plaatsvinden op dinsdag 10 juni.

Vanaf 17.30 uur is iedereen van har-
te welkom. Het diner wordt geser-
veerd om 18.00 uur. Inschrijven en 
een plaatsje reserveren kan tot uiter-
lijk donderdag 5 juni 15.00 uur via 
het secretariaat van ViERBINDEN, 
tel. 0492-328800 of via een e-mail 
naar  stichting@vierbinden.nl .

Voor 10 juni staat een vissalade-
buffet op het programma, met 
zalmsalade, gevulde eitjes, ge-
vulde tomaatjes, gerookte forel en 
makreel, Noorse garnalen, koude 
sausjes, in beslag gebakken vis 
– Lekkerbekje, aardappelgratin, 
rauwkostsalade, sausjes, stok-
brood met kruidenboter en een 
mousse van zomervruchten met 
slagroom. Voor dit fantastische 
driegangenmenu betaalt u €13,50 
per persoon. Graag tot ziens op 10 
juni.

Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwil-
ligerswerk Laarbeek is voor 
Zorgboog de Regt op zoek naar een 
vrijwilliger voor de Wandelclub.

Iedere dinsdagochtend gaat er een 
groepje vrijwilligers met cliënten 
en inwoners wandelen. De lijst 
van mensen die willen deelnemen 
wordt steeds groter maar de groep 
vrijwilligers nog niet. Daarom is de 
stichting op zoek naar een man/
vrouw die zich bij deze fijne acti-
viteit aan wil sluiten. Nadien wordt 
er meestal samen nog gezellig een 
kopje koffie gedronken.

Van u wordt verwacht dat u in 
staat bent een rolstoel te duwen. 
Indien nodig/gewenst, krijgt u uit-
leg vooraf i.v.m. de veiligheid.

Tevens is ViERBINDEN voor de 
Regt op zoek naar een vrijwilliger 
die 1x in de week / twee weken 
tijdens het souper van 17.00 tot 
18.00 uur kan zorgen voor iets ex-
tra’s bij de boterham. Dit kan een 

omelet, wentelteefje, balkenbrij, 
etc. zijn. Dit is in overleg met de 
cateringmedewerkers vrij in te vul-
len. 

Het is voor een groep van onge-
veer 10 personen die iedere avond 
in de Gasterij de broodmaaltijd 
komen nuttigen. Er is altijd een 
cateringmedewerker aanwezig in 
de Gasterij waar u op terug kunt 
vallen. Bij voorkeur op maandag, 
vrijdag of in het weekend, maar 
dit kan in overleg bepaald worden.

Meer informatie:
Voor meer informatie over vrij-
willigersvacatures kunt u contact 
opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek, Otterweg 27, 5741 BC 
Beek en Donk. Tel. 0492-328807 
of mail naar: vrijwilligerswerk@
vierbinden.nl. De vacatures zijn 
ook te bekijken op de website 
www.vierbinden.nl of te vinden in 
de vacaturemappen van de dorps-
servicepunten.

Roefelcomité overhandigt roefelschilderij

Beek en Donk - Het Roefelcomité 
heeft op 22 mei in de persoon 
van Andrea Koehler en in  het bij-
zijn van Diana Swinkels een op 
Roefeldag door kinderen gemaakt 
schilderij overhandigd aan stich-
ting de ViERBINDEN.

Het schilderij is gemaakt tijdens de 
Roefeldag bij Gallery Berkendijkje, 
waar de Roefelgroepjes die op be-
zoek kwamen met ondersteuning 

van Diana en Dennis Epke zelf 
hun schilderkunsten op het doek 
mochten zetten.

Aan het einde van de dag mocht 
iedereen terugkijken op een ge-
slaagde roefelplek en mocht ook 
het resultaat bewonderd worden. 
Om de schilderkunst van de jeug-
dige schilderaars niet verloren te 
laten gaan heeft het comité con-
tact opgenomen met stichting de 

ViERBINDEN, met de vraag of zij 
een mooie plaats wisten om het 
schilderij neer te hangen.

Na enig overleg krijgt het een 
mooie plaats in de grote zaal 
van het ontmoetingscentrum te 
Beek en Donk. Namens stich-
ting de ViERBINDEN en het ont-
moetingscentrum namen Manita 
Herregraven en Marij Vervoort het 
doek in ontvangst.  

Het schilderij werd overhandigd aan Stichting ViERBINDEN

Openingstijden Dorpshuis:

Maandag   09.00 – 00.30 uur

Dinsdag     09.00 – 00.30 uur 

Woensdag 09.00 – 00.30 uur 

Donderdag 09.00 – 00.30 uur 

Vrijdag 09.00 – 12.00 uur 

  18.00 – 00.30 uur

“Het uiteindelijke doel is 

om allochtone vrouwen en 

kinderen te laten integreren 

in de samenleving”
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Het Mysterie van het verdwenen geluid

‘Te gekke’ speurtocht bij De Boemerang

Zand, modder en waterspeeldag bij ‘t Heikantje

Kom buiten spelen tijdens 
‘Nationale Buitenspeeldag’

Met &RG-Teens / PLUS  naar Toverland

Beek en Donk – De leerlingen van 
basisscholen ‘t Otterke, De Raagten, 
Het Klokhuis en De Muldershof star-
ten op 12 mei met een nieuw, eigen-
tijds en spannend muziekproject voor 
kinderen van groep 3 tot en met 6. 
Het project is een samenwerking tus-
sen de Beek en Donkse basisscholen 
en de Stichting Muziek Opleiding 
(SMO) van de Koninklijke harmonie 
Oefening & Uitspanning. 

‘In het kasteel van baron Maestoto 
speelt een groep muzikanten in hun 
nieuwe muziekkamer, maar dan 

gebeurt er iets vreemds: er klinkt een 
mysterieus geluid en daarna … is het 
geluid van de instrumenten plotse-
ling weg!’ Zo luidt de intro van het 
project. De leerlingen zijn vol enthou-
siasme met dit geheimzinnige project 
aan de slag gegaan binnen hun eigen 
klas. Komende weken ontdekken zij 
wie de geluiden van de instrumenten 
laat verdwijnen. Docenten van SMO 
verzorgen en ondersteunen lessen op 
de scholen en laten de leerlingen ken-
nismaken met livemuziek, klassieke 
muziek en muziekinstrumenten. Het 
belooft een spannende en leerzame 

gebeurtenis te worden, waaraan de 
leerlingen aan de hand van diverse 
opdrachten actief deelnemen tijdens 
muzieklessen op school.

De leerlingen laten u graag in een 
eindvoorstelling zien hoe dit geheim-
zinnige mysterie wordt opgelost. De 
eindvoorstellingen vinden plaats in 
Het Anker, Pater Vogelsstraat 39. De 
toegang is gratis. De voorstellingen 
van De Raagten en ‘t Otterke vinden 
plaats op 3 juni, Het Klokhuis op 4 juni 
en De Muldershof op 5 juni. De voor-
stellingen beginnen om 19.00 uur. 

Beek en Donk – Een ‘te gekke’ speur-
tocht werd er vrijdag 23 mei gehouden 
door De Boemerang. Er liepen 7 groe-
pen van 6 tieners door Beek en Donk 
om voorwerpen te ruilen op volgorde 
van het alfabet. 

Elk groepje kreeg een Appel mee (eer-
ste letter van het alfabet). Dit moesten 
ze ruilen tegen iets met de letter B, 
daarna letter C, etc. Van elk voorwerp 
moest een foto gemaakt worden, zo-
dat de leiding kon zien dat je alle letters 
had. Er werd veel gelachen! Onderweg 
zijn er bij Pannenkoekenhuis Pluk pan-
nenkoeken gegeten op het terras en bij 
ijssalon De Verrassing mocht iedereen 
zelf een ijsje uitzoeken. Het was een 
spannende strijd. Uiteindelijk won team 
7. Deze groep verzamelde als enige alle 
letters binnen de tijd. De prijs was een 
tegoedbon met gratis entree voor de 
BBQ op 27 juni met consumptiebonnen 
en chips! Bij deze wil De Boemerang 
‘Pannenkoekenhuis Pluk’ en IJssalon 
‘De verrassing’ heel hartelijk danken 
voor de sponsoring.

De BBQ wordt BFF is de laatste acti-
viteit van het tienerwerk voor de zo-
mervakantie. Deze is op vrijdag 27 
juni van 18.00 tot 22.00 uur (Let op 
de gewijzigde aanvangstijd!) Een heer-
lijke BBQ, mede verzorgd door ge-
zondheidsteam Di-eAt team uit Beek 
en Donk. Met super sapjes en lekkere 
hapjes. Genieten van muziek en leu-
ke activiteiten. Zorg dat je er bij bent 

en relax op deze zomeravond bij De 
Boemerang.

Het volledige programma van activi-
teiten en alle foto’s van Tienerwerk De 
Boemerang staan op de website. Op 
de hoogte blijven kan ook via 
www.facebook.com/tienerwerk.de-
boemerang of volg ons op 
www.twitter.com/De_Boemerang.

Aarle-Rixtel - Tijdens de juni water-
maand is er een zand, modder en water-
speeldag op 27 juni in de speelweide bij 
Agrarische Kinderopvang ‘t Heikantje in 
Aarle-Rixtel. Kinderen van 0 tot 13 jaar 
kunnen hier een middag lang leuke ac-
tiviteiten doen met het thema ‘water’.

Zo kunnen kinderen onder meer ‘mod-
dersoep’ maken in de zandbak, een 
eigen waterbeker versieren en flessen-
voetbal spelen. Deze dag is gekoppeld 
aan de ‘Nationale Modderdag’. Dus ben 
je niet bang om vies te worden? Maak 
dan je mooiste modderfoto en maak 
kans op een leuke waterprijs! De foto is 
in te leveren tot 12 juli bij 
renatevdberg7@hotmail.com.

Renate van den Berg loopt momenteel 
stage bij ‘t Heikantje en is druk bezig 
met gezonde voeding voor kinderen. 
Tijdens haar stage probeert ze kinderen 
en de opvang gezondere keuzes te laten 
maken, zoals een keer een glas water 
drinken in plaats van steeds een beker 
ranja/diksap. “De dieren en planten 

drinken tenslotte ook water”, aldus 
Renate. “Daarnaast hebben we verse 
perenmoes gemaakt van peren uit de 
perenboom en eten we verse eitjes van 
de kippen.” Voor haar afstudeerpro-
ject organiseert Renate de waterweek, 
met als afsluiter de zand, modder en 
waterspeeldag. Kom je ook spelen op 

vrijdagmiddag 27 juni van 14.00 tot 
16.00 uur?

Agrarische Kinderdagopvang ‘t Heikantje 
is te vinden aan De Wolfsputten 6 in 
Aarle-Rixtel. De toegang is gratis. Let 
op je kleding, je kunt vies worden. Het 
is slim om regenlaarzen mee te nemen.

Laarbeek - De Gezondheidsrace 
Laarbeek heeft tot doel om de inwo-
ners uit Laarbeek bewust te maken en 
te stimuleren tot een gezonde leefstijl.

Om het buiten spelen landelijk te 
stimuleren bestaat er al jarenlang 
een ‘Nationale Buitenspeeldag’. 
Gezondheidsteam PUUR GROEN 
(Lieshout/Mariahout) wil hier graag 
bij aansluiten door met kinderen van 
0 t/m 12 jaar gezellig samen buiten te 
gaan spelen. Alle kinderen zijn hier-
voor van harte uitgenodigd op woens-
dag 11 juni.

Tijdens deze middag is de straat afge-
zet en staan veel leuke activiteiten op 
het programma, waaronder een lucht-
kussen, verkeerstuin, Qi Gong voor 
kinderen, schminken, rondritje met 
Bavaria brandweerauto, etc. 

De activiteiten vinden plaats aan de 
Burgemeester van de Heuvelstraat in 
Lieshout van 14.00 tot 17.00 uur. Start 
Qi Gong voor kinderen: 14.30, 15.00, 
15.30 en 16.00 uur. Deelname is mo-
gelijk voor kinderen van 0 t/m 12 jaar 
en de entree is gratis.

