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Greet Oattes- van Luijt ontvangt 
vrijwilligerspenning

Mariahout viert 80-jarig bestaan 

Fusieplannen

Mariabasisschool en De Fontein 
onderzoeken samenwerking

Lieshout - Speciaal voor Greet 
Oattes kwam wethouder Hans 
Vereijken dinsdagmiddag naar 
Lieshout. Hij kwam om haar 
de vrijwilligerspenning van de 
gemeente Laarbeek op te spelden. 
De plechtigheid vond plaats in de 
tuin van de familie Tielemans in 
de Schutsstraat.

Het was wel spannend voor 
Greet, maar geen verrassing. Een 
drietal dames nam op 28 februari 
al afscheid  als vrijwilliger van de 
Zonnebloem. Bij die gelegenheid 
werden de dames Kori van 
Osch, Joop van Kesteren en Els 
Jacobs onderscheiden met de 
vrijwilligerspenning. Greet had 
daar ook bij moeten staan, maar 
moest vanwege haar gezondheid 
verstek laten gaan. “Maar ik kon 
er echt niets aan doen, hoor”, zegt 
ze nogmaals verontschuldigend.

Wethouder Vereijken dankte 
Greet namens de gemeenschap 
van Laarbeek voor haar jarenlange 
vrijwilligerswerk. Hij overhandigde 
haar de vrijwilligerspenning en las 
de oorkonde voor. Daarna werd 
Greet ook in de bloemen gezet 
door haar collega-gastvrouwen. 

De voorzitter van de Zonnebloem, 
Jan Tielemans, bood haar een 
prachtige schaal aan.
Greet is dankbaar voor alle 
aandacht, die alsnog aan haar 
afscheid wordt geschonken. “Ik 
vond dit eigenlijk helemaal niet 
nodig, want ik heb het altijd met 
liefde en plezier gedaan”, aldus 
Greet. 

Jarenlang was Greet gastvrouw bij 
de Zonnebloem. Een gastvrouw 
bezoekt mensen die ziek of 
eenzaam zijn. Greet bood vooral 
een luisterend oor. Mensen 
vertelden haar soms verhalen, 
die ze zelfs niet met hun eigen 
kinderen konden delen. “Mensen 
waren na zo’n bezoekje duidelijk 
opgelucht en ook ik had daar 
een goed gevoel bij”, aldus de 
vrijwilligster.

Greet zal de voldoening van dit 
werk ongetwijfeld gaan missen. 
Gelukkig heeft ze nog veel om 
handen. Zo is ze niet alleen druk 
met haar familie, maar ook met 
het onder controle krijgen van 
haar I-Pad. Binnenkort bereikt ze 
alweer de respectabele leeftijd van 
87 jaar. 

Mariahout – Berry Knapen, helikoptervluchten en de onthulling van de Social Sofa: het zijn slechts een paar kleine gebeurtenissen die afgelopen 
weekend in Mariahout plaatsvonden. Van vrijdagavond tot en met zondag in de late middag barstte het in het dorp van activiteiten, om zo samen 
het 80-jarig bestaan van Mariahout te vieren.
 
MooiLaarbeek deed volop verslag van de evenementen en maakte veel foto’s. Deze foto’s zijn te bekijken in het fotoalbum op
www.mooilaarbeek.nl. Daarnaast bevat deze krant weer vijf pagina’s met  verhalen over Mariahout. Lees verder op pagina 8 & 9, 18 & 19 en 23. 

Lieshout - De Mariabasisschool 
en De Fontein uit Lieshout hebben 
het voornemen uitgesproken om 
de handen ineen te slaan. Uit een 
verkennend onderzoek is gebleken 
dat er voldoende draagvlak is voor 
een fusie. Een vervolgonderzoek 
naar de fusie-effecten zit in de 
pen. Bij een positieve uitkomst en 
na instemming van de MR gaan 
beide scholen vanaf 2014/15 
samen verder.
 
Kwaliteit
“Het voornemen om te fuseren 
is ingegeven door een aantal 
redenen”, vertelt Xavier de Wit, 
directeur van de Mariabasisschool 
en de Fontein. “De belangrijkste 
is de kwaliteit van het onderwijs. 
Die kan beter. Een bundeling van 
kennis en kunde helpt om het 
beste uit leerlingen te halen. Voor 
bollebozen en leerlingen die meer 
aandacht nodig hebben, heb je 
specialisten nodig. Ook valt er winst 
te halen bij de oudertevredenheid, 
onderwijsopbrengsten en 
profilering van de school”, stelt De 
Wit. 

Onderwijzend personeel
Fusies gaan samen met 
spanningen. Zekerheden komen op 
losse schroeven te staan. Maar op 
termijn is een fusie onvermijdelijk. 
“Daarover wordt open en eerlijk  
gesproken en er is behoorlijk wat 
stoom afgeblazen”, zegt Xavier de 
Wit. Het onderwijzend personeel 
van de beide teams zijn kritisch 
maar betrokken. De leerkrachten 
helpen elkaar, zien kansen en 
willen er het beste van maken. De 
sfeer is positief.” 

Informatieavond ouders
Afgelopen maandag zijn de ouders 
van de Fontein en de Mariabasschool 
ingelicht over de voorgenomen fusie 
tijdens een informatiebijeenkomst. 
Kritische geluiden zijn vooral te 
horen bij de ouders van leerlingen 
van de Fontein. De leerlingen gaan 
eind dit jaar verhuizen naar het 
nieuwe kindcentrum. Hun ouders 
vinden het te snel gaan en stellen 
vragen over de gebouwen. 

“Waarom gaan we niet naar één 
kindcentrum in plaats van naar 
één school met twee locaties? In 
de planvorming is hiermee toch 
rekening gehouden?” De ouders 
hebben het bestuur dan ook 
dringend gevraagd om dit nader 
te onderzoeken en hun uiterste 
best te doen bij de gemeente die 
aanbouw alsnog te realiseren. Het 
bestuur heeft beloofd in overleg te 
treden, maar wijst op de landelijke 
regels rond bekostiging: nieuwe 
lokalen zijn pas aan de orde als het 
oude gebouw is afgeschreven. Nu 
is dat nog niet het geval. In het 
voorjaar van 2014 hoopt men tot 
een definitief besluit te komen. 

Een fusie is een delicaat proces 
en beide scholen hechten aan de 
mening van ouders. Suggesties, 
tips en ideeën zijn welkom. Deze 
kan men toesturen via xavier.
dewit@eenbes.nl.

Xavier de Wit: “Een aanbouw 
aan de nieuwe school zou veel 
problemen oplossen. We gaan 
dit onderzoeken.”

Laarbeekse fi etsroute

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

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

KERKBERICHTEN

OVERLĲDENSBERICHTEN

Aanmelden vormselvoorbereiding 
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel – Een aantal leerlingen 
uit groep 8 heeft meldde zich 
tijdens de informatieavond vorige 
week aan voor het vormsel. Wil jij 
ook meedoen? Meld je dan ook 
snel aan.

Ga je naar de tweede klas van het 
voortgezet onderwijs en wil je nog 

graag meedoen, dan ben je van 
harte welkom. Na de herfstvakantie 
start de vormselvoorbereiding. De 
vormselviering is volgend voorjaar. 
Wil je meer informatie of wil je jezelf 
aanmelden? Neem dan contact 
op met Annemiek Kamp. Dit kan 
per telefoon: 0492-384004 of per 
e-mail naar annemiek@schok.net.

Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt,

zo hebben wij de laatste jaren
stap voor stap

afscheid van je moeten nemen.
Wat blijft zijn onze herinneringen.

echtgenote van

Wim Dirven
* 22 juni 1943                                                       † 26 mei 2013

Marij Dirven-van Gool

Martien Coppensstraat 8, 5737 CN Lieshout

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden

Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt,

zo hebben wij de laatste jaren
stap voor stap

afscheid van je moeten nemen.
Wat blijft zijn onze herinneringen.

Intens bedroefd om haar afscheid, maar oprecht dankbaar voor alles 
wat zij tijdens haar leven voor ons gedaan en betekend heeft, delen 
wij u mede dat na een langdurige ziekte van ons is heengegaan mijn 

lieve vrouw en onze zorgzame moeder 

Wim Dirven
Niels, Derek

Theodorus Wilhelmus Petrus Martinus

Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar

Theo van Rossum

28 mei 2013
Bernadettestraat 19, Mariahout
Correspondentieadres: Elzent 55, 5422 AE Gemert

U kunt afscheid nemen van Theo bij De Groof uitvaartcentrum, Oranje-
laan 54 te Beek en Donk, op vrijdag 31 mei van 18.30 tot 19.30 uur.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 1 juni om 11.30 
uur in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 
In plaats van bloemen liever een donatie aan het KWF, er zullen collecte 
bussen in het crematorium staan. 

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.
Ik heb de berg beklommen
die jullie nog moeten gaan.
Huil daarom niet, geliefden,
ik ben in vrede gegaan.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn 
om dit samen voor je te mogen doen. Je was voor ons een lieve zoon, 
broer, zwager en oom. Wij zullen je missen.
Heden is van ons heengegaan.

Moeder
broers, zussen
zwagers, schoonzussen
neven, nichten

Met grote verslagenheid hebben wij het droevige
bericht ontvangen dat op 28 mei jl. onze

gewaardeerde collega

Wij verliezen met Theo een collegiale en toegewijde
collega. Hij was al ruim 47,5 jaar in dienst bij Artex.

Wij zullen hem missen!

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn
 naaste familie. Wij wensen eenieder veel sterkte met

 het verwerken van dit verlies.

Namens de Directie en collega’s
Artex BV

is overleden.

Theo van Rossum

Herinner mij
niet in sombere dagen.
Herinner mij
in de stralende zon.
Herinner mij 
hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Omdat wij dankbaar zijn voor al haar liefde en zorgen gedurende haar leven, zijn wij nu
verdrietig dat is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en 
allerliefste oma

28 mei 2013
Beverstraat 99
5741 KW  Beek en Donk

Beek en Donk: Toon van der Sangen

Beek en Donk: Jan van der Sangen

Keldonk:  Wilco van der Sangen en Joyce Rooth

  Ryan, Jesse

Beek en Donk: Jorita en Rick Janssen – van der Sangen

  Jamie, Dion

echtgenote van

Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Mariet van der Sangen – van Zeeland

Toon van der Sangen

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 31 mei om 19.45 uur in de H. Antonius van 
Paduakerk, Morgenstraat 57 te Keldonk. De uitvaartdienst is zaterdag 1 juni om 10.30 
uur in eerdergenoemde kerk. Aansluitend zal ons mam te ruste gelegd worden op de 
naastgelegen parochiebegraafplaats. 

Ons mam is bij ons pap op de Beverstraat. Na de avondwake is er tot 22.00 uur 
gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen. 

In plaats van bloemen wilde ons mam liever een donatie voor de Calama-Groep, 
missiewerk van ome Wim. De collectebussen hiervoor staan achter in de kerk bij de 
condoleanceboeken.

Indien u zich betrokken voelt, bent u welkom.
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“Dit was één van mijn mooiste beeldjes”

Nieuwe Laarbeekse fi etsroute ‘Terras naar Terras’

Sobere, maar sluitende kadernota 

Beek en Donk - Martien 
Verbakel hing vorige week in 
een zelfgemaakt kastje zijn 
waardevolle Maria-beeldje op aan 
een boom schuin voor zijn huis. 
De volgende ochtend was het al 
gestolen. “Het gaat niet om wat 
het beeldje kost; het beeldje heeft 
emotionele waarde”, vertelt de 
gedupeerde. 
 
Martien woont aan het kanaal bij 
de Zuid-Willemsvaart in Donk. 
Twaalf jaar lang had hij aan een 
boom voor zijn huis een Maria-
beeldje hangen. Totdat de boom 
gekapt moest worden in verband 
met de bouw van de sluis. Bijna 
vijf jaar lang lag het beeldje bij 
Martien in huis. Tot de gemeente 
kortgeleden schuin voor zijn huis 
een bankje bij een boom plaatste. 
Martien: “Dat is een heel mooie 
plek geworden. Samen moeten we 
Laarbeek mooi maken en daarom 
dacht ik ‘daar kan het beeldje weer 
komen te hangen, dat maakt het 
nog mooier’. Daarnaast zeiden 

mensen toentertijd het beeldje er 
hing ook altijd dat het zo mooi 
was. Daarom besloot ik na de 
komst van het bankje om het 
beeldje op te knappen en er weer 
een mooi kastje voor te maken. 
Daar ben ik best even mee bezig 
geweest. Toen alles klaar was, hing 
ik het vorige week heel stevig vast 
aan de boom.”

De pret mocht niet lang duren. 
Martien keek ’s avonds uit zijn 
slaapkamerraam en besloot om 
de volgende ochtend het beeldje 
iets te draaien. Dat zou mooier 
zijn geweest. Maar toen Martien 
’s ochtends om 06.30 uur door 
het raam keek, schrok hij enorm. 
Het beeldje was weg. “Ik ben er 
meteen naartoe gelopen. Alles 
was weg. Ik heb gezocht en 
gezocht, maar het was nergens 
te vinden. Een buurman van me 
vond even later een gedeelte van 
het kastje. Je zag gewoon dat 
het kapotgeslagen was. Ik denk 
dat de rest van het kastje in het 

kanaal ligt.” Terwijl Martien buiten 
voor de desbetreffende boom zijn 
verhaal vertelt, kijkt hij nog steeds 
rond. Zichtbaar geraakt en met 
de hoop om het stiekem ineens te 
vinden, kijkt hij om zich heen.

Hij baalt dan ook enorm van deze 
brutale daad. “Het beeld heeft 
emotionele waarde voor me. Ik 
heb een emotionele herinnering 
aan een Maria-beeld, sindsdien 
verzamel ik ze ook. Dit was toch 
wel de mooiste uit mijn collectie. 
Ik kocht hem zo’n twintig 
jaar geleden, toen ik met De 
Zonnebloem op bedevaart was 
in Kevelaer. Ik hoop echt dat het 
beeldje terugkomt.”

Heeft u iets gezien tijdens deze 
nacht (donderdag 16 op vrijdag 
17 mei) of weet u meer over 
waar dit beeldje is? Geef dit dan 
door aan de redactie. Dit kan via 
redactie@demooilaarbeekkrant.nl 
of telefonisch via 0492-832182. 

Laarbeek – Een betere dag 
dan afgelopen maandag had 
Koninklijke Horeca Laarbeek 
niet kunnen wensen. Het 
kersverse bestuur presenteerde 
op deze zonnige dag hun nieuwe 
fietsroutekaart door Laarbeek: 
‘Terras naar Terras’, welke door de 
deelnemende horecabedrijven per 
Solex werd afgelegd. 

Het initiatief ontstond in het 
gloednieuwe horecabestuur van 
Koninklijke Horeca Laarbeek. 
Voorzitter Jelle de Jongh, secretaris 
Tim van Zundert en penningmeester 
Jos Vogels vormen sinds januari 
het nieuwe kopstuk en één van 
hun eerste initiatieven was het 
lanceren van een fietsroutekaart. 
Jos Vogels peilde alle aangesloten 
horecaondernemingen en wist 
uiteindelijk vijftien zaken te 
vinden, welke zeer enthousiast 
waren en mee wilden werken aan 
een nieuwe Laarbeekse fietsroute.

Het idee is pas geboren in maart, 
maar 2,5 maand later was het al 
gerealiseerd.  Jos Vogels maakte 
zich hier hard voor. “Ik beloofde de 
horecaondernemers dat de kaart er 
voor eind mei zou zijn. Ik heb alles 

op alles gezet en het is gelukt. We 
hebben een heel mooie, nieuwe 
fietskaart met drie verschillende 
routes erop.” De deelnemende 
bedrijven betaalden mee aan de 
kaart, zodat het kosteloos aan 
fietsers aangeboden kan worden. 

Maandag kwamen de aangesloten 
bedrijven bij Landgoed d’n 
Heikant samen - Jos Vogels runt 
samen met zijn vrouw Rita deze 
zaak. Na de presentatie van de 
kaart, stapten de ondernemers 
op de Solex om de tocht te gaan 
rijden. Na terugkomst namen zij 
ieder routekaarten mee naar huis, 

zodat deze vanaf deze week in de 
horecazaken te verkrijgen zijn. 

‘Terras naar Terras’ komt langs alle 
aangesloten horecaondernemers. 
Daarnaast zijn er nog zes 
adverteerders, zoals fietsenzaken, 
welke de route ook passeert. De 
fietskaart is gratis verkrijgbaar bij 
alle deelnemende zaken en kan 
per fiets of Solex afgelegd worden. 
Starten kan op elk punt in de route. 

Alle informatie over de nieuwe 
Laarbeekse fietsroute is te vinden 
op www.terrasnaarterras.nl.

Laarbeek -  De Kadernota 2014 is 
door de bezuinigingen van het Rijk 
sober, maar sluitend, zonder extra 
bezuinigingen. Burgers zullen weinig 
merken van de bezuinigingen en de 
gemeente Laarbeek kan gewoon door 
blijven gaan waar zij mee bezig zijn.

De Kadernota is een overzicht  van 
de uitgaven van de komende vier 
jaar. Wethouder Hans Vereijken: 
“Ik denk dat het al heel goed is dat 
wij door kunnen gaan met hetgene 
waar wij mee bezig zijn. In de goede 
economische jaren zijn wij zuinig 
geweest op onze uitgaven. We hebben 
toen flinke reserves opgebouwd. Daar 
halen wij nu ons voordeel uit. In de 
crisistijd hebben we goedkoop fors 
kunnen investeren en het geld is dan 
‘goedkoop’, allemaal zaken waardoor 
we het nu financieel op orde hebben.”

De Kadernota stelt dat er geen geld 
is voor structureel nieuw beleid, maar 
dat betekent niet dat er niets nieuws 
komt. “Wij zijn juist nu volop aan 
het bouwen. Dit zijn dingen die we 

jaren geleden al gepland hebben. 
Alle voorzieningenclusters zijn al 
financieel ingeraamd, alleen valt dit 
niet onder ‘nieuw beleid’. Daarnaast 
zal er in geen één gemeente nu ruimte 
zijn voor nieuw structureel beleid, 
vanwege de bezuinigingen”, aldus 
Vereijken.

De gemeente Laarbeek heeft in zijn 
pot Algemene Reserves ongeveer 
50 miljoen euro zitten. Vorig jaar 
hield de gemeente 8 ton over op de 
jaarrekening. Deze komt ook in de 
Algemene Reserves terecht.

De gemeente kijkt continue naar de 
toekomst. “2014 is sluitend, maar 
de komende jaren moeten wij ook 
sluitend hebben. We willen elk jaar 
een positief saldo. Om dit voor elkaar 
te krijgen, moet de gemeente elk jaar 
drie ton gaan bezuinigen. Hoe zij dit 
precies vorm gaan geven, is nog niet 
duidelijk, maar volgens Vereijken gaan 
de Laarbeekse inwoners hier weinig 
van merken. 

Het nieuwe bestuur van KHL. Vlnr Christa Migchels, Jos Vogels, 
Tim van Zundert, Rita Vogels, Martijn van Hoek, Jelle de Jongh

Tentoonstelling Wilhelminakanaal 
Lieshout – Op zondag 2 juni vindt 
er een tentoonstelling plaats 
over het Wilhelminakanaal. 
Bouwtekeningen en foto’s van het 
kanaalgedeelte van Aarle-Rixtel tot 
net voorbij Son zijn te bezichtigen 
tijdens deze expositie, welke 
plaatsvindt in de Helana-Hoeve 
aan Sluisweg 1 in Lieshout. De 
tentoonstelling kan bezocht worden 
van 11:00 tot  15:00 uur en de 
toegang is gratis. 

Tijdens de tentoonstelling kunnen 
mensen die ingetekend hebben op 
het boek ‘Wilhelminakanaal, feiten 
en herinneringen’ door Jos Bekx hun 
boek afhalen. Zij worden verzocht de 
uitgeknipte bon mee te brengen. Op 
deze zondag is het boek ook te koop 
voor €19,50. Na de tentoonstelling 
kunt u ook nog in het bezit komen 
van het boek. Bij Drogisterij Dio in 
de Dorpsstraat in Lieshout en bij de 
Concurrent aan de Heuvel, tevens in 
Lieshout, zijn de boeken verkrijgbaar 
voor hetzelfde geld. 

Open dag Radio Kontakt
Beek en Donk – Radio Kontakt zet op 
zondag 2 juni haar deuren open. Tussen 
11.00 en 17.00 uur is iedereen van harte 
welkom om een kijkje achter de schermen 
nemen bij de lokale radiozender.

Tijdens deze dag kunnen bezoekers zien 
hoe live-uitzendingen worden gemaakt, 
hoe TekstTV wordt opgemaakt, hoe het 
werkt met (ingekomen) nieuwsberichten, 
hoe reportages geplakt en geknipt 
worden en nog veel meer. Kortom: alle 

facetten van het radio-maken komen 
voorbij.

De entree voor deze dag is gratis en ook 
aan een hapje en drankje is gedacht. 
Radio Kontakt is te vinden aan de 
Otterweg 25 in Beek en Donk. Vanwege 
bouw- en verbouwingswerkzaamheden 
kunnen bezoekers niet naast de studio 
hun auto neerzetten. Parkeren kan aan 
de Otterweg. De studio is te bereiken via 
de loopplanken. 

Dorpsraad Lieshout start Repair Café
Lieshout - Wat doe je met een 
broodrooster die het niet meer 
doet? Met een fiets waarvan het 
wiel aanloopt? Of met een trui waar 
mottengaatjes inzitten? Weggooien? 
Mooi niet.  De Dorpsraad van Lieshout 
houdt woensdag 19 juni het allereerste 
Repair Café van Lieshout.

Op deze woensdag staan diverse 
vaklieden klaar, waaronder een 
elektricien, naaister, fietsenmaker, 
houtbewerker en iemand voor 
huishoudelijke elektrische apparaten. 
Bij allerlei mogelijke reparaties zullen zij 
gratis helpen. Er zijn ook gereedschap 
en materialen aanwezig. Wil je iets 
laten repareren? Neem dit mee naar 
het Repair Café. Alles wat het niet 
meer doet is welkom en maakt kans 

op geslaagde reparatie. De vaklui in 
het Repair Café weten bijna altijd raad. 
De Dorpsraad wil door repareren het 
verkleinen van de afvalberg promoten. 
Het Repair Café is ook bedoeld om 
buurbewoners op een nieuwe manier  
met elkaar in contact te brengen. 
Het concept Repair Café is ontstaan 
in Amsterdam, waar de Stichting 
Repair Café sinds 2010 op regelmatige 
basis repareer-bijeenkomsten houdt. 
Sinds januari 2011 biedt de Stichting 
daarnaast ondersteuning aan lokale 
groepen in heel Nederland die zelf hun 
eigen Repair Café willen beginnen. De 
Stichting ondersteunt ook het Repair 
Café in Lieshout. Het Repair Café 
wordt gehouden in het Dorpshuis aan 
de Grotenhof 2, tussen 13:30 en 16:00 
uur.

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



Donderdag 30 mei 20134 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
mevrouw Tineke van Hout, 
logopediste in Beek en Donk, 
maar in Lieshout vooral bekend 
als de vrouw van burgemeester 
Piet van Hout.

“Meneer, mag Ineke (gefingeerde 
naam) even meekomen?” Deze 
vraag werd elke week diverse 
keren gesteld op één van de 
basisscholen in Beek en Donk. 
Ineke mocht namelijk even mee 
met de spraakjuffrouw. Mevrouw 
van Hout, die altijd met haar 
opvallende gele mini naar school 
kwam, was hier gewoon een 
logopediste. Heel veel kinderen 
wisten niet dat deze zelfde 
mevrouw in Lieshout een heel 
ander aanzien had. Ze was namelijk 
de vrouw van de burgemeester 
van Lieshout, Piet van Hout. Ze 
was dan ook erg blij in Beek en 
Donk aan de slag te kunnen in een 
beroep, waarvoor ze geleerd had 
en waarin ze gewaardeerd werd 
als logopediste. “Daar vond ik mijn 
eigenwaarde.”

In 1968 kwam Tineke als de vrouw 
van een ambtenaar uit Oss naar 
Lieshout. Een ambtswoning, zoals 
in Beek en Donk was er niet. Na 
verloop van tijd kwam er toch een 
ambtswoning aan ’t Lam Eindje. 
“Je weet wel, aan de Dorpsstraat.” 
In 1997 werd Piet ontslagen als 
burgemeester van Lieshout, want 
het dorp ging op in de gemeente 
Laarbeek.  De ambtswoning moest 
worden verlaten en het paar 
betrok vervolgens een woning aan 
de Postelstraat. 
Tineke was 25 jaar bestuurslid bij 
de ‘De Zonnebloem’ , waarvan 

12,5 jaar voorzitter. Vanuit 
haar belangstelling voor het 
dialect als de voedingsbodem 
voor de moedertaal werd 
Tineke gevraagd als bestuurslid 
van de stichting Brabants 
Dialectenfestival Lieshout. 
Dit is een initiatief mede 
van haar man. In juni 2012 
kreeg ze bij haar afscheid de 
vrijwilligerspenning van de 
gemeente Laarbeek. Op het 
moment is ze nog bestuurslid 
van de KBO en maakt ze deel uit 
van de WMO-raad. Daarnaast 
is Tineke promotor van het 
Openluchttheater in Mariahout  en 
werkt ze als ochtendvrijwilligster 
in Franciscushof.  Voor al deze 
activiteiten kreeg Tineke in 2003 
een koninklijk lintje. Daarnaast 
is ze moeder van vier kinderen. 
Ook is ze grote trots van zeven 
kleinkinderen, waarvoor ze een 
deel van haar tijd oppasoma is.

Begin jaren 1980 werd ’t Hof 
van Liessent opgericht. In de 
werkgroep dialecten is Tineke 
bezig met het bewaren van het 

dialect van Lieshout. Er komt 
een placemat tevoorschijn  met 
Liessentse woorden als ‘mutserd’, 
‘houwmauw’  en ‘petazzi’. Dit 
was een van de succesartikelen die 
verkocht werden door  ’t Hof van 
Liessent en die nog regelmatig in 
Lieshoutse  gezinnen zorg dragen 
voor het schoonhouden van de 
eettafel. 

“Zouwe, di war ut dan, lekker mi 
un tas koffie auwehoeren ovver 
vruger, mar minne lozzie zee dé 
we dur nou de ploanke op moete 
gooie!”

Rob Geus: “Hier word ik vrolijk van!”

Caravancontrole Laarbeek door VVN

Uitslag loterij kunstroute

Aarle-Rixtel – “Hier word 
ik vrolijk van”, dat was de 
uitspraak die Rob Geus, bekend 
van televisieprogramma ‘De 
Smaakpolitie’, deed na zijn bezoek 
aan Snackpoint Le Patat in Aarle-
Rixtel. Afgelopen vrijdag bezocht 
de keurmeester deze cafetaria. 

“Het leek een arrogante vent, 
maar die arrogantie verdween snel 
toen Rob eenmaal binnen was. Het 
is een heel aardige man”, aldus 
Bart Krause, mede-eigenaar van 
Le Patat. Samen met zijn vrouw 
Suus Krause en zijn schoonmoeder 
Jolanda Relou runt hij deze tent. 

Het bezoek van Nederlands 
bekendste keurmeester kwam 
niet als een verrassing. “Wij zijn 
aangesloten bij Snackpoint. Dat 
is een organisatie van cafetaria’s, 
waarvoor je gevraagd moet 
worden. Rob gaat al deze 85 
aangesloten vestigingen af. Het 
komt waarschijnlijk ook niet op 
televisie. En dat zou trouwens 
ook geen leuke televisie zijn, want 
sensatie was hier ver te zoeken.”

Dat er geen smakelijke televisie 
viel te maken, kwam volgens Bart 
omdat alles in orde was. “Rob 
kwam binnen, trok zijn witte jas 
aan en ging aan de slag. Hij is 
erg kritisch. Dat is ook goed. We 
kregen een paar bruikbare tips van 
hem, maar daarnaast vooral veel 
complimenten. ‘Als alle zaken er 
zo uitzagen als deze, dan zat ik 
zonder werk’, zei hij bijvoorbeeld.” 

De welbekende ‘Smaakpolitie-
sticker’ krijgt Le Patat niet, omdat 
het bezoek van Rob geen onderdeel  
was van het televisieprogramma 
‘De Smaakpolitie’. Wel ontvangt 
Le Patat een certificaat voor goede 
hygiëne. 

Bart, Suus en Jolanda blikken 
terug op een heel leuke ervaring. 
“Ondanks dat we vrijdag wisten 
dat hij zou komen, was het 
toch wel een beetje spannend. 
We hadden niets anders in de 
cafetaria gemaakt of gedaan als 
normaal. Je bent benieuwd wat 
hij gaat zeggen. Gelukkig was hij 
heel positief. Wij zijn een mooie 
ervaring rijker.”

De VVN (Veilig Verkeer Nederland) 
afdeling Lieshout/Mariahout 
houdt op woensdagavond 5 en 
zaterdag 8 juni een controle van 
caravans en reiswagens. Hier 
kunnen inwoners van Laarbeek 
gebruik van maken.

De controle, die in samenwerking 
met de brandweer uit Laarbeek 
plaatsvindt, wordt uitgevoerd bij 
garage Bitech op de Stater 38  in 
Lieshout.  Bij de controle zal vooral 
aandacht worden besteed aan 
de wiellagers, banden, onderstel, 
remmen en verlichting. Daarnaast 

besteed de brandweer ook veel 
aandacht aan de deugdelijkheid 
van de eventueel aanwezige 
gasvoorziening. De kosten voor 
deze controle bedragen €5,-. 
Hierbij is een kopje koffie of thee 
inbegrepen. Dit bedrag dient 
vooraf te worden overgemaakt 
op rekeningnr. 1289 31.302 t.n.v. 
VVN Lieshout/Mariahout. Voor 
het maken van een afspraak kunt u 
dagelijks (ma. t/m za) tussen 08.00 
en 18.00 uur contact opnemen 
met Dhr. v/d Biggelaar van garage 
Bitech tel. 0499-421537.

Beek en Donk - Na een succesvolle kunstroute vond als afsluiting bij 
kunstenares Thea Blok de trekking plaats van de loterij, die zij als een 
extra element had toegevoegd tijdens de kunstroute. Het keramische 
beeld ‘Japanse vrouw’ werd gewonnen door de familie Thissen uit 
Hapert. Zij waren enorm verrast en blij met het winnen van dit prachtige 
beeld.

