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Laarbeek - Oranje, oranje en nog 
meer oranje. In het teken van deze 
kleur stond Laarbeek afgelopen week. 
Het begon vrijdag met de traditionele 
lintjesregen en de Koningsspelen op 
de basisscholen. Maandag eindigde 
het spektakel met het hoogtepunt: 
Koningsdag. In ieder dorp was er van 
alles te doen. 

Lintjesregen 
Maar liefst negen personen mochten 
vrijdagochtend een Koninklijke onder-
scheiding in ontvangst nemen uit han-
den van burgemeester Frans Ronnes. 
Benieuwd naar deze personen? Lees dan 
meer over de Laarbeekse Lintjesregen 
op pagina 6 en 7 in deze krant.

Koningsspelen 
Terwijl de Lintjesregen vrijdagochtend 
volop bezig was, zaten ook de basis-
schoolleerlingen niet stil. Op vrijwel iedere 

basisschool werd er meegedaan aan de 
Koningsspelen, ieder op hun eigen ma-
nier. Zo vond er op diverse scholen een 
Koningsontbijt plaats, maar werden er 
ook volop activiteiten, spelletjes en sport-
dagen gehouden. Kijk voor een impressie 
hiervan op pagina 37 in deze krant. 

Oranjeloop
Zondag was het tijd voor de traditionele 
Oranjeloop. ‘s Ochtends werd gestart 
met de ouder-kindloop. Deze ging ver-
volgens over in de Oranjeloop, waarbij 
deelnemers konden kiezen uit de 5, 10 
en 15 kilometer of de halve marathon. 
In totaal deden er ruim 300 personen 
mee, waardoor het wederom een suc-
ces werd. Lees meer over de Oranjeloop 
op pagina 33 in deze krant. 

Laarbeekkoningschieten
Gedurende dit oranjegedruis vond ook 
het Laarbeekkoningschieten plaats op 

het ‘Jan van Doorenpaviljoen’ in Aarle-
Rixtel.  Peter van den Burgt kroonde zich 
hier tot nieuwe Koning van Laarbeek. 
Lees hier meer over op pagina 29. 

Koningsdag
Na al deze activiteiten was het dan 
maandag de dag waar het echt om 
ging: Koningsdag 2015. In alle kernen is 
er het afgelopen jaar hard gewerkt om 
een goed programma hiervoor neer te 
zetten. De dag leek in eerste instantie 
letterlijk in het water te vallen, maar de 

weergoden waren ons goed gezind. Het 
was overal vrijwel de hele dag zonnig. 
De MooiLaarbeekKrant bracht een be-
zoek aan alle vier de dorpen. De foto-
pagina’s hiervan vind je op pagina’s 16, 
17, 27 en 39 in de krant. 

Foto’s
De fotografen van De MooiLaarbeekKrant 
hebben afgelopen week heel veel mooie 
plaatjes geschoten. Nieuwsgierig hier-
naar? Kijk dan voor alle foto’s op 
www.mooilaarbeek.nl. 

Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Kunstroute Laarbeek

Witte gij’t nog? Brand Bavaria

Vrijwilligerspenning Ria Dinnissen

Henk en Truus 70 jaar getrouwd
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Oranje boven in sfeervol Laarbeek!

Elke 
zondag
open!

10.00 - 19.00 uur

Beek en Donk,
Heuvelplein 11

Croissants
4 stuks
1.96   

Elke zondag extra actie

4 STUKS 

100
Het is bijna Moederdag! Verras jij 
jouw moeder met een stukje tekst en 
leuke foto in De MooiLaarbeekKrant?! 
De meest bijzondere inzendingen 
winnen een leuke prijs! Die natuur-
lijk bestemd is voor ... jouw moeder! 

Hoe doe je mee?
Mail een tekst van maximaal 75 
woorden en een foto naar redactie@
mooilaarbeek.nl voor maandag 4 mei. 
Op donderdag 7 mei zie je of jouw stukje 
in de krant staat en of je gewonnen hebt! 

Verras je moeder voor 

Moederdag!

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

De Koningsspelen bij Sprankel - Mariabasisschool in Lieshout 

De Oranjeloop Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)  

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Krant niet ontvangen?
Bel: 0492-832182 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

HOOG EN LAAG STRIJP

Ten zuiden van de dorpskom van Aarle-Rixtel ligt al eeuwenlang het gehucht Strijp. 
De naam van dit gehucht is afgeleid van het Middel-Nederlands woord Striep, dat 
‘smalle strook’ betekent en in feite synoniem is aan het tegenwoordige ‘streep’. Het 
gehucht bestaat tegenwoordig uit Hoog en Laag Strijp. Het gehucht is sinds eind 15e 
eeuw beter bekend als ‘Croy’, genoemd naar Jacob van Croy, naamgever aan het ge-
lijknamige kasteel. Vóór dat Jacob eigenaar werd van het kasteel heette het hier nog 
‘gewoon’ ‘Strijp’ en het kasteel ‘het Goedt tot Strijp’. Op Strijp stond overigens nog 
een ander kasteeltje: Strijpsoord, waar eeuwenlang ook een brouwerij was gevestigd.
Op Laag Strijp werd lange tijd leem gewonnen, waarvan in veldovens stenen werden 
gebakken. Zo leverde Simon Peters in 1526 zo’n 200.000 duizend stenen aan het 
Convent van Binderen!
Bij archeologische opgravingen zijn destijds talloze leemkuilen gevonden. Kennelijk 
was de ‘Strijpse’ leem zo goed dat zelfs Klokkengieter Petit zich eind 18 eeuw in Aarle 
vestigde! Hoog Strijp ligt wat hogerop, meer in westelijke richting.  Het is een afzon-
derlijk gehuchtje waar eens de belangrijke hoeve Ten Eijnde stond. Deze hoeve was 
lange tijd eigendom van de heren van Rixtel. In 1492 werd de hoeve echter bij legaat 
geschonken aan de St.Jan van Den Bosch. Helemaal onbaatzuchtig was deze gave 
niet, want de heer Van Rixtel had teveel moeite om de lasten van al zijn 8 hoeven op 
te brengen! Strijp is in landschappelijk opzicht nog steeds de moeite van het aanzien 
waard. Ofschoon de meeste houtwallen zijn verdwenen is dit gemis nog niet zo lang 
geleden voor een deel gecompenseerd met de aanleg van een aantal kleinschalige 
akkertjes met houtsingels, hoogstam fruitbomen en kruidenrijke akkerranden. En wat 
denken van de gelijknamige nieuwbouwwijk die met veel ‘nieuwe natuur’ zo prachtig 
in het landschap is ingepast!

Henk van Beek, Heemkundekring Barthold van Heessel

Monuta Magis, gastvrij, 
sociaal en vriendelijk.
Wij zijn er voor u. Voor, 
tijdens en na de uitvaart.

Telefoon: 0492 - 66 60 00
 
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl
 
Ook als u niet bij ons bent 
verzekerd, sta ik voor u klaar.  

Wij staan niet altijd stil bij het woord “samen”

maar het is een groot gemis als “samen” uit je leven is.

Veel hebben we van je geleerd, maar niet wat missen is.

Er is niets dat moeilijker is dan de dingen te aanvaarden zoals ze zijn.
Verdrietig, maar met warme en dankbare herinneringen blijven wij

achter na het overlijden van

Riek Heinsbergen
Henrica Johanna Maria

* Beek en Donk, 25 mei 1939       † Beek en Donk, 26 april 2015

Zij werd gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

   Allerliefste zus van Fien en Jan
   Baasje van Tommie

Wij nemen afscheid van Riek op zaterdag 2 mei om 11.00 uur in de
H. Michaelkerk aan de Kerkstraat in Beek en Donk. Samenkomst 
in de kerk waar gelegenheid is het condoleanceregister te tekenen.

Later die middag zal Riek in besloten kring worden gecremeerd.

Riek is thuis. Wij respecteren haar wens om geen bezoek te ontvangen.

Correspondentie: Brakenstraat 1   5741 SR   Beek en Donk

“Zo is het goed”

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde, tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen 
hand houdend, is plotseling van ons heengegaan ons mam en oma

Frida Heesakkers-van den Hurk
echtgenote van

Piet Heesakkers † 

 Beek en Donk, 14 januari 1922  † Beek en Donk, 27 april 2015

 Beek en Donk: Hanny Knoops-Heesakkers en Tony Harings,
  Wil Knoops † 
     Willem en Yvonne, Ties, Tristan
     Peter en Sian, Lou, Sammy
     Rob en Marleen, Saar, Lot
 Beek en Donk: Henk Heesakkers
 Aarle-Rixtel: Carolien en Henk van den Berkmortel-Heesakkers
     Nick en Mariëlle
     Ron

27 april 2015
De Wingerd 4, 5741 DH Beek en Donk

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 1 mei om  
10.30 uur in de parochiekerk H. Michaël aan  

de Kerkstraat te Beek en Donk. Hierna 
begeleiden wij ons mam naar de parochie-
begraafplaats H. Leonardus aan de 

Kapelstraat te Beek en Donk.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

Ons mam is thuis, waar wij in 
persoonlijke kring afscheid van 
haar nemen.