Lieshout - De vrijwilligers van 
&RG-Teens, tienerwerk Lieshout, 
gaan ter afsluiting van het seizoen 
met de Lieshoutse tieners naar 
pretpark Toverland te Sevenum  op 
zaterdag 21 juni.  Deze dag is al-
leen voor de &RG-Teens en &RG-
PLUS leden. Je bent lid als je een 
pasje hebt. 

In verband met busvervoer is er 
een beperkte deelname (vol is vol), 
inschrijven kan alleen als bestaand 
lid en voor 15 juni. Inschrijvingen 
na deze datum zullen niet meer in 
behandeling worden genomen. De 
deelnamekosten van deze activiteit 
bedraagt €12,50 per persoon. Dit is 
een bijdrage voor entree en vervoer.  
Op deze dag zijn de consumpties, 
versnaperingen en maaltijden voor 
eigen rekening. Je dient zelf zorg te 
dragen voor een voedzaam lunch-
pakketje en wat zakgeld.

Dit keer laat tienerwerk Lieshout 
de tieners de hele dag lekker door 
elkaar schudden, gaan ze de wild-
waterbaan af of de achtbaan 
in. Spanning en sensatie!  Jouw 
&RG-teens vrienden en vrien-
dinnen gaan natuurlijk ook mee. 
Inschrijven kan via de website 
www.energyteens.nl. Losse in-
schrijfformulieren worden niet meer 
verstrekt. 

Vertrek vindt plaats bij het dorps-
huis Lieshout om 9.00 uur. De be-
doeling is dat iedereen rond 19.00 
uur weer terug  in Lieshout is. Niet 
op tijd, dan mis je de bus! 

Het park is kindvriendelijk, je hebt 
alle vrijheid. De tieners lopen zelf-
standig in groepjes zonder begelei-
ding rond op het park. De leiders 
van &RG-Teens zijn op een vaste 
plek binnen het park, goed her-
kenbaar, aanwezig. Voor meer info 
over het pretpark kun je ook kijken 
op www.toverland.nl.  

De Boemerang bij 
IJssalon De Verrassing

Plezier bij Agrarische Kinderopvang ‘t Heikantje
Kinderen denken mee op OBS 
Het Klokhuis
Beek en Donk/Lieshout - Scholen 
zijn in beweging anno 2014. Er 
gebeurt van alles in de schoolge-
bouwen. Er wordt besloten en ver-
gaderd, vastgelegd en geëvalueerd. 
Dat is op alle scholen hetzelfde.

Op OBS Het Klokhuis worden ook 
de kinderen hierbij betrokken. Enkele 
jaren geleden is de kinderklank-
bordgroep in het leven geroepen. 
Kinderen maken deel uit van de 
school en samen met de leerkrachten 
en ouders vormen zij de belangrijkste 
spelers binnen de school.

Samen willen we het onderwijs zo 
goed mogelijk vorm geven. We vin-
den het belangrijk dat kinderen zich 
gehoord voelen en dat ze medever-
antwoordelijk worden gemaakt rond-
om het hele reilen en zeilen binnen 
de school. De kinderklankbordgroep 

is een groep afgevaardigden uit de 
klassen 5-6-7-8 die meebeslissen 
en meedenken samen met een leer-
kracht. 8 Keer per jaar vergaderen 
deze leerlingen. Ze werken met een 
officiële agenda en er zijn taken zo-
als voorzitter, notulant, reporters en 
promotiemedewerkers. Er wordt een 
echte vergadersituatie nagebootst en 
kinderen wordt het gevoel gegeven 
dat ze belangrijk zijn en dat er naar 
hen wordt geluisterd. Kinderen gaan 
heel serieus om met deze verant-
woordelijke taak. Ze bespreken de 
onderwerpen met andere kinderen in 
hun klas en op deze manier ontstaat 
er een brede betrokkenheid.

Het Klokhuis vindt deze vorm van 
meedenken en mee beslissen erg 
waardevol en is trots op deze vorm 
die tevens bijdraagt aan een positie-
ve leeromgeving.

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64

SCHIPPERS OPTIEK VIERT HAAR  5-JARIG JUBILEUM 
IEDEREEN DIE IN DE MAAND JUNI EEN COMPLETE BRIL KOOPT 
MAAKT MINIMAAL KANS OP 20% KORTING, WAT KAN OPLOPEN 
TOT WEL 50% KORTING OVER HET GEHELE AANKOOPBEDRAG!

* In plaats van de korting kunt u ook kiezen voor een gratis zonnebril op 
sterkte, koopt u een Varilux bril  krijgt u een Varilux zonnebril  cadeau.

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

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies
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Het regent, het regent ... 

Laarbeek - Maandag werden 
we massaal gewaarschuwd 
voor ‘code geel’, maar... er viel 
nauwelijks een drup. Dinsdag 
was er niets voorspeld, maar 
Laarbeek overstroomde bijna. 
Vooral Lieshout kreeg het zwaar 
te verduren. Vanuit dit dorp 
kwamen diverse foto’s binnen 
bij de redactie. Er schenen zelfs 
goudvissen op straat te zwem-
men ... Dit weekend start, heel 
toepasselijk, Juni Watermaand. 
Gelukkig is Lieshout dan weer 
boven water. 

Dorpsstraat Lieshout - ingestuurd door Davey Gloudemans

De oma van Anke Slegers-Raaijmakers 
wordt door de brandweer een handje 
geholpen om veilig thuis te komen in de 
Schutsstraat in Lieshout

Ingestuurd door Nicole uit Lieshout 

Ingestuurd door Nicole uit Lieshout Ingestuurd door Nicole uit Lieshout 

Enkele voortuinen bij Ten Bleek en 
Groes in Beek en Donk. Ingestuurd door 
Koen Peters

Laura Raaijmakers-Derks heeft 
gelukkig waterdichte schoenen 

Papenhoef Lieshout - ingestuurd door Koen Schrama 

De grindput bij de starterswoningen Ten 
Bleek en Groes in Beek en Donk werkt niet 
meer. Ingestuurd door Koen Peters

Dorpsstraat Lieshout - 
ingestuurd door Mark en Karina 
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Mooi UIT in Laarbeek

Aarle-Rixtel        www.contenttotaalcatering.nl        06-46165500

Graag tot ziens op uw volgende feestje!

“Nog op zoek naar een geschikte invulling voor uw 
feestelijkheid deze zomer? Content Catering staat 
graag voor u klaar! Hapjes, buffetten, personeel en de 
totale aankleding zijn bij ons in vertrouwde handen.”

‘T Café van Lieshout

Quizavond met  leuke prijzen

elke zondag open 
vanaf 11.00 uur

Opgeven voor biljartcompetitie aan de bar in ‘t Café 
(op dinsdagavond, start competitie in september) 

aftrap voor het NL-elftal!! 
Kijk met ons samen alle WK-wedstrijden op groot scherm

Ladiesnight
Hollandse Avond 
met ‘De Patatjes’ 

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Vrijdag
6 juni 

Vanaf 
1 juni

Vrijdag
13 juni

Zaterdag
21 juni 

Zaterdag
28 juni

Feestje voor max. 80 personen? Info aan de bar

Puur Groen blikt terug op 
geslaagde workshops Qi Gong 

Beek en Donkse schrijfster 
geeft lezing over autisme 

Lieshout/Mariahout - Gezondheidsteam Puur 
Groen (Lieshout/Mariahout) kijkt terug op twee 
zeer bijzondere zondagochtenden. Beide dagen 
stonden bol van Qi Gong, biologische ervaringen 
en producten, maar ook van rust, ontspanning, 
gezelligheid en gezondheid. Kortom, een gezond 
begin van de (zon)dag.

De organisatie was beide dagen zeer verrast door 
de opkomst. Vele geïnteresseerden hebben deze 
Chinese  gezondheidsbewegingen aan den lijve 
mogen ervaren. Na evaluatie, werd ons pas echt 
duidelijk hoeveel mensen hebben genoten van 
deze zondagochtenden. Opmerkingen als: super, 
voortreffelijk en een geweldige fijne ochtend ge-
had, kwamen regelmatig terug. Maar ook waren 
de aanwezigen zeer onder de indruk van de locatie.

Hoe leuk  zou het zijn als dit soort Qi Gong les-
sen in Laarbeek een vaste plek zouden krijgen. 
En ja hoor. Dorine van Horrik (Qi Gong instruc-
trice) wil in ieder geval nog 3 zondagochtenden 
Qi Gong lessen geven in juni, voor een geredu-
ceerd tarief. Voor meer informatie:  www.dori-
nevanhorrik.nl.

Ook de gastheer en gastvrouw hebben aange-
geven het heel erg leuk te hebben gevonden. 
Zij willen in de toekomst sowieso meer mensen 
laten genieten van hun bijzondere biologische 
boerderij en landschap. Je kunt hun volgen via 
Facebook-pagina Janmiekeshoeve. Het team 
van Puur Groen vond het in ieder geval leuk om 
hier een bijdrage aan te hebben kunnen leveren.

Gemert - De Beek en Donkse Bella Fonte (pseu-
doniem) geeft op zondagmiddag 1 juni een le-
zing over haar boek ‘Het verhaal van een autist’. 
De lezing vindt plaats bij restaurant Dientje om 
14.00 uur. Bella Fonte wil hiermee de aandacht 
vestigen op de noodzaak van goede begelei-
ding en het gunstige effect van het hebben van 
een huisdier. 

Bella Fonte is het pseudoniem van de schrijfster 
van het boek ‘Het verhaal van een autist’ dat 
ze heeft geschreven op basis van de ervaringen 

die zij en haar gezin hebben opgedaan tijdens 
de zoektocht naar antwoorden waarom hun 
jongste zoon zo anders reageert dan zijn leef-
tijdsgenoten. Door middel van deze lezing wil ze 
haar boek wat meer bekendheid geven, te meer 
omdat er in deze regio heel veel mensen met 
autisme te maken hebben.

Restaurant Dientje ligt aan de Kerkstraat 9 in 
Gemert. De lezing duurt 1 tot 1.5 uur. De toe-
gang is gratis als ook de eerste consumptie. 

Mooi Dier

Op zoek...

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...Op zoek...

Voor Polly zijn we op zoek 
naar een huisje waar ze veel 
aandacht krijgt en niet de hele 
dag alleen hoeft te zijn. Polly is 
een ontzettende lieverd met een 
zachtaardig karakter. Dit jonge 
meisje woont bij ons in de opvang 
samen met 2 andere jonge 
poezendames en hiermee kan ze 
prima overweg. Wie heeft er een 
plekje op de bank of misschien 
wel op schoot vrij voor Polly? Zij komt u graag gezelschap houden!

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

Naam:        Polly
Leeftijd:     8 maanden
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WWW.VASTGOEDREGISSEUR.NL 
06 51 83 45 63 | info@vastgoedregisseur.nl 

 

11 juni 

 
 SAMEN BOUWEN SAMEN BOUWENSAMEN BOUWENSAMEN BOUWEN

IN BEEK & DONK 

19:30 @ Ontmoetingscentrum Beek & Donk 

Meer informatie? Kom 
naar de informatieavond! 

Lies
hou

tse
weg

	  

Beekse	  Akkers	  

Al mogelijk v.a. €169.000 Vrij op naam!	  	  

Caravancontrole Laarbeek door VVN
Laarbeek - Op dinsdagavond 17 
juni  en zaterdag 21 juni overdag, 
wordt door de afdeling Lieshout/
Mariahout van VVN (Veilig Verkeer 
Nederland) de jaarlijkse controle 
van caravans en reiswagens gehou-
den. 

Inwoners uit Laarbeek kunnen hier 
gebruik van maken. De controle, in 
samenwerking met brandweerdes-
kundigen, wordt uitgevoerd bij gara-
ge Bitech op de Stater 38  in Lieshout. 
Bij de controle zal vooral aandacht 
worden besteed aan de wiellagers, 
banden, onderstel, remmen en ver-
lichting. De brandweerdeskundige 

besteed vooral aandacht aan de 
deugdelijkheid van de eventueel 
aanwezige gasvoorziening.

De kosten voor deze controle bedra-
gen €5,00. Hierbij is een kopje koffie 
of thee inbegrepen. Dit bedrag dient 
vooraf te worden overgemaakt op 
rekeningnr. 
NL 84 INGB 0008 8464 60 t.n.v. 
VVN Lieshout/Mariahout. 