De drie Laarbeekse harmonieën op bezoek bij Koningspaar

De heropening van het 
Openluchttheater Mariahout 
in de zomer van vorig jaar 
werd opgeluisterd door de drie 
Laarbeekse harmonieën: de 
Koninklijke harmonie O&U van 
Beek en Donk; Harmonie De 
Goede Hoop uit Aarle-Rixtel en 
Harmonie Sint Caecilia  Lieshout. 
De harmonieën speelden niet 
apart, maar waren voor deze 
gelegenheid samengevoegd tot 
één groot Laarbeeks blaasorkest 
van 150 muzikanten. Heel uniek. 

Daarbij was aanwezig de 
commissaris van de koningin 
(thans de commissaris van de 
koning) Dhr. Wim van de Donk, 
die het prachtig gerenoveerde 
theater opende. Hij was zeer 
onder de indruk van dit mooie 
en bijna professionele optreden 
van de harmonieën, en met 
hem burgemeester Hans Ubachs 
van Laarbeek. De commissaris 
noemde de drie harmonieën in zijn 

dankwoord “Het ander Brabants 
Orkest”. “En bij gelegenheid nodig 
ik jullie uit voor een optreden in 
Den Bosch”, aldus de commissaris. 
Hij heeft woord gehouden, al is 
hij daartoe aangespoord door 
burgemeester Ubachs. 

Koning Willem Alexander en 
Koningin Maxima bezoeken op 
12 juni Limburg en Brabant. Het 
bezoek eindigt in Den Bosch 
met een slotapotheose op het 
hoofdpodium: het optreden van 
Guus Meeuwis begeleid door 
de drie Laarbeekse harmonieën 
en de Koninklijke harmonie ’s 
Hertogenbosch. De vijf grote 
Brabantse steden presenteren 
zich ook aan het Koningspaar 
met zang, dans, sport en spel. 
‘Het Ander Brabants Orkest’ 
geeft in het voorprogramma nog 
een concert op de Parade, een 
concert door 150 muzikanten. 
De muzikanten marcheren na het 
concert richting markt waar dan de 

slotmanifestatie plaatsvindt. 

Op 22 mei kregen de 
nietsvermoedende harmonieën, 
tijdens de persconferentie op 
het provinciehuis in Den Bosch, 
een onderscheiding uitgereikt. 
De ‘oranje strik’, ook wel oranje 
lint genoemd, waarmee een blijk 
van waardering wordt uitgedrukt 
jegens personen of culturele 
instellingen. Een officiële erkenning 
jegens hen die zich dienstbaar 
maken of hebben gemaakt bij de 
inhuldiging, de troonswisseling 
of de daarop volgende eerste 
bezoeken van het Koningspaar 
aan de provincies. Namens het 
Nationaal comité inhuldiging werd 
de onderscheiding afgegeven. Als 
dat geen stimulans voor de drie 
harmonieën is! De harmonieën 
willen het Koningspaar en het 
publiek niet teleurstellen en 
zichzelf een mooie dag bezorgen. 
Zij verheugen zich zeer op 12 juni. 
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Piet van Thielplein

Friesche Markt

Laarbeekse kampioenschappen Fierljeppen

-  Gratis rondrit met Fun Trikes voor kinderen

-         Profvoetballer Theo Lucius deelt gratis voetballen uit 
 tussen 12.30 en 13.30 uur

-           Live uitzending en verslag �erljeppen door Radio Kontakt

-           Groot terras in samenwerking met Grand Café Stout

-           Live muziek door diverse bands

-           Show van getunede auto’s

-           Optreden Dansstudio Dana

-           Gasterij Bijzonder Smakelijk presenteert Friese hapjes.

-           Bungee trampoline en andere kinderattracties

-  Kindermarkt

-  Diverse kramen

De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

van poelier Marjos uit Stiphout
malse kipbouten

van slager Gerry Hagelaar uit Helmond
varkenshalscreb

€ 5,00

van poelier Marjos uit Stiphout
malse kipbouten

€ 5,00

van slager Gerry Hagelaar uit Helmond
varkenshalscreb

€ 5,00
4 stuks 500 gram Nu extra

scherp!€ 4,25
€ 3,99

van boer Harrie Goesten
sinaasappelen

€ 1,98
2 kilo

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

van Zuivelhoeve uit Twekkelo

jonge kaas                kilo 7,50
jong belegen                kilo 7,99
belegen kaas                kilo 8,98

€ 5,00€ 5,00€ 5,00
ALTĲD

ALTĲD

ALTĲD

ALTĲD

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Blauwe Bessen   per doos 1.49
Chiquita Bananen per kilo1.25

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Bami/Nasi groenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79

Beek en Donkenaar Peter Bussers heeft grootse plannen met zijn website www.livescorezuidii.nl

Beek en Donks concept groeit uit tot regionaal succes
Eerste Kindcentrum van Laarbeek 
opent haar deuren

Voorbespreking Algemeen Belang 
Laarbeek 

Beek en Donk - Het Brabants 
Dagblad dat op zondagavond 
opbelt met een inhoudelijke 
voetbalvraag of de spits van een 
van de vele voetbalverenigingen 
die even wil melden dat het toch 
écht hij was die de goal maakte 
en niet zijn medespeler. Het zijn 
voor de meeste mensen geen 
alledaagse dingen, maar voor 
Peter Bussers zijn de telefoontjes 
inmiddels normaal.

Toen Sparta’25 in het jaar 
2010/2011 uitkwam in de 1e 
klasse, begon Peter met de 
website Livescore Zuid II. Alle 
scores van deze klasse werden live 
bijgehouden. Aan het einde van 
het seizoen degradeerden twee 
ploegen. Zij schotelden Peter de 
vraag voor om Livescore ook in 
hun nieuwe (2e) klasse bij te gaan 
houden. Peter: “Ik besloot om 
alle verenigingen te gaan mailen 
in het district van Zuid 2. Ik bleef 
maar mailen en volhouden om ze 
te overtuigen. Uiteindelijk leverde 
dat 70 tot 80 verenigingen op die 
mee wilden doen!”

Inmiddels is de website een begrip 
bij alle verenigingen die vallen 
onder het district Zuid 2. Peter: 
“Op zondag ben ik bezig van ’s 
ochtends half 10 tot ’s avonds 11 
uur. Alles werkt met sms’jes en 
whatsapp berichten. Tijdens een 
drukke wedstrijddag komen er 
ongeveer 300 berichten binnen. 
Deze verwerk ik dan snel op de 
website. Na de wedstrijden pak ik 
een pilsje in de kantine. Voorheen 
kwam ik uit de kantine gevallen, 
nu kom ik nuchter thuis.”

LivescoreZuid II kent 
een enorme groei. Zo 
zijn er al meer dan vijf 
miljoen ‘pageviews’. 
Gemiddeld trekt 
de site bijna 1.400 
bezoekers per dag. 
Op 21 april 2013 
had de site zelfs bijna 
120.000 pageviews. 
Om deze groei kracht 
bij te zetten, gaat Peter 
een samenwerking 
aan met de site www.
indewandelgangen.
com welke gerund 
wordt door 3 jongens 
uit Roermond. De site 
Livescore Zuid II wordt 
hierin geïntegreerd. 
Op wedstrijddagen 
schakelt de site 
automatisch over op 
Livescore Zuid II.

Peter: “Ik ben heel 
erg trots op wat 
er nu is gebeurd. 
Verenigingen hoeven 
elkaar niet meer 
te bellen voor de 
tussenstanden. Mensen staan 
langs de lijn met hun telefoon en 
er is volop waardering aanwezig. 
Ook de samenwerking met de 
verenigingen is prettig.” Naast de 
livescores houdt Peter ook allerlei 
andere zaken bij waaronder de 
(periode)standen, het programma, 
de topscorerslijst en het nieuws 
omtrent verenigingen. 

Peter gaat volgend seizoen 
samen met zijn nieuwe partners 
uit Roermond tevens een 
samenwerking aan met TV 

Limburg. “Het is een soort 
promotie van het amateurvoetbal. 
Alles moet nog uitgewerkt worden, 
maar er zitten leuke ideeën tussen. 
Zo willen we onder andere de 
livescore door het beeld heen laten 
lopen op de televisie.” 
Volgend seizoen gaat Peter van 
nog meer clubs de standen live 
bijhouden. En de toekomst? Peter 
heeft grote plannen: “Die gaan 
verder dan Zuid II”. De uitzending 
van Peter bij TV Limburg is terug 
te zien op de site van Peter. www.
livescorezuidii.nl. 

Beek en Donk - Het stof is 
neergedwarreld, de kwasten 
schoongemaakt en de steigers 
afgebroken. De kinderen en 
medewerkers van Kindcentrum 
De Raagten zijn al aardig gewend 
aan hun nieuwe gebouw aan de 
Otterweg, dat zich kenmerkt door 
duurzaamheid met innovatieve 
klimaatbeheersing en een isolerend 
sedemdak. 

Op vrijdag 31 mei van 18.00 tot 
21.00 uur zetten zij met trots 
de deuren wagenwijd open 
voor iedereen die het nieuwe 

Kindcentrum wil bewonderen. 
Bezoekers kunnen dan met eigen 
ogen zien dat basisschool De 
Raagten, Spring Kinderopvang en 
Fides tussenschoolse opvang zich 
letterlijk onder één modern dak 
bevinden. Vanaf nu kunnen kinderen 
van 0 tot en met 13 jaar vóór, tijdens 
en na school op één locatie terecht 
en letterlijk op en neer wandelen 
tussen de verschillende organisaties. 
Zij werken aan en gezamenlijk 
visie en een doorgaande lijn in 
ontwikkeling en opvoeding van 
kinderen. Zo versterken onderwijs 
en opvang elkaar. 

Politieke groepering Algemeen 
Belang Laarbeek houdt op 
maandag 3 juni haar vooroverleg. 
Iedereen is van harte welkom.

Op de agenda staat de 
voorbespreking voor de komende 

Commissie-vergaderingen. De 
voorbespreking vindt plaats om 
20.00 uur in de ruimte van de 
voormalige videotheek aan de 
Kapelstraat 34 in Beek en Donk, 
tegenover de kerk. Zie: 
www.abllaarbeek.nl. 

Actie Geldig van 27 mei  t/m 1 juni

2
Twisters
Blijft als gesneden stokbrood 
aanzienlijk langer mals dan 

normaal stokbrood. 

Flappen
Proef al onze heerlijke smaken 

in een krokant jasje. Appel, 
Abrikozen, Kersen en Pruimen

Van € 3,80 
voor € 2,99

4 + 1 
Gratis

Buitengenieten

Breek
Brood

Heerlijk en gezellig brood 
voor allemaal bij borrel, 

gourmet en BBQ. 
Van € 2,95 

voor € 2,36
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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 14.00-15.00 en 
18.30-20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eind-
hoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 13.30-15.00 en 
18.30-20.00 uur

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

Openingstijden Rabobank
Kantoor Aarle-Rixtel
Dorpsstraat 10
Dagelijks van 13.30 tot 17.00 uur

Kantoor Beek en Donk
Koppelstraat 91
Dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur 
en vrijdag tot 19.00 uur

Kantoor Lieshout
Heuvel 10
Dagelijks van 09.00 tot 12.30 uur

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar redactie@de-
mooilaarbeekkrant.nl onder vermelding van “Oogcontact”. Inlev-

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Medium

2 4 6

2 4 3 8

1 7

8 3 7

6 7 2 9

5 6 1

8 7

9 3 4 5

6 9 4

Puzzle #147695

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

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

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

De Bitterbal

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Marcel van der Zanden
uit Mariahout                         
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1 Bep van Zeeland

2 Esther Gevers

3 Joke Hagelaars

uit Mariahout                         
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1 Bep van Zeeland

2 Esther Gevers

3 Joke Hagelaars

Oplossing vorige week:
Shoeby Fashion

C.R. van den Hoogenhoff uit Beek en Donk kan tot 30 mei zijn prijs ophalen bij 
de Plus van Balkom

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Maak 1 teen knoflook en ui schoon en hak fijn. Maak de paprika’s schoon 
en snijd ze in kleine blokjes. Fruit de ui aan in een hoge pan, voeg daarna de 
knoflook en de paprikastukjes toe. Laat alles ± 5 min smoren in de pan. De 
tomaten uit blik fijn snijden en toevoegen samen met de groentebouillon. 
Laat alles zachtjes 15 min doorkoken. De gamba’s pellen het andere 
knoflookteentje heel fijn snipperen. Meng de gamba’s met de knoflook een 
scheutje olijfolie en peper en zout en laat marineren. Haal de soep van het 
vuur en pureer de soep goed met een staafmixer. Breng op smaak met peper 
en zout, suiker, evt. een beetje chilipoeder. Voeg op het laatst de koude 
boter en een scheut cognac toe en schuim de soep op met de staafmixer. 
Bak ondertussen de gamba’s in een andere pan, en verdeel de soep over ( 
water) glazen. Prik met de prikker de gamba’s uit de pan en verdeel ze naar 
het midden van de prikker. Leg als laatste de prikker op het glas met de 
gamba’s in het midden.

1 ui
2 teen knoflook
3 paprika’s geel 
5 dl groentebouillon (blokje)
200 gr tomaten uit blik
Scheutje cognac

Peper en zout
Suiker
Evt. chilipoeder
3 el koude roomboter
8 st gamba’s 16/20
Houten spiesjes

Recept van de week

Glaasje met paprikasoep en een garnalenspiesje  4 personen

www.kookcentrumbrabant.nl

Kruiswoordpuzzel

WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Wat doen dag jesmensen als ze hun dag niet hebben? 

Maria hou(d)t van iedereen

Weerbericht komend weekend
Vrijdag
Min. temperatuur        10°
Max. temperatuur       20°
Neerslag               2,5 mm

Zaterdag
Min. temperatuur         9°
Max. temperatuur        8°
Neerslag                 0 mm

Zondag
Min. temperatuur          6°
Max. temperatuur       18°
Neerslag                  0 mm
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Dialect sterft uit, maar algemeen Nederlands wordt kleurrijker

Leerzaam politiek café over duurzaam ondernemen

Buurtorkest Röllik Goewd zoekt trompettist en 
slagwerker

Aarle-Rixtel – Gezellig druk was 
het bij van Bracht, het café waar 
Wim Daniëls donderdagavond 
een bevlogen lezing hield over 
het dialect. Een televisieploeg van 
de NTR maakte opnamen voor 
het programma ‘NTR Academie’. 
Deze programmareeks wordt in de 
maand juli dagelijks uitgezonden 
tussen 19.25 en 20.00 uur op 
Nederland 2.

“Tjeu, we hebben ’n telefoon 
die nie uit gi.” Dit was het 
enige probleem dat de 
programmamakers van de NTR 
tegenkwamen tijdens de instructie 
die het publiek kreeg, voordat  de 
lezing begon. Gedurende de lezing 
struikelde  er niemand over de 
camerastellage  en lukte het de 
meeste aanwezigen vrij goed om 
niet naar de camera’s te kijken. De 
opdracht was namelijk om net te 
doen alsof er niet gefilmd werd.

Wim Daniëls heette het 
overwegende Aarlese publiek 
op zijn Wims welkom met vele 
persoonlijke begroetingen in het 
Aarlese dialect. Daarna schakelde 
hij, voor betere verstaanbaarheid 
op de Nederlandse televisie, over 
op het algemeen Nederlands. Wim 
gebruikte bewust niet de term 
algemeen beschaafd Nederlands, 
omdat deze term zou kunnen 
suggereren dat het dialect niet 
beschaafd zou zijn. 

Wim, zelf eentalig opgevoed 
in het Aarlese dialect, raakte 
geïnteresseerd  in taal door 
woorden als ‘ertschallen’, ‘söppe’, 
‘kwak erpel’ en ‘ollieklonje’. De 
Neerlandicus heeft een grote 
voorliefde voor het dialect, omdat  
het dialect veel kleurrijker en 
gevarieerder is dan het algemeen 
Nederlands. “Zo kun je de lange ‘ij’ 
ook uitspreken als ‘ie’ van ‘kieken’ 
en ‘ai’ van ‘hai’.”

De inmiddels bekende Nederlander 
stelt dat over 40 à 50 jaar het 
dialect helemaal verdwenen is 
door het wegvallen van grenzen. 
Jongeren trekken gemakkelijker 
weg uit hun eigen dorp of gaan 
samenwonen met een partner 
uit een andere regio. Ook leeft 

volgens hem het  idee dat je door 
dialect te spreken, het niet ver 
schopt op de maatschappelijke 
ladder. Weinig kinderen spreken 
nog dialect.

Gelukkig krijgt het algemeen 
Nederlands door het wegvallen 
van het dialect meer kleur en 
variatie. Zo staat het woord 
‘houdoe’ al in de Dikke van Dalen.

Na enkele vragen beantwoord te 
hebben, sloot Wim de leerzame 
en sfeervolle avond af met wijze 
woorden:  “Blijf het dialect 
gebruiken, zolang  het er is . Je 
verlengt daardoor het leven van 
het dialect iets.”

Aarle – Rixtel – De Werkgroep hield 
donderdag 23 mei een politiek café 
over duurzaam ondernemen. Oud-
burgemeester Hans Gilissen leidde 
de avond. Vele mensen kwamen 
naar Zaal van Bracht om de leerzame 
avond bij te wonen.

Wat betekent en is duurzaamheid bij 
ondernemers? Een modewoord dat 
mee gaat met de tijd? Of verantwoord 
ondernemen? Het zijn slechts een 
paar vragen waarover donderdag 
gepraat werd. Vier ondernemers 
van verschillende bedrijven kwamen 
tijdens deze avond uitleggen wat 
duurzaamheid in hun bedrijf betekent.

Gespreksleider Hans Gilissen vindt 
duurzaamheid een belangrijk 
onderwerp. “Ik ben er niet zozeer als 
burgemeester – hij is nu burgemeester 
van Venray – mee bezig, maar meer als 
burger van Nederland. Het is je plicht 
vandaag de dag om bewust te zijn van 
hoe producten worden gemaakt en 
welke nadelen de productieprocessen 
met zich meebrengen. Zowel de 
ondernemer als de consument dient 
de wereld leefbaar te houden, daar 
moeten we alert op zijn.”

Duurzame producten zijn over het 
algemeen een stuk duurder dan 
andere producten. Willen mensen dit 
wel? Hans: “Ja, dat klopt. Maar om 
het daarom niet te kopen, is ook niet 
goed. Duurzaam is duur, maar kan 

goedkoper worden als iedereen eraan 
meedoet.”

Alle aspecten van duurzaamheid 
kwamen gedurende de avond 
voorbij. Zo ook het verschil van 
duurzaamheid tussen de kleine en de 
grote ondernemer. Ton Sonneveldt: 
“Natuurlijk zijn er verschillen, maar 
er zijn vooral veel overeenkomsten. 
Kleine ondernemers lopen tegen 
dezelfde dingen aan als grote 
ondernemers en zijn er ook op dezelfde 
manier mee bezig.” Naast dat Ton 
voorzitter van GOOL (Gezamenlijke 
Ondernemers Organisaties Laarbeek) 
is, komt hij ook voor zichzelf en een 
beetje vanuit de politiek. 

“Dit is een belangrijke avond 
voor ondernemers”, aldus Ton. 
“Ondernemers hebben het moeilijk. 
Het is crisis. Duurzaam is duur. 
Je moet investeren, vernieuwen, 
onderzoek doen, etc.. Dit is niet altijd 

makkelijk voor een bedrijf. Maar van 
de andere kant: als je niet over de heg 
wil kijken wat er te doen is of aan de 
gang is aan de andere kant, is dat ook 
slecht.”

Ton vindt het bemoedigend dat de 
opkomst zo hoog is en beschouwt 
de avond als zeer leerzaam. “De 
consument gaat een belangrijke 
rol krijgen. Een voorbeeld is de 
gebeurtenis in Bangladesh. Mensen 
gaan tijdens het winkelen ineens 
in het etiket kijken. Dat had je een 
paar weken geleden niet hoeven 
te vragen. Het is jammer dat het 
zo moet. Er moet eerst een ramp 
gebeuren, voordat mensen wakker 
worden. Dit is met vlees bijvoorbeeld 
hetzelfde. Biologisch vlees is net iets 
duurder dan ‘normaal’ vlees en blijft 
daardoor liggen. Maar de kentering is 
er al wel.”

Beek en Donk - Röllik Goewd is al 
23 jaar een muziekgezelschap dat 
met veel plezier op een ontspannen 
wijze muziek maakt. Zij zijn nu 
op zoek naar versterking van het 
orkest. Muziek maken voor eigen 
en andermans plezier, en dit met 
een gevarieerd repertoire, is hun 
uitgaanspunt. 

De bezetting is nog prima in orde, 
maar wegens omstandigheden zijn 
zij op zoek naar een trompettist 
en een slagwerker. Hierbij wordt 

gedacht aan muzikanten, mannen 
of vrouwen, die al eens ergens 
muziek gemaakt hebben en nu 
zonder kapel zijn. Het kunnen ook 
muzikanten die gestopt zijn, maar 
toch wel weer muziek willen gaan 
maken, zogezegde herintreders. 
Bent u al aangesloten bij een 
gezelschap, maar heeft u nog best 
wat tijd over om deze hobby ook 
bij Röllik Goewd in te vullen, dan 
bent u ook welkom. 

Röllik Goewd repeteert op 
maandagavond van 20.30 tot 
22.30 uur en de optredens 
worden altijd in onderling 
overleg vastgesteld. Bent u 
geïnteresseerd of heeft u vragen 
dan kunt u contact opnemen met 
Wim Snijders per telefoon 06-
57768682 of door een e-mail te 
sturen naar w.snijders3@chello.nl. 
Contact hierover opnemen met 
Tony van Doore kan ook. Dit kan 
per telefoon: 06-12104745. 

Zit ik rustig op het terras 
van de Pelgrim te genieten 
van een Trappist van het 
vat, stroomt heel Mariahout 
vol. Dit keer niet voor een 
bedevaart maar voor 80 jaar 
gecultiveerd heidegebied. 
Weg rust. Mijn oog valt op 
een uit de kluiten gewassen 
rotsformatie van donkere 
basalt. Laten we daar eens 
op af stappen, na mijn laatste 
slok gerstenat opgeslurpt 
te hebben. Ondanks het 
wakende oog van een met 
blauwe sjerp en rozenkrans 
getooide Maria waag ik 
een klopje te geven op 
de Lourdesgrot. Het blijkt 
een uit kunstmaterialen 
opgetrokken robuust 
bouwwerk waar de Efteling 
jaloers op mag zijn. 
De Lourdesgrot is een kopie 
van de grot van Massabielle 
bij de Franse stad Lourdes 
en ik wilde wel eens 
zien waar de 14-jarige 
Bernadette Soubirous in de 
helft van de negentiende 
eeuw het geluk had de 
Heilige Maagd Maria te 
zien verschijnen. Op reis 
dus. Deze toeristische 
attractie moet je immers 
een keer gezien hebben. 
Uit betrouwbare bronnen 
heb ik vernomen dat 
enkele Mariahoutenaren 
me hierin voor gingen. 
Waaronder natuurlijk 
Pastoor van Eindhoven, 
de initiatiefnemer voor het 
bouwen van een grot in 
Mariahout. Voor degene 
die niet meer precies 
weten wie dat was: een 
wat klein uitgevallen 

stevig heertje in donkergrijs pak 
die met zijn lichtgrijze stekeltjes net 
boven het stuur van zijn groene 
Ford Capri uitkwam. Maar ook 
Tinus Vermeulen, de vereeuwigde 
bronzen staander met bezem. 
Gepakt en gezakt in een 
Volkswagen Transporter vol met 
gelovigen met een gemiddelde 
leeftijd boven de vierenzestig toog 
hij naar het uiterste Zuiden van 
Frankrijk. Zijn Franse vocabulaire 
bestond uit niet veel meer dan 
pakweg vijf woorden Frans. De 
uitspraak ‘tweie bouteilles’ en 
het opgestoken v-teken met de 
rechterhand om het juiste aantal 
nog eens te benadrukken bleek 
voldoende om duidelijk te maken 
dat er wijn op tafel moest komen. 
Iedere bezoeker van Lourdes 
is onder de indruk van de drie 
kerken boven elkaar en de 
lichtjesprocessie op de vroege 
avond. Niet te vergeten een 
spontaan ontstane bron waar 
heilzaam water uitkomt. Door de 
toename van het aantal pelgrims 
die zich tegoed willen doen aan 
de heilzame kwaliteit van dit 
bronwater is de bron voor het 
gemak een paar honderd meter 
verlegd. Wonderbaarlijke actie 
wanneer je het mij vraagt. Je kunt 
er zelf baden om kans te maken 
op een wonderbaarlijke genezing. 
Zo ook de man met rolstoel die na 
het nemen van een bad gezegend 
was met twee nieuwe banden.
Na deze mijmeringen keer ik terug 
op aarde en staar naar de Onze 
Lieve Vrouw van Lourdeskerk. 
Na de Cissy-bar wordt ook dit 
karakteristieke monument met 
sluiting bedreigd. Ben benieuwd 
wat voor een wonder de kleinste 
kern van Laarbeek ten deel zal 
vallen. Maar laten we eerlijk 
zijn: Mariahout is al een klein 
wondertje op zich, toch?

BEDEVAART
Volgens P. Skauwe
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MARIAHOUT       JAAR !
Komische opening feestweekend Mariahout 

Spectaculaire optreden Dance
Inspiration ‘Mariahout 80’ Zonnebloem volop in actie

Mariahout – De opening van het 
feestweekend van Mariahout 
kan op een positieve manier 
lachwekkend worden genoemd. 
Tonprater Berry Knapen en 
amusementsgroep Dè Velt Op 
hadden met grote regelmaat de 
lachers op hun hand. 

Vooraf aan de optredens opende 
burgemeester Hans Ubachs het 
feestelijke weekend. Wethouder 
Frans van Zeeland deed namens 
de commissie Mariahout 80 ook 
een woordje. Hij verwelkomde 
daarbij ook het college, waarbij 
hij ook zichzelf van harte welkom 
heette. 

Niet veel later maakte Koning 
Willem-Alexander zijn opwacht. 
Met een nogal Brabants accent 
vertelde de kersverse koning dat 
hij niet zo blij is met zijn ‘nieuwe’ 
werk. “Mark van Bommel stopt op 
zijn 36ste met voetbal en ik kan 
op mijn 46ste nog gaan werken. 
Poeh, poeh.” Na een komische 

act verliet Berry Knapen – alias 
Willem-Alexander – het podium, 
om vervolgens terug te komen in 
een andere gedaante. 

“Ik vergéet dun hille flikker”, 
werken als koning vond Berry 
Knapen als typetje niets, maar 
oud worden vindt hij ook niet 
fijn. Smakelijk wist hij het publiek 
te vertellen hoe het er in het 
bejaardenhuis aan toe ging en 
welke streken hij er allemaal 
uithaalde. 

Na de vele lachsalvo’s verliet 
Berry het podium om plaats te 
maken voor de Aarle-Rixtelse 
amusementsgroep Dè Velt Op. 
De liedjes van deze groep kenden 
een flinke Brabantse tint en hier 
en daar gevatte teksten. Een 
combinatie van muzikaliteit en 
grappige teksten maakte het tot 
een zeer gewaardeerd optreden. 

Mariahout – Onder leiding 
van Jenny van Vijfeijken heeft 
Dance Inspiration uit Mariahout 
een optreden verzorgd tijdens 
‘Mariahout 80’. Deze vond plaats 
in het Openluchttheater. 

Het optreden van Dance Inspiration 
was spectaculair, wat te danken 
was aan de vele repetities. Voor 
het eerst in hun nieuwe outfit, 
gaven 3 verschillende groepen een 
uniek optreden. 

Mariahout – De Zonnebloem 
stond tijdens het 80-jarig bestaan 
van Mariahout op de braderie. 
Ondanks het koude weer was er 
van alles te beleven bij de stand. 
Vele bezoekers wisten de stand 
van de Zonnebloem te vinden.

De Zonnebloem zal zich, met de 
bezuinigingen op komst, ook in 
blijven zetten om mensen hulp aan 
te bieden in de vorm van bezoek, 
activiteiten en bijvoorbeeld een 
boodschap. De financiële middelen 
komen niet uit ledengeld. De 
Zonnebloem kent geen leden, 
alleen maar gasten. Op hun eigen 
manier probeert de Zonnebloem 
geld binnen te halen. Tijdens de 
braderie kon men raden hoeveel 
echte ouderwetse Nederlandse 
centen zaten in een fles. De 
geraden aantallen lagen flink uit 
elkaar. Voor de kinderen was er 
een grabbelton, kinderen liepen 

rond met blijde gezichtjes met hun 
cadeautje. 

654 centen zaten er in de fles. 
Twee personen zaten maar 1 cent 
naast het juiste aantal, niemand 
raadde het juiste aantal. Door 
loting kwam Els van der Schoot 
als winnares uit de bus. Zij heeft 
inmiddels de levensmiddelenmand 
thuis ontvangen. De Zonnebloem 
dankt iedereen die een steentje 
heeft bijgedragen en de organisatie 
van Mariahout 80 voor de goede 
zorgen. 

Op 12 juni maakt de Zonnebloem 
een uitstapje naar het 
klokkenmuseum met in de middag 
een rondrit. Woont u in Mariahout 
en bent u geen gast van de 
Zonnebloem, maar denkt u wel tot 
die doelgroep te behoren dan kunt 
u contact opnemen met Bertha 
van den Heuvel tel. 0499 421317.

Mariahout 
gefeliciteerd; 

80 jaar en nog zo vitaal!

Nu alleeN Nog maar mogelijk 
op woeNsdag, doNderdag eN vrijdag.

alleeN deze week Nog 
25% iNtroductie kortiNg

mariastraat 21-23, 5738 am mariahout
tel.: 0499-421448

www.depelgrim-mariahout.Nl

Alleen mogelijk 
op dinsdAg, woensdAg 

en donderdAg
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‘Piet Boon’ aan het woord… Van Grutterswaren tot Supermarkt

Mariahout – ‘Pietje Boon’, wie 
kent hem niet? De 81-jarige 
Mariahoutenaar Piet Verberk 
woont al heel zijn leven in 
Mariahout. Dat hij de naam ‘Piet 
Boon’ draagt, dankt hij aan zijn 
opa. 

Piet: “Opa was een ‘komiekmaker’. 
Veel mensen kwamen voor hem 
naar Mariahout kermis. Als iemand 
voor de grap tegen hem zei dat hij 
met één klomp aan naar de kerk 
moest gaan, dan was hij zo gek om 
dat ook echt te doen. Op een dag 
presteerde opa het om met bonen 
achter zijn oren naar de kerk te 
gaan. Sindsdien luistert de familie 
Verberk naar de achternaam 
‘Boon’.”