Indien u geen persoonlijke uitnodiging 
ontvangen heeft, graag deze kennisgeving 

als zodanig beschouwen. 
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Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Platina huwelijk voor Henk en Truus van Gend 
Redacteur: Jac Babin

Beek en Donk - Henk en Truus van 
Gend vieren op 2 mei dat ze el-
kaar 70 jaar geleden het ja-woord 
gaven. Henk en Truus kijken met 
de nodige humor terug op de pe-
riode dat zij lief en leed gedeeld 
hebben. Hoewel er in de loop van 
de tijd wel wat lichamelijke onge-
makken zijn ontstaan, is de geest 
kraakhelder en het geheugen 
scherp. Tijdens het gesprek blijkt 
regelmatig dat zij na al die jaren 
nog steeds ‘oog hebben voor el-
kaar’.

Henk en Truus
Henk is geboren op 8 juni 1920 in 
Donk. “En dat laatste moet erbij”, 
zegt hij fel. Truus is geboren op 27 
februari 1921 in Maashees. Later is 
Truus met haar ouders  in  Beek en 
Donk terechtgekomen. Ze kwam 
te wonen in het huis naast Henk.

Het platinapaar kreeg drie kinde-
ren, vier kleinkinderen en vier ach-
terkleinkinderen. Sinds een jaar of 
acht wonen ze in ‘De Regt’. Daar 
hebben ze het uitstekend naar hun 
zin. “De verzorging is er prima en 
het eten is er opperbest”, aldus het 
echtpaar. Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen lopen re-
gelmatig even binnen.
Buurmeisje
Toen Henk, na een avondje stevig 
stappen in Eindhoven, met een 
natte doek om zijn hoofd uit het 
raam hing, hing ook zijn buurmeis-
je ‘toevallig’ uit het raam. “Ik heb 
haar toen gevraagd om de volgen-
de dag met mij mee naar de kermis 
te gaan”, lacht Henk. “Daar had ik 
wel oren naar”, zegt Truus. “Sinds 
die tijd zijn we altijd bij elkaar ge-
bleven.” Als Henk een foto laat 
zien hoe Truus er in die tijd uit zag, 
vraagt De MooiLaarbeekKrant 
zich hardop af waarom Henk niet 
eerder op het idee was gekomen 
om zijn knappe buurmeisje mee 
uit te vragen? Zelf doet Henk er 
het zwijgen toe, maar zijn twee 

schoonzoons merken schalks op 
dat ‘men door drank soms iets 
ziet wat nog niet eerder is opge-
vallen’.

Trouwdag
Twee jaar later, de oorlog was zo 
goed als voorbij, zijn ze getrouwd. 
Truus in een bruidsjurk, gemaakt 
van parachutestof. Henk met een 
‘hoge zije’, die hij gehuurd had bij 
‘Doves’ in Lieshout. Bij de Hema 
kocht Henk drie ringen voor één 
gulden. Met een rijtuigje reden 
ze naar de kerk en later naar 
Helmond om foto’s te maken. 
Onderweg zagen ze veel bruids-
paren op de fiets naar Helmond 
rijden. ’s Avonds was het feest 
voor de familie. Henk en Truus 
hadden al wekenlang  stad en 
land afgefietst om bij boeren pak-
ken spijkers te ruilen tegen boter 
en eieren. Het werd een mooie 
dag.

2015
“Zeventig jaar later zijn we nog 
steeds ‘wit’ met mekaar”, zegt 
Truus en ze klopt Henk tijdens 
het gesprek regelmatig bemoedi-
gend op zijn arm. Henk zegt dat 
hij het niet kan begrijpen dat veel 
echtparen tegenwoordig kort na 
de bruiloft alweer gaan scheiden. 
“Sund, ut neit is d’r dan nog maar 
net af”, zegt hij. “Samen hadden 
we ook wel eens onenigheid”, 
geeft hij toe. “Maar weet jij iets 
fijners dan het samen weer goed 
maken?”, zegt hij met een knip-
oog aan De MooiLaarbeekKrant.

Feest
Op zaterdag 2 mei wordt het pla-
tinapaar gehuldigd tijdens een 
receptie van 14.30 tot 17.00 uur 
in Café de Tapperij, gevolgd door 
een serenade door de harmo-
nie en een etentje met kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkin-
deren. De MooiLaarbeekKrant 
wenst Truus en Henk een onver-
getelijke dag toe!

Henk en Truus van Gend al 70 jaar gelukkig getrouwd

Onderhoudswerkzaamheden en nieuwbouw voor de particulier

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

G E R W E N

www.andrevanrooij.nl
Alvershool 5a * Gerwen * 040 - 284 72 72

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

Bezoek ons op Facebook: 
www.facebook.com/tuinderbedrijfAndrevanRooij

GERANIUMS 
STEKPERKPLANTEN - PERKPLANTEN - KUIPPLANTEN

EASYPOT HANGPOT MET WATERRESERVOIR 27 CM
€ 10,95 PER STUK, 2 VOOR € 20,00

 TOMATEN-, KOMKOMMER- EN PAPRIKAPLANTEN 
(GEËNT) + DIVERSE GROENTEPLANTEN

MEIMAAND AANBIEDING: GERANIUMS € 0,90 PER STUK
IN DE MEIMAAND MA T/M VR KOOPAVOND TOT 20.00 UUR

ZONDAG 3 MEI GEOPEND

Mooi Dier

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

Pedro is een lieve en stoere 
kater. Pedro vindt het heerlijk om 
geknuffeld te worden, maar waar 
hij ook heel blij van wordt is een 
speelgoedhengeltje, een krabpaal 
en buitenspelen. Wat zou het 
fijn zijn voor Pedro als hij snel 
een baasje vindt met tuin, waar 
hij lekker mag rondstruinen of in 
het zonnetje zitten soezen. Met 
andere katten kan Pedro goed 
overweg, maar hij kan zich ook 
prima in zijn eentje vermaken. 
Kunt u deze avonturier met sociaal 
en knuffelig karakter een heerlijk 

kattenleven bieden, neem dan contact op met onze dierenopvang, tel: 
0492-381490, www.voorstegrootel.nl

Naam:        Pedro
Leeftijd:     9 jaar
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Sponsortocht ‘De nacht van de vrijheid’
Laarbeek – Niet iedereen is in staat 
om mee te doen aan de jaarlijkse be-
klimming van de Alpe d’Huez in 
Frankrijk of de wandeltocht ‘Nacht van 
de Vluchteling’ tussen Den Haag en 
Rotterdam.  Maar ook in onze omge-
ving is het mogelijk om zo’n sportieve 
prestatie te combineren met een goed 
doel.

Amnesty International in Brabant organi-
seert voor het vierde jaar in de nacht van 
4 op 5 mei: ‘De Nacht van de Vrijheid’. 
Een wandeltocht van het donker naar 
het licht, van  Vught naar Eindhoven. De 
tocht bestaat uit drie etappes, die afzon-
derlijk, of voor een ervaren wandelaar, 
in zijn geheel kunnen worden gelopen. 
De start van de wandeltocht in Vught 
sluit aan op de Dodenherdenking bij de 

fusilladeplaats Vught en eindigt bij het 
Airbornemonument in Eindhoven. 

De Route 
4 mei ong. 20.30 uur: eerste etappe 
Vught- Schijndel (16 km). 
24.00 uur: tweede etappe Schijndel – 
Veghel - Gemert (22 km).
5 mei 05.00 uur: derde etappe Gemert – 
Beek en Donk – Lieshout - Eindhoven(22 
km). 

Aankomst rond 10.00 uur  met als afslui-
ting een gezamenlijk ontbijt. Ook gedu-
rende de tocht is eten en drinken geregeld, 
en voor vervoer tussen de etappeplaatsen 
kan op verzoek worden gezorgd. 

Sponsoring 
De minimum inleg is €25,00, maar het is 

natuurlijk fijn als u dit bedrag via spon-
soring kunt verhogen. De opbrengst van 
dit jaar gaat naar het Special Program on 
Africa, waarin Amnesty Nederland steun 
geeft aan mensenrechten in verschillen-
de landen in Afrika. Het Special Program 
heeft als doel de geweldsspiraal te door-
breken en gewapende conflicten in de 
toekomst te verminderen. Wat er met 
het sponsorgeld van vorig jaar gebeurd 
is, kunt u vinden op onderstaande site.

Aanmelden 
Op www.de nacht van de vrijheid 4-5 
mei 2015 staat alle nodige informatie. 
Wandelaars kunnen zich via deze site 
ook aanmelden. Voor vragen, mail naar 
info@nachtvandevrijheid.amnesty.nl of 
tel. 0499-421606. 

Opening van de Mariamaand in Mariahout 
Mariahout – Bij de Lourdesgrot is za-
terdag 2 mei een eucharistieviering 
om de meimaand te openen. Met deze 
Mariaviering, aan het begin van de mei-
maand, wil de parochiegemeenschap 
de jaarlijkse Mariatraditie voortzetten.