Voor het maken van een afspraak 
kunt u dagelijks (ma. t/m za.) tussen 
8.00 en 18.00 uur contact opnemen 
met dhr. v.d.Biggelaar van garage 
Bitech, tel. 0499-421537.

Een gezonde lunch op de Nieuwe Werf

Beek en Donk - Team 2 ‘The Shooters’ 
van de gezondheidsrace was op 
maandag 26 mei al vroeg aanwezig 
op de Nieuwe Werf in Beek en Donk. 
Daar ging het team samen met de 
deelnemers van de dagbesteding een 
gezonde lunch bereiden. Vooraf was 
al besproken wat er klaargemaakt 
zou worden en een aantal deelnemers 
had al mooie menukaartjes gemaakt. 

Team The Shooters werd hartelijk ont-
vangen en begon met de deelnemers 
op tijd aan de voorbereiding. Er moest 
tenslotte voor ruim 50 personen een 
lunch bereid worden. Eén groepje 
ging aan de slag met het wassen en 

snijden van de groentes voor de soep, 
een ander groepje maakte gezonde 
wraps en ook werd voor iedereen 
een gezond broodje gemaakt. Nadat 
het fruit gewassen en kleingesneden 
was, werden er lekkere kleurrijke fruit-
spiesjes van gemaakt. Weer ’n andere 
groep was ondertussen bezig met het 
vouwen van de servetten. Er werd 
door het team en de deelnemers van 
de dagbesteding vol enthousiasme 
gewerkt. Zelfs de juryleden maakten 
zich verdienstelijk in de keuken. De 
tafels werden door een aantal deel-
nemers gedekt en extra feestelijk ge-
maakt met kaarsjes en groen uit eigen 
tuin. 

Om ongeveer 12 uur was de soep 
klaar en kon iedereen aan tafel. Met 
40 deelnemers plus begeleiders, team 
The Shooters en een aantal juryleden  
was het een gezellige drukte. Iedereen 
was het erover eens dat het allemaal 
heerlijk smaakte en dat alles er heel 
sfeervol uit zag. De samenwerking met 
de deelnemers en de begeleiders van 
De Nieuwe Werf was prima verlopen 
en team The Shooters wil de mensen 
van de Nieuwe Werf dan ook harte-
lijk bedanken voor hun gastvrijheid en 
medewerking. Zij kunnen allen terug-
kijken op een geslaagde activiteit!

Druk programma voor Seniorenkoor 
Sint Joachim uit Beek en Donk 
Beek en Donk - Het Seniorenkoor Sint 
Joachim trad afgelopen donderdag op 
bij de senioren korendag in Asten. Het 
Beek en Donkse koor gaf een succes-
vol optreden, waarbij zij ook Franse 
en Duitse liederen zongen. 

Seniorenkoor Sint Joachim ziet het 
telkens weer als een beleving om met 
zovele koren en ouderen samen op te 
treden. Het enthousiasme van zoveel 
mensen werkt aanstekelijk. Dit was 
dit jaar het vierde optreden. Het koor 
bezocht al korendagen in Geldrop, 
Gemert en Zijtaart. Voor dit jaar staan 
nog twee optredens op de rol: een 
optreden in het Openluchttheater in 
Mariahout op 29 juni en het optreden 

op onze eigen korendag op 14 okto-
ber in Muziekcentrum het Anker in 
Beek en Donk.

Het koor repeteert hard, omdat ze bij 
al die optredens een gevarieerd pro-
gramma willen brengen. De repetities 
verlopen in een ontspannen en gezel-
lige sfeer. De vereniging heeft 35 le-
den. Bij Sint Joachim is nog plaats voor 
zangers/zangeressen, met name alten.

Wilt u zo’n repetitie eens meemaken?  
Dan kunt u elke dinsdag van 14.00 uur 
tot 16.00 uur komen kijken bij café 
Dave v.d. Burgt aan het Heuvelplein In 
Beek en Donk. Meer informatie: www.
kbo-beekendonk.nl. 

“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!

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

Van Schijndel 
De Woonwinkel
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Natuurlijk Laarbeek

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Het wilde konijn op bezoek
Deze foto heb ik gemaakt vanuit 
onze boshut op het Laar in het bos 
van Noud Biemans. Niet alleen de 
vogels komen op bezoek om wat 
te eten of te drinken, maar ook de 
konijnen komen af en toe langs om 
te drinken. Ook muizen willen nog 
wel eens op het voer afkomen of 
wat drinken aan het vijvertje, en het 

is altijd mooi om dit van zo dichtbij 
te kunnen bekijken.

Het wilde konijn zo als wij dat ken-
nen is eigenlijk altijd grijsbruin van 
kleur en eet alleen plantaardig voed-
sel. Ook eten ze hun eigen keutels, 
dit is eigenlijk een soort herkauwing. 
Per jaar kan een vrouwtje drie tot 
zeven worpen krijgen dus hun aan-
tal kan nog wel eens de pan uitri-
jzen. In Australie zijn ze bijvoorbeeld 
in 1859 door de Engelsen uitgezet 
voor de jacht, en door het ontbreken 
van natuurlijke vijanden en de snelle 

voortplanting leven er daar nu meer 
dan tweehonderd miljoen.

Komende zondag is er in de IVN-
tuin aan de Beekseweg in Aarle-Rix-
tel weer ons jaarlijkse Kikkerconcert. 
Dit evenement groeit met het jaar en 
ook nu wordt het weer genieten van 
diverse muziekgroepen, de geweldig 
mooie tuin, diverse stands en natu-
urlijk de fototentoonstelling van de 
IVN fotowerkgroep Kieknou. Ook in 
dit stukje van ons Mooie Laarbeek is 
het erg genieten van de natuur!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Het Laar 

GEDICHT
De natuur is puur 

Beek en Donk/Aarle-Rixtel - Nar-
da van den Bogaard attendeerde 
De MooiLaarbeekKrant erop dat 
er twee zwanennesten zitten in 
Laarbeek. Zij schreef hierover een 
gedicht. 

De natuur is puur

Ik wil
klein zijn
piepklein

vrij
en blij

de wind
in mijn vleugels voelen

vrolijk
spetteren in poelen

de lentezon
die mijn veren doet glanzen

een zwaantje
o, zo klein
dat wil ik zijn

Narda van den Bogaard 

Het zwanennest op de 
Mgr. Verhagenstraat 
in Beek en Donk

Het zwanennest bij de 
Pater Eustachiuslaan in 
Aarle-Rixtel/Beek en Donk 

ICTeam zoekt per direct een Apple Technicus binnendienst. 
Als medewerker binnendienst ben je verantwoordelijk voor het 
repareren en installeren van Apple Producten alsmede het 
ondersteunen van je collega's in de buitendienst.  
Je taken en verantwoordelijkheden:  
- Uitvoeren van reparaties; 
- Het maken van een juiste prijsopgaves; 
- De daarbij behorende administratieve werkzaamheden; 
- Up to date houden van klanten; 
- Het op afstand helpen van klanten met Apple problemen. 
Het ideale profiel:  
- Minimaal opleiding ICT niveau 2 
- Je bent een Apple liefhebber pur sang, jong en gemotiveerd; 
- Je volgt Apple’s ontwikkeling nauwkeurig; 
- Je beschikt over technische affiniteit en interesse; 
- In staat zijn zeer accuraat en geconcentreerd te werken; 
- Je beschikt over een goede besluitvaardigheid en zelfstandigheid; 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
- Goede beheersing van de Engelse taal, met name in geschrift.  
Wat bieden wij jou?  
- Technische trainingen op gebied van Apple producten; 
- De kans om in een jong en enthousiast team, dat gericht is op 
Apple, te werken en te groeien. 
Is je interesse gewekt ?  
Stuur direct je sollicitatie met een CV per mail naar onze Technisch 
Manager Rolf Aarts. rolf@icteam.nl 
www.icteam.nl 
 

Gezondheidsteam ‘Di-eAt Team’ houdt gezellige buitenspeelmiddag 
Beek en Donk - In het kader van de 
gezondheidsrace hield Di-eAt Team 
op zaterdag 17 mei de activiteit ‘Kom 
je buiten spelen’. Een activiteit om 
zowel kinderen als volwassenen lek-
ker buiten te laten spelen en te ge-
nieten van de mooie speelvoorzienin-
gen die de gemeente Laarbeek rijk is.  
Niet achter die laptop, playstation of 
X-box kruipen, maar lekker naar bui-
ten. Dat is leuk én gezond!

Het was een prachtige, zonnige dag. 
Ideaal om lekker buiten te gaan spe-
len. En dat werd ook gedaan. Kin-
deren, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, 
ooms en tantes: in grote getallen kwa-
men zij naar speeltuin De Octopus aan 
de Lage Heesweg in Beek en Donk. 
Daar werden zij vriendelijk ontvangen 
door twee schattige clowntjes en door 
de leden van het blauwe team. 

De speeltuin was versierd met vlag-
gen en er stond een gezellig terras 
waar iedereen wat kon drinken of 
zich kon laten schminken. Met dank 
aan de hoofdsponsor Tasty Tom werd 
er regelmatig rond gegaan met ge-

zonde snacks. En als iemand last had 
van de zon dan konden ze zelfs nog 
ingesmeerd worden door een van de 
blauwe teamleden. 

De kinderen zijn op avontuur gegaan. 
Over palen door het water lopen, 
door het labyrint de weg terug vin-
den, van steen naar steen springen. 
Maar ook ouderwetse spellen, zoals 
‘elastieken’, touwtje springen, bliklo-
pen en voetballen: er was genoeg te 
doen.

Met dank aan alle bezoekers, vrijwil-
ligers, buurtvereniging De Octopus, 
de gemeente Laarbeek en de overige 
sponsors: Cafe Van den Burgt, Power 
to the Pieper en Intertoys was deze 
dag er één om nooit meer te vergeten. 
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Caravan en Camper Service Laarbeek

Een goede reis en dus een 
goed begin van uw vakantie 
begint met goed onderhoud

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

Geslaagd schoolreisje voor de Brukelum

Aarle-Rixtel - De leerlingen van 
Eenbesbasisschool Brukelum uit 
Aarle-Rixtel genoten afgelopen dins-
dag - ondanks het slechte weer - van 
een gezellig schoolreisje dicht bij 
huis. 

De leerlingen konden verschillende ac-
tiviteiten doen. De onderbouw deed 
allerlei spelletjes in het thema van pi-
raten en prinsessen. De bovenbouw 
maakte onder andere kunstwerken 
van oude apparaten, speelde levend 
katan, hielden een disco en gingen 
handboogschieten. De honger werd 
gestild door marshmallows op kamp-
vuur en pannenkoeken op blik.

Deze dag werd mede mogelijk ge-
maakt door de scouting, Cendra, de 
handboogvereniging en alle vrijwilli-
gers. Basisschool Brukelum kijkt terug 
op een zeer geslaagde dag. 

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl

Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Openbare voorbespreking PNL

ABL nodigt leden en 
belangstellenden uit

Laarbeek - PNL houdt maandag 2 
juni haar openbare voorbespreking 
ter voorbereiding op de raadsverga-
dering van donderdag 5 juni. 

Op dit achterbanoverleg komen o.a. 
aan de orde de begrotingen van 
GGD en Veiligheidsregio, de pro-
grammabegroting van SRE, Transitie 
Jeugdzorg en de bespreking van het 
coalitieakkoord 2014-2018. 

De agenda van de raadsverga-
dering kunt u ook raadplegen op 
www.laarbeek.nl, klikken op 
‘Bestuur en organisatie’, daarna op 

raadsvergaderingen en dan klikken 
op de betreffende datum voor de 
complete agenda met bijbehorende 
stukken. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee-
praten, heeft u vragen of opmerkin-
gen, ook over andere onderwerpen, 
dan bent u van harte welkom op 
maandag 2 juni, aanvang 20.00 uur, 
in het Dorpshuis te Lieshout. De kof-
fie en thee staan klaar!

Laarbeek - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt u 
uit voor het bijwonen van haar voor-
overleg op maandag 2 juni.