Piet groeide op als enigs kind 
bij zijn ouders in de Rietvelden. 
Alles om hem heen bestond 
uit riet en slijk. Vervoer was 
mogelijk door middel van paard 
en wagen. Verder moesten de 
meeste afstanden lopend afgelegd 
worden. In Mariahout zat een 
kruidenierswinkel van Willem van 
Kristen - de opa van Albert van de 
Boogaard. Boodschappen werden 
zo nodig bezorgd met paard en 
wagen. Gebrek aan de nodige 
alcohol was er niet in Mariahout, 
er zaten wel vijf cafés. 

Piets ogen beginnen te twinkelen 
als hij terugdenkt aan zijn vroegere 
jaren. Kattenkwaad, dat haalde 
hij graag uit. “Als in de winter de 
sloot bevroren was, ging ik met 
de jongens ‘tai lappen’. Dit hield 
in dat je met je klompen zo hard 
mogelijk op het ijs moest stampen, 
net zo lang totdat de klompen 
kapot gingen. Vervolgens moest 
je ’s middags met blote voeten 
terug in de klas. En dat werd niet 
getolereerd…” Ook had Piet de 
grootste lol met zijn vrienden door 
het naar beneden duwen van 
kiepkarren vol zand, zodat alles 

eraf viel. In de schijf van de wielen 
zaten een soort ‘bolkers’. Deze 
haalden ze er stiekem uit om mee 
te gaan knikkeren. 

Mariahout was volgens Piet naar 
omstandigheden redelijk veilig 
in de oorlog. “Mijn vader had 
een schuilkelder gemaakt onder 
de boomgaard, maar hij heeft 
er nooit in hoeven te zitten. Eén 
keer heb ik moeten vluchten. 
In Eindhoven werd toen een 
ziekenhuis gebombardeerd. Er 
hingen toen oranje pluimen in de 
lucht. Eerst dachten we nog dat 
dit de bevrijding betekende, maar 
helaas, dat was niet zo. Ik lag in 
de sloot, terwijl de kogels over mij 
heen vlogen. In Lieshout viel toen 
zelfs een dode.” 

Maar aan de oorlog zaten volgens 
Piet ook ‘leuke’ kanten. Eén keer 
hoefde hij twee maanden lang niet 
naar school, omdat er Engelsen 
schuilden in de school. “Alle 
kinderen waren toen blij”, vertelt 
Piet met een grijns. Honger had 
men niet tijdens de oorlog; men 
bakte zelf brood. “Echt lekkere 
mik!” Worst en ham maakten 
de huishoudens door zelf te 
slachten. Ook teelde iedereen zijn 
eigen groenten. “Ik heb nooit te 
klagen gehad, hoor”, aldus de 
Mariahoutenaar.

Tot zijn zestigste jaar fietste 
Piet vele kilometers met de 
Mariahoutse wielervereniging 
BZET. Ook maakte hij graag 
molentjes en kruiwagens. Hier is 
hij zelfs een keer mee op televisie 
geweest bij het programma ‘Man 
bijt hond’. 

Wat Piet tegenwoordig doet? 
“Niks”, antwoordt hij kort. Maar 
als hij boodschappen doet, is er 
altijd iemand om mee te buurten. 
“In Mariahout kent iedereen 
elkaar. Er is veel eenheid. Hier 
wonen goede mensen.”

Mariahout – Het begon allemaal 
vier generaties terug op het 
Ginderdoor . De overgrootouders 
van Albert van den Bogaard 
jr. startten hier een handel in 
grutterswaren. Ze waren zeker 
niet de enige met een winkel in 
het dorp, maar wel de enige die 
tand ter tijd heeft doorstaan en 
is uitgegroeid naar twee Jumbo 
Supermarkten in Mariahout en 
Lieshout. 

“Naast de winkel op het 
Ginderdoor kwam er rond 1930 
ook een winkel naast de school 
die destijds gebouwd werd, nu 
het  huidige schoolplein. Op 
dat moment bestond Mariahout 
nog niet. Dat gebeurde, 80 jaar 
geleden, toen de kerk gebouwd 
werd”, aldus Albert. Hij vervolgt: 
“Helaas moest de winkel op het 
schoolplein toen verdwijnen. 
Familie Van den Bogaard kreeg 
grondrecht tegenover het 
schoolplein, de huidige locatie van 
de Jumbo in Mariahout.”

Boodschappen doen zag er toen 
nog heel anders uit als nu. “In 
die tijd reden ze nog met paard 
en wagen rond om bij klanten 
het boekje op te halen of de 
bestellingen te noteren, om 
vervolgens enkele dagen later de 
boodschappen te bezorgen. Een 
aantal jaren daarna gebeurde dit 
met een bakfiets, en weer later 
met een bestelwagentje. Een tijd 
dat het spreekwoord ‘op de pof 
kopen’ nog normaal was.”

Door de jaren heen hebben 
verschillende winkelformules 
de voorgevel  het pand aan de 
Mariastraat versierd, zoals Kroon 
supermarkt, Versmarkt Van den 
Bogaard, Attend en Pryma Blauw. 
Albert: “In 1990 vond ik samen 
met mijn ouders dat de winkel te 
klein was geworden. We bouwden 
nieuwbouw naast de bestaande 
winkel en de ‘oude’ winkel werd 
magazijn. We begonnen in 1991 
met het pryma discount (de 
formule die we toen hadden). De 
nieuwe winkel bleek echter zo’n 
succes dat we al na twee jaar als 
een van de eerste  de overstap 
maakten naar de Jumbo formule.”

Inmiddels heeft Albert in 
Mariahout al vier interne 
verbouwingen achter de rug. “We 
proberen continue onze winkel 
groter, ruimer en klantvriendelijker  
te maken. We hopen nu nog een 
rigoureuze verbouwing te kunnen 
doen, waardoor we weer helemaal 
bij de tijd zijn en aan de wensen 
van de huidige consument kunnen 
voldoen en misschien door te 
groeien naar een vijfde generatie 
Van den Bogaard Supermarkten in 
Mariahout.”

Wilhelminastraat 22b
Mariahout

Tel. 0499 422 118
www.erikbarten.nl

Voel de vrijheid !
STIGA ROBOTMAAIERS
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MooiMezelf
“Samen bereik je  het beste resultaat”

Zorgboerderij Grootenhout in 
Mariahout: een locatie die van grote 
waarde is voor de 56-jarige wethouder 
Frans van Zeeland. In een gezin van tien 
kinderen groeide hij hier op. Hij vindt 
het mooi om te zien dat zijn ouderlijk 
huis nu fungeert als zorgboerderij. 

“Ik ben hier op de boerderij geboren 
en getogen. Samen met mijn negen 
andere broers en zussen hadden wij 
ieder ons eigen aandeel in de boerderij. 
We wisten niet beter. We waren op 
elkaar aangewezen en deden alle 
dingen samen. Deze opvoeding heeft 
mij gevormd tot wie ik nu ben en maakt 
dat ik nog steeds veel belang hecht aan 
samenwerking.  Ik vergelijk het met 
een touw vlechten: vier dunne touwtjes 
ineen vlechten, geeft een sterk touw.”

Zorgboerderij
De ouders van Frans en later zijn 
broer moesten hard werken op de 
boerderij. In verband met de enorme 
ontwikkelingen in de landbouwen 
bleek het op een bepaald moment niet 
meer rendabel om het bedrijf in die 
omvang voort te zetten. Om hen heen 
werden overal megastallen gebouwd. 
Ze besloten om er op deze plek mee 
te stoppen. Een nieuw agrarisch bedrijf 
in de boerderij was niet haalbaar en 
Frans’ broer vertrok naar Canada. 
Uiteindelijk kwam er een zorgboerderij, 
iets waarmee de wethouder erg blij is. 
“Als zo’n boerderij leeg  komt,  weet 
je niet wat er mee gaat gebeuren. Dat 
er nu een zorgboerderij in zit, vind ik 

heel mooi. Er wordt hetzelfde idee als in 
mijn opvoeding nagestreefd, door voor 
elkaar te zorgen en samen te werken 
aan iets moois.”

Mariahout
Frans van  Zeeland is de enige 
wethouder die in Mariahout 
woont. Hij voelt zich ook een echte 
Mariahoutenaar. “De andere kernen 
zijn mij ook heel lief, hoor. Maar in 
Mariahout ben ik opgegroeid. Dat 
heeft toch een speciaal plekje in mijn 
hart.” Dit was ook te merken tijdens 
het 80-jarig bestaan van Mariahout, 
waarbij Frans in de commissie voor de 
festiviteiten zat. Heel even woonde 
Frans in Lieshout. “Ik trouwde in 1981 
met Maria Meulendijk. We wilden in 
Mariahout een huis kopen, maar er 
stond niets te koop. Toen zijn we even 
‘uitgeweken’ naar Lieshout. Na vijf jaar 
woonden we weer in Mariahout, in ons 
nieuwbouwhuis. Daar kregen Frans en 
Maria twee kinderen: Sandra (25) en 
Niels (23). 

School
Frans volgde zijn lagere school in 
Mariahout. Van verschillende zusters 
kreeg hij les, maar één is hem altijd 
bijgebleven: zuster Egberta. Na de 
basisschool ging de wethouder naar 
de LTS. Of hij dat zelf wilde? “Ik deed 
eigenlijk wat de zusters zeiden. Zij 
lieten mijn vader weten wat zij dachten 
dat goed voor me was en dan deed je 
dat ook.” Na de LTS kreeg Frans de 
mogelijkheid om naar de MTS te gaan. 
Vervolgens volgde hij de opleiding 
OBAO, dit is een vooropleiding voor de 

lerarenopleiding, maar leraar is Frans 
nooit geworden. Daarna deed hij de 
makelaarsopleiding. “Techniek heeft 
me altijd het meest aangesproken. En in 
de avonduren aansluitend op mijn werk 
heb ik nog  veel cursussen gedaan. 
Want het was normaal in een groot 
gezin dat je zodra  je kon ging werken.” 
Uiteindelijk vond de wethouder werk 
bij woningbouwcorporaties en werkte 
hij alle jaren daarna in het onroerend 
goed.

Politiek
De overige wethouders van Laarbeek 
zijn bijna allemaal onafgebroken 
wethouder geweest. Voor Frans van 
Zeeland geldt dit niet. In 1977 maakte 
hij via Tinus Vermeulen voor het eerst 

kennis met de politiek. “Dit is denk ik 
wel wat voor jullie Frans”, had Tinus 
tegen Frans’ vader gezegd. Zo gezegd, 
zo gedaan. In 1978  deed Frans al mee 
aan de verkiezingen. Omdat hij zich 
niet helemaal thuis voelde bij deze 
partij, besloot hij er na 1,5 jaar mee te 
stoppen. In 1982 kwam Theo Swinkels 
met zijn politieke partij  ‘Gelijke schapen, 
gelijke rechten’  aan Frans vragen of hij 
erbij kwam. Hiermee stemde Frans in 
en opnieuw ging hij politiek bedrijven. 
In 1986 werd de Mariahoutenaar  voor 
het eerst wethouder. In de jaren daarna 
was hij altijd raadslid, maar niet altijd 
wethouder. “Ik heb diverse keren de 
mogelijkheid gehad om wethouder te 
worden, maar ik wilde dit alleen op een 
goede manier. Dat houdt in dat ik me 

gesteund wilde voelen door de rest van 
de partij en dat ik ook genoeg steun 
kreeg vanuit de raad”.

Laarbeek
De wethouder is erg trots op Laarbeek. 
“We hebben een rijk verenigingsleven. 
Daarnaast ben ik ook trots op onze 
volkshuisvesting, bouwen naar 
behoefte. Dat wij een loting in deze 
huidige tijd moeten doen, zegt genoeg. 
En zoals te zien is wordt er in Laarbeek 
nog volop gebouwd en zijn er nog 
steeds genoeg mogelijkheden om te 
bouwen. Samen bouwen aan een nog 
beter Laarbeek is een mooi streven, 
toch?”

Mogen we U op 2 juni begroeten?

DEZE DAG KUNT U ZIEN WAT ER PLAATSVINDT ACHTER DE SCHERMEN VAN ONZE 
OMROEP
 
Tussen 11.00 en 17.00 uur verzorgen we live-uitzendingen in de studio aan de 
Otterweg 25 in Beek en Donk. 
 
Wat is er nog meer te zien?
• Live Kontakt Café  • Plakken en knippen van reportages
• Live DJ’s    • Maken van tekstTV-reclame
• TekstTV opmaken   • En nog veel meer
• Nieuwsberichten maken

Ook aan een hapje en drankje is gedacht.
 
 

RADIO KONTAKT ZET HAAR DEUREN OPEN 

PS: Vanwege bouw- en verbouwingswerkzaamheden is de parkeerplaats bij de studio helaas niet 
toegankelijk. U kunt parkeren aan de Otterweg. Volg de loopplanken om bij de ingang van de studio te 
komen. 

2 juni 2013

Schminken - Springkussen - Spelletjes 
Huifkar - Goochelaar (11.00u) - Prijsvraag

OPen DaG
8 juni van 10:30 - 13:30 uur

Kinderdagverblijf  ’Klavertje Vier’
Pater Vogelsstraat 41 - Beek en Donk

 20 
 jaar 
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Aan de overzijde van de Jalónrivier 
- waaraan ik woon - stond sinds 
jaar-en-dag een donkerbruine 
ezel aan een boom gebonden. Hij 
verveelde zich kapót en was blij 
als ik ´m dagelijks met hond Fiedel 
een bezoekje bracht. Het enige 
wat hij kon doen was rondom 
de boom lopen waardoor zijn 
touw per rondje korter werd en 
daardoor niet meer bij zijn water- 
of voerbak kon. De boer kwam 
zo-af-en-toe maar eens even 
kijken. Hij beschouwde zijn burro 
meer als een gebruiksvoorwerp! 
Ik noemde de ezel IAAH, omdat 
hij tenslotte zélf vertelde dat hij 
zo heette! Zo gauw zijn leiband 

niet langer was dan twintig 
centimeter liet IAAH van zich 
horen, togen Fiedel en ik naar 
hem toe en liepen tien rondjes 
óm de boom in tegengestelde 
richting, zodat IAAH weer wat 
meer bewegingsvrijheid kreeg. Tot 
IAAH er helemaal de schijtebalen 
van kreeg en zich losrukte van zijn 
touw. 
 Op een ochtend stond 
IAAH mij op te wachten bij de 
achterpoort. Hij wilde mee om 
Fiedel uit te laten! Dus liepen wij 
gedrieën in ganzenpas een beetje 
rond te scharrelen. Eenmaal terug 
bij de achterpoort namen we 
afscheid en liep IAAH gedwee 
terug naar zijn boom. De ochtend 
erop hetzelfde ritueel. Het was 
zelfs zó dat Fiedel en IAAH elkaar 
kusten! Dat bleef zo een tijdje 
duren tot IAAH plots verdwenen 
was. En warempel… ik miste 
hem! Maar wát schetste mijn 
verbazing. IAAH was moeder 
geworden van een állerschattigst 
mini-ezeltje. De boer had IAAH 
weer aan de boom gebonden en 
mini-ezeltje kreeg zijn vrijheid. 

Hij liep tóch niet bij zijn moeder 
vandaan. 
 Toen mijn jongste 
dochter in Lliber logeerde 
wilde ze graag het mini-ezeltje 
bezoeken. Mijn man en Fiedel 
wilden haar de weg wel wijzen 
dus stak het gezelschap de droge 
rivier over. Het mini-ezeltje was 
zó verrukt dat hij geaaid werd 
dat hij goedbedoelde kopstootjes 
gaf. Dat werd niet geapprecieerd! 
Zo gauw het gezelschap wegliep 
van het mini-ezeltje volgde hij. Ik 
zag het van een afstandje en kon 
met moeite mijn lach bedwingen. 
Op een gegeven moment zag ik 
eerst mijn man hollend door de 
amandelboomgaard achterna 
gezeten door het mini-ezeltje. 
Daarna onze dochter inclusief 
Fiedel. Hoe harder ze liepen, hoe 
meer de mini-ezel zijn best deed 
om er achteraan te sprinten. 
Kortom: ze konden hem niet kwijt 
worden. Eenmaal veilig thuis vond 
mijn dochter het maar een “K**-
ezel”! Het wist zich tenslotte niet 
te gedragen en zijn kopstootjes 
deden warempel zéér. 

 

Een paar dagen na het mini-
ezelincident vond mijn buurman 
het ook tijd worden om op 
kraambezoek te gaan bij IAAH. 
Dat concludeerde ik althans! Want 
op een gegeven moment zag ik in 
een flits mijn buurman hollend 
door de amandelboomgaard 
voorbij schieten… achterna 
gezeten door de “K**-ezel”! 
Inmiddels zijn beide ezels 
verkocht. En warempel… ik mis 
ze allebei! Adios…
 
Ik groet Laarbeek met Spaanse 
zonnestralen. Anne Wittebol-
Aarts. www.FincaErbalunga.com 

Luch
tpo

st

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

zo heette! Zo gauw zijn leiband 

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

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

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

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

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

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

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

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

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Verloren op vrijdag 17 mei: een Sam-
sung Galaxy SII telefoon met een 
persoonlijke beschermhoes (foto 
paard). Bent/kent u de persoon 
die deze telefoon gevonden heeft? 
Graag bellen naar 06-51476775.

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

Nieuw geopend Therapeutische 
Praktijk! Nu t/m 15 juni gratis con-
sulten. Bel vrijblijvend en voor meer 
info: 06-13071432 of mail naar san-
dra.vanrooij@hotmail.com.

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

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

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

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

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

Tomatenplanten, diverse soorten, 
Kapelstraat 39, Beek en Donk. Tel: 
06-53309580. 

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

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

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

Huishoudelijke hulp gevraagd voor 
enkele uren per week. Tel. 462266

Dubbele fi etstas met bloemetjes. 
Gevonden voor de brievenbus in de 
Brandstraat in Beek en Donk. Wie is 
deze verloren? Je mag de tas komen 
ophalen bij de fam. Kuijpers Pater 
Vogelsstr. 5 te Beek en Donk. Bel van 
tevoren even op! 0492464404

RISERO Rioolservice Sint-Oedenrode 
Voor al uw ontstoppingen en renova-
ties van uw riolering en putten. Rei-
nigen dakgoten, renovatie en aanleg 
riolering. Kantoor: 0413-206181 / 
Mob: 06-10025295 www.risero.nl

AANGEBODEN VERLOREN

VERMIST

GEVONDEN

IAAH-IAAH

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Gratis taart voor de jarige!Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Koen Evers

GEVRAAGD

TE HUUR

TE KOOP

FIT DE ZOMER IN?
Gezellig, sfeervol & persoonlijk

Willemstraat 3a  •  Beek en Donk  •  0492-468 768
www.sportcentrumcoach.nl

Fitness • Groepslessen • Squash

Zonnebank • Sauna • Personal Training

Voedingsbegeleiding • Bootcamp

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

Op 8 juni tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u een kijkje 
komen nemen in mijn praktijk. U bent van harte welkom. 

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

Lid:

Coverband Eclips XL op SplasH!! Loterij door en voor scouting 
Lieshout/MariahoutBeek en Donk – Coverband 

Eclips XL zal op zaterdagavond 
22 juni het overdekte podium 
in het kanaal bij de Beekse brug 
bevolken. De uit vier muzikanten 
en twee zangeressen bestaande 
band zal vele bekende hits ten 
gehore brengen. De band draait 
haar hand niet om voor nummers 
van o.a. Meatloaf, Abba, Kane, 
Tina Turner, Rowwen Heze of 
songfestival deelneemster Anouk.

De zes bandleden zijn geen 
onbekenden in de regio. Op 
diverse podia mochten ze hun 
kunsten al vertonen en zorgden 
ze voor onvergetelijke optredens. 
Het optreden op het waterpodium 
is voor de band voorlopig het 
laatste, want ze gaan van een 
welverdiende vakantieperiode 
genieten. Een mooie kans dus 

om nog even te genieten van het 
uitgebreide repertoire van Eclips, 
die met haar volledige bezetting 
naar Beek en Donk komt.

SplasH!!, een evenementen van 
de Teugelders van Ganzendonck, 
duurt twee dagen. Zondag 23 juni 
is er een sportieve dag. Naast het 
bekende ‘Teugeldersschip Trekken’ 
en het nieuwe onderdeel de 
‘Kartonnen Botenrace’, waarvoor 
men zich al kan aanmelden, komen 
ook het ‘Spijkerbroekhangen 
boven het Kanaal!’ en ‘Ren naar 
de Bel!’ weer terug. Een grote 
feesttent zorgt ervoor dat, indien 
nodig, iedereen droog en warm kan 
staan tijdens dit Juni Watermaand 
evenement. De entree is beide 
dagen gratis. Meer informatie is te 
vinden op www.teugelders.nl. 

Lieshout/Mariahout –  De 
Scouting Lieshout Mariahout 
houdt een loterij ten bate van 
hun vereniging. Tussen 29 mei 
en 8 juni komen leden van de 
scoutinggroep in Lieshout en 
Mariahout aan de deur om loten 
te verkopen voor €1,- per stuk. 

Een Tapas-arrangement, inclusief 
drank voor 4 personen, bij ‘de 
Pelgrim’ is de hoofdprijs van deze 
loterij. De lokale ondernemers 
hebben nog wat kleinere prijzen 
gesponsord. De scouting hoopt op 
een grote opbrengst. Deze wordt 
gebruikt voor de bouw van een 
nieuwe blokhut, omdat de oude 
aan vervanging toe is. 

Wellicht zijn er al kinderen van 
scouting Lieshout/Mariahout 
aan uw deur geweest of staan ze 
deze week nog met loten  aan uw 
deur. Laat ze niet in de kou staan 
en koop een lot. Wie weet bent u 
degene die de hoofdprijs wint. De 
trekking van de loterij vindt plaats 
tijdens de laatste opkomst van de 
scouting van het seizoen en dat is 
op zaterdag 22 juni. Het bestuur 
van scouting Lieshout/Mariahout 
levert persoonlijk de gewonnen 
prijzen bij de winnaars af.

Meer dan 
lezen alleen
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

“We hebben een 
poooooooooootje met vet, al 
op de tafel gezet. We hebben 
een potje, potje, potje, potje 
vehehet al op de taaaaafel 
gezet. Lalala, 32e couplet …” 
De hypermoderne, swipende, 
vind-ik-leuk jeugd van 
heden ten dage zingt deze 
schoolreiskneiters nog steeds uit 
volle borst. Weliswaar zitten de 
achtste groepers pseudostoer 
wijdbeens op de achterbank van 
een bus. Licht bedwelmd door 
de braakselgeur die bij ieder 
klap op een redelijk stoffige 
busstoel opstijgt. Overtuigend 
knauwt het merendeel op de 
decimeters kauwgom die vanaf 
de vroege morgen al links en 
rechts van een plaatsjesbeugel 
kleeft. “Mees, wij gaan echt niet 
meezingen met die kleuters, he 
Willem?” Alsof Willem nu nog 
een keus heeft in zijn antwoord. 
“Nee joh, pffff, kwatslied.” 
En daarmee wordt ook deze 
eenrichtingsdiscussie alweer snel 
beëindigd, om vervolgens vanaf 
de tweezitsbank bij het minitv’tje 
alweer de volgende klaagzang 
te beluisteren. “Méééés, zijn we 
er nog niet? Wat duurt dat lang 
zeg! Hoe lang moeten we nog 
in die piepbus zitten?”. Pleun 
draait haar enigszins ontevreden 
snoetje richting de zitplaats van 
meester. “En waarom moesten 
wij die belachelijke blauwe shirts 
aan? Dat ziet er toch niet uit! Die 
doe ik dadelijk meteen uit, hoor. 
Echt!” Inmiddels zijn Pleuns ogen, 
voorzien van een 3 centimeter 
dikke oogschaduwlaag, ietsje 
groter geworden en blijkt ook 
haar buurvrouw en tevens 
hartsvriendin zich richting de 
meester te hebben gedraaid. 
“Ja echt, he Pleun. Stom he, 
die shirts. Veelstewarm.” Met 
het wapperende handje en 
een aantal pufjes illustreert 
hartsvriendin Sanne even hoe 
tropisch warm ze het heeft. “Ach 
meiden, jullie doen net of …” 
“Meeees, waarom mogen we 
nou niks eten en drinken? Dat 
kan toch best! Doe nou niet zo 
moeilijk. Zo krijg ik echt niet alles 
op wat ons mam in die tas van 
mij heeft gedaan!” Een volgende 
verbale aanval op het concept 
‘schoolreisje’ wordt gedaan door 
een van Meesters oogappeltjes. 
“Eén snoepje maar, echt eentje 
en dan doe ik mijn tas weer 
dicht. Ik zweer het!” De vingers 
van Tim vormen al een V voor 
zijn mond om er vervolgens 
een sierlijke fluim doorheen te 
bonjouren. Zijn glimlach verraadt 
al snel dat dit natuurlijk grote 
komedie is, maar naast Tim zit 
Stijn toch wel verdacht gebogen 
over zijn overlevingspakket van 
2,5 meter doorsnee. “Stijn”, 
buldert meester naar de 
verdachte in kwestie. “Ik neem 
aan dat je even inspecteert of 
je tas nog niet uit zijn voegen 
scheurt?” Met een ruk kijkt 
Stijn op, links en rechts van zijn 
mondhoek zijn de resten van 
Fruitellaspeeksel te zien. “Mja”, 
snel slikt Stijn nog wat iets te 
grote brokken door, waardoor 
een orkaanachtige hoestaanval 
het gevolg is. Nadat Stijn weer bij 
zijn positieven is gekomen volgt 
het aloude excuus: “Ik wist niet 
dat je niet mocht eten in de bus. 
Sorry, meester!”

Mees Joost 

“Ik wist niet dat 
je niet mocht 
eten in de bus”

Interactieve disco bij &RG-Teens Facebook-grap: binnen één dag 
8.000 likes met nepaccount 

Breakdance in Beek en Donk 

&RG-PLUS houdt 22 juni PLUSh OUTDOOR

Lieshout - Wie zijn/haar kind 
naar een van de disco’s stuurt van 
&RG-Teens, heeft de garantie dat 
het kind weer voldaan thuis komt. 
Door de disco rennen, twister 
spelen met elkaar, met grote plastic 
ballen gooien, dansen op een 
verhoogd podium of gewoon even 
wat drinken en chillen met elkaar 
op een bank: het kan allemaal.

Vrijdag 24 mei werd de laatste 
discoavond van het seizoen 
afgesloten met het thema de ‘ZoZo 
Zomershow’. Jongeren tussen de 
10 en 15 jaar brengen doorgaans 
een bezoek aan de disco van &RG-
Teens. Via de website kun je een 
pasje aanvragen als je in groep 
7 zit. De pasjes worden gebruikt 
bij binnenkomst om het aantal 
aanwezigen te tellen, maar ook 
om een uitsplitsing te maken in het 
aantal jongens en meisjes en de 
leeftijd.

Eén van de organisatoren, Johan 
Frenken, vertelt: “In het jaar 
wordt door een vaste groep van 
maar liefst 16 vrijwilligers het een 
en ander op touw gezet om de 
jeugd een leuke plek te bieden. 
Zo zijn er veel disco’s, maar 

ook allerlei evenementen, zoals 
hiphop dansen, puzzeltochten, 
spooktochten en een trip naar 
Bobbejaanland. Naast de kern van 
de 16 vaste vrijwilligers zijn er ook 
nog een aantal oproepvrijwilligers, 
welke met regelmaat worden 
ingeschakeld.”

De zoon van Johan, Tim, is ook al 
jarenlang actief bij het Tienerwerk 
en weet de disco’s op een leuke 
manier vorm te geven als Party 
Jockey. Zo werd er naast de leuke 
muziek ruimte gemaakt voor allerlei 
interactieve spelletjes, waaronder 
‘Twister’. Daarna werd er weer 
muziek gedraaid in verschillende 
stijlen. Van feestmuziek tot de wat 
‘hardere’ beats. De voetjes gingen 
van de vloer! 

Voor iedere disco wordt een 
draaiboek gemaakt en een poster. 
Binnen in  het dorpshuis van 
Lieshout, waar de disco plaatsvindt, 
hangt het vol met de posters die de 
afgelopen jaren zijn gemaakt. 
Wie meer informatie wil over &RG-
Teens kan een kijkje nemen op hun 
website: http://www.energyteens.
nl/.

Beek en Donk - Een nep win-
actie op Facebook plaatsen 
en daar binnen één dag 8.000 
likes meekrijgen. Het lijkt 
onvoorstelbaar, maar voor de 
Beek en Donkse Fabian Briels 
(20) is het realiteit. Samen met 
een huisgenoot maakte hij het 
nepprofiel van ‘Hugo van Aarle’ 
aan. Op dit profiel plaatsten ze 
een ‘deel en win’-actie. 

Het begon allemaal met het idee 
om te kijken wat het effect was 
van zo’n ‘deel en win’-actie op 
Facebook. De heren maakten 
daarvoor eerst een nepprofiel aan, 
dit noemden ze ‘Hugo van Aarle’. 
Hugo van Aarle was op Facebook 
de CEO van het bedrijf ‘Delen 
is Winnen’. Met het nepprofiel 
voegden ze wat vrienden toe. Er 
waren steeds meer mensen die ook 
vrienden met Hugo wilden worden. 
Toen er rond Hugo een klein 
netwerk was ontstaan, zetten ze 
onder de naam van het nepbedrijf 
van Hugo een ‘deel en win’-actie 
online. “We namen gewoon een 
plaatje van een Macbook en op 
Photoshop maakten we hem 
roze”, vertelt Fabian. “Maar er 
bestaat natuurlijk helemaal geen 
roze Macbook. Daarom dachten 
we ook dat er veel mensen waren 
die er wel eentje wilden winnen. 
De bedoeling was simpel: mensen 

zouden de laptop 
kunnen winnen 
als ze de foto 
zouden ‘liken’ en 
daarna zouden 
doorsturen.”

Al vrij snel bleek 
dat veel mensen 
inderdaad de 
laptop wilden 
winnen. “Na 24 

uur hadden we 8.000 likes”, aldus 
Fabian, die er nog steeds licht 
verbaasd over is. Mijn huisgenoot 
zei: ‘We moeten er een einde 
aan maken en vertellen dat het 
een grap is.’ Maar de enige 
oplossing bleek te zijn dat we de 
hele actie van Facebook moesten 
verwijderen.” De heren schreven 
bij de foto dat het een grap was. 
Maar ondanks dat dat er bijna 
overal bij stond geschreven op 
Facebook bleven mensen de foto 
delen. “Uiteindelijk moesten 
wij van Facebook zelf de actie 
weghalen.” 

