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Deze week ingesloten:

Ons Tejater
Verspreiding in Laarbeek 

en Boerdonk
 

Snackpoint Le Patat
Verspreiding in centrum Aarle-Rixtel

Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.500

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant

Jumbo Lieshout 
2e pinksterdag geopend 

van 15.00 tot 18.00 uur

Open
op beide
Pinkster- 

dagen!
11.00 - 18.00 uur

Beek en Donk,
Heuvelplein 11

MooiLaarbeek

Gezocht: De allerleukste vader! 

Zondag 15 juni: dé dag van de va-
ders. Wil jij jouw vader eens verras-
sen én ook nog eens kans maken om 
iets leuks voor hem te winnen? Stuur 
dan jouw Vaderdag-groet op naar 
De MooiLaarbeekKrant. Volgende 
week zijn de leukste, liefste en 

mooiste wensen te lezen in dit huis-
aan-huisblad. Je kunt de tekst sturen 
naar redactie@mooilaarbeek.nl of 
afgeven op kantoor (Heuvelplein 
3). Het maximum aantal woorden 
is 75. Daarbij mag je ook een foto 
meesturen. 

Dorpsfeesten 2014 maken Aarle-Rixtel ‘Springlevend’ 

Taxibedrijf Van Heijst in zwaar weer door kwijtraken leerlingenvervoer

Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Joost Duppen en 
    Liesbeth van Boxtel 

Aarle-Rixtel - De Dorpsfeesten in Aarle-
Rixtel zijn al jaren niet meer weg te 
denken uit deze kern. Aarle-Rixtel stond 
afgelopen weekend bijna letterlijk op 
zijn kop tijdens dit traditionele evene-
ment. Het thema ‘Springlevend’ kon zo 
goed als serieus genomen worden. De 
aftrap van dit feestelijke gebeuren vond 

donderdag plaats, met de jaarmarkt 
waar ieder jaar duizenden mensen op 
afkomen. Zondagavond werd het week-
end afgesloten in de tent en kwam de 
groep ‘Troef’ als grote winnaar van de 
Dorpsfeesten 2014 uit de bus.  

Jaarmarkt
Het weer was niet denderend afgelo-
pen donderdag, maar dat weerhield 
de mensen er niet van om weer gezel-
lig over de jaarmarkt te struinen. En 

daarom was het ook dit jaar weer ge-
zellig druk. De diversiteit onder de kra-
men was groot. Aan de ene kant van de 
straat werd vis verkocht, terwijl aan de 
overkant een groepje mensen stond de 
dringen om de nieuwste raamdecoratie 
te zien. Hier en daar werd het iets te 
vol in de anders zo rustig Dorpsstraat, 
maar de sfeer blijft gemoedelijk. 

Naast dat er van alles te koop was op 
de markt, was er ook van alles te zien 

en te doen. Zo waren er optredens 
en werden er paaldansdemonstraties 
gegeven. Ook was er overal muziek 
te horen en stonden er voor de ca-
fés grote groepen zich klaar te maken 
voor de Dorpsfeesten die op vrijdag 
zouden beginnen. Al met al wederom 
een geslaagde jaarmarkt. 

Lees verder over dit weekend op 
pagina 16 en 17 in deze krant. 

Taxibedrijf Van Heijst in zwaar weer door kwijtraken leerlingenvervoer

lig over de jaarmarkt te struinen. En de markt, was er ook van alles te zien aftrap van dit feestelijke gebeuren vond lig over de jaarmarkt te struinen. En lig over de jaarmarkt te struinen. En 

Nog 3, 2... 1 en de Dorpsfeesten gaan los! 

De activiteiten bij de zeskamp zorgden hier en daar voor hilarische taferelen

Fotograaf: Joost Duppen Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Redacteur: Nikki Barten

Aarle-Rixtel – Taxibedrijf Van Heijst 
raakt het leerlingenvervoer kwijt. Het 
gevolg: ruim 20 werknemers verliezen 
hun baan of krijgen minder uren. De 
gemeente Laarbeek verklaart hier niets 
aan te kunnen doen, omdat het gaat 
om een Europese aanbesteding. 

Aanbesteding
Eerder al maakte de gemeente Laarbeek 
bekend de aanbesteding samen met de 
gemeentes Deurne en Gemert-Bakel te 
gaan doen. Daarop besloot Van Heijst, 
gezien de omvang, om samen met de 
vervoerders die in deze gemeentes het 
leerlingenvervoer deden aan tafel te 
gaan en samen de aanbesteding in te 
dienen. Dit is ook gebeurd. Deze week 
werd bekend dat het leerlingenvervoer 
naar een ander bedrijf in Helmond gaat. 