De maand mei wordt van oudsher de 
Mariamaand genoemd. Vele mensen 
brengen in deze maand een bezoek aan 
de grot. Zij vragen aan Maria onder an-
dere uitkomst voor hun problemen, ver-
lichting voor hun zorgen en ziekten en 
troost bij het overlijden van een dierba-
re. Ook komen er bezoekers om Maria’s 
warmte te voelen en om hun dankbaar-
heid met haar te delen. 

Met het samengaan van de 
Laarbeekparochies als ‘Parochie Zalige 
pater Eustachius van Lieshout’, gaat 
in Mariahout de Mariatraditie rond 
kerk en Lourdesgrot door. De vaste 
Mariavieringen zijn: 11 februari feest-
dag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

2 mei opening meimaand,15 augustus 
Maria Tenhemelopneming een viering 
met aansluitend een Lichtprocessie door 
het park. 

De viering bij de grot wordt gehou-
den op zaterdag 2 mei om 18.30 

uur. Voorganger pastor Hasselman. 
Muzikaal wordt deze viering verzorgd 
door het oMase-koor uit Mariahout. 
gezamenlijk worden er vanaf 18.15 uur 
Marialiederen gezongen. Bij slecht weer 
gaat de viering door in de kerk. U wordt 
van harte uitgenodigd. 

Archieffoto van de viering

Zaterdag 2 mei 

10.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Opening Meimaand viering bij de Lourdesgrot.
In deze viering worden gezamenlijk Marialiederen 
gezongen
Intenties in deze viering voor: Alle intenties van 
april die opgeschreven zijn in het intentieboek van 
de Lourdesgrot, David Stride en Jack Crompton 
(oorlogsslachtoffers), Levende en overleden leden 
van de broederschap van O.L.Vrouw van Lourdes, 
Overleden leden van de werkgroep Lourdesgrot, 
met name: Jan Leenders en Wim van den Berg, 
Marianne van de Ven-van den Broek, Sies van 
Hooft, Bert Schevers, Tiny Dortmans-Rijkers, Ine 
van Gijsel-de Leijer (nms oMase-koor), Willem en 
Hanneke Verbakel (verj), Jan Hulsen.

Zondag 3 mei

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor de 
Klokkengieters, Harmonie de Goede Hoop, Onze 
Lieve Vrouwe gilde en Gilde St. Margaretha, 
Aansluitend Mariaprocessie.
Intenties in deze viering voor: Overleden begunsti-
gers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde, Overleden 
leden van het gemengd koor de Klokkengieters, 
Overleden ouders van Duppen–Sterken en Jos, 
Henk van Duppen (koperpoetsploeg),Clasine van 
Duppen–Heijl, Overleden familie Verhoeven–
Filippini, Overleden familie Maas–Manders, 

Overleden ouders Verschuuren–van Dijk en 
overleden familieleden, Overleden ouders Driek 
en Annie Swinkels–van den Heuvel, Hanneke van 
Berlo (mged), Sien Nooijen (fund), Overleden ou-
ders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfd Bertus/fund), 
Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart, 
Herman Biemans (par), Maarten Wouters, Hans 
van Brug (verj), Overleden ouders van de Ven– 
Martens, Overleden familie Verberne–van Zogchel, 
Overleden familie Verberne–Schellens, Nelly van 
de Ven, Overleden ouders Jan en Mien Smits–van 
de Ven, Toon en Hennie Derks, Tot welzijn van de 
parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan van der Heijden, 
Sjaan van den Heuvel-van Asseldonk (mged), Henk 
Merkelbach, Martinus Bekx (verj), Alle leden en 
overleden leden van de KVL.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Janus en Nellie van 
Zutven, Gerta Thijssens, Tina Claassen-de Louw, 
Jan en Sjaan Heesakkers-van de Ven.

Maandag 4 mei 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.45 Beek en Donk Michaëlkerk
Dodenherdenking m.m.v.jeugdorkest harmo-
nie O&U, koor Sine Nomine uit Aarle-Rixtel, 
Laarbeekse veteranen, Amnesty International, 
Antonius-, en Leonardusgilde. Na afloop wordt er 
een stille tocht gehouden naar het herdenkingsmo-
nument voor het gemeentehuis.

Dinsdag 5 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 6 mei

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 7 mei 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Vrijdag 8 mei 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
2 t/m 9 mei 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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
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MooiLaarbeekkrant
Vrijwilligerspenning uitgereikt aan Mariahoutse Ria Dinnissen 

Eerste MuziektuinPodium dit jaar wederom succesvol 

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87

W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

IK EET VANDAAG: KAAS 
VAN DE LEKKERSTE MELK
Noord-Hollandse kaas is een BOB erkende kaas. Dit betekent dat onze 

kaas een beschermde streekkaas is uit Noord-Holland. Hierdoor is men 

bij het maken van de kaas wettelijk verplicht om productie, verwerking 

en bereiding plaats te laten vinden in Noord-Holland!

Graag tot ziens in 't Verswarenhuys!

VLEESWAREN DUO

100 gram Schouderham + 100 gram Wijn 

cervelaat

2 x 100 gram 250

BELEGEN KAAS

Noord-Hollandse streekkaas

kilo 500

Ananas     per stuk  1.49
Voorgekookte   400 gram 0.79
Kriel

Pruimen     500 gram 1.79
Paksoy     per stuk   0.79

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Geschrapte Worteltjes

1 + 1 Gratis

Fotograaf: Joost Duppen

Mariahout – Ria Dinnissen uit 
Mariahout ontving op woensdag 22 
april uit handen van wethouder Greet 
Buter, namens het college van burge-
meester en wethouders van Laarbeek, 
de Vrijwilligerspenning van de ge-
meente Laarbeek. Deze vrijwilligers-
penning werd uitgereikt ter gelegen-
heid van haar 25-jarig jubileum als 
vrijwilligster bij De Zonnebloem, af-
deling Mariahout. De uitreiking vond 
plaats in het Buurthuis van Mariahout.

Diverse functies
Ria is in 1990 als vrijwilligster gestart 
bij De Zonnebloem. Naast haar be-
zigheden als gastvrouw, heeft ze vele 
jaren het secretariaat op zich geno-
men. Sinds 2009 fungeert zij als voor-
zitter van De Zonnebloem, afdeling 

Mariahout. In 2014 heeft Ria in ver-
band met ziekte van de penningmees-
ter ook haar werkzaamheden tijdelijk 
overgenomen. 

Gastvrouw
Niet alleen bestuurlijk maar ook als 
gastvrouw van De Zonnebloem ver-
vult Ria haar taken tot volle tevre-
denheid. Ze is en blijft haar gasten 
trouw die inmiddels zijn verhuisd en 
buiten Mariahout wonen. Gemiddeld 
besteedt Ria vier uur per week aan 
de Mariahoutse afdeling van De 
Zonnebloem.

Ria beschikt thuis over een accommo-
datie waarvan De Zonnebloem gratis 
gebruik mag maken voor bijeenkom-
sten. Zij zorgt ervoor dat de koffie/
thee klaarstaat en dat de gasten gast-
vrij worden ontvangen. Het bestuur is 

hier heel blij mee omdat zij financieel 
moet putten uit eigen verworven in-
komsten en omdat zij als organisatie 
geen contributie mag heffen.

Nieuwe activiteiten
Verder is Ria ook Laarbeek breed actief 
voor De Zonnebloem. De Zonnebloem-
verenigingen uit Laarbeek hebben
zich samen gespannen om te kijken 
naar activiteiten die vooral gericht zijn 
op mensen met een lichamelijke be-
perking tussen de 18 en 45 jaar oud. 
De Zonnebloem Laarbeek wil bekij-
ken of zij iets voor deze doelgroep  
kan betekenen. Zo hebben zij afge-
lopen jaar al een voorstelling in het 
Openluchttheater in Mariahout be-
zocht. Kortom: Ria blijft zich ook voor 
nieuwe activiteiten in de toekomst vrij-
willig inzetten.

Wethouder Greet Buter overhandigt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek aan Ria Dinnissen

Fotograaf: Johan Maas

Beek en Donk – Na vorig jaar 
steeds mooi weer te hebben gehad 
tijdens de MuziektuinPodia, leek 
de eerste middag van dit jaar afge-
lopen zondag letterlijk in het water 
te vallen. Uiteindelijk bleek niets 
minder waar: het zonnetje scheen 
en de temperatuur was aangenaam 

om te vertoeven op het terras. Vele 
inwoners brachten dan ook een be-
zoekje aan deze sfeervolle middag.

Tijdens deze eerste middag betra-
den de bands ‘Nooit Gedacht’ uit 
Gemert, ‘Vrouwenband Permanent’ 
en ‘Transito’ het podium. Deze 
laatste groep maakt wereldmu-
ziek. Initiatiefnemer Peter Ronkes 

Agerbeek haalde deze groep naar 
Beek en Donk om de noodzaak van 
hulp aan Syrische vluchtelingen on-
der de aandacht te brengen. 

Het volgende MuziektuinPodium 
staat gepland op zondag 17 mei. 
Kijk voor meer informatie op: 
 www.muziektuinpodium.nl.