Het effect van hoe dit soort actie 
uit zou pakken, bleek veel groter 
dan gedacht. Fabian: “Het is bizar 
dat we na 24 uur al 8000 likes 
hadden. Eigenlijk is het gewoon 
een heel goed gelopen grap.” 

Maar hoe kijken de heren hier nu 
op terug? “Ik hoop dat mensen 
ervan hebben geleerd dat al die 
‘deel en win’-acties nep zijn”, 
aldus Fabian. Toch zijn er veel 
mensen die berichten sturen naar 
Fabian of hij hen wil helpen om ook 
zoveel likes te krijgen of om hen 
te leren hoe dat moet. “Ik reageer 
eigenlijk nooit op zo’n bericht. Het 
is gewoon een goed gelukte grap. 
We hebben geluk gehad met de 
actie; daar zijn weinig tips voor.”

Beek en Donk – Breakdance is 
een enorme hype aan het worden. 
Vooral onder de jeugd wordt het 
steeds populairder. Dit komt mede 
door de televisieprogramma’s 
‘Every Body Dance Now’ en ‘So 
You Think You Can Dance’. 

In Beek en Donk vindt er veel 
plaats voor de jeugd, maar stoer 
dansen voor jongens ontbrak nog. 

Dianna van Kaathoven pakte dit 
initiatief op en onderzocht of er 
inderdaad voldoende animo was 
om breakdance op te starten. 
Het resultaat? De aanmeldingen 
stroomden binnen, waardoor 
‘Manders Dance Factory’ op 
vrijdag 24 mei van start ging met 
een serie van drie proeflessen.

In Café-Zaal Dave van de Burgt 

maakten meer dan dertig jongens 
en enkele meisjes, in de leeftijd 
van 5 tot 13 jaar, kennis met deze 
vorm van dansen. Ze oefenden al 
de meest coole moves. Op vrijdag 
7 juni en vrijdag 14 juni vinden er 
nog twee proeflessen plaats. De 
kosten hiervoor bedragen €10,00 
per persoon. Ook deze lessen zijn 
bij Van de Burgt. Van 16.00-16.45 
uur is het dansen voor 8 tot en met 

12 jaar. Van 16.45-17.30 uur is de 
leeftijdsgroep van 5 tot en met 
7 jaar aan de beurt. In augustus 
wordt er gestart met reguliere 
breakdance lessen.

Meer informatie, 
tel: 06-20882266.

Lieshout - Na het geweldige succes 
van vorig jaar en de uitermate 
hoge opkomst van de Laarbeekse 
discoganger van het voorgezet 
onderwijs t/m 15 jaar dit jaar, 
hebben de vrijwilligers van het 
&RG-Teens-team besloten om op 
zaterdag 22 juni het seizoen voor 
de PLUSSER’s te eindigen met een 
knaller: PLUSh OUTDOOR. 

De discoavond is in de buitenlucht 
op het terrein van de Scouting 
Lieshout/Mariahout aan de 
Herendijk 7 te Lieshout. De avond 
wordt aan elkaar gemixt door de 
energy-plus huis DJ Partey Jockey 
Tim. Commerciële nummers 
uit de genres house, dubstep, 
moombahton,en hardstyle zorgen 
voor een ‘helemaal uit je plaat’-
sfeer.

Het thema is ‘plush’ oftewel 
pluche. Het publiek kan zich 
laten verassen door de vele wijze 
waarop het thema is doorgevoerd, 
maar kan daar ook zelf onderdeel 
van uit maken. Schroom je niet 
je meest foute bontpakje aan te 
doen, je superzachte Uggs met 
extra wol te dragen, jezelf te hijsen 
in je ‘berenshirt’, je borsthaar te 
laten staan of je zo knuffelbaar 
mogelijk aan te kleden. “Plush 
staat gewoon voor alles wat harig 
en zacht is, want zacht gaan is het 
nieuwe hard gaan”, aldus Tim, 
“maar verder ga ik nog niet teveel 
verklappen over onze verwerking 
van het thema, dat zullen ze dan 
wel zien.”

Deze zogenaamde PLUSh-
themadisco wordt gehouden op 

het PLUSh-terrein bij de scouting in 
Lieshout. Een kleinschalig festival 
voor 200 tieners. De toegang tot 
het alcoholvrije openlucht &RG-
PLUSh evenement is bedoeld 
voor alle Laarbeekse tieners van 
het voortgezet onderwijs met een 
schoolpas en met een leeftijd t/m 
15 jaar. Vertoon van schoolpas is 
verplicht. Leden krijgen voorrang 
en voordeel. Je kunt je nog als lid 
aanmelden via de website.

De entreekosten zijn 3 euro per 
persoon. De Laarbeekse tieners 
dienen zich te kunnen legitimeren 
met een ID-kaart ondertekend 
door de burgemeester van 
Laarbeek. Leden hebben toegang 
voor 1 euro op vertoon van hun 
membercard. Kaarten worden 
verkocht in de voorverkoop en 

zijn verkrijgbaar vanaf 3 juni in het 
dorpshuis te Lieshout.

De ingang van het scoutingterrein 
is te bereiken via het voetbalterrein, 
sportpark de Luijtelaar.
De fietsen kunnen op het 
terrein worden geparkeerd. Er 
wordt geen alcohol geschonken 
en tieners ouder dan 15 jaar 
worden niet toegelaten. Er wordt 
gecontroleerd ook op alcohol aan 
de deur. Gebruikers zullen worden 
geweigerd. Het terrein gaat open 
vanaf 20.30 uur en om 23.30 uur 
is het feestje weer afgelopen. Zorg 
dat je erop tijd bent, VOL=VOL. 

Kijk ook op 
www. energyteens.nl.
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

Examen doen op het Commanderij College in Beek en Donk. Hoe ging het? En wat zijn de dromen voor later? MooiLaarbeek bezocht de school en vroeg het na afloop van het examen Duits.

Eindexamenkandidaten 
klappen uit de school...

 Joey van de Vossenberg, 15 jaar, Boerdonk
“Mijn examens gaan goed, ik moet er maandag nog één: 
economie. Ik verwacht dat ik slaag. Als dat zo is, ga ik werken, 
op vakantie, en even lekker rustig aan doen. Later wil ik 
vestigingsmanager worden van een groothandel, Sligro, of 
iets dergelijks.”

Loran van de Rijt, 15 jaar, Mariahout
“Het gaat wel goed. Maandag nog even economie. Ik denk 
dat ik het wel haal. Mijn droom is om leraar te worden. Ik 
denk aan iets technisch. Werken met Powerpoint en Word 
vind ik interessant. Om leraar te kunnen worden ga ik eerst 
de opleiding tot onderwijsassistent doen.”

Joris van den Enden, 16 jaar, Beek en Donk
“Het examen Duits was wel pittig, maar ik heb het vast wel 
goed gemaakt. Ik heb nog wat twijfels, maar verwacht mijn 
school dit jaar af te ronden. Later wil ik graag in een ziekenhuis 
werken. Ik vind eigenlijk alles interessant wat daar gebeurt. Ik 
denk daar veel te kunnen leren over het beter maken en het 
helpen van mensen. Na de zomer start ik met de verzorgende-
IG-opleiding op het Summa College in Eindhoven.”

Christian van Erp, 16 jaar, Beek en Donk
“Ik heb mijn examens met goede cijfers gehaald. Engels is mijn 
slechtste vak. Ik moet er een 5 voor hebben, maar dat lukt wel. 
Mijn droom is om hout-meubel-interieurbouwer te worden. 
Ik ga beginnen aan de 4-jarige opleiding Hout, meubel en 
interieurbouw aan het Summa College in Veldhoven. Als ik 
het geld heb, wil ik hierin later een eigen bedrijf starten.”

Bette Jacobs, 16 jaar, Lieshout
“Mijn examens gaan goed. Ik was rond half elf al klaar met 
mijn examen Duits. Mijn droom is om juf te worden op een 
basisschool. Daarom ga ik de opleiding onderwijsassistente 
volgen in Eindhoven.”

Manon Leenders, 16 jaar, Lieshout
“Ik denk dat ik wel slaag voor mijn examens. Later wil ik 
doktersassistente worden. Eerst twijfelde ik nog tussen 
tandartsassistente en doktersassistente. Maar ik heb gemerkt 
dat ik als doktersassistente meer keuze heb waar ik wil werken. 
Ik zie mij later ergens in een polikliniek van een ziekenhuis 
werken.”

Joris van der Aa, 16 jaar, Beek en Donk
“Slagen doe ik sowieso: Ik heb tot nu toe allemaal hoge 
punten gehaald. Wat ik later wil worden, weet ik nog niet 
zeker. Misschien iets met sport. Daar ligt mijn interesse, en in 
voetbal in het bijzonder. Ik voetbal bij Sparta ‘25  in de B3. Ik 
ga de havo doen in Gemert. Op die manier hoop ik wat tijd te 
winnen om vervolgens een Hbo-opleiding te kunnen kiezen.”

Roos Eekels, 16 jaar, Beek en Donk
“Voor mijn gevoel ging mijn examen Duits goed. 
Maatschappijleer was heel moeilijk. Je moest daarbij begrippen 
toepassen en dat vind ik moeilijk. Daarom ben ik daar niet 
geheel zeker van. Taalvakken vind ik makkelijker. Engels heb ik 
goed gedaan, zag ik. Later wil ik kapster en visagiste worden, 
bijvoorbeeld bij musicals. Het liefst wil ik opdrachten krijgen. 
Spannend, omdat je niet altijd weet of je werk hebt, maar dat 
spreekt me wel het meest aan. Ik doe zelf mijn nagels en heb 
veel ervaring met make-up. Musicalverenigingen die op zoek 
zijn naar iemand zoals ik, mogen aan mij denken.”
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Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 AD in 
Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet 
u ondertekenen en moet tenminste 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het be-zwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, 
is het daarnaast mogelijk om een 

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

De burgemeester van de gemeente 
Laarbeek maakt bekend vergunning te 
hebben verleend op grond van artikel 
35 van de Drank en Horecawet tot het 
verstrekken van alcoholhoudende drank 
aan Stichting Klokkendorper Blaaskapel, 
Kerkstraat 47 in Aarle-Rixtel tijdens de 
oktoberfeesten gehouden op donderdag 
3 oktober 2013 van 19.00 tot 00.00 uur, 
vrijdag 4 oktober 2013 van 18.00 tot 
01.00 uur en op zaterdag 5 oktober 2013 

van 18.00 tot 1.00 uur, op het Heuveltje 
aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel 
(verzonden 16 mei 2013).
Belanghebbenden hebben de 
mogelijkheid tegen bovengenoemde 
besluiten binnen zes weken na de dag 
van verzending van de vergunning 
een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek t.a.v. de 
burgemeester. Zie hiervoor de rubriek 
‘Bezwaarschriften’ in het colofon. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende 
vergunningen te hebben verleend aan de gemeente Laarbeek voor het organiseren van 
de kermissen in de volgende kernen (verzonden 16-5-2013):

- Kermis in Aarle-Rixtel van 17 tot en met 20 augustus 2013 van 13.00 uur tot 24.00 
uur.
- Kermis in Lieshout van 31 augustus tot en met 3 september 2013 van 13.00 uur tot 
24.00 uur.
- Kermis in Beek en Donk van 6 tot en met 10 september 2013 van 13.00 – 24.00 uur.

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

Op 13 mei 2013 is de gemeente Laarbeek op grond van artikel 6.24 lid 1 van de Wet 
ruimtelijke ordening een zogenaamde anterieure overeenkomst aangegaan met de 
initiatiefnemer van het plan Moreeshof in Lieshout, Woningstichting Laarbeek. In 
deze overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de financiële bijdrage 
van de initiatiefnemer, het aantal aan te leggen parkeerplaatsen en afwenteling van 
eventuele planschade. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat een zakelijke 
beschrijving van de voornoemde anterieure overeenkomst van maandag 27 mei tot 
en met maandag 8 juli 2013 bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek 
voor iedereen ter inzage ligt. U kunt deze zakelijke beschrijving ook digitaal 
raadplegen via www.laarbeek.nl. 

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. 
Hieronder treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. 
De vergaderingen worden allemaal gehouden in het gemeentehuis Laarbeek. 
De vergaderstukken liggen vanaf maandag 27 mei tijdens openingstijden in het 
gemeentehuis Laarbeek ter inzage. Uiterlijk vanaf dinsdag 28 mei kunt u de stukken 
ook raadplegen op www.laarbeek.nl.

De commissievergadering van Maatschappelijke Ontwikkeling is op dinsdag 4 juni 
2013.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 23 april 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Alcohol- en drugspreventie in Laarbeek; plan van aanpak van Novadic Kentron met 
nadere toe-lichting door Novadic Kentron.
7. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Inburgering Laarbeek 2013.
8. Voorstel tot vaststelling van de 1e tussenrapportage 2013, voor die onderdelen de 
commissie MO aangaande.
9. Stand van zaken voorzieningenclusters, inclusief financieel overzicht.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling is op woensdag 5 juni 2013.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 24 april 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Presentatie en voorstel tot vaststelling Erfgoedkaart archeologisch beleidsplan en 
Erfgoedveror-dening.
7. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kom Lieshout.
8. Voorstel tot vaststelling van de 1e tussenrapportage 2013, voor die onderdelen de 
commissie RO aangaande.
9. Stand van zaken bouwplannen.
10. Stand van zaken Noordoost Corridor.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

De vergadering van de raadscommissie Beheer Openbare Ruimte vindt plaats op 
donderdag 6 juni 2013.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 14 maart 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Reactie college op brief IVN Laarbeek en Laarbeeks Landschap inzake zorgen 
natuur- en land-schapsontwikkeling in Laarbeek.
7. Voorstel tot het instellen van een onderzoek naar de kosten van extra maatregelen 
ter bestrij-ding van hondenpoepoverlast.
8. Voorstel tot vaststelling van de 1e tussenrapportage 2013, voor die onderdelen de 
commissie BOR aangaande.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

De vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur is op dinsdag 11 juni 
2013 om 19.30 uur.
Agenda
1. Opening.
2. Presentatie systematiek grondbedrijf door Ernst & Young.
3. Vaststelling van de agenda.
4. Spreekrecht.
5. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 1 mei 2013.
6. Ingekomen stukken en mededelingen.
7. Voorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2013.
8. Voorstel tot vaststelling van het Inkoopbeleid gemeente Laarbeek 2013.
9. Voorstel tot herziening van het exploitatieplan D’n Hoge Suute 2013 / aanpassing 
lotingsys-teem.
10. Voorstel tot aanpassing grondprijs reststroken. 
11. Voorstel tot vaststelling Toekomstvisie Laarbeek 2020.
12. Voorstel tot vaststelling van de 1e tussenrapportage 2013.
13. Financieel overzicht juridische kosten Dierenthuis.
14. Stand van zaken intergemeentelijke/regionale samenwerking.
15. Bespreking manifest burgemeesters Peelgemeenten inzake wetsvoorstel 
‘Strafbaarstelling ille-gaal verblijf’.
16. Aanwijzing zendtijd voor Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt.
17. Rondvraag.
18. Sluiting.                                    

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kijk voor meer informatie en actuele 
berichten ook op www.laarbeek.nl

Bezwaarschriften

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Anterieure overeenkomst plan Moreeshof Lieshout

Vergaderingen raadscommissiesGemeente actueel

Kort Nieuws

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

Op vrijdag 31 mei komen twee raadsleden van PNL en CDA aan het woord. 

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
- Werkzaamheden aan de gemeentewinkel op laarbeek.nl
- Advies Krachtig Bestuur in Brabant
- Peelgemeenten willen krachten bundelen
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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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        
De Schop 5 Lieshout     13-05-2013   veranderen vergroten woning
Crommenacker 6 Lieshout     14-05-2013   veranderen woning
Bakelseweg, Asdonkseweg, Aarle-Rixtel  15-05-2013   kappen zestien bomen 
Prof. Donderweg

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
Donkersvoortsestraat 9a Beek en Donk    herbouw garage    bouwen       15-05-2013
De Zitter 5 Aarle-Rixtel    tijdelijke woonunit   bouw / ontheffing  15-05-2013
Herendijk 49 Beek en Donk    vergroten woning    bouwen       17-05-2013
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ in het colofon.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie Kern Werkomschrijving     Activiteit  Verzonden
Gagel 4 Mariahout tijdelijk bewonen garage    bouw / ontheffing 15-05-2013
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten 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 wor-den 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 gronden van het beroep. Bovendien bestaat de 
mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningen-rechter 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 omgevingsvergunningen. U kunt daarvoor ook 
het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

Vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 82-86 Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 16 mei 
2013 het bestemmingsplan Dorpsstraat 82-86, Aarle-Rixtel heeft vastgesteld. Het 
bestemmingsplan voorziet in de verbouwing van een horecabedrijf met bovenwoning 
en de realisering van een gezondheidscentrum aan de Dorpsstraat 82-86 in Aarle-
Rixtel. Omdat met betrokkene een anterieure overeenkomst is gesloten, is er geen 
exploitatieplan vastgesteld.
Het bestemmingsplan Dorpsstraat 82-86, Aarle-Rixtel en de bijbehorende stukken 
liggen van maandag 27 mei tot en met maandag 8 juli 2013 voor iedereen ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het 
bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.
laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen > Dorpsstraat 82-86, Aarle-Rixtel) 
of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN 
nummer: NL.IMRO.1659.BPARDorpsstr8286-VG01).
Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 
Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het 
beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door d  egene die 
tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar 
heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet 
in staat is geweest.

Vaststelling bestemmingsplan MC De Dreef 1e herziening
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 16 mei 2013 het 
bestemmingsplan MC De Dreef 1e herziening heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan 
voorziet in de realisering van een nieuw gebouw voor de handboogvereniging en in de 
verplaatsing van een opslagloods voor de scouting. Dit bestemmingsplan is het gevolg 
van de uitspraak van de Raad van State d.d. 11 juli 2012, waarbij een gedeelte van het 
bestemmingsplan ‘Multifunctioneelcentrum De Dreef’ werd vernietigd. Aangezien het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan vastgesteld.
Het bestemmingsplan MC De Dreef 1e herziening met de bijbehorende stukken ligt 
van maandag 27 mei tot en met maandag 8 juli 2013 voor iedereen ter inzage bij de 
informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het bestemmingsplan 
is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen 
en leven > ruimtelijke plannen > MC De Dreef 1e herziening) of de landelijke website 
voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.
BPARdedreef1eherz-VG01).
Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 
Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het 
beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door degene die 
tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar 
heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet 
in staat is geweest.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Lagedijk 1 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend in het kader van de 
Wet algemene be-palingen omgevingsrecht dat zij de omgevingsvergunning hebben 
verleend aan Maatschap Huijbers-Scheepers voor het veranderen van de bestaande 
inrichting of de werking daarvan, gelegen aan de Lagedijk 1 in Beek en Donk. De 
aanvraag omvat de activiteiten milieu en bouwen.
De aanvraag, de beschikking en bijbehorende stukken liggen van maandag 27 mei 
tot en met maandag 8 juli 2013 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Indien 
gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. De 
definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
Binnen de hierboven genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Dit kan alleen 
door: 
a. degenen die een zienswijze (bezwaar) hebben ingediend tegen de 
ontwerpbeschikking;
b. adviseurs die een advies hebben uitgebracht over de ontwerpbeschikking;
c. degenen die geen mogelijkheid hadden om een zienswijze (bezwaar) in te dienen 
tegen de ont-werpbeschikking;
d. degene die bezwaar heeft tegen de wijzigingen van de beschikking ten opzichte 
van de ontwerp-beschikking.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de rechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 
Wanneer u een beroepschrift heeft inge-diend, kunt u daarnaast een 
voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De beschikking wordt na afloop van de 
beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een 
verzoek tot een voorlopige voorzie-ning is gedaan; de beschikking wordt niet van 
kracht voordat op dat verzoek is beslist. 

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Kleinbroekdreef 4 Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een melding op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door Majo V.O.F. voor 
het veranderen van de bestaande inrichting aan de Kleinbroekdreef 4 in Aarle-
Rixtel, waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. De melding is 
ingekomen op 1 mei 2013.

De melding kunt u tijdens openingsuren inzien op de afdeling Burgers en Bedrijven 
in het gemeen-tehuis te Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch informatie 
inwinnen bij de heer J. van den Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kijk voor meer informatie en actuele 
berichten ook op www.laarbeek.nl

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Bestemmingsplannen

Wabo Wet milieubeheer

De VVD Laarbeek staat als liberale 
Volkspartij voor Vrijheid en  
Democratie,  het dichtst bij de kiezer.  
De VVD Laarbeek  heeft sinds de 
tachtiger jaren van de vorige eeuw 
vaste voet aan de grond eerst in 
Aarle-Rixtel en sinds de herindeling 
ook in Laarbeek.   

Opvallend is dat de VVD, als het 
om provinciale en/of landelijke 
verkiezingen gaat, zeer  veel meer 
stemmen haalt dan wanneer het om 
de verkiezing van de gemeenteraad  
gaat!  Daar gaan we met z’n allen 
natuurlijk aan werken. 
De VVD Laarbeek is mans genoeg 
om deskundige en gewaardeerde 
inbreng te leveren bij de aanpak 
van lokale aangelegenheden. Maar 
ook als het gaat om gemeente 
overschrijdende zaken  op het gebied 
van broodnodige intergemeentelijke 
samenwerking staat de VVD 
Laarbeek haar mannetje. Toch is 
het een groot goed dat we als VVD 
Laarbeek in specifieke gevallen en 
bij specifieke problemen gebruik 
kunnen maken van de expertise van 
ervaren  regionale,  provinciale en  
landelijke volksvertegenwoordigers!  
Samen sterk is het motto.

Laarbeek staat er financieel  niet 
slecht voor en heeft een duidelijke 
stem in de regio.  Toch kunnen er 
dingen anders en dus beter in de 
ogen van de VVD Laarbeek.                                                 
Onroerende Zaak Belasting. De 
waarde van de huizen daalt iedere 
maand . Logisch dus dat je als 
burger verwacht  dat je ook minder 
OZB betaalt.  Dat lijkt zeker logisch 
in een tijd waar de lonen stagneren, 
pensioenen gekort worden en 
de rijksoverheid extra grepen  
doet in de portemonnees van 
haar hardwerkende onderdanen! 
Bezuinigingen op de uitgaven 
zijn de enige remedie.  Alleen op 
deze wijze kunnen de lokale lasten 
voor de burgers omlaag en zijn 
de burgers bereid meer geld uit te 
geven, hetgeen weer ten gunste 
komt van onze  middenstand en 
onze ondernemingen, die met hard 
werken en met het nemen van 
risico’s  zorgen voor onze welvaart!                                                                                                                 
Het beleid van “minder meer 
uitgeven” biedt in deze absoluut 
géén oplossing!

Ton Briels
Fractievoorzitter VVD Laarbeek

De Zeepkist 

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Afvalkalender

Afvalkalender 2013

week zon woedinmaa don vrij zat

35

34

33

32

31

augustus

01 02 03

04 05 06 08 09 1007

11 12 13 15 16 1714

18 19 20 22 23 2421

25 26 27 29 30 3128

week zon woedinmaa don vrij zat

40

39

38

37

36

september

01 02 03 05 06 0704

08 09 10 12 13 1411

15 16 17 19 20 2118

22 23 24 26 27 2825

29 30

week zon woedinmaa don vrij zat

14

13

12

11

10

09

maart

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 28 29 3027

31

week zon woedinmaa don vrij zat

05

04

03

02

01

januari

01 03 04 0502

06 10 11 1207 08 09

13 14 15 17 18 1916

20 21 22 24 25 2623

27 28 29 3130

week zon woedinmaa don vrij zat

09

08

07

06

05

februari

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 2827

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

week zon woedinmaa don vrij zat

27

26

25

24

23

22

juni

01

02 03 04 06 07 0805

09 10 11 13 14 1512

16 17 18 20 21 2219

23 24 25 27 28 2926

30

week zon woedinmaa don vrij zat

18

17

16

15

14

april

01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

week zon woedinmaa don vrij zat

01

52

51

50

49

december

01 02 03 05 06 0704

08 09 10 12 13 1411

29 30 31

week zon woedinmaa don vrij zat

44

43

42

41

40

oktober

01 03 04 0502

06 07 08 10 11 1209

13 14 15 17 18 1916

20 21 22 24 25 2623

27 28 29 3130

week zon woedinmaa don vrij

48

47

46

45

44

november

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 28 29 3027

zat

week zon woedinmaa don vrij zat

22

21

20

19

18

mei

02 03 0401

05 06 07 09 10 1108

12 13 14 16 17 1815

19 20 21 23 24 2522

26 27 28 29 30 31

week zon woedinmaa don vrij zat

31

30

29

28

27

juli

01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

15 16 17 19 20 2118

22 23 24 26 27 2825

31

Afvalkalender 2013

week zon woedinmaa don vrij zat

35

34

33

32

31

augustus

01 02 03

04 05 06 08 09 1007

11 12 13 15 16 1714

18 19 20 22 23 2421

25 26 27 29 30 3128

week zon woedinmaa don vrij zat

40

39

38

37

36

september

01 02 03 05 06 0704

08 09 10 12 13 1411

15 16 17 19 20 2118

22 23 24 26 27 2825

29 30

week zon woedinmaa don vrij zat

14

13

12

11

10

09

maart

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 28 29 3027

31

week zon woedinmaa don vrij zat

05

04

03

02

01

januari

01 03 04 0502

06 10 11 1207 08 09

13 14 15 17 18 1916

20 21 22 24 25 2623

27 28 29 3130

week zon woedinmaa don vrij zat

09

08

07

06

05

februari

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 2827

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

week zon woedinmaa don vrij zat

27

26

25

24

23

22

juni

01

02 03 04 06 07 0805

09 10 11 13 14 1512

16 17 18 20 21 2219

23 24 25 27 28 2926

30

week zon woedinmaa don vrij zat

18

17

16

15

14

april

01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

week zon woedinmaa don vrij zat

01

52

51

50

49

december

01 02 03 05 06 0704

08 09 10 12 13 1411

29 30 31

week zon woedinmaa don vrij zat

44

43

42

41

40

oktober

01 03 04 0502

06 07 08 10 11 1209

13 14 15 17 18 1916

20 21 22 24 25 2623

27 28 29 3130

week zon woedinmaa don vrij

48

47

46

45

44

november

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 28 29 3027

zat

week zon woedinmaa don vrij zat

22

21

20

19

18

mei

02 03 0401

05 06 07 09 10 1108

12 13 14 16 17 1815

19 20 21 23 24 2522

26 27 28 29 30 31

week zon woedinmaa don vrij zat

31

30

29

28

27

juli

01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

15 16 17 19 20 2118

22 23 24 26 27 2825

31

woensdag: i nzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: i nzameling binne
alléén grijze container 

vrijdag: i nzameling binne
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameli
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

juni



Donderdag 30 mei 201316 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Afgelopen zondag vertrok een club 
van 9 vrouwen, waaronder 7 leden 
van Runnersclub Lieshout, naar 
Nijmegen. Voor de elfde keer vond 
daar de grootste vrouwenloop van 
Nederland plaats: de Marikenloop. 
De dames hadden in de voorbereiding 
al de nodige kilometers in de benen. 
Dit resulteerde in de volgende 
uitslagen:

5 kilometer:
Hilde ten Thije, Lieshout, 30:00
Krista Peters, Lieshout, 32:47
Mirjam Kamperman, Lieshout, 34:29
Mireille de Ridder, Lieshout, 35: 54

10 kilometer:
Thean van Tiel, Lieshout, 46:49

Marjan van den Tillaar, Aarle-Rixtel, 
51:57
Henriette Kerkhof, Helmond, 52:52
Gerry Posthouwer, Beek en Donk, 
53:53
Dieuwke Kommerij, Lieshout, 54:00

Naast bovengenoemde vrouwen 
werd Laarbeek vertegenwoordigd bij 
de 5 kilometer door:
Helga Legros-van Duijnhoven, Beek 
en Donk, 29:51
Diana Tielemans, Beek en Donk, 
29:11
Irene Tielemans, Beek en Donk, 
33:30 en bij de
10 kilometer door:
Astrid van Roy- de Vries uit Aarle-
Rixtel. Zij finishte in 1:08:51.

‘t Verswarenhuys introduceert een 
nieuwe smaakvariant: HEKS’NKAAS® 
Groene Olijven. Deze bijzondere 
nieuwe smaak wordt geïntroduceerd 
tijdens de  Graskaasperiode.

Na een lange winter zijn de koeien 
weer lekker in de wei. Daar genieten 
ze van het heerlijke voorjaarsgras en 
dat gras levert fantastische melk op. 
Want als koeien vers gras eten, is 
het vet in de melk nog zachter van 
smaak en daar wordt de allerlekkerste 
Graskaas van gemaakt.
 
Graskaas is er maar 1 maand! Geniet 
van die geweldige kaas, maar ook van 
onze Graskaas-actie. Want bij elke 
aankoop van een stuk graskaas bij ‘t 
Verswarenhuys, krijgt de consument 
gratis een probeerverpakking 
HEKS’NKAAS® Groene Olijven 
aangeboden (zolang de voorraad 
strekt). Dit product is exclusief te 
verkrijgen bij ’t Verswarenhuys dus 
nergens anders te koop!

Over HEKS’NKAAS®
HEKS’NKAAS® is de enige echte 
smeerdip met roomkaas, verse 
kruiden én een tikje magie. Het is 
romig, luchtig en heerlijk fris van 

smaak. Origineel met prei, peterselie 
en knoflook en nu dus ook een variant 
met groene olijven. Vanaf het nieuwe 
pand in Oldenzaal gaan de producten 
rechtstreeks naar ’t Verswarenhuys in 
Beek en Donk.

Over Zuivelhoeve Winkels
De oorsprong van Zuivelhoeve, sinds 
9 november 2011 een belangrijk 
onderdeel in ’t Verswarenhuys op 
het Piet van Thielplein in Beek en 
Donk, voert terug naar 1981. Toen 
richtte Diane Roerink in de oude 
klompenschuur van haar oma een 
klein winkeltje in. Daar verkocht ze 
de ambachtelijke zuivelproducten die 
Gerjhan (haar man) op de boerderij 
zelf maakte. Sindsdien is er veel 
veranderd, maar we maken onze 
emmertjes yoghurt en vla nog steeds 
op een echte boerderij in het landelijke 
buurtgemeenschap Twekkelo, met 
dezelfde mooie ingrediënten. We zijn 
er trots op dat het ene kleine winkeltje 
van destijds is uitgegroeid tot een 
heuse Zuivelhoeve winkelketen met 
29 prachtige winkels waar de lekkerste 
binnen en buitenlandse kazen, vers 
gebrande noten, olijven en andere 
specialiteiten worden verkocht en  
HEKS’NKAAS® natuurlijk.