Aangeslagen
Eigenaar Koert van Heijst is aangesla-
gen door dit besluit: “Je weet dat het 
kan gebeuren, maar toch komt het 
enigszins onverwacht. We hadden ook 
nog een optie tot verlenging van één 
jaar, maar ook daar wordt geen gebruik 
van gemaakt. Vanaf het nieuwe school-
jaar gaat de nieuwe aanbesteding al 

in.” De gemeente Laarbeek verklaart 
dat de gemeentes Deurne en Gemert/
Bakel geen optie meer hadden. Zij 
moesten nu aanbesteden, waardoor de 
optie van Van Heijst verviel.

Taxibedrijf Van Heijst zit in onzekerheid 
over de toekomst. Koert: “We zijn nu 
aan het reorganiseren en aan het kijken 
of we ons hoofd boven water kunnen 
houden. Van de in totaal 26 werkne-
mers, raken 20 tot 21 personen hun 
baan kwijt of moeten heel veel uren in-
leveren. Alleen voor de weekendchauf-
feurs heeft het geen gevolgen.” Koert 
ziet het als een verlies voor Laarbeek. 
“Het raakt veel Laarbeekse mensen. 
Stel dat ons bedrijf failliet gaat, zit er 
geen taxibedrijf meer in onze gemeen-
te. Dat zou bizar zijn.”

Verklaring gemeente
Wethouder Joan Briels betreurt het 
dat het leerlingenvervoer niet naar het 
Aarlese taxibedrijf gaat. “We waren su-
pertevreden over Van Heijst, daar ligt 
het echt niet aan. De Europese aanbe-
stedingswet zorgt ervoor dat bedrijven 
zich allemaal mogen inschrijven en wor-
den beoordeeld op een aantal criteria”, 
vertelt hij. Degene die hier als beste uit-
komt, krijgt de opdracht gegund. Joan: 
“Wij hebben er alles aan gedaan zodat 
Van Heijst zich goed in kon schrijven, 
maar we mogen ze niet voortrekken. 
Daarnaast moeten wij  de aanbesteding 

beoordelen, zoals deze is binnengeko-
men. Er is geen onderhandelingspositie, 
bijvoorbeeld over de prijs. Helaas zijn 
wij gebonden aan de wet en moeten 
we verplicht aanbesteden.”

Onrust
De uitkomst over de aanbesteding 
van het leerlingenvervoer zorgde deze 
week voor veel ophef op Social Media. 
Joan: “Dit is erg vervelend, want men-
sen weten vaak niet hoe het in elkaar 
zit. De betrokken wethouder snapt wel 
de onrust die heerst onder de ouders en 
werknemers. “Het bedrijf dat het leer-
lingenvervoer gaat doen, is er niet voor 
niets als beste uitgekomen. Zij scoor-
den het hoogst. Communicatie tussen 
gemeente en betrokkenen wordt als 
een zeer belangrijk punt gezien in deze 
aanbesteding. We gaan er dan ook al-
les aan doen om het zo zorgvuldig mo-
gelijk te laten verlopen. Wanneer alles 
definitief is, zullen we daarom ook een 
informatieavond voor de ouders orga-
niseren.”

Ook voor het personeel zijn er volgens 
Joan mogelijkheden. “In de CAO is 
vastgelegd dat de nieuwe aanbieder 
moet gaan praten met de werknemers 
van de oude aanbieder, als hij op zoek is 
naar personeel. De kans is dus reëel dat 
een (groot) deel van de werknemers 
van Van Heijst bij de nieuwe aanbieder 
kan gaan werken. Wij gaan er ook als 

gemeente op toezien dat deze gesprek-
ken daadwerkelijk plaats gaan vinden.”

Bezuiniging
Buiten het feit dat de gemeente 
niets kan doen aan de uitkomst van 
deze aanbesteding, levert het voor 
Laarbeek wel een forse bezuiniging op 
van €100.000 ten opzichte van voor-
gaande jaren. “Maar”, vertelt Joan, 
“als het leerlingenvervoer wel naar 
Van Heijst ging, was er ook sprake van 
een bezuiniging. Dit komt mede door 
de gezamenlijke aanbesteding tussen 
de gemeentes.”

Bezwaar
Als alles volgens plan verloopt, gaan 
de 150 leerlingen uit Laarbeek, die ge-
bruik maken van het leerlingenvervoer, 
vanaf het nieuwe schooljaar met de 
nieuwe aanbieder naar school. Vanuit 
Van Heijst is er nog een bezwaar inge-
diend bij de gemeente, omdat er vol-
gens hen iets niet zou kloppen in de 
procedure. Op 2 juli volgt de uitspraak 
van de rechter hierover en wordt het 
definitief naar welk bedrijf het leerlin-
genvervoer gaat. 