Donderdag 30 april 20156 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Van Beek en Donk gaat de tocht door 
naar Mariahout. Ook hier staan al en-
kele mensen buiten te wachten. Piet 
van Lierop en Piet van Uden hebben 
het initiatief genomen om Hans voor 
te dragen voor een lintje. “Hans is een 
man die flink de schouders ergens on-
der kan zetten - zie lijst hieronder - en 
we vinden dat hij dit verdient. En dan 
hebben we het nog niet eens gehad 
over zijn inspanningen voor de scouting 
in Asten-Heusden, waar Hans vandaan 
komt.” Ook de baas van Hans, Ronald 
van Hulst (BAM), is één van de aanwe-
zigen en spreekt de volgende lovende 
woorden over Hans: “Ik ken hem als 
een man die altijd in evenwicht is. Hans 
krijg je niet gek!” Dan is het de beurt 
aan de burgemeester die vertelt over 
onderstaande vrijwilligersactiviteiten. 

Verdiensten:
1991-heden: medeoprichter, muzikaal leider en bestuurslid van de Grottendorfer 
Blaaskapel, waarvan hij 4 jaar voorzitter is geweest.

1998-2008: vicevoorzitter van het Parochiebestuur van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

1998-1999: vrijwilliger / leidinggevende bij de herbouw van de Lourdesgrot in Mariahout.

2000-2002: vrijwilliger / leidinggevende bij de renovatie van het park rondom de 
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk en de Lourdesgrot.

2005-heden: Commissaris van Harmonie St.Caecilia Lieshout, waarvan hij gedu-
rende vier jaar voorzitter is geweest van de benoemingsadviescommissie. 

De heer Leenders is een initiatiefnemer, uitvoerder, geeft leiding, is een goed ad-
viseur en geeft het goede voorbeeld, waardoor hij andere vrijwilligers motiveert 
en enthousiasmeert.

“Oh, de burgemeester”, zegt de 85-ja-
rige Loek Bos rustig als hij de voordeur 
opendoet. Even later legt hij uit dat hij 
met een smoes misleid is. “Wij zouden 
vandaag de verjaardag van mijn vrouw 
gaan vieren. Opeens zie ik die invasie 
aankomen en denk ik: ‘Nou dat komt 
nu eigenlijk slecht uit’. Toen ineens viel 
het kwartje …” Bescheiden luistert 
Loek naar de waarderende woorden 
van de burgemeester die hem, onder 
meer, prijst voor zijn idee om te helpen 
bij het invullen van belastingformulie-
ren van KBO-leden. 

Zelfs op landelijk niveau is dit overge-
nomen en behoort het nu tot een vaste 
dienstverlening van de KBO. De - nog 
altijd actieve- vrijwilliger zegt al grijn-
zend: “Ja, iemand is het slachtoffer en 
moet het doen!” 

Verdiensten:
1983-heden: lid van het Beek en Donks Gemengd Koor en gedurende zo’n 
10 tot 15  jaar lid van de muziekcommissie.

1992-2013:secretaris/penningmeester van Zwemvereniging Plons 55+ Laar-
beek.

1992-heden: vrijwilliger bij KBO Beek en Donk.

1993-heden: lid en vanaf 2004 penningmeester van Yoga 55 Plus Laarbeek.

1994-2000:  voorzitter van De Zonnebloem Beek en Donk.

Zijn onophoudelijke inzet, vindingrijkheid en financiële kennis hebben mede 
bijgedragen aan het succes van deze verenigingen. 

1989-heden:  lid van het Beek en Donks 
Gemengd Koor en lid van de muziek com-
missie; stuwende kracht bij het vervoer van 
de koorleden   en bij het opbouwen en 
afbreken van het podium bij optredens. Bij 
de wekelijkse repetitie actief met het klaar-
zetten van piano en andere benodigdheden 
en met veel enthousiasme actief tijdens rei-
zen in binnen- en buitenland.

2000-heden: vrijwilliger in Verpleeghuis St. 
Jozefheil in Bakel en actief bij   
verschillende activiteiten voor de cliënten, 
jarenlang taxichauffeur en jaarlijks actief bij 
de opbouw van de kerststal.

Een grote groep mensen staat vol span-
ning te wachten in de Lindenlaan om sa-
men Harrie van Wanrooij te verrassen. Het 
wachten is op burgemeester Ronnes. Zodra 
die is gearriveerd, wordt Harrie in zijn ei-
gen achtertuin verrast door de hele groep. 
Harrie neemt, zeer verrast, kennis van de 
lovende woorden van Ronnes.en met veel 
enthousiasme actief tijdens reizen in binnen- 
en buitenland.

Verdiensten:
1988-2013: kartrekker van eent groep vrij-
willigers die jaarlijks een prachtige kerststal 
opbouwden in de Leonarduskerk in Beek en 
Donk, in heel Brabant bekend.

2014-heden: sinds de sluiting van de kerk lid 
van de initiatiefgroep ‘Behoud  L e -
onarduskerk’.

Donderdag 30 april 2015

Negen Koninklijke Onderscheidingen uitge  reikt tijdens de Lintjesregen in Laarbeek

Lintjesregen in Laarbeek 

Hans Leenders, lid in de Orde van Oranje Nassau Loek Bos, lid in de Orde van Oranje Nassau Harrie van Wanrooij, lid in de Orde van Oranje Nassau

Jan Ernest, lid in de Orde van Oranje Nassau 
Het laatste lintje werd vrijdag uitge-
reikt op een prachtige locatie, na-
melijk zorgboerderij ‘De Liesvelden’. 
Stond hij vanochtend nog in het ge-
zelschap bij Harrie van Wanrooij, nu 
is Jan zelf aan de beurt. “Ik doe niets 
bijzonders”, aldus Jan. Burgemeester 
Ronnes denkt hier duidelijk anders 
over en zegt: “Dat is juist het bijzon-
dere van vrijwilligers, die beschei-
denheid. Daarom ga ik u vandaag in 
het zonnetje zetten. Betrokkenheid, 
betrouwbaarheid, spontaniteit en 
sportiviteit typeren Jan Ernest”, al-
dus de burgemeester. Meer ‘teiten‘ 
kon ik niet vinden”, grapt hij ver-
volgens. Ook Nicolle Kanters van de 
zorgboerderij is vol lof over Jan. “’t Is 
‘onze’ Jan. Een man met een gouden 
hart die van alles onderneemt en veel 

betekent voor onze cliënten. Samen met zijn vrouw Willemien is hij vanaf de 
start in 2011 betrokken. Bomen planten, een laarzenrek maken, een kippen-
hok … Jan heeft overal verstand van!”

Verdiensten:
1977-1991: voorzitter van Scouting Beek en Donk.

1980-2012: vrijwillig medewerker Parochiebestuur Beek en Donk.

1999-heden: lid van de EHBO-vereniging Beek en Donk en sinds 2013 lid van 
het reanimatienetwerk van de Stichting AED Alert Laarbeek.

2006-heden: penningmeester van de Veiligheids- en opleidingscommissie en 
sinds 

2011 bestuurslid/penningmeester van de Koninklijke Nederlandse Klim- en 
Bergsport Vereniging regio Oost-Brabant.

2011-heden: vrijwilliger in Verpleeghuis St. Jozefheil in Bakel.

2012-heden: vrijwilliger op Zorgboerderij ‘De Liesvelden’ in Beek en Donk.

2013-heden: vrijwilliger bij de Stichting Laarbeeks Landschap.

De heer Ernest is een hardwerkende vrijwilliger die ook op financieel gebied 
voor verschillende organisaties veel betekend heeft. 

De stoet vertrekt naar Lieshout. Hier 
wordt vandaag Louis Doomernik in 
het zonnetje gezet: letterlijk en fi-
guurlijk. En niet voor zijn vroegere 
werk als netwerkinspecteur bij de 
politie – “Da’s gewoon werk”, aldus 
de burgemeester - maar voor zijn 
vele vrijwilligerswerk op allerlei ver-
schillende terreinen. Louis vertelt: “Ik 
had mijn vrouw beloofd om asperges 
te halen en nu staan jullie hier. Daar 
word ik even stil van én dat ben ik 
niet snel”, laat hij breed lachend 
weten. “Fijn dat de Koning op mijn 
bestaan opmerkzaam gemaakt is”, 
concludeert hij in zijn eigen spontane 
dankwoordje. 

Verdiensten:
1977-2009: bestuurslid /secretaris 

van de Erpse Hengelsportvereniging.

1985-2002: lid en vanaf 1994 voorzitter van Beheerseenheid De Aa, een over-
koepelende organisatie van de hengelsportverenigingen in het gebied De Aa.

1982-heden: lid/vrijwilliger en vanaf 1995 secretaris en vervolgens vanaf 1999 
voorzitter en secretaris van Veilig Verkeer Nederland (3VO) Lieshout/Mariahout.

1985-2006: mantelzorger voor broer Wim en moeder.

1992-heden: lid en vanaf 1997 ere-deken van het Sint Servatius Gilde Lieshout.

1993-heden: voorzitter van de Stichting Kapel Sint Servatius Lieshout-Mariahout.

1996-1997: voorzitter van het project betreffende de uitgifte van het boek 
“Lieshout-Ginderdoor: Gilden en Kapel”.