Op de agenda staat de voorbespreking 
voor de komende raadsvergadering. 
Deze voorbespreking vindt plaats om 
20.00 uur in de ruimte van de voorma-
lige videotheek aan de Kapelstraat 34 
in Beek en Donk, tegenover de kerk. 
Zie ook www.abllaarbeek.nl. 

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

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!

Rotaryclub ondersteunt JOZS, Kinder-
vakantieweek Gemert en IVN Laarbeek
Laarbeek - Rotary Gemert, Beek 
en Donk, Lieshout ondersteunt dit 
jaar wederom drie lokale goede 
doelen. Er zijn bijdragen van 500 
euro toegekend voor de Club van 
100 van de Stichting Teugelders 
van Ganzendonck voor de orga-
nisatie van de Jeugd Olympische 
Zomerspelen (JOZS), voor de 
Kindervakantieweek 2014 in 
Gemert en voor IVN Laarbeek. 

De Rotaryclub zoekt nog steeds 
actief naar goede doelen. Het 
gaat daarbij om initiatieven die di-
rect ten goede komen aan de lo-
kale gemeenschap in de gemeen-
ten Gemert-Bakel en Laarbeek.  
Afgelopen jaren is onder meer on-
dersteuning gegeven aan diverse 
verenigingen en evenementen, va-
riërend van Carnabeats in Lieshout, 
Harmonie Excelsior in Gemert tot 
het clubhuis van handbalvereniging 
KPJ in Beek en Donk.

De middelen die Rotary inzet voor 
de lokale gemeenschap maken 
deel uit van de eigen fondswer-
vingactiviteiten. Daarnaast heeft 
WiSH Outdoor de laatste twee 
jaar 20.000 euro bijgedragen aan 
de opbouw van het fonds dat de 
Rotaryclub beheert voor de uitke-
ring aan lokale projecten.  

Serviceclub voor een betere wereld
Rotaryclub Gemert, Beek en Donk, 
Lieshout maakt onderdeel uit 
van een wereldwijde organisatie. 
Samen met clubs over de gehele 
wereld worden diverse projecten 
ondersteund. Zo steunt de club sa-
men met collega’s uit Duitsland en 
Engeland een project in Gambia en 
draagt men financieel bij aan de 
wereldwijde campagne om polio 
uit te bannen.

Verenigingen en activiteiten die on-
dersteuning zoeken bij de Rotaryclub  
kunnen een email sturen naar 
jos@veendrick.nl 

Kienen in Lieshout
Lieshout - De K.V.L. houdt op vrijdag 
30 mei weer een kienavond in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof in Lies-
hout.

Er is een jackpot bij het kienen. De 
avond begint om 20.00 uur en de zaal 
is vanaf 19.00 uur geopend. Iedereen 
is welkom om deel te nemen.
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Bij iedere 10 euro een zegel. Bij een 
volle kaart (5 zegels) kunt u het swizz 
kussen kopen voor 14,99 i.p.v. 29,95.
Jumbo Mariahout zondag geopend van 15.00 - 18.00 uur.
Jumbo Lieshout zondag gesloten i.v.m. Bavaria-ronde.
Spaarkaart en voorwaarden actie verkrijgbaar bij Jumbo Lieshout en Mariahout

Bij iedere 10 euro een zegel. Bij een Bij iedere 10 euro een zegel. Bij een 
volle kaart (5 zegels) kunt u het swizz volle kaart (5 zegels) kunt u het swizz 
kussen kopen voor 14,99 i.p.v. 29,95.kussen kopen voor 14,99 i.p.v. 29,95.
Jumbo Mariahout zondag geopend van 15.00 - 18.00 uur.Jumbo Mariahout zondag geopend van 15.00 - 18.00 uur.
Jumbo Lieshout zondag gesloten i.v.m. Bavaria-ronde.Jumbo Lieshout zondag gesloten i.v.m. Bavaria-ronde.
Spaarkaart en voorwaarden actie verkrijgbaar bij Jumbo Lieshout en Mariahout
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De Colombiaan Nairo Quintana won afgelopen 
dinsdag de Koninginnenrit in de Giro en leidt nu 

voorlopig het klassement.
Hoe hoog eindigde de Colombiaan vorig jaar in de 

Tour de France?
Stuur uw antwoord voor dinsdag (3 juni) 12.00 uur naar 

prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 
Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 

Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Tinie Vlamings 

Antwoord vorige editie: 
Real Madrid won de Champions League 

Cadeaubon kan tot 5 juni worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagBernadetteschool voetbalt zich 
naar de Laarbeekse dubbel

Redacteur: Joost Huijbers
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Mariahout – Onder warme om-
standigheden bonden de leerlingen 
uit groep 7 en 8, en sommigen uit 
groep 6, op woensdag 21 mei de 
kicksen onder voor een sportief en 
enthousiast partijtje voetbal. Op 
sportpark De Heibunders vond na-
melijk het traditionele Laarbeekse 
schoolvoetbaltoernooi plaats. 
Ditmaal was de Bernadetteschool 
uit Mariahout aan de beurt om het 
voorproefje op het WK te organi-
seren.

Al vroeg was De Brukelum aanwezig 
om een verzorgde warming up aan 
te gaan en zodoende goed besla-
gen ten ijs te komen. Als snel volg-
den de overige Laarbeekse scholen. 
De Driehoek kwam zelfs vanaf hun 
kamplocatie om de schoolkleuren 
met passie en inzet 
te verdedigen. 

Helaas wisten de Mariabasisschool 
en de Heindert geen team op de 
been te brengen. Hopelijk zijn zij 
aankomend jaar wel weer van de 
partij om het deelnemersveld als 
vanouds compleet te maken.
Nadat het eerste fluitsignaal had 
geklonken werd duidelijk dat de 
Laarbeekse eer op het spel stond. 
‘In de rug’, ‘Diep’ en ‘Mooie red-
ding, Robin’, een aantal kreten 
die over de groene zoden galmde. 
Tevens  klonken er op het halve 
voetbalveld luide en hoge stemmen 
en geschreeuw met een hoog oc-
taafgehalte: de meiden! Wederom 
was het in Mariahout gelukt een 
meidentoernooi op te zetten. 
De Brukelum, De Driehoek, De 
Muldershof en Bernadette gaven al 
hun energie aan het spelletje met de 
bal. Vol enthousiasme en bloedfa-
natiek renden de meiden achter de 
bal aan alsof hun leven er vanaf 
hing. Uiteindelijk was het collectief 

van de Bernadette de sterkste. Een 
luid gejuich steeg op nadat het laat-
ste fluitsignaal had geklonken. Zo 
trots als een pauw konden de mei-
den vervolgens hun jongens aan 
gaan moedigen die in een poule 
met ’t Otterke, De Driehoek en De 
Sprankel een maatje te groot ble-
ken te zijn. Zij troffen in de finale de 
heren van De Muldershof, die het 
net wat beter wisten te doen dan 
De Raagten, De Brukelum en Het 
Klokhuis.

Het werd een zinderende finale. Het 
was echt spannend. De Bernadette 
kwam al snel op voorsprong door 
een lage schuiver in de hoek, maar 
De Muldershof kwam in de slotfase 
op karakter langszij. De 1-1 stand 
bleek uiteindelijk de eindstand en 
penalty’s moesten de beslissing 
gaan brengen. De Bernadette wist 
de zenuwen in deze loterij net wat 
beter te bedwingen en zodoende 
lukte het de heren ook de hoofd-
prijs in de wacht te slepen. Als spor-
tieve verliezers werden de handen 
van de overwinnaars geschud en 
nadat iedereen bekomen was van 
hun sportieve inzet keerde iedereen 
moe maar voldaan huiswaarts. 

Inmiddels pronken de bokalen vol 
trots op de Bernadetteschool. We 
moeten een tiental jaren terug, maar 
sinds vorige week mag Mariahout 
zich dan eindelijk weer eens een jaar 
lang de ‘Schoolvoetbalkampioen 
van Laarbeek’ noemen. 

voetbal Mariahout maakt zich op voor 
het Buurtvoetbaltoernooi

Groot damesvoetbaltoernooi 
bij ELI

Mariahout – Bij de voetbalvereniging 
van Mariahout vindt dit jaar weer een 
buurtvoetbaltoernooi plaats. Dit jaar 
wordt er gespeeld in 2 poules en zijn 
er in totaal 8 teams die meespelen.

De indeling van de dagen is dit jaar 
anders dan voorgaande jaren. Dit jaar 
vinden de poulewedstrijden plaats op 
woensdag, donderdag en vrijdag en 
op zaterdag worden de finales ge-
speeld. Op maandag en dinsdag is er 
dus geen programma. Ook is er dit 
jaar voor de jeugd een penaltybokaal 
te winnen, waarvan de finale op zater-
dag plaatsvindt. 

De organisatie hoopt op veel publiek 
en sportief voetbal, zodat het buurt-
voetbal ook dit jaar wederom een ge-
zellig toernooi mag zijn voor iedereen.

Het schema globaal:
Maandag 2 juni   
Geen programma

Dinsdag 3 juni   
Geen programma
Woensdag 4 juni  
Penaltyschieten 0-6 jaar  18.00 uur        
Penaltyschieten 7-9 jaar 18.30 uur
Kempkens 1 – Moerasvogels 1  19.00 uur 
A:  Kom/Oranjebuurt –
     Bernadettestraat 19.30 uur
B:  De Kempkens 2 – 
     Rooijseweg/Veghelsedijk 19.30 uur
B  Heideriet/Bruukske – 
     Moerasvogels 2 20.00 uur

Donderdag 5 juni   
Penaltyschieten 10 – 12 jaar 18.30 uur
A Bernadettestraat – 
   Moerasvogels 1  19.00 uur 
A Kom/Oranjebuurt – 
   Kempkens 1   19.30 uur
B Rooyseweg/Veghelsedijk –
   Moerasvogels 2  19.30 uur
B De Kempkens 2 – 
   Heideriet/Bruukske 20.00 uur

Vrijdag 6 juni   
Penaltyschieten 13-15 jaar  18.30 uur
            
B De Kempkens 2 – 
    Moerasvogels 2  19.00 uur
B Rooyseweg/Veghelsedijk – 
   Heideriet/Bruukske  19.30 uur
A Kempkens 1 – 
   Bernadettestraat  19.30 uur
A Kom/Oranjebuurt – 
    Moerasvogels   20.00 uur

Zaterdag 7 juni   Finaledag 
1e poule A – 2e poule B 12.30 uur
1e poule B – 2e poule A 12.30 uur
4e poule A – 4e poule B 14.00 uur
3e poule A – 3e poule B 14.00 uur
    
Verliezaars kruisfinale 14.30 uur
    
Winnaars kruisfinale 16.00 uur

Lieshout – Voetbalclub ELI uit 
Lieshout houdt een groots opgezet 
damesvoetbaltoernooi. Deelnemers 
uit heel Nederland komen op zaterdag 
31 mei en zondag 1 juni naar sport-
park het Luytelaar.

Naast de voetbalwedstrijden zijn er 
ook ludieke spellen aanwezig. Op 

zaterdagavond wordt een fantastische 
feestavond gehouden in de kantine 
van ELI. Deze feestavond is voor de 
deelnemers en leden van de voetbal-
vereniging uit Lieshout.

De organisatie heeft het vertrouwen in 
een gezellig toernooi, met de nodige 
publieke belangstelling. 

t. 0413 474286

Ook voor 
alle renovatie 

werkzaamheden 
aan uw bestaande 
kozijnen, kunt u 
bij ons terecht.