Van Heijst: “Dit raakt heel 
veel Laarbeekse mensen”

Wethouder Joan Briels: 
“We waren heel tevreden 

over Van Heijst, maar wij zijn 
helaas gebonden aan de wet”

Taxibedrijf Van Heijst in zwaar weer door kwijtraken leerlingenvervoerTaxibedrijf Van Heijst in zwaar weer door kwijtraken leerlingenvervoer

De activiteiten bij de zeskamp zorgden hier en daar voor hilarische taferelen

Ook de toiletdames waren dit jaar weer aanwezig op de jaarmarkt 

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart 
in vertrouwde 
handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

De matigheid en het werk zijn de twee 
ware geneesmiddelen van de mens.

Jean-Jacques Rousseau

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Bij de uitleg over de naamgeving van de Balduinstraat zagen we dat Boudewijn 
(Balduïn) in 1190 intrad bij de orde van de Norbertijnen en toen al zijn bezittingen 
schonk aan de Abdij van de Floreffe. Onder die bezittingen was ook het Domein 
Lieshout. De Abdij van Floreffe ligt in de gelijknamige plaats Floreffe in België. 

De abdij van Floreffe is gesticht 
in 1121 door de Norbertijnen en 
heeft in vroegere jaren veel bezit-
tingen gehad in onze omgeving. 
O.a. in Reusel, Bladel, Casteren, 
Someren, Lierop, Helmond, Rixtel 
en Lieshout. Ook in die plaatsen 
treft men soms een Floreffestraat 
aan. 
In de latere eeuwen werd de 
naam Domein Lieshout gewijzigd 
in Heerlijkheid Lieshout. Floreffe ligt in Wallonië in de provincie Namen en de 
afstand tot Lieshout was vrij groot. Voor het beheer was dit niet zo praktisch. 
Daarom werden steeds meer diensten en taken overgeheveld naar de Abdij van 
Postel die dichterbij lag. De Abdij van Postel was eveneens een Norbertijnenabdij. 

Het verval van de Abdij van Floreffe trad in de 14de in en er vonden diverse be-
legeringen plaats. Meermaals werden de vernielde gebouwen hersteld. De abdij 
van Floreffe raakte betrokken in de oorlog met Frankrijk en in 1794 werd de abdij 
geplunderd. Kloosters werden verboden in het gebied. De 55ste en laatste abt, 
Louis de Fromantau, werd verdreven. Hij probeerde de abdij te herbevolken, maar 
bij zijn dood in 1818 was dit nog niet gelukt. In 1819 werd er een Klein Seminarie 
gesticht. Dat bestond echter maar tot 1825 toen het door de Nederlanders werd 
gesloten. Daarna werd er een Middelbare school met internaat gesticht. De Abdij 
neemt in Floreffe nog steeds een prominente plaats in. Ook komen er veel toeris-
ten vanwege grotten in de omgeving 

Zo’n vijf eeuwen lang voerde de Abdij van Floreffe dus het beheer over het Do-
mein Lieshout en later de Heerlijkheid Lieshout. In de 17de eeuw werd die heer-
lijkheid verkocht aan de inmiddels zelfstandig geworden abdij van Postel. Maar 
daarover volgende keer meer. 

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

DE FLOREFFESTRAAT

OVERLĲDENSBERICHTEN

27 mei jl. ontvingen wij het droevige bericht dat ons lid

Ans Ruis
ons ontvallen is.

De Biks Bent zal nooit meer klinken, 
zoals hij ooit geklonken heeft.

Buurtvereniging Plan West 
houdt kienavond

KBO Lieshout houdt kienavond

Laarbeeks Vaderdagkampioenschap

Lieshout - Buurtvereniging Plan West 
houdt iedere woensdagavond een 
kienavond. De opbrengst hiervan 
komt geheel ten goede aan de buurt-
vereniging.

Deze avonden worden door mensen 
uit Laarbeek en omgeving bezocht. 

Ook tijdens het WK voetbal is er een 
kienavond. De avonden worden ge-
houden in zaal De Koekoek en begin-
nen om 20.00 uur. De zaal is open van-
af 18.30 uur. De organisatie wenst de 
Oranje spelers veel succes in Brazilië. 
Iedereen is welkom op deze avonden. 

Lieshout – De Seniorenvereniging/
KBO Lieshout houdt op vrijdag 6 juni 
een kienavond.

Deze avond wordt gehouden in het 
Dorpshuis en begint om 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen 
is hier van harte welkom. 

Aarle-Rixtel - Wil jij jouw papa ver-
rassen op Vaderdag? Geef je dan op 
voor het ‘Vader en kind Petanque (Jeu 
de Boules) toernooi’. Misschien word 
jij samen met jouw papa kampioen 
van Laarbeek en nemen jullie samen 
de gouden trofee mee naar huis!

Dit Vader en kind Petanque toernooi 
vindt plaats op zondag 15 juni bij de Jeu 
de Boulesbaan bij ‘t Heuveltje en wordt 
georganiseerd door Gezondheidsteam 
GezondBezig Aarle-Rixtel van 10.30 
tot 12.30 uur. Meedoen? geef je op 
via tel. 06-39831862 of mail naar ge-
zondbezigar@gmail.com.