“Dit smaakt naar meer!” ’t Verswarenhuys introduceert 
Groene Olijven tijdens Graskaas-actie

Gemert T 0492 363038  @ gemert@woonplezier.nl

Kijk ook eens op www.woonplezier.nl/proefwonen

Uitgebouwde tweekapper (zelfbouw) met 

riante garage  • Alles in deze woning 

is vanaf 2001 vernieuwd: o.a. nieuwe 

riolering, dak, kozijnen, sanitair, vloeren, 

trappen, etc, etc. • 5 slaapkamers 

aanwezig. • Ruime leefkeuken en aparte 

tuinkamer / serre. • Inhoud 705 m3, 

perceel 288 m2.

Terlingenplein 18 • Aarle Rixtel

€ 275.000,- k.k.

Oerdegelijk gebouwd vrijstaand woonhuis 

met mogelijkheid werk-aan-huis • Woon/

leefkeuken met luxe keukeninrichting 

(2004). • Slaap-/badkamer op de begane 

grond. • 6 slaapkamers en 2 badkamers.

• Garage, carport en dubbele oprit. • 

Bouwjaar: 1973, perceelsopp.: 505 m2, 

inhoud: 805m3 incl. garage

Dorpsstraat 88e • Aarle-Rixtel

€ 349.000,- k.k.

Keurig onderhouden tweekapper. • Op 

loopafstand van centrum, winkels/horeca 

en scholen.  • Grote garage met 

zolder en veel bergruimte. • Uitgebouwde 

serre met zicht op de tuin. • Bouwjaar 

1965; perceelsopp.: 270 m2, inhoud: 

300m3

Balduinstraat 18 • Lieshout

€ 189.000,- k.k.

Heesweg 3 • Beek en Donk

€  279.000,- k.k.

Perfect onderhouden nostalgische 

tweekapper op perceel 998m2. • Vanwege 

het grote perceel, de karakteristieke 

uitstraling en de toplocatie, is deze 

woning het renoveren meer dan waard. 

•  Liefhebbers van rust, ruimte en veel 

grond, opgelet!  • Inhoud 325 m3 excl. 

berging en garage, bouwjaar 1926

Luxe afgewerkt 3 kamer appartement 

met ruime woonkamer • Luxe keuken en 

sanitair • Nieuwe HR Combiketel (2012) 

•  Groot balkon, een eigen berging en 

parkeerplaats •  Op loopafstand van 

het Piet v. Thielplein met alle dorpse 

voorzieningen •  Woonoppervlak: 120 m2, 

bouwjaar: 1996

Baron van Leefdaelstraat 54 • 

Beek en Donk

€  249.500,- k.k. 

Nummer 1 in huizen verkopen!!

Gebedsdienst rondom Leonarduskapel
Beek en Donk – Op de hoek van de 
Kapelstraat/Lage Heesweg bevindt 
zich de Leonarduskapel. Hier vindt 
op zondag 2 juni een gebedsdienst 
plaats in het kader van de Donckse 
Wij-ing. In 1422 werd op De Donck 
een kapel gesticht, toegewijd aan 
de H. Leonardus van Noblat. De 
H. Leonardus leefde in de vroege 
middeleeuwen in Frankrijk.

In de archiefstukken is terug te lezen 
dat in de jaren 1700 en daarna 
de herdenking plaatsvond van de 
inwijding van een kerk of kapel 
ter ere van de H.Leonardus. Deze 
herdenking was een groot feest en 
trok duizenden pelgrims naar De 
Donck. De gildebroeders van St. 
Leonardus bouwden in 1979 een 
nieuwe kapel. Zij willen de traditie 
van de vorige eeuwen voortzetten 
en jaarlijks de wijding van de kapel 
gaan vieren. De viering, om 10:00 

uur, zal worden voorgegaan door 
de gildepastor diaken F. De Coninck 
en de gezangen worden verzorgd 
door Seniorenkoor Sint Joachim 
o.l.c. dirigent Hans Kempe en 
pianiste Jolanda Demirel. Gildezuster 
Maria Huijbers heeft de versiering 
voor haar rekening genomen. Het 
is een eerbiedig  samenzijn van 
gildebroeders, gildezusters, vrienden 
en buurtgenoten, vereerders van 
St. Leonardus uit Beek en Donk en 
wijde omgeving en met vienden uit 
Gittelde, Duitsland, en Zoutleeuw, 
België. Er wordt extra aandacht 
besteed aan de definitieve plaatsing 
van het Leonardusbeeld in de Kapel. 
Het kleine houden beeld van de St. 
Leonardus is in bruikleen afgestaan 
aan het gilde door het kerkbestuur 
nadat de Leonarduskerk definitief 
werd gesloten. Zo blijft Leonardus 
toch op De Donck. De gildepastor 
zegent het beeld en daarna zal het 

een vaste en veilige plaats in de kapel 
krijgen. Ook worden een aantal goud/
gele speldjes gewijd van Leonardus 
die na de viering vrijblijvend door 
de aanwezigen gekocht kunnen 
worden. Leonardusbrood en een 
kopje koffie worden aan het einde 
van de gebedsviering aangeboden. 

De Lage Heesweg wordt aan de 
zijde van de Kapelstraat afgesloten 
en aan de zijde van de Model van de 
Donckstraat gedeeltelijk. De kapel is 
met de auto te benaderen via de zijde 
van de Model van de Donckstraat. 
Er kan daar ook geparkeerd worden. 
Als u zelf een tuinstoel of klapstoel 
meebrengt, bent u verzekerd van een 
zitplaats. Iedereen wordt uitgenodigd 
om dit feest van de Donckse Wij-ing 
mee te vieren. Mocht het slecht weer 
zijn dan wordt u  geïnformeerd door 
Radio Kontakt. Meer informatie vindt 
u op www.gildesintleonardus.nl.

Telefoon (0492) 46 87 44

Advertorial
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Hoe MOOI is Laarbeek?Hoe MOOI is Laarbeek?

Laarbeek zit bomvol mooie 
initiatieven. In de rubriek ‘Hoe mooi 
is Laarbeek’ staat één keer in de twee 
weken een verhaal over iets ‘moois’ 
uit Laarbeek.

Openbaar vervoer in alle kernen 
van Laarbeek. Tot voorheen was dit 
er niet. Maar gelukkig ontstond er 
bij de gezamenlijke dorpsraden een 
mooi initiatief: Buurtbus Laarbeek. 
Inmiddels loopt het project sinds 
januari én met succes. 

Dertig vrijwillige chauffeurs rijden 
om beurten van maandag tot en met 
vrijdag van ’s ochtends 07.30 uur tot 
’s avonds 18.30 uur. De buurtbus 
(lijn 461) start in Mariahout, stopt 
in alle Laarbeekse dorpen en 
heeft uiteindelijk het ziekenhuis in 
Helmond als eindstation. Voorzitter 
Harry de Groof vertelt: “De Buurtbus 
is gewoon openbaar vervoer. Er is 
één verschil. ‘Normale’ lijndiensten 
stoppen alleen bij bushaltes, maar 
de Buurtbus kan in de bebouwde 
kom overal stoppen. Mensen 
kunnen overal waar de bus komt 
opstappen, ze hoeven alleen maar 
hun hand omhoog te houden. Buiten 
de bebouwde kom is dit niet. Daar 
moeten mensen bij een halte gaan 
staan, óf ze moeten een veilige plek 
gevonden hebben, waar de bus zo 
kan stoppen.”

Alles voor Buurtbus Laarbeek is 
vanuit Hermes geregeld, behalve de 
bemanning en planning daarvan. Dit 
gedeelte neemt Harrie Nouwens als 
coördinator op zich. “We hebben 
nu dertig chauffeurs. Iedereen heeft 
een dienst van vier uur per week en 

dat zes weken lang. Daarna hebben 
de chauffeurs zes weken vrij en zo 
rouleert dat steeds.”

Dit aantal chauffeurs is veel meer 
dan dat de organisatie voor ogen 
had. “We hadden twintig chauffeurs 
nodig. Door de publiciteit kregen 
we wel veertig aanmeldingen. Als 
mensen nu chauffeur willen zijn, 
komen ze eerst op een wachtlijst”, 
aldus Harrie Nouwens. 

Wat de heren allebei heel belangrijk 
vinden, is dat de Laarbeekse 
inwoners weten dat de Buurtbus 
voor iedereen toegankelijk is. Harry 
de Groof: “Iedereen mag gebruik 
maken van deze bus. Je kunt dit net 
zo zien als de andere lijndiensten. 
Deze bus zorgt ervoor dat ook de 
kernen goed te bereiken zijn. De bus 
komt langs grote haltes, waar bussen 
langskomen die bijvoorbeeld naar 
Eindhoven of station Helmond gaan. 
Zo staat alles goed in verbinding met 
elkaar en kunnen de inwoners overal 
komen. Daarbij is het wel belangrijk 
om te vermelden, dat er geen 
rolstoelers in de bus kunnen. Mensen 
met een rollator kunnen wel mee.”

De organisatie van Buurtbus Laarbeek 
merkt dat de stap, met name bij 
ouderen, soms te groot is om met de 
Buurtbus mee te gaan. Met name de 
OV-chipkaart maakt het ietwat lastig. 
“Er kan gewoon een kaartje in de bus 
gekocht worden. Dit is alleen het 
slimst wanneer je zelden met de bus 
gaat. Als je regelmatig met de bus 
gaat, kan je beter een OV-chipkaart 
aanschaffen.”

Buurtbus Laarbeek wil inwoners 
hierbij helpen. Informatie over 
het aanvragen en gebruik van de 
OV-chipkaart staat op www.ov-
chipkaart.nl. Daarnaast kunnen 
inwoners bij Plus van Balkom in Beek 
en Donk een OV-chipkaart kopen, 
hun kaart activeren en ook hun saldo 
opladen. Bij de Jumbo in Lieshout 
kunnen inwoners ook het saldo van 
hun OV-chipkaart opladen. Let op: in 
deze winkel kan geen OV-chipkaart 
gekocht worden. Wel kunnen 
inwoners een kaart op internet 
bestellen en deze hier ophalen. 

Daarnaast kunnen inwoners ook 
bij de Dorpsservicepunten terecht 
als zij meer informatie over de 
aanschaf en het gebruik van een 
OV-Chipkaart willen. 

Buurthuis Mariahout: ma-wo van 
10.00-11.30 uur en do 14.00-
15.30 uur.
Dorpshuis Lieshout: elke dinsdag 
10.00-12.00 uur 
Ontmoetingscentrum Beek 
en Donk: telefonisch contact 
via Dorpsondersteuner Henrie 
Bouwmans via 0492-328803
Aarle-Rixtel pastorie (binnenkort 
in Zonnetij): ma van 10.00-
12.00u, do van 13.00-15.00uur. 

Waarschijnlijk wordt binnenkort 
de dienstregeling aangepast, om 
zo met name de aansluiting op 
het busknooppunt bij Bavaria te 
optimaliseren. Mocht dit zo zijn, dan 
is dit waarschijnlijk vanaf halverwege 
juni. Dit is dan te lezen in De 
MooiLaarbeekKrant en op de website 
www.buurtbuslaarbeek.nl.  

Deze week: Buurtbus Laarbeek

Buurtbus Laarbeek – Helmond, lijn 461
Beek en Donk - Mariahout - Lieshout - Aarle Rixtel - Helmond Ziekenhuis
Beek en Donk, Gemeentehuis * 7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45  
    16.45 17.45
Mariahout, Oranjeplein  7.54 8.54 9.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54  
    16.54 17.54
Lieshout, Heuvel   7.59 8.59 9.59 10.59 11.59 12.59 13.59 14.59 15.59  
    16.59 17.59
Lieshout, Bavaria Rotonde ** 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00  
    17.00 18.00
Aarle Rixtel, Boscheweg  8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05  
    17.05 18.05
Helmond, Ziekenhuis *** 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11  
    17.11 18.11

Buurtbus Helmond - Laarbeek lijn 461
Helmond Ziekenhuis - Aarle Rixtel - Lieshout - Mariahout - Beek en Donk
Helmond, Ziekenhuis *** 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12  
    17.12 18.12
Aarle Rixtel, Boscheweg  8.18 9.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18  
    17.18 18.18
Lieshout, Bavaria Rotonde ** 8.23 9.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23  
    17.23 18.23
Lieshout, Heuvel   8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24  
    17.24 18.24
Mariahout, Oranjeplein   7.29 8.29 9.29 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29  
    16.29 17.29 18.29
Beek en Donk, Gemeentehuis * 7.38 8.38 9.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38  
    16.38 17.38 18.38

* Aansluitpunt voor bussen van lijn 21 en lijn 25 (Arriva)
** Aansluitpunt voor bussen van lijn 21, 121 en 122
*** Aansluitpunt voor bussen van lijn 25 (Arriva) richting Helmond centrum.

De buurtbus rijdt niet op zaterdag, zondag en feestdagen

Laarbeek – Ook dit jaar heeft 
Laarbeek de maand juni weer 
uitgeroepen tot Juni Watermaand. Tal 
van ondernemers, verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties slaan elk jaar 
hun handen ineen om deze maand te 
laten bruisen van evenementen en 
activiteiten. Het is de hele maand juni 
feest in de gemeente Laarbeek, voor 
jong en oud. Daarbij staat alles in het 
teken van water.

Alle zeilen worden bijgezet om van 
Juni Watermaand, net als voorgaande 
jaren, een succes te maken. Er is de 
hele maand van alles te doen in 
de ‘Waterpoort van de Peel’. Van 
Kikkerconcert tot open tuinenroute en 
van een muzikaal waterspektakel tot 
dialectenfestival.

In samenwerking met Hogeschool de 
Kempel uit Helmond en in samenspraak 
met de basisscholen in Laarbeek is een 
waterlesprogramma in elkaar gezet. 
Het lesprogramma omvat een website 
(www.watermaand.nl) met daarop 
een uitgebreid menu aan activiteiten, 
wetenswaardigheden en opdrachten, 
welke allemaal zijn toegespitst op het 
thema water. Hierbij is geprobeerd om 
het thema water zo veel mogelijk te 
vertalen naar de gemeente Laarbeek. 
Binnen de gemeente heeft ‘het water’ 
immers een belangrijke rol en dus zijn 
er legio voorbeelden van hoe water in 
het dagelijkse leven een belangrijke 
rol speelt. Daarnaast wordt aan 
iedere basisschool in Laarbeek een 
waterkist overhandigd, met daarin 

allerlei praktische benodigdheden om 
in de klas waterproefjes uit te voeren. 
Omdat het lesprogramma bestaat uit 
een digitaal pakket en een praktische 
leskist kunnen de leerlingen zowel op 
school als thuis met het programma 
aan de slag gaan.

Dit jaar wordt ook aandacht besteed 
aan een goed doel, namelijk 
African Childcare. De Laarbeekse 
initiatiefnemers hiervan zijn recent 
gestart met een hygiëneproject, 
waarbij de kinderen bewust worden 
gemaakt van het nut van een goede 
watervoorziening; de hygiëne in 
het algemeen en het daaraan direct 
gekoppelde milieu. Door de kinderen 
nu in een vroeg stadium bewust te 
maken van het milieu in het algemeen 
en van schoon (drink)water in het 
bijzonder is dit volgens de stichting 
een goede investering die in de 
toekomst beslist haar vruchten zal 
afwerpen. 

Juni Watermaand ondersteunt dit 
mooie kleinschalige initiatief met 
zichtbare resultaten van gedreven 
mensen. De kwaliteit en het belang 
van water staat in de Watermaand 
in het voetlicht. Niet alleen hier voor 
Laarbeek, maar juist ook voor daar, in 
Tanzania.

Meer informatie over het totale 
programma en alle evenementen en 
activiteiten van Juni Watermaand is te 
vinden op www.watermaand.nl.

Beek en Donk - Nog twee weken en 
dan is het eindelijk zover: Zeskamp 
2013! Dit jaar vindt dit plaats op 15 
en 16 juni. Komende week wordt 
begonnen met het opbouwen en zal 
er weer een prachtig Zeskamp terrein 
oprijzen met 15 spectaculaire spelen 
en een reusachtige tent voor een 
onvergetelijke Zwinkslag editie! 

Enkele spelen die dit jaar het terrein 
zullen sieren zijn; bij de basketbal 
glijbaan wordt het richtingsgevoel 
van de deelnemers op de proef 
gesteld. Ook het ‘klimwand spel’ 
heeft een glijbaan waarover de 
deelnemers naar beneden glijden. 
Echter kunnen ze deze keer niet via 
een normale trap omhoog lopen maar 
moeten zij via een touw naar boven 
klimmen tegen een gladde wand 
aan. Het rode draad spel is een heuse 
levende variant op het bekende spel 
Stef Stuntpiloot! Iedere deelnemer 
neemt plaats op een paaltje en moet 

een draaiende staaf zien te ontwijken 
door eroverheen te springen. Lukt 
het niet om te blijven staan dan is de 
deelnemer af. 

Tijdens de Zwinkslag op 15 juni zal 
dit jaar BZB een spetterend optreden 
geven! Zij zullen er een geweldige 
avond van maken! Ook Bench Vice 
zal deze avond op komen treden. 
Kaarten kosten in de voorverkoop 
€12,50 (dagkassa €15,-) en zijn te 
koop bij Snackbar de Beemd (Beek 
en Donk) en Plaza de Kim (Erp). 
Voor de lezers van de MooiLaarbeek 
krant zijn 2 keer 2 kaarten te winnen 
voor de Zwinkslag. Maak hiervoor 
de volgende zin af: Het leukste aan 
het Zeskampweekend vind ik……… 
Mail je antwoord voor vrijdag 7 
juni naar inschrijvingenzeskamp@
hotmail.com en vermeld je naam 
en telefoonnummer. Winnaars 
ontvangen voor 11 juni bericht. 

Mariahout - Harmonie St 
Caecilia geeft zaterdag 1 juni een 
uitwisselingsconcert met harmonie 
OBK uit Erp. Het podium voor de 
twee eerste-divisie harmonieën staat 
in het buurthuis van Mariahout. Het 
concert start om 20:00 uur, toegang 
is gratis.

St Caecilia brengt een gevarieerd 
programma, met onder andere het 
stuk ‘Canticle of the Creatures’. Het 
zesdelige werk van James Curnow 
is gebaseerd op het schrijven van 
Franciscus van Assisi. Daarnaast 
staat het werk Fleododrum van 
oud-dirigent Eric Swiggers op het 
programma.

Harmonie Oefening Baart 
Kunst(OBK) geeft zaterdag een van 
haar eerste concerten onder leiding 
van de nieuwe dirigent Sef Pijpers. 

De dirigent is geen onbekende in 
het Laarbeekse, Pijpers begon zijn 
muzikale carrière op klarinet, onder 
andere bij O&U uit Beek en Donk. 
Pijpers nam op 13 maart dit jaar het 
Erpse dirigeerstokje over van dirigent 
Raf de Keninck.
 
Naast het uitwisselingsconcert 
van zaterdag is ook het openbare 
muziekexamen van donderdag 6 
juni te bezoeken. Slagwerkers Niek 
Gilsing uit Lieshout en Pascal Ahout 
uit Mariahout vertonen voor publiek 
hun D-examen slagwerk ongestemd. 
Gilsing doet dat op zogenaamd 
‘multipercussie’.  Een soort drumset 
van percussie-instrumenten, onder 
begeleiding van de slagwerkgroep. 
Ahout vertoont zijn kunsten op het 
drumstel. Publiek is donderdag 6 juni 
welkom vanaf 20:00 in het dorpshuis 
in Lieshout.

Juni watermaand 2013

Win kaarten voor Zwinkslag 

Uitwisselingsconcert harmonie St 
Caecilia en harmonie OBK uit Erp

De Buurtbus van Laarbeek 
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MARIAHOUT       JAAR !
De grote uittocht 
Mariahout - In de jaren ’50 van de 
vorige eeuw vond er in Nederland 
een emigratiegolf plaats. Ieder 
jaar verlieten ongeveer 20.000 
burgers ons land. Vanuit 
Mariahout vertrokken maar liefst 
302 emigranten, vooral naar 
Canada. Dat betekende voor 
Mariahout maar liefst een derde 
deel van de totale bevolking.

De beslissing om te emigreren 
was heftig voor degenen die 
vertrokken, maar ook voor hen 
die achterbleven. Het afscheid 
leek immers voor eeuwig. 
Zo’n  groot aantal vertrekkers, 
liet ook diepe sporen na in de 
gemeenschap. Gewaardeerde, 
ondernemende dorpsgenoten 
verlieten  het dorp. Het verdriet 
liep ook dwars door families, want 
er waren vertrekkers en er waren 
achterblijvers.

Reden van vertrek
Wat was  de reden om al dit 
verdriet voor lief te nemen en te 
vertrekken? Er zijn verschillende 
redenen. Mariahout had in de jaren 
’50 een overwegend agrarische 
bevolking. Grote gezinnen 
moesten op een klein boerderijtje 
de kost zien te verdienen. Ouders 
voorzagen dat hun kinderen op 
de duur geen agrarische toekomst 
konden opbouwen in Mariahout. 
Daarvoor was er te weinig 
landbouwgrond. 

Toch was er ander werk genoeg 
voor boerenzonen. Fabrieken 
draaiden op volle toeren, zo vlak 
na de Tweede Wereldoorlog. 
Vanuit de katholieke kerk werd het 
echter afgeraden om in een fabriek 
te gaan werken. Boerenzonen 

zouden zo in contact kunnen 
komen met allerlei verderfelijke 
zaken. Dat zou hen niet sterken 
in hun katholieke geloof. Maar 
ook zelf vonden boeren het een 
schande om voor een baas te 
moeten werken.

Emigratie werd ook van 
regeringswege gestimuleerd. 
Voorlichtingsavonden vonden 
plaats, met prachtige natuurfilms, 
vooral van Canada. In Canada 
ontstond na de Tweede 
Wereldoorlog een groot tekort 
aan arbeidskrachten in de 
agrarische sector. Nederlandse 
boeren zouden dat tekort met 
hun grote gezinnen tot ver in de 
toekomst kunnen opvangen. En 
in Canada was grond genoeg om 
na verloop van tijd zelfstandig als 
boer aan de slag te kunnen gaan. 
Wel heel verleidelijk voorgesteld 
allemaal.

De emigratie
Was de kogel eenmaal door de 
kerk, dan ging het snel. Iedere 
emigrant moest medisch gekeurd 
worden. Best spannend voor die 
grote gezinnen. Vrijgezellen die 
niet in gezinsverband emigreerden 
gingen eerst trouwen. Daarna 
moest eventueel het eigen bedrijf 
verkocht worden. Vervolgens 
werd de huisraad in houten 
kisten verpakt en verscheept. 
Emigranten hadden geen idee 
hoe de situatie was in Canada. De 
hele huisraad werd ingepakt. De 
Canadese douane keek z’n ogen 
uit! Vervolgens werd er afscheid 
genomen van vrienden en 
bekenden. En op een dag stond 
de autobus daar om het gezin, 
en andere gezinnen uit de regio, 

naar Rotterdam te brengen. De 
mensen voelden zich zo onzeker, 
dat ze de hele reis naar Rotterdam 
massaal zaten te bidden.

De aankomst
De overtocht duurde ongeveer 9 
dagen. De aankomst was meestal 
in New York, waarna er nog een 
slopende treinreis volgde. Bij 
aankomst hoopten de emigranten 
hun sponsor aan te treffen , die 
garant zou staan voor een eerste 
opvang.  Vaak was dat de boer 
waar de emigrant voor ging 
werken. Maar later kon dat ook 
een bekende zijn, die al in Canada 
woonde. Bij aankomst bleek soms 
dat de sponsor er niet was. En dan 
zat zo’n Mariahouts gezin een 
week lang  te wachten op een 
station ergens in Canada.

Werken in een fabriek
Waar emigranten uiteindelijk 
Mariahout voor hadden verlaten, 
namelijk werken in een fabriek 
voor een baas, werd in Canada 
alsnog  werkelijkheid. Het werken 
bij een Canadese boer verdiende 
slecht. Daar zou een emigrant 
nooit een eigen boerderij van 
kunnen kopen. Veel emigranten 
gingen werken bij General 
Motors. In Nederland zou dit voor 
hen een schande zijn geweest. In 
Canada was het bittere noodzaak. 
Als emigranten brieven schreven 
aan het thuisfront, waren die 
altijd rooskleurig van aard. Ja, het 
ging goed met hen. Ze hadden 
al een koelkast, een autootje, 
een diepvries gekocht. Ze 
wisten niet dat zoiets hier ook al 
heel normaal was geworden.

Verbondenheid Mariahout en 
Canada
Het contact met het thuisfront 
in Mariahout is steeds blijven 
bestaan. Vliegverkeer tussen 
Canada en Nederland maakte 
wederzijdse bezoeken mogelijk. 
Er zijn verschillende uitwisselingen 
geweest tussen emigranten en de 
Mariahoutse dorpsgemeenschap. 
De Mariahoutse organisatie was in 
handen van Henriëtte en Jacques 

Lukassen. Bij deze uitwisselingen 
werden ook geschenken 
uitgewisseld. Zo kreeg in 
Mariahout een plein de naam 
‘Maple Hof’. Er werden in 1983 
Maplebomen geplant. Een teken 
van blijvende verbondenheid 
tussen Canada en Mariahout. 
In 1988 plaatsten Canadese 
reünisten daar een totempaal als 
teken van vriendschap.

Zondag 2 juni
zijn wij geopend

van 12:00 tot 17:00 uur
www.martenstuinmeubelen.nl

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Jumbo Laarbeek 
feliciteert Mariahout 

met het 
80-jarige jubileum
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Verrassende en pittige opdrachten tijdens quiz Sportieve strijd tussen 
buurtverenigingen Mariahout – Zaterdagavond 

kraakten de hersenen letterlijk 
tijdens de verrassende quiz in het 
Buurthuis van Mariahout. De quiz 
was een onderdeel van het 80-jarig 
bestaan van het weekend. 

“Het 75-jarig bestaan van 
Mariahout kende de primeur van 
een quiz-avond, en omdat die goed 
was bevallen is ook nu besloten een 
quiz te organiseren”, aldus Katja 
Jacobs, een van de scorerechters 
deze avond. Het is aan het begin 
van de avond nog niet vol in het 
buurthuis van Mariahout, maar in 
het spelersgedeelte zinderde de 
spanning voor de vragen, die op 
de verschillende teams zouden 
worden afgevuurd. 

De quiz bestond onder andere uit 
beeldvragen, die in een flitsend 
tempo op het scherm werden 
vertoond. Daarvan was het de 
bedoeling om in vakjes op het 
antwoordformulier te vermelden, 
waar de foto was genomen of 
van welk object in Mariahout het 
getoonde stukje deel uitmaakte. 
Soms klonk er een “O ja dat is…”, 
maar meestal bleef het stil. Dit 

duidde erop dat de bedenkers van 
de vragen, de heren Verbruggen en 
Bouwmans, erin geslaagd waren 
aparte en vaak pittige vragen te 
bedenken.
 
De deskundige jury, bestaande 
uit wethouder Joan Briels en de 
directeur van de Bernadetteschool, 
Leo Donkers, moesten op cruciale 
momenten een snelle beslissing 
nemen. Bijvoorbeeld toen één van 
de deelnemers 10 juli antwoordde 
op de vraag: Op welke datum is 
Mariahout opgericht? Het antwoord 
had 10 juli 1933 moeten zijn. 
“Wat doen we ermee jury?”vroeg 
spelleider Henrie Bouwmans . Twee 
omhooggestoken duimen van Leo 
‘d’n bovenmeester’ Donkers waren 
het antwoord.

In de categorie ‘hoger/lager’ was 
de eerste vraag of de oplage van 
De MooiLaarbeekKrant meer of 
minder dan 11500 exemplaren 
bedroeg. De eerste oplage was 
11.000 en daarom moest voor lager 
worden gekozen. Na dit feit werd 
het spel een gok, want speelkaarten 
bepaalden het verdere verloop. 

Tijdens de kennisvragen werd 
door alle negen aanwezige teams 
een ‘allesweter’ naar het podium 
gestuurd om een vijftal vragen te 
beantwoorden. Veel ervan hadden 
betrekking op de geschiedenis, 
want wie weet nu nog wanneer de 
Berlijnse muur werd gebouwd? De 
antwoorden bestreken een kleine 
40 jaar, maar uiteindelijk bleek het 
1961 te zijn. Tijdens het stellen 
van de vragen golfde de spanning 
door de zaal aangevoerd door 
het presentatieduo Verbruggen-
Bouwmans. Dit dwong de 
deelnemers op het puntje van hun 
stoel.  De deelnemers mogen zeker 
respect hebben voor de bedenkers 
en presentators van de quiz. Zij 
zorgden voor deskundige vragen 
en een vlotte presentatie voor een 
leuke, verrassende quiz. 

De punten verdiend met deze 
kennisquiz werden opgeteld bij de 
punten behaald tijdens de zeskamp 
op de zaterdagmiddag. Het totaal 
bepaalde vervolgens de volgorde 
van de winnaars. Zie hiernaast de 
einduitslag.

Mariahout – Negen buurt-
verenigingen gingen zaterdag-
middag op sportieve wijze de 
strijd met elkaar aan tijdens een 
zeskamp op het Oranjeplein. 

Súperfanatiek, dat waren de 
deelnemers zeker. Met gezellige 
muziek op de achtergrond en een 
mager zonnetje aan de hemel 
deden alle teams hun uiterste 
best om als hoogst geëindigde uit 
de bus te komen.

In totaal vonden er tien 
spellen plaats: Auto Corsten 
Bandwerpen, Tobbedansen, Vis je 

Rijk, Hindernisbaan, Theo Gevers 
brug, Bal Balans, Gewichtenbak 
aan een kraan, Awebloop 
en De Pelgrimgang. Na elke 
ronde werd het rode draad spel 
gespeeld. Dit hield in dat één 
team alle spelen achterelkaar 
moest spelen. Met name het 
spel tobbedansen zorgde voor 
veel lachwekkende momenten. 
Met enige regelmaat haalden de 
deelnemers een nat pak. Dat het 
maar 14 graden was, deerden 
ze niet uit. Blauwbekkend, maar 
breedlachend  deden ze weer 
droge kleding aan. 