GLAS
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zondag 1 juni
11.00u Sparta’25 3 - DVG 2

Dinsdag 3 juni
19.00u Sparta’25 D1 - Rhode D1
19.00u Sparta’25 E1 - Mulo E1

Woensdag 4 juni
19:00 Sparta’25 B1 - Boekel Sport B1
18:30 Sparta’25 F1 - Mulo F1

Donderdag 5 juni  
19:00 Sparta’25 A1 - Mulo A1
19:00 Sparta’25 C1 - Mulo C1

Mariahout
Zondag 1 juni
14.30 uur Mariahout – Venhorst 

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 24 mei 
Recreanten - Flash                        6 - 4
PupD2 – De Korfrakkers    0 – 6 
PupD1 – Avanti (S)   9 – 4 
AspC1 – Olympia (O)   4 – 4 
JunA1 – Be Quick    10 – 1 
SCMH MW1 – MW2   9 – 11
MW1 – Celeritas MW1   9 – 5 

handbal
Bedo
Uitslagen:
Gemengde D-jeugd – Acritas  14-2
Jongens B-jeugd – Tremeg  33-16

Programma zaterdag 31 mei
15:40 DOS ‘80 – Gemengde D-jeugd 
          ‘t Vijfeiken, Heesch
16:30 DOS ‘80 – Jongens B-jeugd 
          ‘t Vijfeiken, Heesch

Programma zondag 1 juni
12:00 Apollo – Dames 1 
          Sporthal De Landing, Son
13:20 Bergeijk – Meisjes B-jeugd 
          De Drie Eiken, Bergeijk

biljarten
Biljartclub ’t Centrum 
Uitslagen van maandag 26 mei. Er werd 
gespeeld in poules van 6 personen, met 
5 wedstrijden per speler. Eindstanden 
driebanden 2014:
Poule A
1   Tonny de Louw  475.00  % 
2   Henk van de Bergh  457.89  %
3   Jan Verbakel   456.25  %
4   Lambert van Bree  407.69  %
5   Ad de Koning  375.00  %
6   Gerrit van Osch  350.00  %
Poule B
1   Henk Mastbroek  454.55  %
2   Huub Biemans  436.36  %
3   Jan van Neerven  410.00  %
4   Frits Wilbers   388.89  %

5   Cor van den Berg  377.78  %
6   Martien Swinkels  354.55  %
Poule C  
1   Lou Muller  444.44  %
2   Hendrik Korsten  437.50  %
3   Jan Hesselmans  400.00  %
4   Bennie Beerens  371.43  %
5   Leo Migchels  342.86  %
6   Willie Vorstenbosch  283.33  %
Poule D
1   Tonnie Raaijmakers  500.00  %
2   Bert van Wanrooij  433.33  %
3   Theo Verheijen  375.00  %
4   Bert van de Vorst  366.67  %
5   Frits Poulisse  300.00  %
6   Jan van Dijk  300.00  %
 
Op dinsdag 27 mei werden de finales 
gespeeld.
Kwartfinale
Tonny de Louw – Huub Biemans      0-2 
Henk van den Bergh – 
Henk Mastbroek   0-2  
Bert van Wanrooij –  Lou Muller  2-0 
Hendrik Korsten – Tonnie Raaijmakers  2-0
 
Halve finale
Henk Mastbroek – Huub Biemans  2-0
Hendrik Korsten – Bert van Wanrooij  0-2
 
Finale
Henk Mastbroek – Bert van Wanrooij  2-0

Driebanden kampioen 2014 
Henk Mastbroek
Proficiat namens biljartclub ’t Centrum.

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje.
Uitslagen 21 mei 

Lijn A.
1.Maria en Elly  65,83%.
2.Antoon en Nelly  56,60%.
3.Antoinette en Ton  55,83%.
4.Helma en Joke  55,00%.
  Annie en Thera  55,00%.

Lijn B.
1.Mari en Jan  66,32%.
2.Christien en Mien  60,42%.
3.Ria en Michiel  57,64%.
4.Lien en Annie  54,51%.
5.Diny en Sjef  53,82%.

De volgende zitting is op woensdag 4 
juni, aanvang 19.30 uur in Café-Zaal De 
Tapperij.

Bridgeclub ‘Poort van Binderen’
Uitslagen 21 mei
1.       Cecile en Corry                 59,00 %
2.       Wim en Erik                        57,50 %
3.       Riky en Jan                         57,00 %
4.       Annie en Gerda                55,83 %
5.       Willy en Marian                54,00 %

Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. Kijk 
voor meer informatie op 
www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 22 Mei 
1. Jo en Mien                    63,02%                                                                                                                                  
2. Jan en Maria                62,50%                                                                                                              
3. Emmie en Josephin     60,42%
    Dora en Corry          60,42%                                                                                                                                           
5. Tonnie en Kees  55,21%    
    Marie en Mia               55,21%
De volgende zitting is op donderdag 5 
juni, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 27 mei
1.Annie van de Aa/Helma Goyen 68,00%
2.Riet van Vijfeijken/Jo van Hout 60,00%
3.Riekie Vereijken/Piet van der Linden   
 58,00% 
4.Lien Meulensteen/Jos de Vries  56,00%
5.Cor en Nelly Verschuren  52,50%
De volgende zitting is op dinsdag 
3 juni, aanvang 13.30 uur in het 
ontmoetingscentrum Beek en Donk.

Voor het betere 
onderhoud

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

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

2e pinksterdag open! 10.00-17.00 uur

boksen Bokskampioenschappen in 
Laarbeek voor het goede doel

Beek en Donk – Voor de eerste 
keer worden in Laarbeek boks-
kampioenschappen gehouden. 
Een unieke gelegenheid voor de 
lokale verenging, Boksschool Riny 
Heesakkers.

Met een kleine twintigtal pupil-
len uit en rondom Laarbeek staat 

er zondag een prachtig gala voor 
de jeugd te wachten. Dit jeugd-
gala wordt door bekende clubs 
uitgebreid met een tiental senio-
ren boks- en kickbokspartijen. Een 
groot gedeelte van de opbrengst 
wordt overgemaakt naar KiKa 
(Kinderen Kankervrij). 

Er zijn nog genoeg plaatsen be-
schikbaar. De entree bedraagt 
€10,00 per persoon. Tot ziens op 
het jeugdgala aan de Otterweg  29 
in Beek en Donk.

Zondag staat het jeugdgala op het programma. 
De boksers van Riny Heesakkers zijn er klaar voor.

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Heuvelplein passage 

Beek en Donk

Bij aankoop van een nieuwe houten 
vloer: gratis styling-/ kleuradvies van 
een gediplomeerd interieurstyliste.

Vloer schuren vanaf 18 euro p/m2 
incl afwerken.

Zondag 1 juni geopend
Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

ACTIE

Mariahout verliest eerste duel 
in tweeluik met Venhorst

Venhorst/Mariahout – Mariahout 
en Venhorst maken in twee du-
els uit wie er volgend seizoen 
in de 3e klasse uitkomt. Voor 
Mariahout is het een strijd om 
promotie, voor Venhorst een 
strijd om degradatie te voorko-
men. Het eerste duel vond plaats 
in Venhorst.

Vorige week werd Milsbeek al 
uitgeschakeld door Mariahout, 
waardoor het nodige zelfvertrou-
wen al was opgedaan. In de eer-
ste helft was het van beide kan-
ten slordig. Lange ballen voerden 
de boventoon in de eerste helft 
en het was de verdediging van 
zowel Venhorst als Mariahout 
die de aanvallen eruit konden ha-
len. Venhorst had daar meerdere 
overtredingen voor nodig om de 
Mariahoutse aanvallen te stop-
pen. De thuisploeg was een keer 
dicht bij de openingstreffer, maar 
de bal werd door doelman Rick 
van den Heuvel tot corner ver-
werkt.

De tweede helft beloofde een 
spannende helft te worden. Beide 
teams wilden hun doelpunt mee-
pikken voor de return van komen-
de zondag. Het voetbal werd be-
ter aan beide kanten en Venhorst 
was als eerste weer dicht bij de 
1-0. In de 60e minuut kende 
de scheidsrechter een penalty 
toe aan de ploeg uit Mariahout. 
Keeper Jeroen Emonds was te 

laat bij Roy van den Broek en 
bracht hem ten val. De vlam 
sloeg in de pan en er werd veel 
geduwd en getrokken over en 
weer. De scheidsrechter snelde 
naar de duwende spelers en deel-
de kaarten uit aan beide teams. 
Terugkomend op de penalty bleef 
Roy van Zutphen rustig en schoot 
de bal binnen, waarna hij zijn va-
der knuffelde. Venhorst wilde iets 
terug doen en gooide het vol op 
de aanval. Binnen 2 minuten tijd 
wisten ze de 0-1 achterstand om 
te buigen in een 2-1 voorsprong, 
door doelpunten van Thijs van 
Sleeuwen en Joost Timmers. In 
het vervolg werd er niet meer 
gescoord, waardoor de wedstrijd 
eindigde in een 2-1 overwinning 
voor Venhorst. De scheidsrechter 
zal nog wat tijd nodig hebben ge-
had om alle gele kaarten te ver-
werken. Op 1 juni volgt de return 
in Mariahout.
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vissen

Oranjekoorts ook in Laarbeek?
Met het steeds dichterbij komen van 
het wereldkampioenschap voetbal te 
Brazilië, neemt ook weer die Hollandse 
saamhorigheid toe, het chauvinisme 
gaat weer hoogtij vieren. Niet bij U?  
Nee, natuurlijk niet, als u helemaal geen 
sport-, laat staan een voetballiefhebber, 
bent! Maar ook niet als u wel van voet-
bal houdt?  Of moet het ‘Oranjegevoel’ 
nog groeien en wordt het met de dag 
meer, naarmate we dichterbij komen bij 
die openingswedstrijd?

Of je nou wel of niet betrokken bent of 
betrokken gaat geraken bij het Neder-
landse elftal, je kunt niet ontkennen dat 
we de weg er naartoe samen beleven, 
samen geschiedenis gaan schrijven! Vor-
men wij met z’n allen niet die ene reus-
achtige Oranje Leeuw?

Vier jaar geleden begonnen we met 
toch enigszins hoge verwachtingen en 
die werden inderdaad zeker niet be-
schaamd, door onze ‘oranjehelden’! 
Ook niet-voetbalkenners en liefhebbers 
wilden, of konden er niet onderuit, om 
een oranjeglimp op hun gezichten te 
toveren, bij het zien van dat fleurige, 
gezellige en vooral voor Oranje, zeer 
sportief verlopen toernooi, daar in Afri-
ka. Maar kwam dat niet door het gevoel 
van eenieder, dat er om het Nederlandse 
elftal een heel positief aura hing, één 
van echte teamspirit, één van eenheid in 
het team, met een bondscoach die ook 
door iedereen als een zeer geliefd per-
soon werd gezien? Iemand die wij die 
missie, om wereldkampioen te worden, 
zo erg gunden, natuurlijk ook omdat wij 
dat zelf ook zo graag eens in het echt 
wilden? Deze ‘oranjekoorts’ van 2010, 
leeft met dit team en staf  van 2014 een 
stuk minder. 

Maar het ligt niet aan het team zelf, zou 
ik zo interpreteren. Het is volgens mij 
meer de arrogante houding van onze 
bondscoach, de man aan het roer, die al 
met zijn gedachten in het Engelse zit en 
die alleen zichzelf belangrijk vindt, als je 
hem hoort. Die spelers uitnodigt, die wij 
helemaal niet in onze gedachten hadden 
en ook mensen thuis laat, die half Ne-

derland wél zou uitnodigen. Want zeg 
jij ja, is het voor hem nee en andersom. 
En natuurlijk dichten wij dit team ook 
geen grote resultaten toe, waardoor je 
jezelf nog niet echt druk gaat of hoeft te 
maken, toch? En zodoende hebben wij 
hier dan ook geen binding mee! Maar 
goéd dan, dat deze spelers wél met deze 
bondscoach door één deur kunnen, 
maar zullen ze ook met hem kunnen 
presteren?

In ieder geval lijkt de koorts op dit mo-
ment nog niet echt op te laaien en zal 
men zelf wel hier zijn eigen redenen 
voor hebben. Ben benieuwd of dit wel 
gebeurt als we ineens wel heel goed 
gaan presteren en Spanje met een nul-
letje of drie wegspelen, Chili op zijn 
nummer zetten en Australië weer naar 
het verre thuisland sturen. Wat zul-
len er dan weer veel achter deze, nu al 
enigszins verguisde, voetbalgroep met 
bondscoach gaan staan, terwijl men er 
op dit moment geen goed woord voor 
over heeft, of ook maar enig lichtpuntje 
in de resultaten ziet!