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...

Kitten Ralph is een echte hartendief! 
Met zijn mooie ronde koppie 
en aanhankelijke karakter wist 
hij onlangs de show te stelen 
tijdens een knuffelmiddag in een 
verzorgingstehuis. Parmantig 
wandelde hij over de tafels om bij 
iedereen fijn een knuffel te gaan 
halen. In de opvang vermaakt 
Ralph zich met balletjes en 
speelgoedmuisjes of door te ravotten 
met de andere kittens. Wie kan dit 

vrolijke en lieve katertje een mooie toekomst en gouden mandje geven?

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

Naam:        Ralph
Leeftijd:     9 weken
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Mariahout - Het zou een kwes-
tie van geduld zijn voordat heel 
Holland Limburgs lult. Het was 
duidelijk geen kwestie van geduld 
voordat de ruim 1000 bezoekers 
uitbundig mee stonden te sprin-
gen en zingen op de hits van de 
Limburgers uit America. Alle rem-
men gingen los op zaterdag 31 mei 
tijdens het optreden van Rowwen 
Hèze in het Openluchttheater. 

Dat de voorstelling snel uitverkocht 
zou zijn, was wel te verwachten. 
Maar wat wil je met zo’n knei-
ter van een band. Met Rowwen 
Hèze had de organisatie van het 
Openluchttheater in Mariahout 
een geweldige openingsact voor 
dit seizoen te pakken. Het op-
treden maakte deel uit van de 
poptour van Rowwen Hèze door 
Nederland. 

Iers voorprogramma
Het optreden van de mannen 
uit Limburg werd voorafgegaan 
door een optreden van de band 
‘Thinkers, Drinkers and Dreamers’. 
Deze folkformatie - bestaande uit 
vijf heren - zorgde met hun Ierse 
klanken voor een gezellige sfeer 
onder het aanwezige publiek. Na 
een uurtje spelen verlieten de he-
ren onder applaus het podium en 
verscheen de band waar iedereen 
op had zitten wachten: Rowwen 
Hèze!

Sterke opening
Met het eerste nummer ‘Dansen’ 
maakten de Limburgers meteen dui-
delijk wat de bedoeling was van de 
avond: feesten! En dat werd door 
iedereen maar al te goed begrepen. 
Tijdens ‘D’n Duvel is Los’ werd het 
spreekwoordelijke duveltje in ieder-
een nog extra wakker geschud en 
begon iedereen nog harder mee te 
zingen. Dit kon men ook niet laten 
tijdens het mooie nummer ‘Auto, 
Vliegtuug’, een van hun grootste hits. 
‘Loop Naar D’n Tap Toe’ was voor 

vele aanwezigen ook een overbodige 
boodschap, want die had men allang 
gevonden. 

Stil zitten onmogelijk
De sfeer werd alsmaar beter naar-
mate de avond vorderde. Tijdens 
‘Kilomeaters’ en de ‘Klompendans’ 
kon niemand meer stil blijven zitten 
en ging iedereen mee in het feest-
gedruis. Het feest der herkenning 
was compleet met de nummers ‘Met 
De Neus Umhoeg’, ‘Bestel Mar’ en 
‘Limburg’, die overigens op verzoek 

van burgemeester Hans Ubachs werd 
gespeeld. Als echte Limburger was 
hij natuurlijk ook van de partij. “Dat 
er in Mariahout binnenkort Limburgs 
wordt gesproken, hebben jullie aan 
hem te danken!”, sprak voorman Jack 
Poels lachend tot het publiek. Als toe-
tje speelde de band nog het bekende 
Zondag in ’t Zuiden, waarmee er toch 
echt een einde kwam aan het optre-
den. 

Goede reacties
De mannen uit Limburg laten in een 

reactie weten dat ze de sfeer ‘gruwe-
lijk goed’ vonden en dat ze genoten 
hebben van de intieme concertlo-
catie. Ook Jeroen en Catherine van 
Luijt uit Nuenen en Ton Swinkels uit 
Mariahout hebben veel plezier gehad. 
“Zo’n avond laat zien dat Brabanders 
en Limburgers toch best veel ge-
meenschappelijk hebben. Vooral de 
trots die we uitdragen over onze ei-
gen cultuur, zoals het liedje Limburg 
dat zo mooi weergeeft...”, reageren 
deze concertbezoekers. En zo is het. 

Alle remmen los bij optreden Rowwen Hèze in Mariahout

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Nikki Barten

Laarbeek – “Wow. Ik had op veel 
gehoopt, maar zoveel had ik niet 
verwacht!”, vertelt Iris Oerlemans 
met een brede glimlach op haar 
gezicht. Iris is initiatiefneemster 
van het project ‘Een wagen volge-
laden’. Een week lang stonden op 
alle Laarbeekse basisscholen win-
kelwagentjes. Kinderen konden 
deze wagentjes vullen met (lang 
houdbare) producten, bestemd 
voor de minder draagkrachtigen in 
Laarbeek. 