TEAM NAAM
Score	  
Quiz

Punten
Quiz

EindstandQ
uiz

Score	  
Zeskamp

Punten
Zeskamp

EindstandZe
skamp Totale	  Eindscore Totale	  Eindstand

6 Veghelsedijk 41,5 10 1 52,5 14 4 24 1 WINNAAR!!
3 Heideriet	  tot	  Ginder 25,5 4,5 6 63 18 2 22,5 2 	  
2 Oranjebuurt 26 6 5 62,5 16 3 22 3 	  
4 De	  Kom 20,5 2 9 76 20 1 22 3 	  
5 Ut	  Bruukske 35,5 8 3 51,5 12 5 20 5 	  
7 Kempkens 33 7 4 50 7 7 14 6 	  
8 Bernadettebuurt 38,5 9 2 47 4 9 13 7 	  
1 Rooiseweg 23,5 3 8 51 10 6 13 7 	  
9 Moerasvogels 25,5 4,5 6 50 7 7 11,5 	   	  

	  	  	  	  	  	  

	  TOTAALSCORE	  QUIZAVOND	  +	  ZESKAMP
Totalen	  Quiz Totalen	  Zeskamp Quiz	  +	  Zeskamp

verbinden in vitale kernen
ViERBINDEN

www.vierbinden.nl
Tel:  0492 - 328800

Lieshout      Beek en Donk     Aarle-Rixtel       Mariahout

DORPSONDERSTEUNERS

GEMEENSCHAPSHUIZEN

JEUGD- EN JONGERENWERK

VRIJWILLIGE HULPDIENST

MAALTIJDVOORZIENING

VRIJWILLIGERSWERK

ONS TEJATER

SOCIALE ALARMERING

BUURTBEMIDDELING

EETPUNTEN

ACTIVEREND HUISBEZOEK

KLUSSENDIENST

VLUCHTELINGENWERK

MANTELZORG 



























 PNL feliciteert 
Mariahout met het 
80-jarig bestaan!



Donderdag 30 mei 201320 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

D’n Mulder

“Ik was enkele jaren geleden met mijn jongste kinderen op een mooie avond in mei nog wat rond aan het 
struinen op Grotel. Op een gegeven moment zagen ze een meikever op zijn rug in de snelle loop drijven. 
Door hem er met een schepnetje uit te vissen, werd hij van een wisse dood gered.  Ik heb toen een foto 
van het beestje gemaakt, waarna ze hem zijn vrijheid weer teruggaven. De meikever wordt bij ons ook wel 
mulder of molenaar genoemd, wat slaat op de fi jne lichte haartjes over het hele lichaam die de kever net 
als een molenaar een bepoederd uiterlijk geeft. De larve van de meikever wordt engerling genoemd en is 
schadelijk voor diverse gewassen.Een volwassen meikever heeft een voorkeur voor de eik, maar is bij ons 
vooral bekend van de beukenhaag. De antennes worden gebruikt bij het zoeken naar voedsel of een partner. 
In Brabant kent men het spreekwoord “Ne meikever in april, is ne zot die niet weet wat hij wil”. In Duitsland 
en Frankrijk werd de meikever tot midden twintigste eeuw verwerkt in meikeversoep.“ 

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

WAAR: Grotel Aarle-Rixtel

Het merk STIHL is wereldwijd 
synoniem voor Duitse toptechnologie 
en staat al meer dan 85 jaar garant 
voor kwaliteit, betrouwbaarheid en 
innovatie. De machines van STIHL 
maken reeds jaren deel uit van 
het assortiment bij Jos Martens & 
Zn B.V. aan het Ginderdoor 55 te 
Mariahout. 

Onderzoek en ontwikkeling gebeuren 
enkel in eigen laboratoria. STIHL is dan 
ook de enige motorzagenproducent 
ter wereld die zelf zaagkettingen 
en geleiders ontwikkelt. Daardoor 
zijn alle componenten steeds 
optimaal op elkaar afgestemd. Naast 
motorzagen kan u bij STIHL ook een 
uitgebreid assortiment motorzeisen, 
bosmaaiers, heggenscharen, 
bladblazers, zuighakselaars, 
reinigingsapparaten, sproeitoestellen, 
handgereedschap en werfmachines 
vinden. Zowel voor de hobbytuinier 

als voor de professionele gebruiker. 
Bij de productontwikkelingen staan 
de behoeften van de gebruiker 
centraal. Daarom biedt STIHL naast 
machines met benzinemotoren ook 
een krachtig elektrisch assortiment en 
een modulair accusysteem aan.

VIKING is een dochteronderneming 
van de STIHL groep. Een premiummerk 
dat grasmaaiers, robotmaaiers, 
zitmaaiers, verticuteermachines, 
tuinhakselaars en motorhakfrezen 
ontwikkelt, produceert en verkoopt. 
Sinds de oprichting in 1981, brengt 
VIKING tuinmachines op de markt 
die qua technologie en comfort het 
onderhoud van de tuin efficiënter 
maken. Kortom, met een VIKING 
tuinmachine beleeft u “echt 
maaiplezier”! 

Kwaliteit, advies en service zijn de 
drie basisregels bij STIHL en VIKING. 

Daarom zijn de machines uitsluitend 
te koop bij de erkende vakhandelaar 
zoals Jos Martens & Zn. B.V. Zij 
kennen de producten door en door, 
adviseren u over de machine die 
perfect bij u past en leveren de 
allerbeste service na verkoop. 

Overtuig uzelf en kom de machines 
testen bij uw Jos Martens & Zn. B.V. 
of neem een kijkje op de websites: 
www.josmartens.nl -  www.stihl.nl en 
www.viking-tuinmachines.nl. 

Aarle-Rixtel – Op zondag 2 juni is 
de Aarlese heemkamer/museum 
geopend van 14:00 tot 17:00 uur 
voor publiek. 

De heemkamer beschikt sinds kort 
over een uitgebreide collectie oude 
gereedschappen, devotionalia, 
curiosa enz. die afkomstig zijn van 
het museum Theodorus van wijlen 
Theo van Berlo.  In diverse vitrines 
heeft een deel van deze collectie een 
plek gekregen.  Er is bijvoorbeeld een 
uitgebreide collectie gereedschappen 
van de kuiper, met o.a. opvallende 
schaven en andere gereedschappen. 
Uiteraard is ook de vaste collectie 
van lokale gebruiksvoorwerpen, 
archeologische vonden en de 
klokkengieterij te bezichtigen.  
Kortom, de moeite waard om eens 
een bezoekje te brengen aan deze 
heemkamer/museum.

Aarle-Rixtel - Tijdens het 
kikkerconcert aanstaande 
zondag 2 juni verzorgt de IVN-
fotowerkgroep Kiek nou een 
grote natuurfoto-expositie in 
het clubgebouw “De Bimd”. 
De expositie laat de natuur van 
Laarbeek zien door de ogen van 
natuurfotografen, die er vele uren 
hebben doorgebracht om deze 
foto`s te maken.

De foto`s worden gepresenteerd 
op  de gloednieuwe wanden, die 
door enkele leden zelf vervaardigd 
zijn en zo de foto`s extra uitstraling 
geven. Er liggen ook kleine boekjes 
klaar met uitleg over de foto`s en 
natuurlijk zijn de makers aanwezig. 
Zij kunnen zelf nog verdere 
informatie kunnen geven over de 
tot stand komen ervan. 

Op een scherm zijn via een mooie 
presentatie nog eens een groot 
aantal foto`s te zien die afgelopen 
jaar gemaakt zijn door een van 
onze leden, waaronder De Marcel 
van de Kerkhof (wekelijks in De 
MooiLaarbeek), Jowan Iven (o.a. 
winnaar in de Roots), Rini van 

Hoof, Paul Colen,  Henk Beniers (2e 
prijs fotowedstrijd gemeentegids 
2013 ), Joost Vegter net als Piet 
Segeren (Croy specialisme ), 
Frank en Riny van den Eijnde, 
Michel Verhoeven (eerste prijs 
fotowedstrijd  gemeentegids 2013, 
op de cover) Arjan Jeurgens (van 
de lange vingers en geweldige 
foto`s), Leo van den Heuvel (altijd 
goeie reeën om er bij te zijn), Gerrit 
Post, Nico van der Wielen, Bert 
Lemmens, Ben van Noordwijk, 
Frans van den Heuvel, Arjan 
van der Poel, en de twee dames 
Marieke Bouwman – Pijnenburgen 
en Ineke Groenendaal – de 
Waard (Gezelligheid maar vooral 
prachtige macro`s). 

Genoeg reden om zondag tussen 
12.00 uur en 18.00 uur de 
expositie te komen bewonderen. 
Daarna kunt u genieten in de tuin 
onder het genot van een hapje 
of een drankje, begeleid door 
livemuziek en de kikkers natuurlijk. 
Het IVN terrein is te vinden aan de 
Beekseweg in Aarle-Rixtel.  Info: 
06-26168554.Laarbeek - Zaterdag 8 juni is weer 

de Roefeldag in Laarbeek. Voor alle 
begeleiders die mee gaan roefelen, 
liggen op maandag 3 juni de papieren 
klaar. Tussen 19:00 en 20:30 uur zijn 
zij welkom in de Heemkamer aan de 
Parklaan 5 in Beek en Donk. Dit is het 
witte gebouwtje bij het zwembad. 

Er zijn enkele mensen aanwezig 
die eventuele vragen kunnen 
beantwoorden, zeker voor degene die 
voor het eerst meedoen als begeleider. 
Voor een goede organisatie is het 
belangrijk dat iedereen zijn/haar 
papieren ophaalt. Voor Lieshout is 
er op dinsdag 4 juni een infoavond 
in de Mariabasisschool. Heb je jezelf 
aangemeld als begeleider? Dan ben 
je welkom tussen 19:00 en 20:00 

uur om de indeling van je groep af 
te halen en eventueel vragen te 
stelen. De begeleiding van Aarle-
Rixtel wordt persoonlijk benaderd en 
op de hoogte gesteld. In Mariahout 
krijgen de begeleiders een briefje. 
De deelnemende bedrijven en 
verenigingen ontvangen informatie 
over hoe hun Roefeldag eruit zal 
gaan zien. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en het beloofd 
wederom een fantastisch evenement 
te worden voor de basisschooljeugd 
van Laarbeek. 

Aarle-Rixtel – In de 
ontmoetingsruimte van Zonnetij in 
Aarle-Rixtel is een restaurantavond 
gehouden. Deze eerste avond was 
een groot succes, er waren 29 
aanmeldingen. 

In de Zonnetij wordt de volgende 
restaurantavond gehouden op 11 
juni. Een plaatsje reserveren kan tot 
6 juni 15:00 uur. Dit kunt u doen via 
het secretariaat van ViERBINDEN (tel: 
0492 328800) of via een mail naar 
stichting@vierbinden.nl Iedereen is 
hier welkom, mits u gereserveerd 
heeft, vanaf 17:30 uur en het diner 
wordt geserveerd om 18:00 uur. Elke 
14 dagen zullen de gezamenlijke 

dineravonden plaatsvinden. Deze 
worden bekendgemaakt in dit blad. 

Onderstaand menu staat op 11 juni 
voor u klaar; Een gevarieerd en met 
zorg samengesteld koud en warm 
buffet. Bestaande uit huzarensalade, 
zalmsalade, fruitsalade, een 
visschotel, vleesschotel en sausjes. 
Het buffet wordt uitgebreid met 
plakjes gebraden varkensrollade met 
champignonsaus en kipreepjes in 
Stroganoffsaus. Het geheel wordt 
afgemaakt met rijst, stokbrood en 
kruidenboter. Dit alles weer voor een 
laagdrempelige prijs. 

Duitse toptechnologie bij Jos Martens & Zn. B.V.

Aarlese heem-
kamer/museum 
open

Restaurantavond Zonnetij groot succes

Kiek nou! Trekpleister van het 
kikkerconcert 

Info voor begeleiding en vrijwilligers 
Laarbeekse Roefeldag

Advertorial

Openingstijden: 
Ma t/m Vr  08:00 - 18:00 uur
Zaterdag 08:00 - 17:00 uur
Zondag  09:00 - 17:00 uur

Tevens het juiste adres voor 
Tuinaanleg & onderhoud 

van uw tuin 

www.tuincentrumdenheikant.nl
Bakelseweg 1  |  5735 SC Aarle-Rixtel  |  Tel: 0492 - 383167

A.s. zondag open dag
Elke klant een gratis plant

 

    Prunus lusitanica op stam +/- 1.50 hoog

Zeer groot assortiment zomergoed. 
Te veel om op te noemen tegen supervoordelige prijzen !!

Vol bloemknoppen
van 34,95

nu voor € 19,95

Geranium`s hang of staande Vaste lage prijs 
€ 0,89 p.st 

Comité Duiven

AANGESLOTEN BIJ STEUNPUNT

comité Laarbeek
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JE BENT EEN LAARBEEKENAAR ALS...

Aarle-Rixtel

Lieshout

Annie Aarts Anne Wittebol – Aarts: “Ohhh... jááh! Dit is ze... Zuster Isfrida heeft héél 
wat Aarle-Rixtelnaren op de wereld geholpen.”
Yolanda Vos: “Ppfff ja daar heb ik nog nare herinneringen aan... pppffff het idee alleen 
al, ik mocht haar niet zo, vandaar.”

Diny Vervoort: “Haha wan mennekes nog.”
Robbie Robbescheuten: “Ja Hendrie v/d Linden, Hanske v Kaathoven, John Bastiaans, 
Robbie Robbescheuten,  Marc v Veggel alias ‘den dummy’ en ik denk Ton Gijsbers bij 
zaal Slegers.”
Marc van Veggel: “Poe poe lang geleden zeg, we worden oud.”

Paul van Kaathoven: “Even daarna liep hij ook niet hard genoeg. Ander tandwiel, stukje 
uit de zuiger vijlen, cilinder veranderen, carbarateur veranderen .Het moest allemaal 
net zo hard lopen als van Mark van den Boom en Hans van Heuvel. Nooit hard genoeg 
tjonge, tjonge. Had Toon maar in oud ijzer gehandeld. En na afl oop had je marsen of 
blikjes d.r pepper bij ?????????”

Door Annette Vd Laarschot Sanders

Door Marian van den Elsen

Door Robert LeendersMariahout

Beek en Donk

Zuster Ifrida

Carnaval Wandares

Toen deze brommer bij Jan Vereijken in de etalage 
stond was het Mariahout 42

Henk v/d Vegt: “We hebben daar nog zomeravond voetbal gespeeld met Fc de Vis-
ser. Daarbij waren ook de paters bij van Beek en Donk, Kerssemakers, De van Thiel’s 
fabrieken, de AWB. Jo Heesakkers brak zijn been nog in een wedstrijd. Grensjager was 
Felix de Strik voorzitter Dries van Rhee, Corke de Nellus was de gangmaker en was 
ook nog supersnel.”

Door Johan Otten

Foto is genomen waar het ontmoetingscentrum
nu staat

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

Ter voorbereiding op de 
commissievergaderingen houdt PNL 
haar openbare voorbespreking op 
maandag 3 juni. Belangstellenden 
zijn welkom vanaf 20:00 uur in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk. 

Op dit achterbanoverleg komen 
onder andere aan de orde: 
wijzigingen in de APV (Algemene 
Plaatselijke Verordening), voorstel 
tot aanpassing grondprijs voor 
reststroken, de Toekomstvisie 

Laarbeek 2020, overzicht 
juridische kosten Dierenthuis, 
onderzoek naar extra maatregelen 
hondenpoepoverlast, rapport 
Novadic Kentron inzake 
‘veldonderzoek alcohol-
en drugsgebruik onder 
uitgaanspubliek in Aarle-
Rixtel’, de vaststelling van het 
bestemmingsplan Kom Lieshout, 
vaststelling Erfgoedkaart 
archeologisch beleidsplan 
en Erfgoedverordening en 
de vaststelling van de 1e 

tussenrapportage 2013.

Bent u geïnteresseerd en wilt u 
meepraten, heeft u vragen of 
opmerkingen, ook over andere 
onderwerpen, dan bent u van 
harte welkom. 

Openbare voorbespreking PNL

Power to the pieper concert

Voorbespreking commissievergaderingen De Werkgroep 

Aarle-Rixtel – De Zwarte Fanfare 
verzorgt een optreden onder de 
titel ‘Pieperconcert’ op zaterdag 
1 juni bij Frans van den Heuvel 
groente en fruit aan de Opstal 8. 
Het concert vindt plaats van 12:00 
tot 16:00 uur.

Bij goed weer speelt de kapel 
buiten en staat er een terras 
opgesteld, voor de kinderen is 
er een mooie speeltuin. Bij slecht 

weer zit de blaaskapel en het 
aanwezig publiek in de loods 
van Frans. Tegelijkertijd worden 
de Laarbeekse Wandeldagen 
gehouden door buurtvereniging 
De Vijver uit Beek en Donk. 
Deelnemers hieraan hebben die 
middag een pauzestop bij van den 
Heuvel. Meer informatie over de 
wandeldagen vindt u op www.de-
vijver.nl 

De Zwarte Fanfare speelt 
hoofdzakelijk Tsjechische 
blaasmuziek, maar ook populaire 
en Oostenrijkse blaasmuziek. Het 
geheel staat onder leiding van 
Mart Kusters. Dit optreden is de 
opmaat voor een concertreis naar 
Oostenrijk en Italië in de eerste 
helft van juli. Meer informatie 
vindt u op www.zwarte-fanfare.nl 
en op www.powertothepieper.nl. 

Politieke Partij De Werkgroep 
houdt op maandag 3 juni in 
het Dorpshuis in Lieshout een 
voorbespreking. Op 4, 5, 6 en 11 juni 
vinden commissievergaderingen 
plaats. De voorbespreking 
is ter voorbereiding van de 
besluitenvorming in de volgende 
raadsvergadering.  

Op de agenda’s staan o.a.de 
volgende punten; 
Commissie maatschappelijke 
Ontwikkeling: een plan 
van aanpak over alcohol en 
drugspreventie en de vaststelling 
van de inburgeringsverordening 
Laarbeek 2013. 
Commissie Ruimtelijke 
Ontwikkeling: de presentatie 
van Erfgoedkaart archeologisch 

beleidsplan en Erfgoedverordening 
en de vaststelling van het 
bestemmingsplan Kom Lieshout. 
Commissie Beheer Openbare 
Ruimte: een reactie op de 
brief van het IVN Laarbeek 
met zorgen over de natuur 
en landschapsontwikkeling in 
Laarbeek, een onderzoek naar extra 
kosten van hondenpoepoverlast.
Commissie Algemeen Bestuur: een 
aantal voorstellen op financieel 
gebied, de aanpassing van de APV, 
de toekomstvisie voor Laarbeek 
tot 2020, de stand van zaken 
Intergemeentelijke/ regionale 
samenwerking.

Kortom veel agendapunten die u als 
burger direct in uw belang treffen. 
Onze raads- en commissieleden 

zullen het standpunt van De 
Werkgroep kenbaar maken. U kunt 
dat standpunt nog beïnvloeden, 
kom daarom meepraten u bent 
van harte welkom, de koffie staat 
klaar. Bent u niet in de gelegenheid 
om naar die bijeenkomst te gaan 
maar, wilt u toch aan geven hoe u 
er over denkt dan kunt u contact 
opnemen met  Ben Swinkels, 
fractievoorzitter De Werkgroep: 
via tel 0499- 422 017 of via de 
mail info@dewerkgroep.nl.

Op de website www.dewerkgroep.
nl stat meer informatie over wie De 
Werkgroep is en bij wie u terecht 
kunt.

ParkPaviljoen
Voor alles wat er te vieren valt 

Lunch
High Tea

High Wine
Receptie
Koffietafel

Vergadering
Bruiloft

Verjaardag 

Ook heerlijk genieten op ons terras

0492-747111
info@parkpaviljoenlaarbeek.nl
www.parkpaviljoenlaarbeek.nl
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AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

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

Goed en betaalbaar onderhoud
voor alle merken.

De mooiste occasions

staan in Mariahout (Laarbeek)
voor de scherpste prijzen

In 1992 werd de Stichting Bewustwording 
Wereldwijd Beek en Donk opgericht. Na de 
fusering tot de gemeente Laarbeek werd 
de naam van de stichting gewijzigd in die 
van Stichting Platform Wereldhulp Laarbeek 
(PWL). Het PWL zet zich in om het draagvlak 
voor ontwikkelingssamenwerking, binnen de 
gemeente Laarbeek, in de meest brede zin van 
het woord te verbreden en te versterken. 

Deze doelstelling probeert de stichting te 
verwezenlijken door gerichte informatie te 
verstrekken door middel van voorlichtings- 
en vormingsactiviteiten en het opstarten 
en ondersteunen van werkgroepen 
ontwikkelingsprojecten. Ter ondersteuning 
van het werk van de Stichting ontvangt deze 
jaarlijks een substantieel subsidiebedrag van de 
gemeente Laarbeek. 

Sinds 2011 besteedt het PWL aandacht aan de 
Wereldvoedseldag die jaarlijks op 16 oktober 
gehouden wordt, door een wereldmaaltijd 
te organiseren. Dit jaar zal de wereldmaaltijd 
plaatsvinden op zondag 20 oktober. Een 
wereldmaaltijd is een lekkere en voedzame 
maaltijd, waarin per persoon niet meer 
ingrediënten  zijn verwerkt dan beschikbaar 
zijn bij een eerlijke voedselverdeling 
wereldwijd. De aarde brengt meer dan genoeg 
voort om iedereen elke dag een volwaardige 
maaltijd voor te zetten. Op basis van de 
huidige wereldvoedselproductie is berekend 
hoeveel rijst, granen, aardappelen, groenten, 
fruit en dergelijke er per bewoner momenteel 
beschikbaar is. En dat is erg veel, namelijk  

2300 gram per persoon per dag. Het probleem 
is echter dat het beschikbare voedsel ongelijk 
verdeeld is. Op dit moment zijn 854 miljoen 
mensen chronisch ondervoed; dat is één op de 
acht wereldburgers!

Voorheen organiseerde het PWL jaarlijks het 
festival solidariteit in de muziektuin te Beek en 
Donk. Door gebrek aan belangstelling hebben 
we deze activiteit helaas moeten staken. Nu 
de Muziektuin weer bruist van de activiteiten 
dankzij de stichting MuziektuinPodium, wil 
het PWL daar graag op inhaken. In overleg 
met de Stichting MuziektuinPodium zal 
het PWL op 1 september aanstaande de 
werkgroepen ontwikkelingssamenwerking de 
gelegenheid bieden zich te presenteren aan het 
publiek. Hiervoor krijgen de bij ons bekende 
werkgroepen te zijner tijd een uitnodiging, 
maar u kunt uw werkgroep ook zelf aanmelden 
bij het secretariaat.

Wat mogelijk minder bekend is dat de 
stichting middelen beschikbaar stelt aan de 
werkgroepen ontwikkelingssamenwerking 
als financiële ondersteuning in de kosten van 
het organiseren van activiteiten die gericht 
zijn op het verspreiden van informatie en/of 
fondswerving. Het gaat dan wel uitsluitend 
om werkgroepen die binnen de gemeente 
Laarbeek werkzaam zijn. Verzoeken om 
financiële ondersteuning kunnen gericht 
worden aan het bestuur van de stichting p/a 
Raagtenstraat 1, 5741 CX Beek en Donk en 
zullen zo snel mogelijk afgehandeld worden.

Beek en Donk - Ondanks het gure weer is 
het toch gelukt om tijdens de gildefeesten 
in Boekel een hele boel mensen op de been 
te krijgen. Maar liefst 28 gilden uit Kring 
Peelland en enkele gastgilden hebben, zondag 
26 mei, deelgenomen aan het gildefeest. 

De optocht verliep erg soepel maar deelnemers 
moesten wel vaak even stilstaan. Veel 
aandacht trok de jongste gildebroeder Koen (4 
jaar), die samen met opa Jan Rovers de hele 
optocht heeft afgemaakt. Opnieuw is het de 
standaardrijder van het gilde St.Leonardus Beek 
en Donk, Han Konings, gelukt om tijdens het 
gildefeest in Boekel de eerste prijs te behalen in 
de optocht en ook nog eens de eerste prijs op 
het toernooiveld. Er zijn nog meer successen 
behaald: gildebroeder André van Nunen kreeg 

de 1e prijs in groepstrommen klasse A, Geert-
Jan van Rixtel Fzn en Bzn ontvingen ook de 
eerste prijs in groepstrommen klasse A. Al bij al 
een geslaagd gildefeest. 

Komend weekend staat voor het St. 
Leonardusgilde bol van de activiteiten. De 
Duitse vrienden uit Gittelde komen vrijdag 
op bezoek en blijven tot zondagmiddag. 
Op zaterdag is een mooi programma en 
op zondagmorgen, 2 juni,  10:00 uur zijn 
zij aanwezig bij de Leonarduskapel om het 
feest van de Donckse Wij-ing mee te maken. 
Hier is ook een delegatie van 7 personen uit 
Zoutleeuw aanwezig. Voor meer informatie 
kunt u terecht op de  website van het gilde, 
www.gildesintleonardus.nl

Beek en Donk – In het ontmoetingscentrum van 
appartementencomplex De Waterpoort vinden 
vanaf dinsdagmiddag 4 juni activiteiten plaats. 
In samenwerking met de Stichting ORO is er 
de mogelijkheid om gezellig een kopje koffie 
te nuttigen en bij te kletsen.

De ontmoetingsruimte zal voorlopig op dinsdag 
en donderdag van 14:00 tot 17:00 uur en op 
woensdag van 09:00 tot 12:00 uur geopend 
zijn. Voor een aangename prijs wordt er koffie 
en andere drankjes geschonken. Iedereen is hier 
welkom. Het centrum wordt door vrijwilligers 
gerund en vanaf 14 augustus zullen cliënten van 

Stichting ORO een deel van de bediening op zich 
nemen. Wijkrestaurant ‘De Laarbikker’ bevindt 
zich ook in De Waterpoort. Deze is geopend op 
woensdag en donderdag vanaf 18:00 uur. In 
een nieuwe keuken wordt ter plaatse het diner 
bereidt. Voor een klein bedrag kunnen hieraan 
maximaal 25 mensen deelnemen. Hiervoor 
dient u zich wel aan te melden voor maandag 
12:00 uur bij de administratie van ViERBINDEN 
0492-328800 of via een mail naar stichting@
vierbinden.nl Op www.vierbinden.nl kunt u het 
menu vinden. De Waterpoort bevindt zich aan 
de Pieter Breughellaan in Beek en Donk.

Lieshout - In Boekel vond afgelopen zondag 
de kring gildendag van kring Peelland plaats.
Tijdens de optocht werd er als geheime 
opdracht bekeken welk Gilden er Qua 
uitstraling het beste voor de dag kwam.

Het Sint Servatius Gilden uit Lieshout behaalde 
in deze categorie de eerste prijs. Verder 
behaalde het Gilde een prijs bij het trommen: 
Dirk van de Laar werd 1e in de U-klasse. De 
vendeliers waren ook zeer verdienstelijk, 
Hugo Donkers wist in de klasse A een eerste 
prijs in de wacht te slepen. Ook in de Groep 
van 6 personen, bestaande uit vendelier 
Hugo Donkers, Peter van der Burgt, Jan van 
de Laar, Frank van de Kam, Ad Donkers, en 
Willem van Pelt, met als commandant Cor 
van Vegchel, en Tamboer Dirk van de Laar, 
bleek het Lieshouts Gilde te sterk voor de 
tegenstanders. Hier behaalden ze ook een 1e 
prijs. De Jeugd was ook niet onverdienstelijk. 

In de categorie vendelen tot 12 jaar behaalde 
Bas van Kaathoven een 1e prijs. De 2e prijs 
ging naar Stijn van Vegchel. De jeugdgroep 
bestaande uit Bas van Kaathoven, Stijn van 
Vegchel, en Stef van Vijfeijken behaalde tevens 
een 1e prijs.
Deze prijs hadden ze vooral te danken aan Stef 
van Vijfeijken die op voortreffelijke wijze een 
constant tempo aangaf.
In het algemeen klassement behaalde het 
Lieshouts Gilden ook een eerste prijs.

Kort samengevat.

Algemeen:  1e prijs
Vendelen individueel klasse A: 1e prijs
Vendelen Jeugd individueel: 1e en 2e prijs
Vendelen Groep 6 personen: 1e prijs
Vendelen Groep jeugd:  1e prijs
Trommen individueel Klasse U:  1e prijs
Gilde met de beste uitstraling:  1e prijs

Aarle-Rixtel – Het Sint Agathagilde uit Boekel 
hield op zondag 26 mei een groots gildefeest 
voor gilden uit kring Peelland. Een koude 
winderige zondag, die gelukkig droog verliep.

Het gildefeest werd geopend met een optocht 
waar, ondanks de kou, het publiek talrijk 
aanwezig was. Er was sinds mensenheugenis 
geen gildefeest gehouden. Na de massale 
opmars en de officiële opening werd er volop 
strijd geleverd bij de onderdelen schieten, 
trommen en vendelen. Ook onderdeel in de 
strijd was een tentoonstelling, opgesteld door 

alle gilden. De prijswinnaars werden om 19:00 
uur bekend gemaakt. Bij het trommen werd 
Coen van Noordwijk 2e in de klasse C en bij 
het vendelen behaalde Coen de 3e prijs in 
de klasse A. Jos van den Heuvel bleek in de 
Vaandelklasse de sterkste en de Blauwe Schut 
uit Aarle-Rixtel behaalde de 1e prijs bij het 
groeps-vendelen. De klap op de vuurpijl was 
de ereprijs, het hoogst haalbare en verdiend 
door alle gildebroeders. De patroonheilige, 
Maria, heeft in de meimaand goed voor haar 
gilde gezorgd. 

Stichting Platform Wereldhulp Laarbeek 

Leonardusgilde succesvol op gildefeest Boekel

Nieuwe activiteit Ontmoetingsruimte Waterpoort

Sint Servatius Gilden Lieshout beste uitstraling 
van kring Peelland

Ereprijs Gildefeest Boekel mee naar Aarle-Rixtel

Wij vinden dat Estate Planning ofwel 
testamentadvies voor iedereen toegankelijk 
moet zijn en willen de misvatting hierover in 
de financiele advieswereld wegnemen. Want 
iedereen heeft een vermogen. En bij Estate 
Planning wordt uw hele vermogen betrokken. 
En hierbij is niet de grootte van uw 
vermogen belangrijk, maar de samenstelling 
daarvan. Wij bedoelen uw huis en 
hypotheek, levensverzekering, pensioen, 
bankspaarrekening, gewone spaarrekening, 
eventuele schenkingen die u hebt gedaan, 
enzovoorts. Al deze vermogensbestanddelen 
worden namelijk afzonderlijk bij de berekening 
van de verschuldigde erfbelasting betrokken. 
Bovendien wordt de advisering te veel vanuit 
de cijfermatige en juridische kant benaderd. 
Resultaat is een testament dat alleen maar een 
onpersoonlijke juridische opsomming is van 
regelingen. U hebt er niets mee en stelt het 
op omdat het nu eenmaal moet. Maar is het 
eigenlijk niet raar dat u zomaar precies hetzelfde 
testament zou kunnen hebben als uw buurman 
en als vele anderen? Waar is uw eigen unieke 
en persoonlijke stempel gebleven?
Moeten uw nabestaanden dan maar raden 

wat u bedoeld zou kunnen hebben? Voorkom 
problemen achteraf en neem naast de juridische 
teksten, ook in uw eigen woorden op wat u wel 
en misschien nog belangrijker, niet wilt dat er 
gebeurd na uw overlijden. Maak uw testament 
persoonlijk en uniek, zodat uw nabestaanden 
er ook troost uit kunnen putten.
Uw testament is maatwerk en er is bovendien 
altijd een besparing op de erfbelasting mogelijk. 
Met Successie in Bedrijf hebben wij een totale 
dienstverlening voor de ondernemer ontwikkeld 
en met Mijntestamentadvies voor de particulier. 
Totaal advies, maatwerk, samenhang én 
besparing voor een redelijke prijs, dát zijn de 
kenmerken van onze advisering.
Wilt u ook kennismaken met Estate Planning 
en een indicatie krijgen van de verbeterings- 
en besparingsmogelijkheden voor uw situatie? 
Neem contact met ons op!