Ik blijf in ieder geval in mijn oranjekloffie 
zitten zoals je ziet, zal ook wel eens van 
shirt wisselen, maar die koorts komt, dat 
weet ik zeker!

“Hup Holland Hup, Laat De Leeuw Niet In 
Zijn Hempie staan”……………………..

R. van den 
Enden

COLUMN

TIG-lassers gezocht
Functie omschrijving:
Je vervaardigt, op basis van de verstrekte tekeningen en instructies, 
zelfstandig kleine tot middel grote RVS constructies of plaatwerkdelen. 
Hierbij nemen kwaliteit en afwerking een belangrijke plaats in. Bij de 
fabricage van deze producten wordt met name een beroep gedaan op 
je technisch inzicht en je vaardigheden m.b.t. TIG-lassen.

Functie eisen:
● Ervaring in het bewerken van RVS
● Zelfstandig tekeningen lezen
●  Middelbaar technisch denk- en werkniveau door opleiding of       

werkervaring
● Zelfstandig, fl exibel en accuraat
● Precieze en positieve instelling
● Geen 8 tot 5 mentaliteit

Bedrijfsomschrijving:
Heijco machinebouw is een jong bedrijf wat zich richt op het 
vervaardigen van rvs producten voor de machinebouw en 
food-industrie.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Paul Cornelissens (paul@heijcomachinebouw.nl)
Handelweg 13a
5492NL Sint-Oedenrode
Tel: 0413-751262

Sparta’25 na moeizaam seizoen 
gedegradeerd naar 2e klasse

Daan van Sleuwen G –voetbaltoernooi

Asten/Beek en Donk - Sparta ’25 kon 
de goede uitgangspositie van een 
week eerder tegen NWC niet herha-
len. Na de 3-1 winst op sportpark ’t 
Heereind werd in Asten en 3-0 neder-
laag geleden. Hierdoor is degradatie 
naar de tweede klasse voor de Beek 
en Donkenaren een feit geworden. 

Snelle achterstand
De degradatie werd de afgelopen 
weken al zichtbaar. De door de vele 
blessures geplaagde formatie van 
Ronnie Couwenberg ontbrak het 
zondag aan kwaliteit. Na 8 minuten 
hadden de oranjehemden van NWC 
al een 2-0 voorsprong op het bord 
staan. De jonge Stan van Dinther 
werd door Couwenberg als schuldige 
aangewezen. Hij moest na een kwar-
tier zijn plaats afstaan aan Robertino 
van Lieshout. Voor veel supporters 
onbegrijpelijk, omdat hierdoor al snel 
een wissel werd ingebracht, die later 
in de wedstrijd noodzakelijk bleek. 
Een plaatswissel in de basis was een 
betere optie geweest en had hetzelf-
de effect gehad. 

Kans
Na de vroege achterstand konden de 
Beek en Donkenaren iets meer te-
genstand geven aan de tegenstander 
en het laatste kwartier van de eerste 
helft konden de spartanen NWC zelfs 
wat vaker op eigen helft vastzet-
ten. Dit leverde uiteindelijk ook de 
enige grote kans van Sparta ’25 op. 
Door een misser in de achterste linie 
van NWC kreeg invaller Robertino 
van Lieshout een vrije scoringskans, 
maar zijn schot met het linkerbeen 
was te zwak om de Astense doelman 

te verontrusten. In de tweede helft 
konden de groen-witten dit spel niet 
doortrekken.

Wissels
Noodgedwongen wissels van Elco van 
Schijndel en Thijs van den Heuvel en 
een hinkende Brian Bussers zorgden 
ervoor dat Sparta‘25 eigenlijk met 
10 man het laatste kwartier moest 
spelen. In de 90e minuut kwam het 
onvermijdelijke. Een prachtig schot 
van een NWC-middenvelder was te 
machtig voor een prima keepende 
doelman Tom Verhoeven. Degradatie 
was voor de groen-witten een feit. 

Afscheid
Voor Bram Kluijtmans kwam dit verlies 
extra hard aan. Het bleek zijn laatste 
wedstrijd voor het eerste elftal van 
Sparta’25 en daar had hij vooraf he-
lemaal niet op gerekend, aldus Bram.

Sparta’25 3 
Voor het derde team is promotie nog 
steeds mogelijk. Afgelopen zondag 
werd het uitduel in Liempde bij DVG 
met 0-1 gewonnen. Komende zondag 
komt DVG naar sportpark ’t Heereind. 
Supporters zijn dan natuurlijk van har-
te welkom. De aanvang van de wed-
strijd is 11.00 uur.

Sparta’25 kon degradatie niet voorkomen in Asten

Beek en Donk - Het seizoen is nog niet 
helemaal ten einde voor sommige voet-
ballers van Sparta ’25. Van vrijdag 30 mei 
tot zondag 1 juni vindt het jaarlijkse E-F 
kamp plaats op sportpark ’t Heereind. De 
E en F pupillen kunnen zich dan verma-
ken met voetbalspelen, waterspelen, een 

oriëntatietocht en natuurlijk het slapen 
op hun eigen voetbalpark.

Op zaterdag 7 juni vindt voor de ne-
gende keer het Daan van Sleuwen 
G-voetbaltoernooi plaats. Zo’n 150 voet-
ballers met een beperking in de leeftijd 

van 10 tot 65 jaar zullen er weer een ge-
weldig spektakel van maken. Tijdens het 
grote defilé gaat Gilde Sint Leonardus de 
spelers en speelsters begeleiden op het 
hoofdveld. Daarna wordt het toernooi 
officieel geopend door Burgemeester 
Ubachs. 

Floris van Hout 
jeugdkampioen HSV ‘t Sluisje

Wedstrijd voor Viskoning 2014 van H.S.V. Het Geduld 

Lieshout - De 22 deelnemers van de 
jeugdcursus vissen van HSV ’t Sluisje 
uit Lieshout hebben de cursus af-
gesloten met een wedstrijd om het 
jeugdkampioenschap.

Ondanks het dreigende weer waren 
de vissertjes op tijd aanwezig om de 
loting van de visplaatsen te doen. Toen 
het startschot klonk, werd er fanatiek 
gevist en werd het geduld van de deel-
nemers aardig op de proef gesteld, 
omdat niet iedereen een vis kon van-
gen. Na afloop van de wedstrijd bleek 
dat Floris van Hout de meeste vis had 
gevangen en hij werd hiermee jeugd-
kampioen van de visclub. De top drie 
van deze wedstrijd:

1. Floris van Hout
2. Teun Vereijken
3. Eva van Eck en Thijn van Hout.

Voor wat betreft de jeugdcursus zelf 
waren alle 22 deelnemers winnaar. Ze 
krijgen aanstaande zaterdag, tijdens 
de Nationale Hengeldag het diploma 
uitgereikt en worden automatisch lid 

van de visclub. Deze diploma uitrei-
king is direct aansluitend aan de vis-
wedstrijd voor alle jeugd van Lieshout 
en Mariahout tot en met 12 jaar. De 
wedstrijd begint om 10.00 uur en 
deelname is gratis. Inschrijven kan 
vanaf 9.30 uur bij de schuilhut bij de 
visvijver in Lieshout. Iedere deelnemer 
heeft altijd prijs.

Het was een mooie groep fanatieke 
jonge vissers die dit jaar de cursus heb-
ben gevolgd. Het bestuur is dan ook 
van mening dat het belangrijk is dat 
deze kinderen iets meer te weten ko-
men van de leuke hengelsport en is ze-
ker van plan om ook volgend jaar weer 
een cursus voor de jeugd op te starten.

Beek en Donk - Wie wordt de 
Viskoning van 2014 van H.S.V. Het 
Geduld? Zaterdag vindt de eerste 
wedstrijd plaats. In totaal zijn er acht 
wedstrijden, die door de senioren en 
junioren in hun eigen klasse wordt 
gevist. 

Zaterdag is de aanvang en de loting 
van de wedstrijd om 13.30 uur. Om 
14.00 uur start de wedstrijd en deze 
eindigt om 17.00 uur. Deze tijden zijn 
bij alle wedstrijden zo, of er moet een 
federatiewedstrijd tussen zitten dan 
duurt de wedstrijd een uur langer.

H.S.V. Het Geduld hoopt weer op een 
grote opkomst van de leden van de 
club en op een mooie en spannende 
competitie. Voor meer informatie: 
www.hetgeduld.nl. 
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Wij zijn uw bank.

Nu € 50  
cadeau bij een 
betaalrekening!*

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

Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen.
Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient.
Daarom blijft RegioBank ook in AARLE-RIXTEL.

Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

MARATHONUITZENDING ROPARUN
 

Omroep Kontakt verzorgt tijdens het 
Pinksterweekend een live marathon-uitzending over 

de Roparun (vanaf zaterdag 7 juni 8.00 uur t/m 
maandag 9 juni 17.00 uur)

 
Onze verslaggever Gerard Brouwers reist met de 

lopers van het Runningteam Laarbeek mee en 
doet dag en nacht verslag. De Roparun gaat dit 
jaar in Hamburg van start. De lopers zullen op 

maandagmiddag in Rotterdam arriveren.
 

Luistert U ook?

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

rolschaatsen Mooi rolschaatsavontuur in België 
voor RC De Oude Molen

Beek en Donk/Brussel - In België 
werd 24 en 25 mei de SBS Trophy 
gereden. Een internationale wed-
strijd Kunstrolschaatsen met Küren 
en dansen. Dertien leden van RC 
De Oude Molen waagden zich in de 
internationale strijd en deden weer 
veel ervaring op. Vooral voor de 
jongste leden was het super span-
nend. 

Individuele wedstrijden zijn altijd 
behoorlijk spannend. In je eentje de 
baan op en je Kür laten zien aan jury 
en publiek is toch net wat anders 
dan in de training. Bij deze wedstrijd 
in België werd er ook nog in andere 
talen gesproken en er was een groter 
deelnemersveld dan in Nederland. 
Voor Laura Jacobs was het zelfs de 
allereerste wedstrijd, maar ze liet 
netjes haar Kür zien. Ook Daantje 
Romonesco, Anouk Verbugt, Jill 
Donkers, Aurora Lopreiato, Anne 
van Melis, Chloe Donkers en Arianne 
Lopreiato reden op zaterdag prima 
wedstrijden. Een podiumplaats zat er 
helaas net niet in voor deze jonge-
dames. Jill en Daantje hadden pech, 

ze stonden helaas net naast het po-
dium, terwijl er wel een jurylid was 
die ze op een tweede plek zette. Het 
was voor allen een prima wedstrijd 
en een hele mooie ervaring. 

Op zondag reden Ilse van Melis, 
Michelle de Koning, Kimberly van 

Schijndel en Marloes Kluijtmans 
hun wedstrijden. Alle vier de 
dames lukte het om Belgen, 
Fransen, Kroaten, Venezolanen of 
Nederlanders te verslaan. Marloes 
Kluijtmans behaalde een prachtige 
tweede plaats bij de Senioren. Bij 
de espoirs behaalde Michelle de 
Koning plaats vijf en Kimberly van 
Schijndel plaats zes in een veld 
van elf deelnemers. Ilse van Melis 
vond het erg spannend voor de 
wedstrijd, ze verraste haar trainers 
door toch een prachtige kür te la-
ten zien. Een mooie vijfde plek was 
haar beloning. 

Het was een geweldige wedstrijd 
en zeker de moeite waard van zo’n 
lange reis naar Brussel. Voor de 
jonge deelnemers was het ook ge-
nieten van hetgeen de ouderen op 
de baan brachten. Geeft weer een 
extra boost om flink te trainen in de 
hoop ook zo goed te worden. Meer 
informatie over de wedstrijd en de 
rolschaatssport is te vinden op:
www.rcdeoudemolen.nl 

Anouk Verbugt tijdens de SBS Trophy in Brussel 

Ilse van Melis tijdens de SBS Trophy in Brussel 

handboogschieten

Lieshout - Zondag 25 mei vond 
op de banen van ‘Landmans 
Unie’ te Schijndel het Nederlands 
Kampioenschap handboogschieten 
25 meter 1 pijl plaats.

De Lieshoutse Jolanda van der Kruijs, 
tevens schutster voor ArcheryCentre.
com, nam met succes deel aan deze 
traditionele wedstrijd. Ze won de titel 
Nederlands kampioen in de hoogste 
klasse dames recurve. 