Iris zit samen met Isze Vulders in 
de jeugdgemeenteraad. Samen be-
dachten ze dit project. Ook de rest 
van de jeugdgemeenteraad was 
enthousiast en zo werd het idee op 
poten gezet. 

1140 producten
Vorige week kwamen alle opge-
haalde producten bij elkaar in het 

complex van De Waterpoort in Beek 
en Donk. De hele ontmoetingsruim-
te stond vol met allerlei producten, 
zoals conserven, sauzen, pasta’s, 
soepen, spullen voor kinderen en 
lekkernijen zoals chips en chocola. 
Xandieme Megens, jongerenwerker 
van ViERBINDEN, vertelt: “Er zijn 
ongelofelijk veel producten (1140) 
opgehaald. Dit is echt fantastisch. 
Deze producten gaan we nu verde-
len in 25 grote boodschappentassen 
en worden vanavond nog bezorgd.” 

Verrassing 
Om de privacy te bewaken, weet al-
leen welzijnsinstelling ViERBINDEN 
naar wie de pakketten gaan. “Bij 
ViERBINDEN hebben we gekeken 
voor welke huishoudens een tas met 
boodschappen heel goed van pas 
zou komen en een selectie gemaakt. 
Voor deze mensen zelf is het een 
verrassing dat ze deze tas krijgen.”

Geslaagd project 
Iedereen kijkt terug op een heel 
geslaagd project. Iris: “Eigenlijk 
zouden we dit vaker moeten doen. 
Qua organisatie is het niet heel veel 
werk en je kunt er zoveel mensen 
mee helpen. Het is heel dankbaar 
werk.” Ook Xandieme kijkt positief 
terug op het project. “Het is iets ge-
worden waar heel de gemeenschap 

aan meegewerkt heeft. De leerlin-
gen, ouders en basisscholen voor 
het verzamelen van de producten 
en meewerken aan dit project, de 
supermarkten MCD, Jumbo, PLUS 
en Jan Linders voor de winkelwa-
gentjes en de Jumbo en PLUS voor 
de shoppers, de brandweer met het 
uitlenen van hun busje om alle pro-
ducten op te halen bij de scholen en 
De Waterpoort, die hun locatie ter 
beschikking stelde voor het opber-
gen van de spullen. Dit allemaal met 
een fantastisch resultaat.”

Kinderen halen bijna 1200 producten op voor minimagezinnen

“De hele gemeenschap 
heeft hieraan meegewerkt. 

Dat is fantastisch”

Alle 1140 producten werden vorige 
week verdeeld over 25 tassen

Leden van de jeugdgemeenteraad druk in de weer om alle 
opgehaalde producten goed verdeeld in de tassen te krijgen 

Duizend bezoekers genoten zaterdagavond van Rowwen Hèze in het Openluchttheater
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Zaterdag 7 juni

15.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel 
Doopviering
Emy Sibon, Aarle-Rixtel

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Voor alle intenties van de 
meimaand die staan opgeschreven in het intentieboek 
Lourdesgrot, Marinus Beniers (mged), Pauline van den 
Elzen (mged), Bert Schevers (mged), Jan en Miet van 
Zutphen-Corsten. Mien van Acht-Kanters (mged).

Zondag 8 juni

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Engakoor
Intenties in deze viering voor:  Nico Schipperheijn 
(jrgt), Jo de Koning (fund), Miet Truus en Jan van 
Dooren (fund), Jan Gilsing (Achterbos), Marietje van 
Kaathoven-van Bakel (mged), ouders Brusselaars-van 
Erp.

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
10e zondag door het jaar - Pinksteren
Eucharistieviering  m.m.v. het Dameskoor
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders de 
Korte – Verhaar;  Harrie van 
Boxmeer  (verj.); Overleden ouders Harrie en Ida 
Verbakel –van Rooij
 (sterfdag vader/Zonnebloem); Jan van der Sanden 
(sterfdag); Piet en Nelly Schepers – Gerse (verj. moe-
der); Harrie Swinkels; Sjaak Swinkels; Tot welzijn van 
de parochie

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus 
Intenties in deze viering voor: Grada  Meulders-
van Bussel, Jan en Narda Verhoeven-Pepers, Theo 

Rovers, William Wagelmans en zijn oma Martha, 
Dina Vereijken-Otten, Johanna Sterken-van Osch 
(Vrouwenbeweging), Stefan Malinak, Maria Vogels-
van Thiel en overleden familieleden, Dora van de Laar 
en overleden familieleden Van de Laar-Wienforth, Jan 
en Christien Lammers.