Havenweg 2 Aarle-Rixtel
T: 06-22870521
E: annetkuys@successieinbedrijf.nl

Estate Planning = testamentadvies = Samen 
zorgen voor nu én later
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MARIAHOUT       JAAR !
Volop bedrijvigheid op zondag 
tijdens feestweekend

Theo Vermeulen aan het woord… 

Mariahout – De zondagochtend 
van het feestweekend begon 
met een Heilige mis in de kerk. 
Daarna volgde de onthulling van 
de Social Sofa, om vervolgens 
over te gaan op de braderie, 
waarbij de helikoptervluchten 
het hoogtepunt waren. 

In eerste instantie zou de mis in het 
openluchttheater plaatsvinden,  
maar door het koude en natte 
weer was gekozen voor de 
gemoedelijke kerk. Opvallend 
was het grote aantal lege 
plaatsen vóór in de banken, maar 
helemaal verrassend was dit niet. 
Buiten de kerk waren namelijk 
vele handen nodig om de rest 
van het programma van deze dag 
gestalte te geven. 

Na de dienst wachtten de 
aanwezigen een serenade 
door harmonie Sint Caecilia uit 
Lieshout, die na het spelen van 
enkele marsen een welgemeend 
‘lang zal ze leven’ voor het 80-jarig 
bestaan speelde. Direct hierna 
was het volgende hoogtepunt 
van deze zondag gepland, 
namelijk de onthulling van ‘het 
bankje’. Naar een ontwerp van 
de jonge Mariahoutse kunstenaar 
Lennie Segboer, hebben 28 
dames de handen uit de mouwen 
gestoken om in ongeveer twee 
en een halve maand tijd het 
hele bankje te beplakken met 
mozaïeksteentjes. De voorzitter 
van Omase overhandigde deze 
bank aan de gemeenschap van 
Mariahout bij gelegenheid van 
het 80-jarige ‘heidorpjubileum’. 
Diverse instanties hebben deze 
bank medegefinancierd. “De 
bank beeldt de groei uit van 
Mariahout, gesymboliseerd door 
een dikke stam. Deze stam loopt 
uit tot een prachtige boom met 

takken, die uitmonden in de 
diverse bezienswaardigheden die 
Mariahout rijk is.”

Op de markt werd het inmiddels 
steeds drukker. Een onderdeel van 
de braderie was een vrijmarkt, 
die voornamelijk werd bevolkt 
door kinderen. Daarachter was 
een kleine expositie van oude 
tractoren. Daar stond onder 
andere Piet van Lierop met een 
oude ‘Allgaier’ uit 1953, die door 
zijn vader werd gekocht bij de 
firma Martens. Bijzonder aan de 
tractor was, dat hij hem twee 
jaar geleden ‘vlak in de buurt’ 
terugvond, nadat zijn vader hem 
50 jaar geleden had verkocht. 
Piet is maar wát trots op zijn 
werk, want de Allgaier ziet er als 
nieuw uit, met speciaal gemaakte 
onderdelen, die de door de tand 
des tijds aangetaste of verloren 
gegane delen vervangen. Ook 
diverse Hanomag tractoren 
maakten deel uit van de kleine 
tentoonstelling. 

Verderop in de straat waren 
de exposanten uit Mariahout 
aanwezig met hun kraampjes 
en de kenmerkende eenmalige 
aanbiedingen. Op het terrein bij 
de firma Martens  kon worden 
gevlogen om Mariahout van 
boven te bekijken vanuit een 
helikopter. Er werd goed gebruik 
gemaakt van deze unieke 
mogelijkheid. Maar liefst tachtig 
keer ging de helikopter omhoog 
en omlaag, waarmee de ‘attractie’ 
tevens uitverkocht was. 

Al met al een heel geslaagde 
dag, waarvan het enige 
minpuntje het koude weer was. 
Maar het enthousiasme van de 
Mariahoutenaren was er gelukkig 
niet minder om. 

Mariahout - Tachtig jaar 
Mariahout gaat samen met 
feest. Afgelopen zondag waren 
er helikoptervluchten, een rally 
door velden en dreven en nog 
veel meer. Theo Vermeulen (86) 
woont nu 80 jaar in het dorp. Of 
hij genoten heeft? “Ik geniet van 
elke dag in Mariahout. Helikopter 
of geen helikopter”. 

Gezellig
Je zou hem de man van het eerste 
uur kunnen noemen. En tevens de 
laatste der Mohicanen. Want van 
alle mensen die 80 jaar geleden in 
Mariahout kwamen wonen, zijn er 
nog maar vier of vijf in leven. “Ik 
geniet van mijn herinneringen.” 
Hij hoeft weinig moeite te doen 
om die op te halen. “Ik was 
boer. Hard werken die tijd. Maar 
we waren blij en hadden plezier. 
Het was gezellig. Boeren kunnen 
gauw genieten”, vertelt hij. 
“Geluk zit in kleine dingen. Als het 
zonnetje schijnt of als het werk 
op het land meezit. Het was een 
tijd dat iedereen elkaar kende. 
Iedereen hielp elkaar. Met hooien 
bijvoorbeeld of als er een koe 
moest kalveren. ’s Winters gingen 
we hout stoken en mestrijden. Er 
was altijd wel wat te doen. We 
hadden elkaar nodig. Over geld 
werd niet gesproken. De ene 
dienst is de andere waard.”

Rooijseweg
Theo woont aan de Rooijseweg 
met zijn vrouw Anneke. Eerst op 

nummer 20, nu op 7. Zij komt 
uit Zijtaart en samen hebben ze 
drie kinderen. De boerderij is 
overgenomen door zijn oudste 
zoon. De twee andere kinderen 
wonen in Asten en Eindhoven. 
Theo heeft het dorp zien groeien 
en is zelf meegegroeid. Hij 
kent iedereen en iedereen kent 
hem. Samen met ‘zijn An’ is hij 
vergroeid met Mariahout. “Ik zou 
niet zonder het dorp kunnen.”

Grenssteen
“Het is een voordeel als je lang op 
dezelfde plek woont,” zegt hij. “Je 
weet alles. Zo deden er over de 
grenssteen tussen Mariahout en 
Rooi wilde verhalen. En iedereen 
had een ander verhaal. Die heb ik 
ontzenuwd. Die steen is gewoon 
vanuit Son naar de gemeentegrens 

getrokken. Met vier ossen.”
Bizar
“Toen we vijftig jaar getrouwd 
waren, stond er een advertentie 
van ons in de krant. Een 
advertentie met een blijde 
boodschap. Want vijfig jaar is 
een mijlpaal. Alleen stonden we 
op een vreemde plaats: tussen 
de overlijdensadvertenties.” 
Theo Vermeulen ziet de humor 
wel in van die felicitatie en kan 
nog steeds smakelijk lachen om 
het voorval. “Toen ik stopte met 
werken, hoopte ik dat An en ik er 
nog twintig jaar bij zouden krijgen. 
Die tijd hebben we ruim gehaald.” 
Van ophouden wil hij niet weten. 
“We gaan gewoon door.”

Theo en Anneke Vermeulen: verknocht aan Mariahout.
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Beek en Donk - Dichtbij, maar net 
niet gehaald. Dat was het verhaal 
van de bijna stunt van Cafe Thuis 
tegen kampioen D3 Architecten/
Cafe Zaal Dave v.d. Burgt. In een 
gelijkopgaande strijd bleven beide 
ploegen dicht bij elkaar in de buurt 
en besliste een (terechte) penalty 
de wedstrijd in het voordeel van 
de kampioen (5-4), die daarmee de 
competitie afsloot met wederom 3 
punten. Voor Café Thuis kon alleen 
winst nog voor een hoger plekje op 
de ranglijst zorgen.

Den Hurk Vastgoedmanagement 
zal de competitie als hekkensluiter 

eindigen, maar ook tegen team 
Laarbeek liet de ploeg zien dat er 
volgend seizoen meer rekening met 
ze gehouden zal moeten worden. 
Team Laarbeek won wel (3-2), 
maar kreeg de winst zeker niet 
cadeau. team Laarbeek nam wel 
een 3-0 voorsprong, maar moest in 
de slotfase toch nog vrezen voor de 
gelijkmaker, die helaas voor den Hurk 
dus uitbleef.

Puur Baden sloot aan bij de subtop 
van de B-klasse ten koste van FC 
Avondrood en sluit het seizoen af met 
een 5e plaats. In een spannend duel 
werd de wedstrijd in de allerlaatste 

minuut beslist door P. Wilms die zijn 
ploeg een 4-5 winst bezorgde. Beide 
ploegen maakten er een prachtig 
voetbalgevecht van, waarbij alles 
mogelijk was. Een verliezer verdiende 
het duel eigenlijk niet, maar dat 
lot bleef FC Avondrood dus niet 
bespaard.

Traxx Party en Kartcentrum 
revancheerde zich van de nederlaag 
van vorige week, maar moest 
wederom de billen bij elkaar houden. 
Na een valse start tegen El Sombrero 
Verhuur moest de ploeg terugkomen 
van een 3-1 achterstand, en deed dat 
ook. Bij

3-7 leek de strijd beslist, maar Traxx 
liet de tegenstander in de slotminuten 
toch weer terugkomen tot 6-7. Erger 
dan dat werd het niet, hoewel El 
Sombrero voor de strijdlust misschien 
nog wel een puntje had verdiend.

Sevenmiles.nl/Cafe Zaal Dave v.d. 
Burgt sleepte een gelijkspel uit het 
vuur tegen Rijwielhandel v.d. Berg, 
dat op de ranglijst niets meer de 
winnen of verliezen had. Sevenmiles 
had lange tijd geen uitzicht op een 
resultaat, maar in de laatste 10 
minuten van het duel werd een 1-4 
achterstand nog knap omgebogen 
tot een verdienstelijke 4-4. Dat de 

gelijkmaker in de laatste minuut 
viel was zuur voor v.d. Berg, maar 
prachtig voor Sevenmiles.

Vesters/Roos Combinatie had een 
makkelijke afsluiting tegen FC Geerts 
Autobedrijf dat het volgend seizoen 
in de B-klasse mag gaan proberen. De 
10-2 uitslag zegt daarbij voldoende. 
De ervaring van FC Geerts kwam 
tekort tegen de frivole, en technisch 
vaardige spelers van Vesters/Roos, 
dat ook volgend seizoen zeker weer 
een rol zal gaan spelen in de titelstrijd.

Uitslagen en programma op 
www.wacbeekendonk.nl

Laarbeek - Waar heel Nederland 
nog aan het bijkomen was van de 
inauguratie van koning Willem-
Alexander was FC GEERTS uit 
Laarbeek al in alle vroegte op weg 
naar Düsseldorf. In Düsseldorf 
nam FC GEERTS voor de tweede 
keer deel aan het grote 1 mei 
toernooi in Die Düsseldorfer 
Messe. Dit is een internationaal 
toernooi met deelnemers uit 
o.a. Polen, Engeland, Oekraïne, 
Azerbeidzjan en Moldavië.

FC Geerts was in de poule 
ingedeeld met drievoudig winnaar 
Ballspielverein Maagdenburg, vd 
Ven Stukadoors (Groningen), 1.FC 
Sportverein Dortmund en BCD 
Skopje. De wedstrijden in de poule 
werden gespeeld over 15 minuten. 
Daar waar FC Geerts in de WAC-
competitie moeite heeft met de 
volle 36 minuten kon het in de 
poule wedstrijden van 15 minuten 
tactisch en conditioneel sterk 
voetballen. Na 2 gelijke spelen en 
2 overwinningen ging FC Geerts, 
als nummer 2 van de poule, naar 
de tussenronde waarin AC Calcio 

Triest nipt met 3-2 werd verslagen.

In de kwart en halve finale ging 
het crescendo voor FC Geerts. 
Waar het in de WAC competitie 
stroef loopt en FC Geerts voor het 
eerst sinds 2004 degradeert uit de 
A-klasse ging het in Düsseldorf 
op rolletjes. In de halve finale 
werd na 5 minuten verlening 

en strafschoppen ZVV Schilders 
Kwast (Utrecht) verslagen.

In een volle Düsseldorfer Messe 
werd uiteindelijk 1.FC Ausputzer 
(Keulen) verslagen met 2-1. Naast 
de eerste prijs werd FC Geerts 
verder gehuldigd voor beste 
verdediging (5 tegengoals) en 
meeste balbezit (81 %). 

Café Thuis dicht bij een stunt

FC Geerts wint toernooi in Düsseldorfzaalvoetbal

DRIE DOLDWAZE DAGEN

BADKLEDING
ZWEMSHORTS

SCHOENEN
KLEDING

MAGAZIJNUITVERKOOP MET MEGAKORTINGEN!!!

DATA: 13 :00  -  20 :00  uur
10 :00  -  17 :00  uur
10 :00  -  15 :00  uur

Vr i j dag  31  me i  
Za te rdag  1  j un i
Zondag 2  j un i

Zaal van de BurgtLOCATIE: Heuvelplein 21
Beek en Donk

alles moetweg

 € 5-10

presenteert

Aarle-Rixtel - ASV’33 5 werd zaterdag 
25 mei kampioen. In een spannende 
wedstrijd tegen Stiphout Vooruit 
was ASV’33 de betere ploeg en won 
verdiend met 2-1. Beide ploegen 
eindigden in de competitie op een 
gedeelde 1e plaats, waardoor er een 
beslissingswedstrijd aan te pas moest 
komen. Middels een beter doelsaldo 
van 2 doelpunten mocht ASV’33 deze 
wedstrijd op eigen terrein spelen.

Wat normaal nooit is in de klasse 
van ASV’33 5, was er nu wel een 
scheidsrechter aangesteld door de 
KNVB. Deze scheidsrechter, helemaal 
komend uit Haelen, floot een goede 

wedstrijd. Vanaf het begin was 
ASV’33 5 de betere ploeg en hield 
Stiphout Vooruit 5 onder druk. De 
kansen waren voor beide ploegen 
maar sporadisch aanwezig. Kevin 
Vesters van ASV’33 bracht na 30 min. 
met een afstandsschot de stand op 
1-0 waarmee men de rust inging. Na 
55 min. spelen bracht Hans Sprengers 
de stand op 2-0. Stiphout Vooruit 
kwam 5 min. voor tijd nog in de 
wedstrijd en bracht de stand op 2-1. 
Het overwicht wat ASV’33 had was 
helemaal weg. Zij kwamen niet meer 
onder de druk van de tegenstander 
uit. De spanning was te snijden toen 
de scheidsrechter nog eens 9 min. 
blessuretijd in petto had. Uiteindelijk 
kwam het verlossende eindsignaal 
en kan ASV’33 5 zich kammpioen 
noemen. Op het vel sprongen de 
kurken van de champagneflessen in 
het rond. Met bossen bloemen en 
een Bavaria-Kampioenschaal kon het 
kampioensfeest beginnen. Ook in 
de kantine werd het kampioenschap 
fantastisch gevierd.

ASV’33 5 Kampioen  voetbal
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Mariahout - Op sportpark de Heibunders in Mariahout gaat maandag het bekende buurtvoetbaltoernooi weer van start. Ook dit jaar strijden de 
buurtschappen tegen elkaar om als eerste te eindigen. Maar wat zeker zo belangrijk is dat is de sportiviteitsprijs. 

Elke avond worden er penalty’s geschoten door de verschillende leeftijdscategorieën onder de jeugd van alle buurtschappen. Wie zal dit jaar de 
penaltybokaal binnen halen? Ook is er het Yammas jongerenvoetbaltoernooi wat op het veld van korfbalvereniging De Flamingo’s plaatsvindt. 
Genoeg redenen om naar het sportpark te gaan en de actievelingen aan te moedigen of gewoon aanwezig te zijn bij dit evenement. 

Het programma:
Maandag 3 juni 
A Bruukske/Heideriet  – Veghelsedijk/Rooijseweg 2   19.30
A Kempkens 2 – Moerasvogels 2     19.30     
B Kempkens 1- Moerasvogels 1     20.00     
Dinsdag 4 juni
A Veghelsedijk/Rooijseweg 2 – Moerasvogels 2   19.30
B Kempkens 1- Kom/Oranjebuurt      19.30
A Kempkens 2 – Bernadettestraat      20.00
Woensdag 5 juni
A Bruukske/Heideriet – Bernadettestraat      19.30 
A Kempkens 2 – Veghelsedijk/Rooijseweg 2    19.30 
B Veghelsedijk/Rooijseweg 1 – Moerasvogels 1   20.00 
Donderdag 6 juni
A Bernadettestraat  – Moerasvogels 2               19.30
B Veghelsedijk/Rooijseweg 1- Kom/Oranjebuurt  19.30
A Bruukske/Heideriet – Kempkens 2               20.00
Vrijdag 7 juni
A Veghelsedijk/Rooijseweg 2 – Bernadettestraat   19.00
B Kempkens 1 – Veghelsedijk/Rooijseweg 1   19.30
B Kom/Oranjebuurt - Moerasvogels 1   19.30
A Moerasvogels 2 – Bruukske/Heideriet   20.00

Zaterdag 8 juni de finaledag.
De kruisfinales
Tijd 12.30   1e poule A 2e poule B   
Tijd 12.30    1e poule B 2e poule A  
Plaats 9 en 10    tijd 13.30 5e poule A -verrassingsteam 
Plaats 7 en 8   tijd 13.30 4e poule A 4e poule B 
Plaats 5 en 6  tijd 14.30 3e poule A 3e poule B
Plaats 3 en 4   tijd 14.30 Verliesaars kruisfinale 
Finale penaltybokaal is in de pauze van de finale
plaats 1 en 2   tijd 15.30 Winnaars kruisfinale

biljarten

Beek en Donk - Laat in de middag 
op woensdag 22 mei vierde 
De Raagten uit Beek en Donk 
het winnen van het Laarbeekse 
schoolvoetbaltoernooi. Viermaal 
wist de Raagten het net te vinden 
in de finale tegen de Brukelum, die 
dapper weerstand bood. Wel wist 
Nick Lentjes namens de Brukelum 
de penaltybokaal in de wacht te 
slepen door 4 van de 5 penalty’s te 
verzilveren. 

Deze woensdagmiddag stond 
geheel in het teken van een 
voetballende strijd tussen de 
Laarbeekse basisscholen. Een 
jaarlijks terugkerend evenement in 
één van de kernen van Laarbeek, 
georganiseerd door één van de 
plaatselijke scholen. Dit jaar lag de 
organisatie in handen van Beek en 
Donk en wel in naam van Stan van 
Dinther (stagiaire de Raagten) en 
student Sport en Bewegen.

De opdracht voor hem was om 
een sporttoernooi te organiseren. 
Hij wist flink wat mensen op te 
trommelen, zodat ook elke wedstrijd 
voorzien was van scheidsrechter 
en grensrechters. Ook deze veelal 
jonge jongens, tezamen met de 
seniorenkeeper die menig penalty 
deze middag op zich af zag komen, 
bezorgden de Laarbeekse jeugd 
van 10 t/m 12 jaar een sportieve 
middag. In 2 poules werd gestreden 
voor een finaleplaats. Naast de 2 

eerder genoemde scholen waren 
ook ’t Otterke en de Muldershof uit 
Beek en Donk, de Mariabasisschool 
en de Fontein uit Lieshout, OBS 
de Driehoek uit Aarle-Rixtel en de 
Bernadetteschool uit Mariahout van 
de partij. OBS ’t Klokhuis uit Beek en 
Donk en de Heindert uit Aarle-Rixtel 
moesten helaas verstek laten gaan.

Er werd onderling, zoals traditie 
betaamd, gestreden voor elke meter. 
De naam van de school en de eer 
van de klas stonden op het spel. 
Meiden, jongens, voetballers, niet 
voetballers, met zwarte schoenen, 
met fluoriserende schoenen, 
beenwarmers als kousen …. het was 
een mooi gezicht op een bewolkte 
middag. 

De organisatie mag tevreden zijn 
met het resultaat op sportpark ’t 
Heereind. Het stokje wordt nu weer 
doorgegeven. Mariahout is plaats 
van bestemming in mei 2014. Kan 
De Raagten de verworven titel daar 
verdedigen of zal de Laarbeekse 
voetbal-eer verhuizen? Tot de 
volgende editie.

Beek en Donk -  De meisjes C1 van 
Sparta’25 zijn afgelopen zaterdag 
25 mei kampioen geworden op een 
toernooi in Boxmeer. Dit nadat het 
kampioenschap bij de competitie 
net niet gelukt was.

Het kampioenschap glipte maar net 
door de vingers van de meiden van 
MC1, maar zaterdag volgde er een 
heel mooie goedmaker door het 
toernooi van Olympia’18 te winnen. 
Een mooie opsteker voor het meiden 
en vrouwenvoetbal bij Sparta’25 
en een mooi afscheidscadeau voor 
trainster Eefje van Stiphout. Zij gaat 
volgend seizoen een jongenselftal bij 
Sparta’25 trainen.

Aarle-Rixtel – Een team vol 
nieuwelingen in augustus vorig 
jaar. Met oneindig enthousiasme 
stonden de spelertjes in het 
veld om zonder spelregelkennis 
een voetbalwedstrijd te spelen. 
In het begin van het seizoen 
speelden de spelertjes op een 
hoop en gaandeweg werd een 
echte opstelling met spitsen en 
verdedigers zichtbaar. 

Er werd, in plaats van alleen rennen 
en schoppen naar de bal, echt 
overgespeeld naar elkaar. Veel 
hebben ze geleerd in een jaar tijd. 
Dankzij de inzet van het vakwerk 
van trainer Paul Kweens zijn zij nu 
kampioen. Ook de tactische inbreng 
van hun leiders Henri en Wilburt 
mag niet onderschat worden. Met 
slechts 1 nederlaag en een doelsaldo 
van 63 voor en 23 tegen hebben zij 
veel doelpunten en overwinningen 
gezien. Maar het ging zeker niet 
altijd even gemakkelijk. Zo werden 
de overwinningen bij Avanti (2 
spelers minder) en nummer 3 Rode 

(2-3 ontsnapping) met de nodige 
moeite uit het vuur gesleept. 
Uiteindelijk was een overwinning 
in de laatste thuiswedstrijd tegen 
nummer 4 Brandevoort voldoende 
voor het kampioenschap. Dit werd 
een spannende wedstrijd, voor de 
ouders. Na een snelle 1-0 (Colin) en 
2-0 (Daan) werd het  2-1. De 3-1 
(Colin) werd direct weer gevolgd 
door de 3-2. In de tweede helft lukte 
het dan toch om afstand te nemen: 
4-2  (Theije) en 5-2 (wederom Daan). 
Nu was het zeker: F4 kampioen. Tijd 
voor een feestje!

Aarle-Rixtel – De Aarle-Rixtelse 
voetbalvereniging ontving afgelopen 
zaterdag uit handen van betaald 
voetbal scheidsrechter Ed Janssen 
(Meijel) de officiële KNVB-ARAG 
FairPlay certificering. Voorzitter 
Michel Driessen is erg trots op het 
behalen van het FairPlay certificaat. 

Driessen: “We leiden scheidsrechters 
intern op, van jongs af aan. We hebben 
al 6 jeugdscheidsrechters afgeleverd 
aan de KNVB.” De uitreiking van het 
FairPlay certificaat kwam onverwacht. 
Driessen: “Er werd contact met ons 
opgenomen, als beloning voor ons 
jarenlange arbitragebeleid.”

Scheidsrechter Ed Janssen neemt 
de tijd voor de clubscheidsrechters 
naast het veld en haalt een aantal 
praktijkvoorbeelden aan. Zo floot hij 
onlangs het belangrijke promotieduel 
tussen Go Ahead Eagles en FC 
Volendam. Op een begeven moment 
moest er een belangrijke beslissing 
genomen worden, die verder gaat 
dan alleen het sportieve vlak. Zulke 
wedstrijden draaien om veel geld 
en Janssen besloot om even de tijd 
te nemen alvorens een beslissing 
te maken. Via een headset staat 
hij in directe verbinding met zijn 
grensrechters en vierde man. 
Zodoende kon er overleg plaatsvinden 
over de situatie. Janssen doelt erop 
dat je niet direct hoeft te beslissen, 
maar best even mag nadenken als 

scheidsrechter.

In de ochtend sprak Ludy Schoenmaker, 
scheidsrechters coördinator KNVB, 
alle aanwezigen toe over de 
bijzondere prestatie die ASV heeft 
geleverd op het gebied van arbitrage. 
Hij benadrukte het belang van de 
kwaliteit van de scheidsrechters om 
hiermee de kwaliteit van het voetbal 
te kunnen verbeteren en noemde de 
selectie- en opleidingswijze van de 
jonge scheidsrechters van ASV als 
voorbeeld voor andere clubs.

Scheidsrechters coördinator Frans 
Verschuuren van ASV legde de 
werkwijze omtrent de arbitrage bij 
ASV uit. Daarna werd hij hartelijk 
bedankt voor zijn enorme bijdrage. 
De passie en toewijding van Frans 
hebben er aan bijgedragen dat ASV 
de FairPlay certificering heeft mogen 
ontvangen.

Na de sprekers werd er overgegaan 
tot het officiële gedeelte, de 
ondertekening van het certificaat. 
Later in de ochtend werd ook het 
bijbehorende FairPlay Zone  bord 
onthult door Michel Driessen 
en Frans Verschuuren in het 
bijzijn van Ed Janssen en andere 
belangstellenden. Ook ontvingen 
alle ASV scheidsrechters een speciaal 
scheidsrechters shirt ter ere van deze 
gelegenheid.

Beek en Donk -  Na afloop van 
de reguliere libre competitie 
werd onder grote deelname de 
bandenspel competitie gespeeld. 
Maar liefst 64 deelnemers 
streden om de fel begeerde 
kampioenstitel. Er werd gespeeld 
in 2 klassen met in elke klasse 32 
spelers.

In de A-klasse  liet Good Old 
Lambert van Bree (85) zien dat 
er nog altijd niet met hem valt 
te spotten. Hij werd dan ook 
kampioen in de A-klasse, een 
prima prestatie. In de B-klasse was 
Mari Verbakel iedereen te sterk af. 
In de onderlinge confrontatie met 
Lambert van Bree bewees Mari 
opnieuw zijn goede vorm en werd 
Algemeen kampioen bandstoten.

De uitslagen in de A-klasse:
1e  Lambert van Bree
2e  Gerrit van Osch

De uitslagen in de B-klasse:
1e  Mari Verbakel
2e  Hendrik Korsten

Algemeen clubkampioen bandstoten: 
Mari Verbakel

Poule A:
2-0   Henk van de Bergh -   
 Lambert van Bree
2-0   Ad de Koning - Jan   
 Verbakel
2-0   Gerrit van Osch - Lambert 
 van Bree
0-2   Jan Verbakel - Henk van 
 de Bergh
2-0   Henk van de Bergh - 
 Gerrit van Osch 

Poule B:
0-2   Huub Biemans - Jan   
 Hesselmans
0-2   Tonny de Louw - Jan van  
 Neerven
2-0   Jan Hesselmans - Antoon  
 Maas
0-2   Tonny de Louw - Huub   
 Biemans

Poule C:
2-0   Lou Muller - Hendrik   
 Korsten
2-0   Willie Vorstenbosch - Frits  
 Wilbers
2-0   Hendrik Korsten - Willie 
 Vorstenbosch
2-0   Frits Wilbers - Lou Muller

Poule D:
2-0   Jan van Dijk - Bert van 
 Wanrooij
2-0   Leo Migchels - Jan van 
 Hout
2-0   Tonnie Raaijmakers - Bert 
 van Wanrooij
2-0   Tonnie Raaijmakers - Leo  
 Migchels

De Raagten wint Laarbeeks 
schoolvoetbaltoernooi

Sparta’25 meisjes 
C1 kampioen op 
toernooi in Boxmeer

Team F4 van 
ASV’33 Kampioen 

Buurtvoetbal Mariahout

ASV’33 ontvangt FairPlay certifi cering Uitslagen 
driebanden 
Biljartclub ‘t 
Centrum

V.l.n.r. Frans Verschuuren (Scheidsrechters coördinator ASV’33), 
1 van de jeugdige scheidsrechters, Michel Driessen (Voorzitter 
ASV’33) en Ed Janssen (Scheidsrechter Betaald Voetbal)

voetbal
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Beek en Donk –  Handbalvereniging 
BEDO houdt in de maand juni 
drie instuiftrainingen. Deze 
trainingen zijn speciaal bedoeld 
voor kinderen van 4 tot en met 9 
jaar, die kennis willen maken met 
de teamsport ‘handbal’. 

Samen met leeftijdgenootjes 
zijn de kinderen welkom op de 
sportieve ochtenden om te kijken 
of een teamsport bij hen past. De 
instuiftrainingen vinden plaats op 
de zaterdagen 8, 15 en 22 juni van 
09:30 tot 11:00 uur in Sporthal 
D’n Ekker aan de Wijnkelderweg 
3 in Beek en Donk. Op 22 juni 
vindt ook de beachparty plaats, 
waarvoor de kinderen uitgenodigd 
worden. Meer informatie zal 
tijdens de trainingsochtenden 
worden gegeven. 

Ben je 10 jaar of ouder, dan heb je 
de mogelijkheid om op woensdag 
van 17:30 tot 18:00 uur vijf keer 
gratis mee te trainen.  