Jolanda van der Kruijs Nederlands 
Kampioen Handboogschieten

Jolanda van der Kruijs
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BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Carrichef 2
Barbeque, grill, oven en wok in één. 

Werkt op Propaan / Butaan.

55,-
VANAF

Rectangular
Frame

In diverse maten 
verkrijgbaar

Exclusief fi lterpomp Mobicool B40
Luxe hybride koelbox met een inhoud van 40 liter

Werkt op 12 volt DC en 230 volt AC

Koelt tot -15°C

Hurricane
Sandaal voor kinderen

VANAF

VANAF 29,95

149,-

195,-
250,-

Bardani Trento
Comfortabele loungeset met extra dikke kussens

en een stevig aluminiumframe

599,-
799,-

Tuinmeubelshow
• Keuze uit ruim 100 sets en uit voorraad leverbaar
• Bezorgservice (informeer naar de mogelijkheden)

29 MEI HEMELVAARTSDAG OPEN van 10-17 uur
Extra acties en aanbiedingen, live muziek en een gezellig buitenterras

korfbal Flamingo’s sluit korfbalseizoen af met twee kampioenen

Mariahout - Flamingo’s D1 heeft dit seizoen af-
gesloten als een echte kampioen. Met slechts 
1 punt verlies door een gelijkspel ,waren ze de 
andere teams de baas.

Door de aanmoedigingen van vele supporters, 
de spandoeken en de inzet van alle speelsters, 
viel de beslissing al voor de laatste wedstrijd was 
gespeeld. Altior, de nummer 2 op de lijst, werd 
verslagen met 4-2. De laatste wedstrijd tegen 
Avanti werd met 9-4 gewonnen.

Mariahout - Voor de derde achtereenvolgende 
keer is het juniorenteam A1 van Flamingo’s, ge-
sponsord door Leenders Roosters BV, kampioen 
geworden.

In de voorlaatste wedstrijd klopte de formatie uit 
Mariahout verrassend koploper de Korfrakkers. 
Afgelopen zaterdag zag coach Annemarie Boers 
haar team gemakkelijk winnen van rode lan-
taarndrager Be Quick 2 uit Nuland. Bij rust was 
het al 7-0, de einduitslag 10-1. 

In de voorlaatste wedstrijd klopte de formatie uit 

Flamingo’s sluit korfbalseizoen af met twee kampioenen

Door de aanmoedigingen van vele supporters, 

Vlnr staand: Karin Verhoeven, Charlotte Royackers, Anouk Roestenburg, Guusje vd Broek, Vera Brugmans en 

Trainster/coach Annemarie Boers. Vlnr zittend: Emma Leenders, Kira Daniëls, Kim van Dijk, Eelke Berkvens

Vlnr bovenste rij: Sponsor van Dommelen, Demi Bardoel, Myrna van der Zanden (hulp coach), 
Vlnr bovenste rij: Sponsor van Dommelen, Demi Bardoel, Myrna van der Zanden (hulp coach), 

Annemarie Hurkx (coach), Maud Kornuijt, Lieke van de Ven.

Vlnr onderste rij: Vera van de Wijdeven, Iris Mennen, Isa Leenders, Kyra Maas, Malon Rovers, Sydney 

Donkers, Senna van Vijfeijken, Simone Senders

biljarten 11e Laarbeekse Kampioenschappen Driebanden
Laarbeek - Na twee weken strijd tussen 92 deel-
nemers, vonden zaterdag 24 mei de finales van de 
11e Laarbeekse Kampioenschappen Driebanden 
plaats in het Dorpshuis te Lieshout, georgani-
seerd door biljartvereniging ‘Nooit Volleerd’.

Uitslagen A-klasse
Kampioen: Jozef van Leuken, 2e: Piet Daniëls, 3e: 
Henk v/d Bergh en 4e: Marijn van Uden.
Uitslagen B-klasse
Kampioen: Gerry Dekkers, 2e: Marthy Verbakel, 
3e: Harry v/d Rijt en 4e: Gerard van Veggel.

Loterij
De prijzen van de loterij zijn gevallen op de volgen-
de nummers: 2 - 11 - 152 - 222 - 258 - 508 - 581 
- 612 - 633 - 683 - 717 - 775 - 835 - 852 - 1218 - 
1235 - 1249 - 1255 - 1420 - 1471 - 1483. De nog 
niet afgehaalde prijzen kunnen opgehaald worden 
bij Lucien van Veggel, Hemelrijk 15 te Lieshout.

vlnr: Marthy Verbakel, Marijn van Uden, Harry v/d Rijt, Gerard van 
Veggel, Henk v/d Bergh, Piet Daniëls, Jozef van Leuken en Gerry Dekkers.
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paardensport Pony Dressuur op zwoele 

zomerse avond

Lieshout - In samenwerking met PC 
De Pioniertjes uit Mariahout werd vrij-
dagmiddag een pony dressuur wed-
strijd georganiseerd bij Manege D’n 
Perdenbak in Lieshout. Het was een 
heerlijke zomerse avond en er werd 
spontaan een terras buiten gemaakt. 
Ouders, opa’s en oma’s en andere 
geïnteresseerden zaten heerlijk in het 
warme avond zonnetje te genieten 
van een koel drankje en de prestaties 
van de jeugdige ruiters. Annie van 
Lankveld had extra prijzen gesponsord. 
 
De uitslag:
Categorie A, klasse L1 reed Eline 
Bukkems met Chou Chou, zij startte al-
leen en kreeg voor beide proeven 189 
punten.
 
Categorie CDE, Klasse B
1ste proef: 1ste Ilvy Maas met 
Esmeralda 204 punten, 2de Robin 

Bardoel met Happy 195 punten, 3de 
Michelle vd Heuvel met Juweeltje 184 
punten, 4de Anne van Schijndel met 
Beauty 180 punten, 5de Sanne vd 
Broek met Jackson 174 punten, 6de 
Ilse vd Broek met Whisper 172 punten, 
7de Iris Hendriks met Shermar’s Feleena 
170 punten.
2de proef: 1ste Ilvy Maas met Esmeralda 
200 punten, 2de Robin Bardoel met 
Happy 192 punten, 3de Ilse vd Broek 
met Whiper 180 punten, 
4de Iris Hendriks met Sherman’s 
Feleena 170 punten.
Categorie C, Klasse L1 reed Danitsja 
Verstappen met Vivo, zij startte alleen 
en kreeg 188 en 192 punten.
 
Categorie D, Klasse M1
1ste proef: 1ste Bram van Berlo met 
Orchid’s Dennis 192 punten, 2de 
Marjolein Kuijpers met Quinty 172 
punten.

2de proef: 1ste Bram van Berlo met 
Orchid’s Dennis 188 punten, 2de 
Marjolein Kuijpers met Quinty 186 
punten.

Categorie D, Klasse Z1
1ste proef: 1ste Laura Kreft met 
Speyksbosch Nando 208 pun-
ten, 2de Emma Egelmeers met 
Castenrayseweg’s Evita 201 punten.
 1ste Laura Kreft met Speyksbosch 
Nando 218 punten, 2de Emma 
Egelmeers met Castenrayseweg’s Evita 
207 punten.
 
De volgende wedstrijd is op 6 juni voor 
paarden. Hiervoor kun je nog inschrij-
ven, kijk voor informatie op de website 
www.stichtingderaam.nl. Hier vind je 
ook de uitslag en meer foto’s van de 
wedstrijd.

Michelle van de 
Heuvel met Juweeltje 

Uitslagen selectiewedstrijden 
springen

Mariahout - Mike reed in de DB met 
Beauty Star en werd 6e, Demi bardoel 
deed ook mee in dezelfde klasse met 
kyra en werd 8e. Mike startte in het 
DL met Arezzo en tikte helaas 1 balkje 
aan, daardoor werd hij 20e.

Robin Bardoel reed in het DL en ein-
digde op de 26e plek. Kimberly Loos 
startte in het DZ met stakkato en reed 
een super snelle barrage en werd 2e. 
Ook reed ze met july in het DZ maar 
deze pony tikte in de barrage een balk 

aan en werd 7e. Kimberly deed in het 
DZZ mee met Jazz en werd  1e in deze 
klasse.

Uitslagen springen 17 mei Boxtel
Kimberly deed in de klasse Z mee met 
July en behaalde een 1e plek, jazz 
werd 2e, maar deze reed een klasse 
hoger in het DZZ.

Uitslagen springen 18 mei Oss
Kimberly werd met july in het DZZ 4de 
en met JAZZ in het DZZ 5de.

badminton Dubbelen bij Badminton 
Club Lieshout

Lieshout - Het laatste toernooi van het 
seizoen staat op het programma. De 
badmintonners van Badminton Club 
Lieshout pakken zondag nog één keer 
hun racket uit de sporttas om onderling 
te strijden voor de titel ‘Clubkampioen 
Dubbel 2014’. Zowel bij de jeugd, waar 
Marvin Jansen vorig jaar de titel won, 
als bij de senioren, waar Richard Essers 
vorig jaar de beste was, zal er gestre-
den worden om de vacante titel.

Dubbelkampioenschappen 2014
Zondag 1 juni worden de dubbelkam-
pioenschappen gehouden. Tijdens die 
strijd zal iedere speler ‘voor zichzelf’ 
deelnemen. Het is dus geen toernooi 
waar een vast ‘dubbelduo’ aan deel-
neemt. De deelnemende spelers zul-
len, via een ingenieus systeem, iedere 
speelronde aan een andere partner ge-
koppeld worden, zodat degene die het 
beste samen kan spelen met alle andere 
spelers de uiteindelijke eretitel binnen 
zal halen. 

Los van elkaar zal er zowel bij de cate-
gorie jeugd als bij de categorie senio-
ren worden gestreden. De wedstrijden 
zullen om 10.00 uur aanvangen. Rond 
13.00 uur zullen de uiteindelijke win-
naars bekend zijn. Plaats van handeling 
is de vaste sportruimte van Badminton 
Club Lieshout: sporthal ‘de Klumper’ aan 
de Papenhoef in Lieshout. Organisator 
en toernooileider is Derek Dirven. Het 
toernooi is alleen toegankelijk voor le-
den van Badminton Club Lieshout. Zij 
hebben zich de afgelopen week kunnen 
inschrijven voor dit toernooi.

Richard Essers (l) werd vorig jaar ‘Clubkampioen 
Dubbel’ bij de senioren. Wie volgt hem op?

Husseltoernooi bij BC Mixed
Beek en Donk – Met een hus-
seltoernooi voor senioren is bij 
Badmintonclub Mixed de laatste 
fase van dit seizoen ingezet. Het 
toernooi leverde een aantal verras-
sende wedstrijden op en was vooral 
heel gezellig. De komende weken 
staan er nog een aantal leuke eve-
nementen voor jeugd en senioren op 
het programma. 

De toernooicommissie (TC) in de per-
soon van Mascha Hoeks, Marieke 
van Berlo en Dick Paulussen ving 
alle senioren op bij binnenkomst. 
Degenen die mee wilden doen wer-
den meegenomen in de indeling, die 
per ronde door de TC werd samenge-
steld. Omdat iedereen aan elkaar ge-
koppeld kan worden levert het vaak 
verrassende en leuke partijen op. Het 
mooie van een husseltoernooi is dat 
je op de avond met mensen speelt 
waar je tijdens training of competi-
tie niet of nauwelijks tegen speelt. Er 
wordt niet om de prijzen gespeeld, 
maar om de eer en de gezelligheid. 
Na ruim een uur husselen werd het 
toernooi afgesloten.  

Ook in de maand juni en juli orga-
niseert BC Mixed nog diverse acti-
viteiten. Op zaterdag 7 juni wordt 
voor alle jeugdleden van BC Mixed 
een jeugddag gehouden. Er zullen de 
hele dag door leuke spellen worden 

gedaan, voor eten en drinken wordt 
gezorgd en goed weer is besteld.
 