Maandag 9 juni

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
2e Pinksterdag
Eucharistieviering  met samenzang

Dinsdag 10 juni

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering

Woensdag 11 juni

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 
Na afloop van de viering wordt er door de zusters een 
kop koffie geschonken 

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 12 juni

Geen viering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
7 tot met 12 juni 2014

Ik wens jullie vrede! 
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, 
zo zend ik jullie uit.’ 
Na deze woorden 
blies hij over hen heen en zei: 
‘Ontvang de heilige Geest. 
Als jullie iemands zonden vergeven, 
dan zijn ze vergeven; 
vergeven jullie ze niet, 
dan zijn ze niet vergeven.’

Geweldige prestatie jeugd ‘Rooi schut’ tijdens 
Kringgildedag Lierop
Aarle-Rixtel - Het Sint 
Margarethagilde uit Aarle-Rixtel, 
ook wel de ‘Rooi Schut’ genoemd, 
heeft zondag 1 juni deelgenomen 
aan de Kringgildedag te Lierop. Dit 
ter gelegenheid van het 450-jarig 
bestaan van het Sint Antonius-
Abtgilde aldaar. Aan dit feest  na-
men 23 gilden uit Kring Peelland 
deel. 

Kringgildedag Lierop
Nadat het Sint Margaretha gilde 
haar beste beentje had voorgezet 
tijdens de optocht door Lierop, wa-
ren het daarna de tamboers, ven-
deliers en schutters die de Aarlese 
eer probeerden hoog te houden in 
de wedstrijden. Dat lukte met verve 
want tijdens de prijsuitreiking, kon 
de Rooi schut maar liefst 11 prijzen 
in ontvangst nemen. Bij het trom-
men was het Jeroen van Rixtel in 
de senioren C-klasse die een mooie 
2e plaats behaalde. Jurgen Peters 
haalde een schitterende 1e plaats 
met promotie naar de B-klasse. 
Beide mochten een zilveren schild 
in ontvangst nemen. In de jeugd-
klasse gildetrom behaalde Tim van 
Stiphout een welverdiende 1e prijs 
en in de klasse jeugd muziektrom 
mocht Daan Kersten op het po-
dium zijn zilveren schild op komen 
halen voor zijn 1e plaats. 

Bij het vendelen waren er ook 5 
prijzen. Gerard Leenders werd 1e in 
de vaandel klasse met acrobatiek. 
Jeugdvendelier Tim van Stiphout 
behaalde een prachtige 1e prijs in 
de jeugdklasse tot 12 jaar. Ook Dirk 
Gijsbers mocht het podium beklim-
men om zijn zilveren schild in ont-
vangst te nemen, want hij werd in 

dezelfde klasse 2e. Pieter Smulders 
behaalde een mooie 1e plaats in de 
klasse jeugd 13 t/m 15 jaar. Dat ze 
trots mogen zijn op de jeugd blijkt 
wel uit het feit dat zowel de groep 
jeugdtamboers met Daan Kersten, 
Tim van Stiphout, Teun van 
Wetten, Teun Gijsbers, Mees van 
Rooij, Dennis van Delden en Jens 
van den Tillaar als de groep jeugd-
vendeliers met Tim Kersten, Dirk 
Gijsbers, Niels van Stiphout, Tim 
van Stiphout en Pieter Smulders 
beiden 1e werden. Een geweldige 
prestatie! 

Alle deelnemende jeugdgildebroe-
ders kregen van de organisatie ook 
nog een prachtig speldje. Als klap 
op de vuurpijl mocht commandant 
Rinie de Jong de ereprijs van het 
algemeen klassement in ontvangst 
nemen. Het St. Margarethagilde wil 

dan ook de ouders van de jeugd en 
alle andere supporters bedanken 
voor het aanmoedigen. Ze kun-
nen terug kijken op een geslaagde, 
maar vooral erg plezierige dag in 
Lierop, mede dankzij een goede or-
ganisatie.  

Gildefeest en Brabants Kampioenschap
Dit jaar heeft het gilde Sint 
Margaretha nog een gildefeest voor 
de boeg, te weten het gildefeest te 
Groesbeek op 22 juni  en dan nog 
het Brabants Kampioenschap  in 
vendelen, trommen en bazuinbla-
zen te Bakel op 21 september. Ook 
op deze twee feesten hoopt de 
Rooi Schut nog goed voor de dag 
te komen. Waarna ze terug kunnen 
kijken op een geslaagd jaar. Het 
bestuur feliciteert alle prijswinnaars 
met hun geweldige prestaties.

De groep Tamboers van het St. Margarethagilde 

Onze Lieve Vrouweplein krijgt bijdrage

Succes Gilde Sint Leonardus bij 
Gilde Feest Lierop 

Aarle-Rixtel – Het Onze Lieve 
Vrouweplein in Aarle-Rixtel bestaat 
25 jaar. Enkele bewoners hebben 
hiervoor een feest georganiseerd waar 
men nu nog met een fijn gevoel op 
terugkijkt.