1996-2005: penningmeester van het kerkbestuur van de parochie Sint Ser-
vatius in Lieshout.

2005-heden: gedurende de eerste acht jaar lid van de stuurgroep en sinds 2013 
lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Collectieve Beveiliging Laarbeek.

2011-heden: secretaris van de Lions Club Eindhoven.

De heer Doomernik is een enthousiast vrijwilliger, die zijn kennis en kunde 
graag ten dienst stelt van de samenleving.

Louis Doomernik, lid in de Orde van Oranje Nassau 
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Joost Duppen
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Het lukt burgemeester Ronnes op een 
mooie manier om, na de woorden 
gericht aan man Bert, de aandacht 
te vestigen op Hetty Lemmens- van 
Heijst. Het is duidelijk dat ook voor 
haar natuur, landschap en milieu van 
onschatbare waarde zijn en dat ze 
haar kennis met velen deelt. De op-
merking: “Ik zou het liefst nu weer 
een nieuw insectje willen ontdek-
ken”, typeert waarschijnlijk treffend 
haar passie. Zus Harriët laat weten 
heel trots te zijn op haar zus nu ze 
vandaag een lintje ontvangt en ver-
telt: “Zelfs tijdens vakanties is Hetty 
onze vraagbaak als we willen weten 
hoe dat bloemetje of insectje heet.” 
Hieronder staat een overzicht van de 
vele activiteiten van Hetty. 

Verdiensten:
1980-heden: mede-oprichtster en vanaf het begin actief lid van IVN Laarbeek:
• Heeft diverse bestuursfuncties vervuld.
• Vanaf 2003 lid van de waterwerkgroep.
• Sinds 2008 lid van de plantenwerkgroep. Haar kennis van amfibieën, rep-

tielen, vissen, waterdiertjes en planten is van onderscheidende waarde 
voor het beleid van gemeente, provincie en natuurbeherende organisaties.

• Sinds 2004 medeorganisator van kwalitatief hoogstaande natuurlezingen 
van IVN Laarbeek.

• Al meer dan tien jaar houdt ze zich bezig met de verzorging van de moni-
toring van mossen en paddenstoelen zodat natuurbeherende organisaties 
meer inzicht krijgen in de gezondheid van gerelateerde natuur in Laarbeek.

• Verricht vanaf 2003 inventarisaties voor de Vlinderstichting zodat maatrege-
len kunnen worden genomen om de vlinderstand kwalitatief te verbeteren.

• Is sinds 1984 een deskundige natuurgids, leidt IVN-leden op en geeft 
samen met haar echtgenoot natuurcursussen.

• Verricht allerlei werkzaamheden voor een goed functioneren van IVN 
Laarbeek, zoals agendabeheer, gebruik clubgebouw, catering,  zowel in-
koop- als financiële administratie, organisatie en distributie van het club-
blad en de organisatie van IVN-projecten.

2003-heden: lid van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel, waarvan gedu-
rende de eerst negen jaar bestuurslid.

“Had u nog tijd om ooit te wer-
ken?”, vraagt burgemeester 
Ronnes belangstellend aan Bert 
Lemmens. We staan met velen 
in de bijentuin van de heer en 
mevrouw Lemmens die beiden 
een lintje ontvangen voor hun 
tomeloze inzet voor natuur, 
landschap en milieu. De burge-
meester roemt de enorme ken-
nis, kunde en hun netwerk. “Dit 
zijn echte bezige bijen!” Voor 
natuurliefhebbers een mooi 
compliment. 

Verdiensten:
1975-heden: oprichter en (bestuurs)lid van de inmiddels 100 leden tellende 
Volkstuinvereniging ‘De Koppelen’. Gedurende de eerste 10 jaar lid van het 
bestuur, waarvan zes jaar (1975- 1981) als secretaris.
1980-heden: lid van IVN Laarbeek en actief in diverse functies:
• Gedurende 5 jaar (2004-2009) secretaris van het Dagelijks Bestuur.
• Ontwikkelaar/leider van natuurcursussen in Laarbeek, maar ook daar-

buiten.
• Contactpersoon voor externe relaties zoals waterschappen, Brabantse 

Milieu Federatie, natuur beherende instanties en ondernemingen.
• Contactpersoon voor de gemeente Laarbeek over gemeentelijke projec-

ten op het gebied van natuur, milieu en landschap.
• Vertegenwoordiger in de gemeentelijke klankbordgroep buitengebied.
• Organisator/coördinator/projectleider van allerlei vrijwilligersprojecten 

die met natuur en landschap te maken hebben.

1985-heden: lid van de Landelijke Bond van Bijenhouders en lid van de Im-
kersvereniging Helmond e.o.; bovendien leraar bijenteelt.
2003-2012: bestuurslid van Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel; opsteller 
van een beleidsplanen schrijver van een onderzoeksrapport naar de eenzaam-
heid in Laarbeek.

“Muziek is mijn leven en mijn leven 
is muziek.” Dat zijn de woorden van 
Arie Ketelaars die bij familie in Aar-
le-Rixtel zijn lintje ontvangt. “De 
insteek van vandaag was om naar 
de speeltuin te gaan, op de sterfdag 
van mijn vader. Dat gaat nu an-
ders. Ik vind het een hele eer.” Na 
de woorden van de burgemeester 
wordt spontaan door koorleden het 
‘lang zal ie leven’ ingezet en wordt 
een mooi gedicht over Arie voorge-
dragen. 

Verdiensten:
1996-heden: dirigent/organist van 
het Dameskoor en van de combi-
natie dames- en herenkoor De Can-
torij.

1997-heden: dirigent van het gelegenheidskoor van Carnavalsvereniging 
Ganzegat.

2001-heden: dirigent van het Aarle-Rixtels Gemengd Koor Euphonia.

2007-heden: dirigent van het Seniorenkoor “Vogelenzang”.

2009-heden: dirigent/organist bij het Mortels Gemengd Koor.

2013-heden: dirigent van het Beek en Donks Gemengd Koor.

Verder heeft de heer Ketelaars vanaf de jaren ‘80 tot op heden ook nog 
diverse andere vrijwilligerswerkzaamheden verricht, waaronder dirigent en 
organist van een aantal andere koren in de regio. Ook was hij vrijwilliger 
bij Tafeltje-dekje in Aarle-Rixtel, penningmeester bij Biljartclub Lieshout en 
penningmeester van de Bethlehemkerk Helmond, welke functie hij nu nog 
steeds vervult.

Aan het einde van dit bezoek laat het koor, onder leiding van Arie Ketelaars 
als dirigent, het Oud-Russisch kerklied ‘Tebe Pojem’ horen. Toepasselijker 
kan bijna niet voor iemand voor wie muziek de rode draad in zijn leven is. 
Onder de indruk gaat de groep naar het volgende adres …

Sinds enkele jaren vrijwilliger bij de Stichting 
Muziektuin Podium Beek en Donk om allerlei 
hand- en spandiensten te verrichten voor, tij-
dens en na afloop van de circa 10 concerten 
die jaarlijks georganiseerd worden.

Eigenlijk zou Harrie naar het bedrijf van zijn 
zoon Antwan gaan om daar zijn 12,5 jarig 
jubileum te vieren. ”Nu weet ik echt dat hier 
niets van klopt. Ik vond het al gek, dat zie je 
immers nergens meer”, lacht hij. Broer Jan, 
zelf ook in het bezit van een lintje, vertelt vol 
trots: “Wij zijn met vijf broers en we zetten 
ons allemaal in als vrijwilliger, maar Harrie en 
ik spannen wel de kroon.”
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Het lukt burgemeester Ronnes op een 

Hetty Lemmens - van Heijst    Lid in de Orde van Oranje Nassau  Bert Lemmens

Arie Ketelaars, lid in de Orde van Oranje Nassau 

Negen Koninklijke Onderscheidingen uitge  reikt tijdens de Lintjesregen in Laarbeek

Lintjesregen in Laarbeek 

Harrie van Wanrooij, lid in de Orde van Oranje Nassau

Een interview over de Ruit stond 
vandaag op het programma van 
Broer Jansen. Althans, met die 
smoes hadden ze hem thuis weten 
te houden. Alleen het werd geen 
interview, maar een lintje! Broer is 
aangenaam verrast. “Ik heb nog 
nooit zo veel mensen op dit stuk-
kie grond zien staan”, lacht hij. 
De burgemeester attendeert hem, 
naast de lijst van verdiensten hier-
onder, op zijn 11-jarige inzet voor 
carnavalsvereniging ‘De Raopers’: 
“Dat kan geen toeval zijn!” Broer 
kwam als nakomertje op de wereld. 
“Trouwens wel een lief broertje”, 
stelt hij de lachende toehoorders 
gerust. “Vandaar dat ik Broer werd 
genoemd, en geen Albertus. Ieder-
een in Lieshout kent mij als Broer”, 

verduidelijkt hij. Bescheiden genietend beluistert hij zijn lijst van verdiensten.