De eerste wedstrijd van het 
Nederlands Elftal tijdens het WK 
voetbal is op vrijdag 13 juni. Dat is 
ook de speelavond van BC Mixed. 
Natuurlijk wordt er dan iets georga-
niseerd. Exclusief voor leden wordt 
vanaf 20.30 uur in de kantine de 
wedstrijd Spanje-Nederland op groot 
scherm vertoond. De kantine zal ze-
ker oranje kleuren.

Een week later, op 20 juni, houdt de 
jeugdcommissie een vriendjesavond. 
Alle kinderen mogen dan iemand 
meenemen om te komen badmin-
tonnen. Er worden leuke badminton-
spelletjes gedaan om de vriendjes en 
vriendinnetjes kennis te laten maken 
met badminton. 

Op 11 juli is de laatste speelavond 
van het seizoen. De jeugd sluit dan 
traditioneel af met apenkooi en voor 
de senioren wordt een afsluitings-
avond georganiseerd waar de beste 
competitiespelers bekend worden 
gemaakt en ook de winnaar van de 
Mixed Manager.

Kijk voor alle informatie over BC 
Mixed op www.bcmixed.nl en volg 
ons op facebook.com/bcmixed en 
@BCMixed. 

Caravan Centrum
Coppelmans

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

Profiteer nu van onze
MOVER & AIRCO

 ACTIE VOORDEEL WEKEN!

info@triawebshops.nl |  0499-425082 | www.triawebshops.nl

TRIAWEBSHOPS IS OP ZOEK NAAR EEN JONGE MEDEWERKER 

TER ONDERSTEUNING VAN DE BINNENDIENST.

VOOR VERDER INFORMATIE ZIE: WWW.TRIAWEBSHOPS.NL

Webshops
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tennis TV De Raam Meisjes t/m 14 jaar 

kampioen

Beek en Donk - Zondag zijn de da-
mes Sharon van der Vegt, Brigitte 
Swinkels, Carlijn Swinkels en Anouk 
van der Aa overtuigend kampioen ge-
worden in de KNLTB  tenniscompeti-
tie meisjes t/m 14 jaar. 

Op 6 april zijn ze begonnen aan hun 
eerste wedstrijddag in Den Bosch.  

Daar werd al duidelijk na een 6-0 
overwinning dat de meiden voor het 
kampioen wilden strijden. Na vervol-
gens overwinningen van 5-1, 6-0, 
6-0 en 4-2 tegen clubs uit Den Bosch, 
Berlicum en Oss, konden zij zich op-
maken voor de laatste competitiedag 
om het kampioenschap binnen te ha-
len en te vieren.

Afgelopen zondag werden de laatste 
wedstrijden gespeeld in Empel. Ook 
hier werden alle 6 de wedstrijden om-
gezet in een winstpartij. Een overtui-
gend kampioenschap! Van de totaal 
te spelen 36 wedstrijden,  hebben de 
meiden er maar liefst 33 gewonnen. 
Meiden, van harte gefeliciteerd met 
jullie behaalde kampioenschap!

TV de Raam meisjes t/m 14 jaar kampioen

T.V. ‘t Slotje verliest 
in Breda met 5-1 

Beek en Donk - Het degradatiespook 
is opgedoken voor de Beek en Donkse 
formatie. Op de laatste speeldag, ko-
mende zaterdag, wordt bepaald of het 
klassebehoud wordt veiliggesteld.

Mede door de 1-5 uit bij BLTV komen 
alle concurrenten dichtbij. Daar komt 
ook nog bij dat het eerste team tegen 
koploper Woburnpark moet spelen. 
Elk puntje kan daarom beslissend zijn.

Coach en Hoofdtrainer Jorg 
Gussenhoven heeft goede hoop 
dat het gaat lukken. “Het zal er om 
spannen. We staan gedeeld derde 
samen met Son met 19 punten. Son 
moet nog tegen BLTV, die ook nog 
een inhaalwedstrijd moet spelen te-
gen Groot Zuiderveld, waar Bastion 
ook tegen moet spelen en zij staan 
op 14 punten. De Zoom heeft een 
lastige uitwedstrijd tegen Goirle en 
moet minimaal 4 punten halen om 
kans te maken. Waarschijnlijk zal een 
punt precies genoeg zijn om erin te 
blijven. Hopelijk kan het publiek ook 
sfeer maken, zodat we er voordeel uit 
kunnen halen. Daarom hebben we het 
inspeelmoment ingezet om iedereen 

uit te nodigen, die kan tennissen, om 
een keer mee te maken wat dat niveau 
maakt in de eredivisie. Ook de jeugd 
uit Laarbeek is van harte welkom”.

Zaterdag is er vanaf 12.30 uur de mo-
gelijkheid om een keer tegen het eer-
ste team te spelen. Wie zin heeft mag 
komen. Hopelijk blijft men dan ook 
om het team te steunen.

Landelijk gemengd zondag 3e klasse
Het eerste gemengd had het geluk aan 
hun zijde. De tegenstander uit Geleen 
had een heer te weinig, waardoor er 
op voorhand 3 punten cadeau waren. 
Daar kun je de singel van Stef Geven 
en de mix van Monique Herwegen en 
Wesley Muijs bij optellen en je krijgt 
een fijne 5-3 winst op het scorebord. 
Nu nog uit aanstaande zondag tegen 
de nummer laatst, BRZ uit Beek. Dan 
zal het lijfsbehoud een feit zijn.

Landelijk jeugd 1e klasse
Tegen RTC Nip uit Maastricht werd 
thuis een knap 4-4 gelijkspel behaald. 
Nu nog uit tegen koploper Volley uit 
Eindhoven. Wie weet kunnen ze daar 
een stunt uithalen.

zelfverdediging Won Yu op bezoek in Antwerpen
Aarle-Rixtel - Vier leden van Won 
Yu uit Aarle-Rixtel behaalden in 
Antwerpen een nieuwe dangraad. 

Hoofdtrainer Ernst-Casimir Ernstsen 
slaagde voor de 5e dan Hapkido. 
Yannick van Boerdonk en Stan 
Hendriks ontvingen na een jaar hard 
trainen de eerste zwarte band. Stefanie 
van de Poel haalde ‘1e dan Hankido’, 
een andere Koreaanse discipline in de 
zelfverdediging.

Kijk voor meer informatie op 
www.wonyu.nl. 

Fotobijschrift: Vlnr. Stan Hendriks (Beek en Donk), Ernst-Casimir Ernstsen (Aarle Rixtel), 
Yannick van Boerdonk (Beek en Donk) en Stefanie van de Poel (Beek en Donk).

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

wielersport BZET De Bosduvels houden 
Fietsspektakel

Mariahout - BZET De Bosduvels hou-
den zondag 1 juni een gecombineerd 
fietsspektakel, waarin zowel moun-
tainbikers (MTB) als vrije tourfietsers 
(VTT) aan hun trekken komen. Vanuit 
Mariahout start de veldtourtocht voor 
de MTB en de vrije tourfietstocht. 
Vrije tourtocht fietsers kunnen starten 
vanuit zowel Mariahout als Escharen.

Het MTB spektakel voert door het 
magnifieke Mariahoutse landschap, 
slingerend langs velden, over onver-
harde paden, langs slootjes en pitto-
reske vergezichten met daarin diverse 

opgenomen single tracks. De MTB 
tochten (30, 45, 55 en 70km) star-
ten allemaal vanuit ‘de Oranjebar’ in 
Mariahout.

De vrije tourtocht fietsers worden ver-
wend met een schitterende tocht door 
het Brabantselandschap, waarbij dit 
jaar twee startplaatsen zijn opgesteld. 
De VTT van 60 km en 110 km start 
vanuit ‘de Oranjebar‘ in Mariahout. 
De VTT van 110 km kan tevens vanuit 
sportpark ‘de Kranenhof’ in Escharen 
gestart worden. 

Voor lange afstanden (VTT 110 km en 
MTB 70 km) start het inschrijven vanaf 
7.30 uur. De overige tochten starten 
vanaf 8.00 uur. Voor de tochtinschrij-
ving worden de NTFU tarieven toege-
past.

Voor alle tochten geldt dat er een 
prima verzorgde pauzeplaats is. Voor 
de MTB’s is er een afspuitgelegenheid 
voor de fiets ingericht. Voor nadere in-
formatie wordt verwezen naar 
www.debosduvels.nl.

Compleet, goed, betaalbaar 
onderhoud & reparatie alle merken 

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

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL

De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden

• Drukwerk
• Huisstijl ontwikkeling

• Grafi sch ontwerp
• Websites

info@coverhoeven.nl
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N
Vrijdag 30 mei
Expositie kunstenares Cornelia 
Nouwens t/m 31 mei
Van Schijndel Anteak, Wilhelminaweg 
5a, Beek en Donk

Tentoonstelling foto’s grote gezinnen 
Lieshout t/m 31 mei
Dorpshuis Lieshout

Expositie Emilie Lindenbergh t/m 15 juni
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Dorpsfeesten t/m 1 juni
Aarle-Rixtel

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café/Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Crazy Thuis Wives
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 31 mei 
De Laarbeekse Wandeltochten
7.30 uur, startpunt Brasserie de Zwaan, 
Beek en Donk

Nationale Hengeldag
8.00 uur, Visvijver Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Rowwen Hèze in concert
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

DJ RAF draait doorrrrr!
21.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Huukske Reunion... The Pinheads!!
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zondag 1 juni 
De Laarbeekse Wandeltochten
7.30 uur, startpunt Brasserie de Zwaan, 
Beek en Donk

Fietsspektakel
7.30 uur, Mariahout

WTC Beek en Donk, Maasdijkentocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Garagesale
10.00 uur, Baron van Leefdaelstraat, 
Beek en Donk

IVN Kikkerconcert
12.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Lieshout Cultinair
13.00 uur, Dorpsstraat, t.h.v. café 
De Koekoek, Lieshout

Fotoexpositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer, 
Bosscheweg 14, Aarle-Rixtel

Open Zuid-Nederlandse 
kampioenschappen Boksen
15.00 uur, Boksclub Laarbeek, 
Otterweg 39, Beek en Donk

Maandag 2 juni 
Kienen
13.45 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Jaarvergadering EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Dinsdag 3 juni 
Eindvoorstelling scholenproject ‘Het 
mysterie van het verdwenen geluid’
19.00 uur, Muziekcentrum Het Anker, 
Beek en Donk

Woensdag 4 juni 
Eindvoorstelling scholenproject ‘Het 
mysterie van het verdwenen geluid’
19.00 uur, Muziekcentrum Het Anker, 
Beek en Donk

Donderdag 5 juni 
Eindvoorstelling scholenproject ‘Het 
mysterie van het verdwenen geluid’
19.00 uur, Muziekcentrum Het Anker, 
Beek en Donk

Vrijdag 6 juni
Brabants Dialectenfestival Lieshout: 
‘De kiendjes van de keinder’ t/m 8 juni
12.30 uur, Centrum Lieshout

Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Clubkampioenschappen 
Budoclub Beek en Donk
18.30 uur, Sporthal Otterweg, 
Beek en Donk

Zaterdag 7 juni
Laarbeek Live! - Zaterdag
20.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

Zondag 8 juni 
WTC Beek en Donk, Groesbeek tocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Concour Hippique pony’s en paarden 
t/m 9 juni
10.00 uur, Lieshoutseweg, Aarle-Rixtel

Dialectenfestival
12.00 uur, Centrum Lieshout

Jeugd Ontmoeting in ZomerSpelen
12.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

‘Zomer expositie’ 
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Concert Accordeon-kwintet Arte
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Barbecue party
15.30 uur, Cafe-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Laarbeek Live! - Zondag
20.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

Maandag 9 juni 
Rabobank Laarbeekcuptoernooi
9.00 uur, Sportpark RKVV ELI, Lieshout

‘Zomer expositie’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Fanclubdag Deuvenmelkvereniging de 
Luchtbuks met BBQ voor iedereen
16.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Donderdag 12 juni
Marlon Kicken - Nee Gij!
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

WK Voetbal Openingswedstrijd 
Brazilië – Kroatië
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Vrijdag 13 juni
TGIF Brasil edition - Live: Nederland - 
Spanje op 4 grote schermen
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 14 juni 
Kermis Mariahout
Mariahout

Roefeldag
9.00 tot 15.00 uur, 
Aarle-Rixtel en Lieshout

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