Ter gelegenheid van dit jubileum heb-
ben zij een cheque mogen ontvangen 
van de Rabobank. Zij kregen een be-
drag van €150,00 en er wordt aan 
gedacht om daar eventueel een vlag 
voor het plein van te laten maken. De 
organisatie bedankt de Rabobank voor 
deze cheque.

Beek en Donk - Zondag 1 juni was 
het gilde Sint Leonardus uit Beek en 
Donk aanwezig op het Gildefeest 
van gilde Sint Antonius Abt te Lierop, 
waar ze werden ontvangen op een 
prachtig ingericht feestterrein. 

Het was een gemoedelijk samenzijn 
van gildezusters, gildebroeders en 
alle overige bezoekers. De stemming 
en de sfeer zaten er goed in en de op-
tocht door het dorp, waar alle gilden 
zich presenteerden aan de inwoners 
van Lierop, verliep erg soepel. Veel 
aandacht trok onze jongste gilde-
broeder Koen (4 jaar), die samen met 
opa Jan Rovers de hele optocht heeft 
afgemaakt. 

Na de massale opmars, wat toespra-
ken en het slangendefilé, konden de 
wedstrijden beginnen. Voor de schut-
ters van het gilde Sint Leonardus wil-
de het deze dag niet zo lukken, maar 
de tamboers hadden meer succes. 
Geert-Jan van Rixtel (Fzn) haalde een 
eerste prijs individueel in de klassen 
U. Met het  groepstrommen werd 
het gilde Sint Leonardus eerste in de 
klasse A met de tamboers Andre van 
Nunen, G-J van Rixtel Fzn en G-J van 
Rixtel Bzn. Gilde Sint Leonardus kan 

terugzien op een gezellig en zeker 
zonnig goed georganiseerd gildefeest 
en de dank gaat dan ook uit naar het 
organiserende gilde Sint Antonius 
Abt uit Lierop. Kijk ook op 
www.gildesintleonardus.nl.

Gildebroeder Jan Rovers met 
zijn kleinzoon Koen.
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IVN Kikkerconcert wederom groot succes

“In een gezellige sfeer de waarde van de natuur leren kennen”

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Tuinbonen   per kilo  1.49
Wilde Bosperzik 500 gram 0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Trostomaten  per kilo  0.99
Mango Ready to Eat

         per stuk  1.79

Roerbak Bali

1 + 1 gratis

Maaltijdsalade
Maak in 5 stappen je 
eigen maaltijdsalade

                            

HEERLIJK EN EERLIJK!

't Verswarenhuys presenteert u met gepaste trots: vers varkensvlees 

van de Heydehoeve uit Nuenen en vers rundvlees van Stroj uit 

Castenray. Vlees met een pure smaak en de malsheid van vroeger. Dit 

vlees is heerlijk en eerlijk. Bovendien hebben beide boerderijen 

dierenwelzijn hoog in 't vaandel staan. Kom snel kennismaken!

Graag tot ziens in 't Verswarenhuys

25% KORTING

Op al ons varkensvlees, 

bijvoorbeeld: Varkensschnitzel

250 gram279

25% KORTING

Op al ons rundvlees, bijvoorbeeld: 

Magere runderlappen

250 gram298

Piet van Thielplein 5 | Beek en Donk | T: 461687

W:beekendonk.verswarenhuys.nl

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel - Sfeervol en gezellig 
druk was het zondagmiddag op het 
idyllisch gelegen IVN-terrein  aan de 
Beekseweg in Aarle-Rixtel. Daar vond 
tussen 12.00 en 18.00 uur het jaar-
lijkse Kikkerconcert plaats, georgani-
seerd door IVN Laarbeek.

Lekker prutten 
Op de loopbrug over de poel was het 
de hele middag een drukte van be-
lang. Tientallen enthousiaste kinderen 
(en ouders) schepten met een visnetje 
allerlei waterdieren uit het water zoals 
libellenlarven, waterschorpioenen en 
stekelbaarsjes. De vangst van dit zo-
genaamde prutten konden zij in het 
aanwezige aquarium nog eens van 
dichtbij bekijken terwijl de aanwezige 
IVN-vrijwilligers hierover uitleg gaven. 
Vrijwilliger Jac Musters: “Het mooiste 
van het prutten is dat de mensen zo 
verwonderd zijn als ze zien wat er al-
lemaal in zo’n poel zit.”

Vele activiteiten 
Voor de kinderen was er nog veel meer 
te beleven. Zij konden het ‘blote voe-
ten pad’ lopen, het kikkerpad en de 
insectenmuur bekijken, geschminkt 
worden en genieten van de poppen-
kastvoorstelling over kikker en pad. 
Wethouder Joan Briels: “Wat je hier 
ziet is dat het nuttige met het aange-
name verenigd wordt. In een gezellige 
sfeer leren de kinderen de waarde van 
de natuur kennen. Dat is erg belang-
rijk.” Ook moeder Floor Dijkmans 
vond deze IVN-middag heel waarde-
vol voor haar kinderen. “Ze ontdekken 
wat er allemaal in de natuur groeit en 
leeft. Ze leren hier heel veel.”