Verdiensten:
1956-1981: oprichter en gedurende twee jaar (1959 – 1961) voorzitter van 
de Katholieke Werkende Jongeren Lieshout en Mariahout. Hij was afgevaar-
digd in de plaatselijke Overleggroep Jeugd- en Jongerenwerk, die in 1982 
werd omgezet in de Stichting Jeugdraad Lieshout/Mariahout, waarvan de 
heer Jansen eerste voorzitter werd gedurende een onbekend aantal jaren.
1978-1989: diverse functies bij Carnavalsvereniging De Raopers.
1998-heden: medeoprichter, docent en penningmeester van de Stichting 
Computer Onderwijs Laarbeek.
2005-heden: vrijwilliger bij de Seniorenvereniging / KBO Lieshout en afge-
vaardigde namens KBO in de Werkgroep Wonen en Zorg.
2008-2012: oprichter en vanaf 2010 tot 2012 penningmeester van de Stich-
ting Dorpsraad Lieshout.
2010-heden: voorzitter van de Seniorenvereniging “De Ontluchter” van 
Kuijpers Helmond BV en medeauteur van de geschiedschrijving van het be-
drijf Kuijpers, dat geresulteerd heeft in een boek, een film en een tentoon-
stelling. 
Andere verdiensten van de  heer Jansen in het verleden zijn: kantinebeheer-
der bij voetbalvereniging ELI in Lieshout - samen met zijn echtgenote- en 
oprichter en bestuurslid van de Computerclub Lieshout.

Broer Jansen, lid in de Orde van Oranje NassauOnder een stralende zon regende het 
vrijdag lintjes in Laarbeek. Het is dit jaar 
een bijzonder jaar, want het is precies 
200 jaar geleden dat Koning Willem I de 
traditie van het benoemen van personen 
tot ridder heeft ingesteld. Waarnemend 
burgemeester Frans Ronnes van de ge-
meente Laarbeek had de eer op deze bij-
zondere dag maar liefst negen lintjes uit 
te reiken. 
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PAPEGAAI DOLFIJN GORILLA
BUFFEL TIJGER WALVIS
AREND LEEUW SLANG
ZEBRA BEER EEND
EGEL HAAI HOND
MUIS AAP KAT
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Vers van de koude grond, witte asperges van Aspergekwekerij van Rooi uit Mariahout: vanaf nu verkrijgbaar 
bij ’t Verswarenhuys Beek en Donk. Asperges zijn Mooi en Gezond. Asperges zijn namelijk rijk aan het 
aminozuur asparagine. Uit onderzoek is gebleken dat asparagine de nierfunctie stimuleert. Ook heeft 
asparagine een positief effect op leverstoornissen, chronische reuma en jicht. 
Asperges passen door hun vocht afdrijvende werking ook goed in een 
dieet. In ’t Verswarenhuys vindt u naast de Asperges van van Rooi de 
lekkerste asperge ham en de eieren van Lekker ’n ei uit Oirschot om de 
maaltijd compleet te maken. ’t Verswarenhuys, eten van vandaag. 

MOOI GEZOND Asperges van Aspergekwekerij van Rooi uit Mariahout  

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Toon van der Aa 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Bea Jansen

€15,00waardebonvoor de winnaar

Sudoku
3 6 5 9 8

8 3 1

1

1 4 3

2 8 9 4

3 5 7

3

7 9 2

4 7 2 5 6

Puzzle #86030

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

de razende reporter

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

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

Gezonde aspergesoep met groenten

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 500 gr witte 
asperges

• 1 wortel
• 100 gr sugarsnaps
• 25 boter
• 25 bloem
• 2 dl room (light)
• 100 ml melk
• 100 ml crème fraiche
• 1 limoen
• Kervel
• Peper en zout

Schil de asperges goed en snijd de onderkanten eraf. Kook de schillen 
en onderkantjes 30 min in 1 liter water met een snufje zout en suiker. 
Maak de wortel en de sugar snaps schoon. Snijd de wortel en sugar-
snaps in fijne reepjes. Snijd de asperges in stukjes van 2 cm. Zeef het 
aspergevocht en vang op in een andere pan. De schillen mogen weg. 
Kook de asperges 10 min mee in het vocht en voeg na 5 min de wortel 
en sugarsnaps toe. Haal de groenten uit de pan en bewaar apart. Ver-
warm in een andere pan de boter (let op niet bruin) en voeg de bloem 
toe. Roer goed en zorg dat het niet aanbakt. Roer het ± 1 min goed 
door, zodat de bloem gaar wordt. Voeg beetje bij beetje het asperge-
vocht toe. Voeg nu de room, melk en crème fraiche toe en kook alles 3 
min zachtjes door. Voeg nu de groenten toe en breng goed op smaak 
met peper en zout en evt. een drupje limoensap. Hak de kervel fijn en 
strooi over de borden. Smakelijk!

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Laarbeek viert Koningsdag

Do
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W
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Tot volgend jaar!
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Een verscheidenheid aan kunst tijdens zesde 
Kunstroute Laarbeek

Bed, bad, brood
Opzij, opzij, opzij,
Maak plaats, maak plaats, maak plaats,
Mark heeft ongelofelijke haast.

Opzij, opzij, opzij,
Want Mark is haast te laat,
Hij heeft maar een paar minuten tijd. 

Hij moet nog schranzen, zuipen, golfen, 
douchen, 

slapen, dromen en weer opstaan.
Hij kan hier wel blijven, 
maar Ali Illigali moet weer gaan.

Opzij, opzij, opzij,
Maak plaats, maak plaats, maak plaats,
Samson heeft ongelofelijke haast.

Opzij, opzij, opzij,
Samson is haast te laat,
En hij heeft maar een paar minuten tijd.

Hij moet nog zetels tellen, kloppen, 
vreten, proosten, 
slapen, dromen en weer opstaan.
Hij kan hier wel blijven, 
maar Ali Illigali moet weer gaan.

Een andere keer misschien.

Joey van der Leemputten

COLUMN

Redacteur: Ans van de Kerkhof
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Wethouder Joan Briels 
opende op vrijdag 24 april in het 
Oude Raadhuis de zesde editie van 
de Laarbeekse kunstroute. Afgelopen 
weekend brachten al veel inwoners een 
bezoek aan de deelnemende kunste-
naars. Ook aanstaand weekend stellen 
diverse Laarbeekse kunstenaars hun 
deuren open voor het publiek.

Professionele opzet
Alvorens de kunstroute  vrijdag officieel 
werd geopend, bedankt Cees Meijer de 
deelnemende kunstenaars en sponso-
ren en geeft uitleg over de openbaar-
heid van de financiële verantwoording 
van de inschrijf- en sponsorgelden. Hij 
benadrukt: “De stichting heeft hard 
gewerkt en tijd noch moeite, maar wél 
geld gespaard om de opzet professione-
ler te maken. Wij zijn blij dat wethou-
der Briels hier aanwezig wil zijn voor de 
opening. Hij heeft kunst en cultuur niet 
alleen in zijn portefeuille, maar laat re-
gelmatig zien dit ook hoog in het vaan-
del te hebben.” Hierna geeft Cees het 
woord aan de wethouder.

Een kijk op kunst
“Ik ben zelf wel creatief, maar niet actief 
bezig met kunst. Het is mooi om te zien 
hoe de deelnemende kunstenaars het 
voor elkaar krijgen om de bezoeker te 
laten delen in hun manier van denken. 
Een kunstwerk is eigenlijk het tot stand 
komen van de wereld om ons heen, ver-
taald door het brein van de kunstenaar 
en vormgegeven door zijn handen.” 
Briels vervolgt: “Een kunstwerk begint 
al op de dag dat je wordt geboren. Alle 
indrukken die we opdoen en die de 
kindergeest heel open en vrij vertaalt, 
maken kunst mogelijk. Kunstenaars zijn 
mensen die vooral de kwaliteit hebben 
vastgehouden om met een open brein 
naar de wereld om zich heen te kijken 
en die te vertalen naar hun kunst. Dat 
kan in vele vormen en materialen tot 

stand komen,  bijvoorbeeld  in foto’s, 
glas, schilderijen en muziek.”

Diversiteit
Helmie Segboer, één van de deelne-
mende kunstenaars, zegt vooral dat ze 
de mooie natuur om haar heen niet pro-
beert te begrijpen maar om wil zetten in 
sfeer en beleving. Kitty Tijbosch uit zich 
in haar schilderijen vooral vanuit ge-
dachten, emoties en herinneringen. Zij 
vertaalt in haar schilderijen haar vermo-
gen en onvermogen. Eén van de nieuw-
komers, Donny van den Wildenberg, 
uit zich vooral in strakke lijnen en felle 
kleuren. Vanuit zijn achtergrond als ta-
toeëerder en graffitikunstenaar is hij 
gekomen tot zijn huidige kunstvormen. 
Donny vindt zijn passie ook in het be-
geleiden van kinderen. “Volwassenen 
zouden net als kinderen vanuit onge-
remdheid zich moeten kunnen uiten”, 
aldus Donny.