Om mee te kunnen doen, heb 
je alleen gymkleding nodig, 
bestaande uit sportschoenen, 
shirt en broek. Voor de rest 
wordt gezorgd. Deze trainingen 
zijn gratis. Heb je zin om mee te 
doen op één of meerdere van 
bovengenoemde dagen? Dan kun 
je jezelf aanmelden door een mail 
te sturen naar jeugd@hvbedo.nl. 
Vermeld hierin je naam, leeftijd, 
welke school en welke klas je zit. 
Dan wordt er rekening gehouden 
bij het maken van groepjes. Geef 
ook aan op welke dag(en) je graag 
mee wilt doen.  Aanmelden is niet 
verplicht, binnenlopen tijdens de 
instuifdagen kan ook. Voor meer 
informatie kun je ook even een 
kijkje nemen op de website www.
hvbedo.nl, op facebook.com/
hvbedo of telefonisch contact 
opnemen met Mari van der 
Heijden op nummer 06-13848636, 
Maarten Staal op nummer 06-
18894246 of Bart van den Heuvel 
op nummer 0492-381023. BEDO 
ziet jullie graag op een van de 
instuiftrainingen.

Handbalinstuif: een sportieve 
uitdaging voor de jongste jeugd

handbal

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL

informeer naar de voorwaarden
niet in combinatie met andere acties

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

Lieshout - In de vijfde klasse van 
de midweekcompetitie heeft BCL-
R1/’t Verswarenhuys een zure 
nederlaag geleden. Koploper BC 
Zundert kwam, zag en overwon 
in een spannende wedstrijd 
die uiteindelijk uitmondde in 
liefst vijf  driesetters. Door dit 
verlies kunnen de Lieshoutse 
badmintonners een mogelijk 
kampioenschap wel vergeten.

In de voorlaatste partij van het 
seizoen was het dan eindelijk 
zover: de koploper uit Zundert 
kwam op bezoek. In de negende 
afdeling van de vijfde klasse van 
de midweekcompetitie nam het 
Zundertse team voorafgaand aan 
de wedstrijd de koppositie in. Het 
Lieshoutse team stond voorafgaand 
tweede in die klasse: dat beloofde 
dus wat. En het werd ook wat. 
BCL-R1/’t Verswarenhuys begon 
met een tegenvaller: Peter van der 
Tol was zodanig geblesseerd dat hij 
vervangen moest worden. Marthijn 
Junggeburth nam zijn plaats in. In 
de startende herendubbel speelde 

invaller Marthijn erg sterk, samen 
met Jos Kluijtmans. De eerste set 
werd nipt, met veel inspanning 
met 23-21 gewonnen. Daarna 
kwamen de Zundertse heren sterk 
terug en werd de partij alsnog in 
drie sets verloren. De damesdubbel 
had eenzelfde verloop. Willemien 
Verploegen en Ingrid Bergé wisten 
de eerste set binnen te slepen, 
maar verloren de tweede en de 
derde set. Na deze verliespartijen 
werd extra gemotiveerd begonnen 
aan de mixpartijen. Marthijn en 
Willemien maakten er alweer een 
driesetter van. Deze keer wisten 
ze de wedstrijd wel winnend af te 
sluiten. Met het kleinst mogelijke 
verschil van 21-19 wonnen ze 
de derde set. Jos Kluijtmans 
en Ingrid Berge verloren hun 
dubbelpartij. In twee sets werden 
zij aan de kant gezet door het 
Zundertse duo. In de resterende 
vier singlewedstrijden moest dus 
“een wonder” gebeuren om de 
partij alsnog binnen te halen. 
Marthijn Junggeburth begon, als 
eerste heer, goed. Hij wist in een 

bloedstollende partij te winnen. 
Ook nu weer in drie sets en met 
minimaal verschil: 21-23, 21-14 en 
21-19. Eerste dame, Ingrid Bergé, 
verloor haar singlepartij kansloos 
van haar sterke opponent. Tweede 
heer Jos Kluijtmans deed wat hij 
kon. Dat was niet voldoende. Hij 
werd op alle fronten afgetroefd 
en verloor dan ook met duidelijke 
cijfers. Tweede dame Willemien 
Verploegen ging het beter af. Zij 
wist het in een erg “close partij” 
tot een beslissende derde set te 
schoppen. Die set wist ze echter 
niet te winnen, waardoor de hele 
wedstrijd werd verloren. Na afloop 
van de wedstrijd overheerste het 
gevoel van teleurstelling bij de 
Lieshoutse badmintonners: het 
zicht op de eerste plaats in deze 
klasse is immers weg. Toch kunnen 
de spelers terugzien op een leuke, 
sportieve en vooral spannende 
wedstrijd. De uitslag: BCL-R1/’t 
Verswarenhuys – BC Zundert-R3: 
2-6

Beek en Donk - Nu de competitie 
voor dit seizoen achter de rug is en 
daarmee de wekelijkse training op 
de vrijdagavond wordt vervangen 
door vrij spelen, ziet de Toernooi 
Commissie van Badmintonclub 
Mixed haar kans schoon om 
enkele interne toernooitjes te 
organiseren. Afgelopen vrijdag 
24 mei werd een husseltoernooi 
gespeeld. 

Op de verenigingswebsite 
stond al vermeld dat er een 
husseltoernooi plaatsvond, voor 
de meesten was het dan ook geen 
verrassing. Een husseltoernooi 
wordt bij Mixed meestal via een 
speelkaartensysteem ingedeeld. 
Alle deelnemers pakken een 

speelkaart. Alle 4-en spelen dan 
met elkaar op baan 4 en zwart 
speelt tegen rood. Hoe simpel 
kan het zijn. Elke wedstrijd duurt 
15 minuten en daarna worden de 
kaarten weer opnieuw uitgedeeld 
zodat je steeds met een andere 
partner en tegenstander te maken 
krijgt. Er werd zeer fanatiek 
gespeeld. Spelers van alle niveaus 
uit de vereniging spelen met 
en tegen elkaar en dat levert 
vaak hele mooie partijen op. Na 
ongeveer anderhalf uur eindigde 
het toernooi zoals gebruikelijk 
zonder winnaar. Het gaat om de 
lol en daar was geen gebrek aan. 
Na afloop van het husseltoernooi 
was er nog tijd om een potje 
vrij te spelen. Waar de meesten 

de douche opzochten gingen 
twee van onze meest fanatieke 
leden, Jan en Paul, nog door tot 
23:00 uur. Het was een geslaagd 
husseltoernooi wat over enkele 
weken voor herhaling vatbaar is. 

Aankomend weekend vindt het 
tweejaarlijkse kamp voor de jeugd 
plaats. Zij gaan de piraten helpen 
met schatgraven op een prachtige 
kampeerboerderij in Ommel. Op 
vrijdag vertrekken ongeveer 40 
kinderen en 14 begeleiders op de 
fiets om na twee nachten weer 
moe en voldaan terug te komen. 
Zij  hopen op mooi weer en veel 
plezier. 

Beek en Donk – De meeste 
kenners hadden het al voorspeld 
en het gebeurde dan ook op de 
banen van Strijd in Vrede, op 
zaterdag 25 mei. Bas van den 
Berg pakte met overtuigende 
cijfers voor het derde jaar op rij 
de Koningstitel, waarmee hij 
keizer werd en daarmee Tom van 
Lieshout onttroonde. 

Tom die de keizerstitel al jaren 
in bezit had (sinds 2004) was er 
niet rouwig om, want nu kon 
hij immers een gooi doen naar 
de koningstitel. Dat kon ook op 
deze zaterdag. Het reglement 
voor het Koningsschieten zegt 
dat de keizer pas mee doet om 
de koningstitel als zijn keizerstitel 
wordt overgenomen door een 
andere schutter. Deze moet dan 
wel 3 jaar achter elkaar koning 
worden en dat gebeurt niet zomaar 
eventjes. Lukte het Tom om met 
het verlies van zijn keizerstitel een 
gooi te doen naar de koningstitel 

of was er een andere gegadigde? 
Inderdaad, hij had een concurrent 
deze wedstrijd en dat was junior 
Mark Kanters, die uiteindelijk 
slechts twee punten te kort kwam. 
Dus na 2 keer 16 pijlen was Bas 
keizer, Tom koning en Mark prins.

Bij de compounders was een strijd 
tussen Theo de Jong en Stefan 
Kouwenberg. De oude garde tegen 
de jonge garde. Achteraf bleek 
dat na 16 pijlen Stefan slechts 1 
puntje voor lag op Theo, maar na 
de pauze was Theo uitstekend op 
schot. Hij werd eerste en troefde 
daarmee voor deze keer de jonge 
garde af. Stefan eindigde op drie 
punten van Theo. Bij de jeugd 
een gelijke stand. Dus tienen 
tellen. Willem Vissers schoot meer 
tienen dan Elke Kanters. Dus voor 
hem de koningstitel en Elke werd 
jeugdprinses. Bij de nieuwelingen 
won Thijs Severs overtuigend en 
zijn score was ook nog goed voor 
een 8e plaats in het klassement 
van de recurvers. Na het bedanken 
van iedereen voor het helpen 
tijdens deze dag, waaronder de 
schrijvers van Krijgsman Soranus, 
kon men de winnaars feliciteren en 
aan het buffet aanschuiven. Voor 
de uitslag van het Koningsschieten 
kunt u kijken op de website van 
Strijd in Vrede.

Lieshout – HBV Krijgsman Soranus 
schoot afgelopen maandag een 
onderlinge wedstrijd tegen Sint 
Antonius uit Nijnsel. De inzet was 
een wisselbeker. In de jaarlijkse 
wedstrijd om deze beker was dit 
de eerste ontmoeting. 

De Nijnselnaren reizen in de loop van 
het jaar af naar Lieshout waar dan 
de tweede, beslissende wedstrijd zal 
plaats vinden. De deelnemers werden 
per vereniging onderverdeeld 
in teams van drie schutters en 
schoten op een vooraf opgegeven 
gemiddelde tegen elkaar. Het team 
dat dan de meeste pluspunten 
vergaarde kreeg drie punten, terwijl 
de hoogste score per team ook nog 
een punt op kon leveren. Er vond 
ook nog een primeur plaats omdat 
er bij Krijgsman Soranus voor de 
eerste keer een team bestaande 
uit alleen compoundschutters in 
wedstrijdverband schoot. Alvorens 
het zover was moesten er echter wel 
de nodige maatregelen genomen 
worden. De doelpak waar op 
geschoten werd kreeg een extra 
versteviging terwijl er ook de nodige 
extra reserve blazoenen gereed 
gelegd werden omdat na iedere 
5 pijlen het geel uit het blazoen 
geschoten was. Toen na afloop 
de stand opgemaakt werd, bleek 
het compoundteam als enigste 
het maximale aantal van 4 punten 
behaald te hebben. De einduitslag 
was een gelijke stand omdat beide 
verenigingen 6 punten behaald 
hadden. Beste recurveschutter bij 

Krijgsman Soranus was Ad Endevoets 
met 237 punten terwijl de hoogste 
score bij de compounders naar Twan 
v/d Kruijs ging die op 235 punten 
eindigde.

De totaaluitslag:
Recurve: Ad Endevoets 237; Jolanda 
v.d.Kruijs 232; Paul v.d.Broek 216;
Theo v.d.Laar 214; Martien v.d.Graef 
198; Stephan Wijffelaars 185;
Rita Endevoets 172; Toos v.d.Graef 109.
Compound: Twan v.d.Kruijs 
235; Arjan v.d.Heuvel 216; Rik 
v.d.Westerlo 210

Het komend weekeinde nemen 
enkele schutters van Krijgsman 
Soranus deel aan de persoonlijke 
bondskampioenschappen welke 
plaatsvinden op de banen van 
Landmans Unie in Schijndel.
In het weekeinde van 8 en 9 juni 
vinden even eens in Schijndel de 
bondskampioenschappen voor 
teams plaats waar zowel het eerste 
als het tweede zestal zich voor 
geplaatst hebben. 

Aarle-Rixtel – Donderdag 23 mei 
is de 4e wedstrijd verschoten voor 
het 50e Ganzenwinkeltoernooi. 
Handboogvereniging De Haas Stropen 
Zij Ons Doel (DHSZOD) uit Heusden 
was de tegenstander. Zij kwamen met 
slechts 4 schutters opdagen waardoor 
de uitslag van hen niet mee deed in de 
einduitslag voor de verenigingsprijzen. 

Alleen voor de persoonlijke prijzen 
per categorie tellen zij mee aan het 
einde van het toernooi. Onder zeer 
slechte weersomstandigheden werd 
de wedstrijd verschoten. Buiten was 
het koud en nat, en binnen was 
de verwarming al afgesloten als 

voorbereiding op de verhuizing.  Toch 
waren 3 schutters van De Eendracht die 
onder de koude omstandigheden hele 
hoge scores behaalden. De nieuwe 
Koning werd deze avond de hoogste 
schutter met een mooie score van 230 
punten. 

Uitslag schutters HBS de Eendracht:
1. Erwin Wijnhoven            230
2. Walter Jansen                  229
3. Toon van Hoof                 227
4. Arno Donkers                   187
5. Paul van Bakel                  181
6. Frans Soontiens               165
7. Harrie Moors                    120
8. Geert v Ganzenwinkel     114

Verlies voor recreantenteam Badminton Club Lieshout

Geslaagd husseltoernooi bij BC Mixed

Keizerswisseling bij HBV Strijd in Vrede

Uitslag 4e wedstrijd van het 50e van 
Ganzenwinkeltoernooi

Gelijke stand voor Krijgsman Soranus

badminton

handboogschietenhandboogschieten
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Beek en Donk – Het tennispark van 
tennisvereniging ’t Slotje in Beek 
en Donk is vorig jaar opgeknapt. 
Voor de aanleg van een nieuwe 
weg, genaamd Kerkakkers, 
langs de nieuwbouw van het 
Commanderij College moesten 
twee tennisbanen verplaatst 
worden, dat was de reden voor 
deze opknapbeurt. 

Met de gemeente Laarbeek is 
afgesproken dat er aan de nieuwe 
weg een nieuwe toegangspoort zou 
komen voor het tennispark. Deze 

nieuwe poort wordt op donderdag 
6 juni in gebruik genomen. Hierbij 
wordt een fietsenstalling geplaatst. 
Langs de nieuwe weg, kerkakkers, 
zijn voldoende parkeerplaatsen 
aanwezig. Het tennispark krijgt 
daarmee niet alleen een nieuwe 
ingang, maar ook een nieuw adres: 
Kerkakkers 1, 5741XD in Beek en 
Donk. De huidige toegangspoort 
aan de Dokter Timmerslaan wordt 
vanaf 6 juni afgesloten. 

Mariahout - Flamingo’s uit 
Mariahout, gesponsord door 
Auto Corsten, heeft zondag 
een heel belangrijke wedstrijd 
gespeeld tegen Emos. Als er door 
Flamingo’s gewonnen werd, zou 
het team op een tweede plaats 
eindigen, wat inhoud dat er een 
promotie/degradatie wedstrijd 
gespeeld moet worden. 

Flamingo’s begon hierdoor met 
heel veel druk aan de wedstrijd en 
kwam vanaf het begin af aan te 
kort. Ze kwamen al snel achter met 
0-1 en zijn altijd achter de feiten 
aan blijven lopen. De ruststand 
was 2-2 en er waren dus nog wel 
mogelijkheden. Na rust wist Emos 
als eerste te scoren en helaas kon 
Flamingo’s dit niet meer recht 
trekken. Emos was een terechte 
winnaar met een eindscore van 

4-6. Dit resultaat houdt in dat 
Flamingo’s zondag 2 juni nog 
moet strijden voor de 2e plaats. 
De wedstrijd zal gespeeld worden 
tegen SVOC, locatie en tijdstip 
volgen later. Scores; Kim Vervoort 
, Marleen de Groot , Linda Corsten 
en  Manon van Eijndhoven allen 
1x. 

Zondag 26 mei was de laatste 
wedstrijd van het seizoen. 
Flamingo’s 2 speelde tegen de 
Wilma’s 2 die al kampioen waren 
geworden. In de eerste helft 
duurde het lang voordat beide 
partijen wisten te scoren. Ze 
maakten allebei hun kansen niet 
af. In de tweede helft werden 
er verschillende mooie afstand 
schoten gescoord door Flamingo’s. 
De Wilma’s namen toch meer 
initiatief waardoor ze meer wisten 

te scoren. Eindstand 8-15. Het 
tweede wenst Wendy Hollanders, 
Annemarie Boers en Malika van 
Dijk veel plezier en succes bij de 
Midweek volgend seizoen. Simone 
Verbakel gaat de Flamingo’s helaas 
verlaten. Flamingo’s wil haar 
bedanken voor alle fanatieke en 
gezellige korfbal jaren.

Uitslagen 
Be Quick – PupD2        4 – 0 
Sen 4 – Emos 4        5 – 10
PupD2 – Prinses Irene             4 – 2
PupD1 – Tovido         3 – 2
Tovido – PupE1          0 – 2
Emos – PupF1         8 – 2
Be Quick – AspC1        3 - 6
DES – AspC2          2 – 2
Be Quick – JunA1        8 – 4
Sen 3 – Bladella 3       4 – 12
Sen 2 – De Wilma’s 2       8 – 15
Sen 1 – Emos 1          4 – 6

Beek en Donk/Zaandam - In 
Zaandam werden 25 en 26 mei 
wedstrijden Kunstrolschaatsen 
gereden door de A-klasse. Het 
waren pittige en spannende 
wedstrijden, waarbij Birgit van 
Berlo het goud, en Ilya Penninx 
het brons wisten te veroveren.

In de A-klasse rijdt de top van 
rolschaatsend Nederland. Op 
jonge leeftijd beginnen met de 
sport, en heel veel trainen om 
alle technieken van de sport goed 
te beheersen en uit te kunnen 
voeren. Dat is toch wel een 
vereiste om in de A-klasse mee te 
kunnen strijden voor de prijzen. 
Van RC De Oude Molen reden 7 
leden mee in de wedstrijden. Het 

waren individuele wedstrijden op 
de Figuren en Lussen en met de 
Küren. In de Küren gaat het om de 
sprongen, pirouetten en passen. 
Bij het Figuren en Lussen gaat het 
om balans, evenwicht, controle en 
techniek. In alle wedstrijdgroepen 
zijn alle deelnemers zeer aan 
elkaar gewaagd. Het is belangrijk 
om de kleinste details goed uit te 
voeren, en  beter te zijn dan de 
concurrentie.
In de klasse Jeugd reed Birgit van 
Berlo haar Figuren en Lussen met 
een goede sterke uitvoering. Ze 
veroverde daarmee de eerste 
plaats. Dylona van Kaathoven 
reed zich hier naar plaats 6. Bij de 
Aspiranten-A reed Ilya Penninx 
prima Figuren. Helaas maakte ze 

met de Lus een foutje, waardoor 
ze haar leidende positie moest 
afstaan. De derde plaats was het 
resultaat voor haar. 

In de klasse Senioren reed Esmee 
Wernsen eveneens een sterke 
wedstrijd Figuren. Na een zware 
operatie heeft ze enkele jaren 
niet kunnen rolschaatsen. Deze 
wedstrijd in Zaandam was voor 
haar de eerste wedstrijd sinds 
zo’n 3 jaar. In een veld van 11 
deelnemers bemachtigde ze de 
vierde plaats, wat zeker een bewijs 
is dat ze weer terugkomt op haar 
oude niveau. Bij de Pupillen-A 
reden Kimberly van Schijndel en 
Michelle de Koning ook nette 
Figuren, maar niet sterk genoeg 

voor een plaats vooraan. Met hun 
Vrije Küren, vol van sprongen, 
pirouetten en allerlei technieken 
reden ze eveneens een nette 
wedstrijd en behaalden plaats 4 
en 5. Ook Floortje van Oss reed 
een nette Kür in deze wedstrijd en 
pakte plaats 11.
Dit was de laatste wedstrijd voor 
het Nederlands Kampioenschap 
Kunstrijden wat 21 t/m 23 juni 
in Mierlo wordt gereden. De 
Kunstrolschaatsers hebben nog 
een kleine maand om te proberen 
dan zo scherp mogelijk te zijn, en 
een poging te doen die felbegeerde 
titel te bemachtigen. Meer 
informatie over de rolschaatssport 
en deze wedstrijd is te vinden op: 
www.rcdeoudemolen.nl 

Beek en Donk – De 21 jongste 
leden van Rollerclub De Oude 
Molen brengen op zondag 16 juni 
op unieke wijze de musical Annie. 
Voor de jonge kunstrolschaatsers 
is de jaarlijkse zomershow een 
prima manier om ervaring op te 
doen met showrijden en te rijden 
voor publiek.

Al maanden zijn de leden hard 
aan het werk met hun trainers. 
De rollen en dansjes leren die erbij 
horen. De kinderen in de leeftijd 

tot 10 jaar moeten heel wat 
onthouden. De route, de passen, 
alle bewegingen, de mimiek en 
ook de tekst van de liedjes. In de 
show brengen zij groepsdansen, 
maar laten ook allerlei elementen 
van het technisch rolschaatsen 
zien. Alles ingepast in het verhaal 
van de avonturen die beginnen 
in het weeshuis. De jonge 
rolschaatsers kunnen schitteren in 
de rollerhal die omgetoverd wordt 
in een mooi theater. De kostuums, 
schmink en de accessoires maken 

de voorstelling af. Kaarten zijn op 
dinsdagavond bij de club te koop 
voor €4,- of via de website. De 
première is zondag 16 juni om 
13:00 uur en om 16:00 uur is er 
een tweede voorstelling. U bent 
welkom om het verhaal van Annie 
nog eens te beleven en te zien 
hoe het bij RC De Oude Molen 
vertolkt wordt. Meer informatie 
is te vinden op de website, www.
rcdeoudemolen.nl  

Beek en Donk – De eerste wedstrijd 
Koningsvissen is alweer gevist aan de 
visvijver van hengelsportvereniging 
Het Geduld aan de IJsbaanlaan. Met 
maar liefst 21 deelnemers ging de 
competitie van start. Een goede mix 
van jeugd en senioren strijd om het 
kampioenschap, ieder in zijn eigen 
competitie. 

Paul Groen pakte bij de senioren de volle 
40 punten. Hij won zowel het aantal en 
het gewicht klassement, op de tweede 
plaats kwam de jeugdkampioen van 
afgelopen seizoen Daan van Dartel 
uit de strijd. Daan doet dit jaar voor 
het eerst mee met de senioren en hij 
gaf meteen zijn visitekaartje af. Henk 
Steegs eindigde op de 3e plaats. Henk 
heeft afgelopen seizoen de meeste vis 
en gewicht uit het water gehaald met 
een beperkt aantal wedstrijden. Harm 
van Rixtel, junioren, pakte ook de volle 
40 punten en is daarmee de trotse 

lijstaanvoerder. Jack Avery, Dennis 
Gruiters en Sem de Rooy zullen de jacht 
op Harm moeten openen.

Buiten de koningswedstrijd om werd er 
ook gevist om de federatie cup Zuidwest 
Nederland, visclub Altijd Beet uit Vught 
kwam op bezoek. De wedstrijd werd 
door H.S.V Het Geduld gewonnen 
met 32 tegen 23 punten. Binnenkort 
wordt de uitwedstrijd gehouden en 
als HSV Het Geduld de scoren aan de 
goede kant houden gaan zij door naar 
de laatste voorronde. Mochten zij deze 
wedstrijd winnen dan staat de finale in 
zicht, waar zij afgelopen seizoen ook 
in stonden en knap 3e zijn geworden. 
Op zaterdag 8 juni is de volgende 
Koningswedstrijd en de aanvang van 
de loting is 14:00 uur en er wordt gevist 
tussen 14:30 en 17:30 uur. Inschrijven 
is niet nodig, iedereen die wil mag mee 
vissen en de wedstrijden zijn kosteloos. 

Keulen/Beek en Donk – In 
Keulen(Duitsland) vond op 
zaterdag 25 mei de Fair Play Pokal 
Karate kampioenschappen plaats. 
De Beek en Donkse Tommy 
Wetzel nam hieraan deel. 

Hij behaalde een 3e plaats in zijn 
klasse U16 +70 kg. Met zijn team, 
Fudoshin uit Roermond, behaalde 
hij de 2e plaats. Dit was een mooie 
voorbereiding voor de Austrian 
Junior Open, 14 t/m 20 jaar, die 
op 22 en 23 juni plaatsvinden in 
Salzburg (Oostenrijk).

Nieuw adres 
Tennisvereniging ’t Slotje

Duur verlies voor Flamingo’s

Birgit van Berlo 
pakt eerste plaats in Zaandam

RC De Oude Molen presenteert Annie de musical

Paul Groen pakt eerste 
koningswedstrijd

Fair Play Pokal 
Karate Kampio-
enschappen

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

          Koppelstraat 66    Beek en Donk 

Alle Royal Canin 
kattenbrokjes 
Grote zak met 20 liter 
klompvormende 
Kattenbakvulling
10 kilo kattenbrokjes

20%
Kassakorting

 7,-

15,-
20 kilo Hondenbrokken
Vijvervoer (sticks) per liter

19,50
0,50

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

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

HIJ MAAIT U (GE)NIET

   ALLE ACTIES ZIJN GELDIG TOT 15 JUNI A.S.
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tennis korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

rolschaatsen

vissen

karate
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E V E N E M E N T E N

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

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

Volg ons!

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

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

Evenementen

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

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

22 april - 1 juli 2013
Bootcamp

Muziektuin Beek en Donk 

31 mei - 2 juni 2013
3 Doldwaze Dagen, magazijnuitverkoop 

Sportshop Laarbeek
Zaal van de Burgt, Heuvelplein Beek en Donk 

31 mei - 1 juni 2013
Meezingavond Liederentafel ‘t Nachtpitje

Cafe Thuis aan het Heuvelplein, Beek en Donk

1 - 2 juni 2013
De Laarbeekse Wandeltochten

Startpunt restaurant De Zwaan, Beek en Donk 

1 juni 2013
Bobbejaanland met &RGTeens

Vertrek vanuit dorpshuis, Lieshout 

1 - 9 juni 2013
Power to the Pieper Open 35+ Toernooi

L.T.V. de Hut, Aarle-Rixtel 

1 juni 2013
Pieperconcert

v.d.Heuvel, Opstal 8, Aarle-Rixtel 

2 juni 2013
Heemkamer/Museum open

heemkamer bosscheweg, Aarle-Rixtel 

2 juni 2013
Vlooienmarkt Stichting African Child Care

Broekweg 2, Beek en Donk 

2 juni 2013
Fietsspektakel Mariahout (Escharen)

Oranje Bar, Mariahout 

2 juni 2013
Pelgrimsrit (motorrit)
de Pelgrim, Mariahout 

2 juni 2013
Donkse Wij-ing

Leonardus Kapel, Beek en Donk 

2 juni 2013
Openlucht gebedsdienst

St Servatius kapel, Ginderdoor, Mariahout 

2 juni 2013
Open dag Radio Kontakt

Otterweg 25, Beek en Donk 

2 juni 2013
Kikkerconcert IVN laarbeek

de Bimd, Beekseweg Aarle-Rixtel 

2 juni 2013
Kiek nou natuurfoto expositie !

IVN gebouw “De Bimd” Beekseweg, 
Aarle-Rixtel 

3 - 8 juni 2013
Buurtvoetbal Mariahout

Sportpark de Heibunders, Mariahout 

5 juni 2012
Alpe d’Hukids

Brede school de Muldershof, Beek en Donk

6 juni 2013
Openbaar D-examen slagwerkers harmonie 

St. Caecilia
Dorpshuis, Lieshout

7 juni 2013
Paarden Dressuur, Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26, Lieshout 

8 juni 2013
Open dag Kinderdagverblijf Klavertje Vier ter 

ere van 20-jarig bestaan
kinderdagverblijf klavertje vier, Beek en Donk 

8 juni 2013
Roefeldag

Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en 
Mariahout 

8 juni 2013
Handbalinstuif voor de jeugd (HV Bedo)

Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk 

8 juni 2013
Daan van Sleuwen G-voetbaltoernooi
Sportpark ‘t Heereind, Beek en Donk 

8 juni 2013
Zomeravond Korenfestival met vier Laar-

beekse koren
Openluchttheater Mariahout 

9 juni 2013
Laarbeek Cup

Sparta’25 te Beek en Donk 

9 juni 2013
Open Praktijk route Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel 

9 juni 2013
Friesche Markt, Beek en Donk

Piet van Thielpein 

9 juni 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

9 juni 2013
Brabants Wipschieten

‘t Wipke, Zwinkelweg 6, Beek en Donk 

9 juni 2013
Tentoonstelling Muziektuin 85 jaar

Heemkamer, Parklaan, Beek en Donk 

11 juni 2013
Picknick Zonnebloem

Theehuis Muziektuin, Beek en Donk 

14 juni 2013
Benefiet Diner voor de stichting Guus

Bavaria Brouwerijcafé, Lieshout 

15 juni 2013
Zeskamp Beek en Donk 2013

KPJ Terrein Heereindsestraat, Beek en Donk 

15 juni 2013
Handbalinstuif voor de jeugd (HV Bedo)

Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk 

15 - 16 juni 2013
Outdoor Mariahout 2013 - Men- en 

Dressuurwedstrijd
Rooyseweg 8, Mariahout 

19 juni 2013
Repair Café Lieshout
Dorpshuis Lieshout 

20 juni 2013
Musical groep 8

Openluchttheater Mariahout 

21 juni 2013
Pony Dressuur in Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26, Lieshout 

 21 juni 2013
Afstudeerconcert Marianke Hobé met O&U
Muziekcentrum Het Anker, Beek en Donk 

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

‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk 

22 - 30 juni 2013
Bavaria open dubbeltoernooi 2013

Tv de Raam, Lieshout 

22 juni 2013
Handbalinstuif voor de jeugd (HV Bedo)

Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk 

22 - 23 juni 2013
SplasH!!

Kanaal bij de Beekse Brug in Beek en Donk 

22 juni 2013
Eindelijk in Mariahout...Karin Bloemen

Openluchttheater Mariahout  

22 juni 2013
PLUSh OUTDOOR

Scoutingterrein Lieshout ( ingang ELI ) 

23 juni 2013
Vlooienmarkt Buurtvereniging 

S.M.W.Lieshout
De Sluiter en De Wolwever te Lieshout 

23 juni 2013
Opening Kinderseizoen m.m.v. Tim Douwsma

Openluchttheater Mariahout 

24 juni 2013
Harmonie St. Caecilia Concert 

‘laatste repetitie’
Openluchttheater Mariahout 

25 juni 2013
Zomer daar zit muziek in

Eendrachtpleintje tegenover de Tapperij, 
Beek en Donk 

28 juni 2013
Tuinconcert

Muziektuin, Beek en Donk

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

Openluchttheater, Mariahout

29-30 juni 2013
Bedovo Beachtoernooi

Heuvelplein, Beek en Donk