Diverse activiteiten
De route en de veelzijdigheid aan 
kunstenaars nodigt zeker uit om ook 
het komende weekend nog  op pad 
te gaan en te genieten van alle mooie 

dingen die her en der tot stand ko-
men. De deelnemende fotografen Arjan 
Jeurgens, Gabie Oostelbos en René Post 
stellen hun werken tentoon, mede als 
project voor hun opleiding aan de foto-
vakschool in Boxtel. Samen met Thea de 
Jong die haar glas in lood in tiffanystijl 
tentoonstelt, zien zij u graag in Aarle-
Rixtel aan de Dorpsstraat 26 om hun 
werk aan u toe te lichten maar vooral te 
laten beleven. 

Afgelopen zondagmiddag ging bij Jan 
van de Pol (adres:  Wolfsputten 4) het 
symposium beeldhouwen officieel van 
start. Wethouder Frans Stienen uit 
Helmond nam de spectaculaire opening 
voor zijn rekening. Samen met Japanse, 
Ierse, Deense en Turkse beeldhouwers 
zijn Jan van de Pol en Cees Meijer deze 
dagen bezig om beeldhouwwerken in 
steen tot stand te laten komen. Ook 
aankomend weekend is het publiek van 
harte welkom om hun beeldhouwwer-
ken te komen bewonderen.

Voor alle informatie over de kunstroute 
kunt u terecht op de website 
www.kunstroutelaarbeek.nl. 

Betonblokken nodig?

• Formaat 260x70x100cm 
(LxBxH)

• Gewicht 4100kg
• Stapelbaar en voorzien  

van tand en groef

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

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

Inmiddels met pensioen? Voor ons geen probleem!

•

•
•

NU SLECHTS

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

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

Kunstenaar Donny van den Wildenberg doet dit jaar voor het eerst mee 

Arjan Jeurgens, Gabie Oostelbos en René Post stellen hun fotowerken tentoon

Geert Cooijmans verrast de bezoekers in zijn atelier met zijn glas-in-loodcreaties
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1 + 1 
GRATIS

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Klimplanten

Tuinmeubelshow

Orchideeën actie!Snijbloemen

Petunia Surfinia

Plant ze nu! 
Zeer groot 
assortiment 
60 cm hoog.

Zeer groot assortiment, 
alle maten en soorten

Ze zijn er weer! Prachtige 
pioenrozen, 70 cm lang en 
verkrijgbaar in diverse kleuren!
€ 1.50 p/stuk

Vol in de knop, verkrijgbaar in diverse 
kleuren. ø 20 cm in 12 cm pot
€ 1.99 p/stuk

Nerium Oleander
Sterke kuipplant, verkrijgbaar in diverse 
kleuren. 60 cm hoog in 17 cm pot.
Van € 9.95

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

Koffie of thee met worstenbroodje 
of saucijzenbroodje

Deze aanbiedingen zijn geldig van 29 april t/m 5 mei 2015

1 + 1 
GRATIS

WeekvoordeelHet mooiste groen

nu

€5.99

Orchideeën actie!

*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

kleuren. ø 20 cm in 12 cm pot
€ 1.99 p/stuk

nu

€0.89

kleuren. 60 cm hoog in 17 cm pot.

van € 5.99

nu

€3.99
Deze aanbiedingen zijn geldig van 29 april t/m 5 mei 2015Deze aanbiedingen zijn geldig van 29 april t/m 5 mei 2015

€ 2.50

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

facebook.com/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

15% korting op al onze Tuinmeubelen!

3 Jaar garantie en gratis thuisbezorgd!

15%
KORTING

Jongste subsidieaanvrager ooit opent zelf zijn goaltje
Mariahout - Tijdens Koningsdag 
vond in Mariahout nog een kleine 
officiële handeling plaats. Er werd 
een goaltje geopend!

Ruim een jaar geleden was het ge-
noeg. Alle ballen die in het open 
doel op het Oranjeplein wer-
den geschoten gingen tegen een 
auto, op de Jeu de Boules baan 
of je moest ze erg ver gaan halen! 
Simon Barten en zijn vrienden had-
den er genoeg van. Simon besloot 
de stoute schoenen aan te trekken 
en vroeg als jongste subsidieaan-
vrager ooit bij Zorg om het Dorp 
en het Rabofonds subsidie aan 
voor een nieuw goaltje met net.

De subsidie kwam er in maart van 
dit jaar, een nieuw veilig goaltje 
met net werd gemaakt en geplaatst 
door de vrijwilligers van de speel-
tuin op het Oranjeplein. Samen 
met zijn vriend Jake Donkers en 
met dank aan Frans Daniels als 
‘nestor’ van het Oranjeplein werd 
het goaltje afgelopen maandag 
geopend. Simon Barten knipt het lint door, op de voorgrond Jake Donkers

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

NIEUWE APPARATUUR 
nodig voor uw keuken?

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.

Koolmees

Ondanks de vier nestkastjes die we hebben hangen, wil dit eigen-
wijs vogeltje per se in deze stenen karaf gaan wonen.

 
Ingezonden door: Th. Jansen

KoolmeesKoolmees

Mooi Gespot

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

Praktijk voor gewichtsbeheersing 
en (voedings)advies

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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In het voetlicht: Robert Hellings, Ton en Rob Slaets 
Locatie:             Nachtegaallaan 2b, Beek en Donk 

Redacteur:        Marie-Christine van Lieshout 

De avondzon valt over het groene hart van Beek 
en Donk. Drukte in de raads zaal, recreanten 
op het grasveld en gasten bij het pannenkoek-
huis. Op weg naar het voormalige gebouw van 
het Wit-Gele Kruis. Attentiv Slaets zal vanaf 1 
mei naast IRIS vastgoed bv in dit pand een kan-
toor gaan betrekken. 

Het betreden van het markante pand roept me-
teen herinneringen op. Jarenlang zetelde het 
consultatiebureau op deze plek. Is er veel aan 
het pand veranderd?
Ton en Rob Slaets herkennen het gevoel, huilende 
kindjes die ingeënt werden. Samen met Robert 
Hellings betreden we het pand aan de voorkant. 
Wat meteen opvalt, is de prachtige afbeelding 
in glas-in-lood van de Barmhartige Samaritaan. 
Robert toont een oude foto van de opening van 
het gebouw. “Dit pand is in de jaren ‘50 gebouwd 
doordat de plaatselijke bevolking geld bijdroeg.” 
Het pand is helemaal gerenoveerd. Beneden 
heeft Twinvision Software zijn bedrijfsruimte. De 
eerste verdieping is voor Attentiv. Robert heeft 
zijn kantoor op zolder, een schitterende loft. In 
het hele pand zijn moderne en authentieke ele-
menten smaakvol gecombineerd.

Attentiv verzorgt verzekeringen, hypotheken 
en banksparen. Ze adviseren voornamelijk par-
ticulieren. Hoe komen jullie ertoe om samen een 
pand te delen?
“Met dank aan Karel van Deurzen”, lachen de 
drie heren. “Dat moet zeker in jullie krant ver-
meld worden. Hij wist dat deze ruimte vrij was.” 
Ton vertelt: “Na 14 jaar waren we toe aan een 
andere locatie. We zochten een plek die goed be-
reikbaar is voor onze klanten in Laarbeek. Je moet 

er goed kunnen parkeren. Leuke bijkomstigheid 
is dat deze plek heel herkenbaar is.” Rob vult zijn 
broer aan: “We komen nog steeds bij mensen 
thuis, maar mensen kunnen hier ook altijd 
binnenlopen.” Robert lacht: “Voor de verbou-
wing hebben we nog getwijfeld wie er boven op 
zolder ging zitten. Voor de klanten van Attentiv is 
één trap wel voldoende.” Rob benoemt nog een 
voordeel; “Op de eerste verdieping zijn meerdere 
ruimtes. Je kunt met een klant apart gaan zitten. 
In de loft kan dat niet.”

Terwijl een tweede kop koffie wordt inge-
schonken, komt het gesprek op Brabantse gez-
elligheid. Gemoedelijkheid en zaken doen, gaat 
dat wel samen?

“Wij Brabanders zijn veel te bescheiden, wij kun-
nen zo goed netwerken”, zegt Robert. “Kijk hoe 
bedrijvig Laarbeek is. Er wonen zoveel enthousi-
aste mensen met goede ideeën.” Vorig jaar kocht 
hij  ‘Huize Angela’ in Aarle-Rixtel. Net als het 
Wit-Gele-Kruisgebouw zal dit pand een nieuwe 
functie krijgen. Attentiv heeft op haar nieuwe lo-
catie precies wat het zoekt: Een plek middenin 
de gemeenschap. “Persoonlijk contact en betrok-
kenheid is voor ons zeer belangrijk”, zegt Rob. 
“Onze vader heeft dat 31 jaar zo gedaan. Wij na-
men het in 2001 van hem over. Er zijn klanten die 
lachend zeggen dat ze me als kleine jongen nog 
kennen.” Ton vult aan: “Via bestaande  klanten 
en mond-tot-mond reclame krijgen we nieuwe 
klanten.” Robert vindt het logo van Attentiv 

passend: “Twee figuren die samen gearmd gaan. 
Dat zouden zo de twee broers kunnen zijn.” Ton 
en Rob herkennen in het logo ook hun relatie met 
de klant. “Er moet gevoel zijn tussen mensen. Wij 
hopen vertrouwen te kunnen uitstralen.” 

Wil je meer informatie over Attentiv? Kijk op 
www.attentivslaets.nl. Contact opnemen kan 
natuurlijk ook. Mail: info@attentivslaets.nl. Tel: 
0492-468817.

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

Redacteur: Jac Babin  

Lieshout – In de volksmond 
wordt het nog altijd ‘De grote 
brand bij Bavaria’ genoemd. Op 
23 april was het precies  dertig 
jaar geleden dat er een enorme 
brand op het Bavaria-complex in 
Lieshout uitbrak. Piet en Corrie 
Franke woonden destijds aan de 
Kerkdijk, pal ‘onder de rook van’ 
het Bavaria-complex. 

Piet en Corrie Franke
Piet werkte 46 jaar bij Bavaria. 
Vanaf de oprichting was hij lid 
van de bedrijfsbrandweer. Nu is 
hij met pensioen. Zijn brandwee-
runiform hangt nog steeds bij de 
achterdeur.”Eens een blauw hart, 
altijd een blauw hart”, lacht Piet. 
Op de vraag of Piet en Corrie zich 
nog iets herinneren van ‘de grote 
brand’, komen de fotoalbums op 
tafel en blijkt hoe hachelijk de si-
tuatie toen voor hen was.

De Kerkdijk
“De Kerkdijk liep langs het hek-
werk van Bavaria”, vertelt Corrie. 
“Langs de Kerkdijk stond onder 
andere de villa van Loek Swinkels 
met daarnaast een blok van vier. 
Daarin woonden de families Van 
de Biggelaar, Ras, Lukassen en wij 
zelf”, gaat Corrie verder. “Onze 
huizen stonden ingeklemd tus-
sen het Bavaria-complex en het 
Wilhelminakanaal.”

Het begin van de brand
Toen Corrie die ochtend rond 
tien uur terug kwam van de 
markt was er nog niets van een 
brand te bespeuren. Maar toen 
zij even later naar buiten liep om 
wat groenteafval in de afvalem-
mer te gooien, zag zij bij een 
loods rook onder de dakplaten 
uitkomen en hoorde zij het bran-
dalarm. Achteraf zou blijken dat 
Loek Swinkels als eerste alarm 
had geslagen. Piet was aan het 
werk toen hij werd opgepiept. 

De grote brand
Het vuur breidde 
zich razendsnel uit. 
“Binnen de kortste 
keren was duidelijk 
dat deze brand te 
groot was voor onze 
bedrijfsbrandweer”, 
zegt Piet. Uiteindelijk 
waren zeven brand-
weerkorpsen tot vier 
uur bezig met het 
bluswerk. Piet kreeg 
samen 

met enkele collega’s de 
opdracht om te blussen in 
een sector vlakbij zijn eigen 
huis. Toen hij zag hoe ge-
vaarlijk dicht de brand zijn 
huis naderde, klom hij met 
de brandspuit op het dak. 
Schrijlings op het dak geze-
ten, hield hij het huizenblok 
nat. “Toeschouwers aan de 
overkant van het kanaal 
kregen ‘waar voor hun geld’”, 
lacht Piet. Er was sprake van me-
tershoge vlammen, een enorme 
rookontwikkeling en ontploffen-
de gasflessen. Gelukkig stond de 
wind gunstig, zodat het dorp zelf 
weinig merkte van de zwarte rook. 
Corrie had intussen al van Bavaria 
het sein gekregen om het huis te 
verlaten. Bewoners werden op-
gevangen in het kantoor en later 
in de mouterij. Die nacht hebben 
ze geslapen in hotel De Keizer in 
Gemert.

De volgende dag
Toen ze de volgende dag hun huis 
nog zagen staan, waren ze erg blij. 
De rookschade was aanzienlijk, 

de tuin was vernield en Piet zijn 
volière was verdwenen. Ook de 
schade bij Bavaria was enorm. 
“De productie ging de volgende 
dag gewoon door”, zegt Piet. 
“Die eerste dag na de brand heb 
ik weinig uitgevoerd”, zegt Corrie. 
“Er kwamen zoveel ramptoeris-
ten langs dat we gewoon bij de 
voordeur zijn gaan zitten om dat 
schouwspel te bekijken”, lacht ze. 
“Daarna zijn we aan de schoon-
maak begonnen. Onze schade is 
door Bavaria overigens netjes af-
gewikkeld.” Twee jaar later wer-
den de woningen aan de Kerkdijk 
afgebroken. Dit betekende het 
einde van het bestaan van deze 
oude Lieshoutse straat.
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Vlnr Ton Slaets, Robert Hellings en Rob Slaets

IN HET VOETLICHT...  ATTENTIV SLAETS & IRIS VASTGOED BV 

Piet Franke bladert door het fotoboek waarin hij 

de foto’s van de brand (en daarna) bewaard heeft 

Het huis van Piet en Corrie Franke aan de Kerkdijk. Twee jaar na de brand werd dit afgebroken 
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Knip onderstaande bon uit en lever deze vóór zaterdag 9 mei 16.00 uur in bij één van de deelnemende 
winkeliers van Beekvlied! Op maandag verzamelen de winkeliers alle krantenbonnen en worden er maar liefst 
34 winnaars getrokken. Je kunt hierbij een waardebon van €25,00 van één van de deelnemende 
winkels winnen. Dinsdag 12 mei vindt om 13.00 uur de uitreiking plaats bij Schippers Optiek. De winnaars 
worden telefonisch hierover geïnformeerd.

Uw kwaliteitsbakker

Lieshout          T. 0499-422976

Gildeslager 
Brouwers
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Drogisterij

Moederdagloterij op het Heuvelplein

Tijd voor een
 andere bank?

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Hulp bij overstappen

Stap nu over!

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

Waterwerkgroep IVN Laarbeek vangt levend fossiel
Laarbeek - IVN Laarbeek kent enkele 
werkgroepen, een daarvan is de wa-
terwerkgroep. Deze groep gaat vanaf 
maart tot oktober twéé keer per maand 
op onderzoek in de Laarbeekse poelen 
en sloten. Zij brengen hiermee het on-
derwaterleven (vissen, amfibieën en 
kleine waterdiertjes) in beeld. 

Zaterdag 25 april was een bijzondere 
dag. Deze dag stond in het teken 
van een onderzoek naar de versprei-
ding van de Grote Modderkruiper. 
Tot voor kort was de aanwezigheid 
in Laarbeek niet bekend. Los van de 
indrukwekkende wetenschappelijke 
naam ‘Misgurnus fossilis’ wordt deze 
zeldzame en bijzondere vis ook  ‘fluit-
aal’, ‘weeraal’ of ‘levend fossiel’ ge-
noemd. Dit komt door zijn bijzondere 
levenswijze. Door een gespecialiseerde 
huid- en darmademhaling (via ingeslik-
te lucht) kunnen lage zuurstofgehalten 
overleefd worden, dit in tegenstelling 
tot de meeste andere vissoorten. In 

drooggevallen wateren kan de soort 
zelfs enige tijd ingegraven in de mod-
der overleven door de levensfuncties 
tot een minimum te beperken en ge-
bruik te maken van huidademhaling. 
De dikke slijmlaag biedt hierbij be-
scherming tegen uitdroging. Ze kun-
nen tot 30 cm lang worden en zoals de 
naam al verraad behoord deze vis tot 
de modderkruipers.

Die ochtend hadden de werkgroeple-
den, aangevuld met enkele vrijwilligers 
uit de regio, zich verzameld ter hoogte 
van de Grote Overbrug. Speciaal voor 
deze dag was M. Schiphouwer project-
leider bij RAVON (reptielen, amfibieën 
en vissen onderzoek Nederland) aan-
wezig. Na een korte introductie over de 
levenswijze en de vangtechnieken ging 
de groep het veld in. Bewapend met 
waadpak en schepnet werd de sloot 
afgespeurd naar moerassige plekjes. Er 
werden allerlei vissen gevangen (Zeelt, 
Amerikaanse hondsvis, Stekelbaars, 

Riviergrondel), maar helaas nog geen 
Grote Modderkruiper. Na twee uur 
hard werken klonk in het veld een en-
thousiaste vreugdekreet. Het was ge-
lukt. Op nog geen 200 meter uit elkaar 
werden nagenoeg tegelijk twee mod-
derkruipers gevangen. Aangezien ze 
zich moeilijk laten vangen vanwege de 
verborgen levenswijze is dit een pres-
tatie op zich. Ze werden in een cuvet 
(klein aquarium) gedaan om ze even 
goed te bekijken. Opvallend zijn de 
tien bekdraden, de kleine oogjes en de 
lengte strepen. De locatie is geregis-
treerd en hiermee  is een bijdrage gele-
verd aan het in beeld brengen van de 
verspreiding van deze bijzondere soort. 

Ben je enthousiast geworden door 
het lezen van dit bericht en heb je in-
teresse om een keer mee op ontdek-
kingstocht te gaan naar de onderwa-
terwereld van Laarbeek, dan ben je 
van harte welkom. Stuur een mail naar 
ivnlaarbeek@hotmail.com.
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