Ook voor de volwassenen was er van 
alles te doen. Zij konden flaneren langs 
een aantal kraampjes met natuurpro-
ducten en genieten van de prachtige 
fototentoonstelling van de IVN foto-
werkgroep ‘Kiek nou’. Werkgroep-lid 
Marcel van de Kerkhof: “Er hangen 
foto’s van dieren die in Laarbeek le-
ven en landschapsfoto’s uit Laarbeek. 

Onze doelstelling is om de natuur in 
Laarbeek in beeld te brengen.” 
Op het terras was het heerlijk toe-
ven, mede door een uitstekende ‘ter-
rastemperatuur’, het meerstemmig 
gekwaak van de kikkers in de naast-
liggende poel en de sfeervolle en ge-
varieerde muziek van ‘Binderin’, ‘Gipsy 
Mood’ en ‘The Feliciano’s’.

“Het lijkt wel een stukje 
Frankrijk in Aarle-Rixtel”

Organisatie Kikkerconcert
“Het succes van het IVN is de saam-
horigheid. Iedereen is gelijk en kan zich 
thuis voelen bij het IVN, De natuur is 
voor iedereen”, aldus een enthousiaste 
Dieny van den Heuvel. Samen met een 
aantal andere IVN-vrijwilligers heeft zij 
het Kikkerconcert georganiseerd. “Het 
IVN is een heel actieve en bloeiende 
club. Van de honderdzestig leden zijn 
er zestig actief in allerlei werkgroepen.” 
Over het Kikkerconcert is de organisatie 

zeer tevreden. Dieny: “Het is precies 
zoals we bedoeld hebben: puur genie-
ten voor ouders en kinderen.”

Bezoekers zijn al net zo enthousiast. 
Bezoekster Carla Ceelen: “Supersfeer, 
een geweldige ambiance en mooie mu-
ziek. Het is een geweldig totaalplaatje: 
de combinatie van natuur, tentoonstel-
ling, muziek en aankleding. Het lijkt wel 
een stukje Frankrijk in Aarle. Dit is echt 
genieten.”

Fotograaf Arjan Jeurgens bij zijn foto’s bij de expositie van ‘Kiek Nou’
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Ik ben Anouk van Stiphout en ik zit op het Commanderij 
College te Laarbeek.
Voor school moesten we een week snuffelstage doen 
en ik wist eigenlijk al meteen waar ik dat wilde doen, 
namelijk bij Waterhof Uitvaartzorg te Gemert. Na goed 
overleg met René van Hoof, mijn ouders en de school 
kon ik daar mijn stage lopen. 

Het waren geen gewone uren van 9.00 tot 17.00. Mijn 
stage begon al op vrijdagavond. Ik heb eerst een rondlei-
ding gekregen door rouwcentrum Residence Waterhof. 
Er is een 24-uurs suite, een ‘gewone’ rouwkamer en 
een aula. Ook is er een verzorgingskamer, sectieka-
mer, koelkamer, bloemenkamer en garages voor de drie 
rouwauto’s. Na de rondleiding heb ik meegeholpen om 
alles klaar te zetten voor het eerste rouwbezoek. Dat 
was om zes uur. 

Tijdens mijn stage zijn we veel onderweg geweest. 
Maandag heb ik samen met René van Hoof een graf-
delver in Boekel bezocht. Een oud graf werd geruimd, 
een nieuw graf werd gemaakt. Nadien zijn we nog naar 
de drukker geweest en naar crematorium Uden. Rond 
half vier was ik thuis van mijn eerste stagedag en niet 
veel later werd ik opgebeld of ik een thuisopbaring 
mee wilde verzorgen. Enthousiast zat ik een uur later 
bij René in de auto. Van deze thuisopbaring heb ik ook 
weer heel veel geleerd.
 

Dinsdag gingen we al vroeg op weg naar het cremato-
rium in Heeze. Daar kreeg ik een rondleiding en werd 
me uitgelegd hoe een crematie in zijn werk gaat. Ook 
werd mij uitgelegd wat de familie allemaal zelf kan/mag 
doen. De familie mag bijvoorbeeld, net als met een be-
grafenis, zelf de baarwagen met de overledene binnen 
rijden. Ook mag je zelf gedichten of tekst voorlezen. 
Woensdag zijn René en ik naar een kistenfabriek ge-
weest. Ook daar heb ik een rondleiding gekregen. Ik 
stond er versteld van hoeveel verschillende soorten en 
maten kisten er waren. 

De volgende dag zijn we naar de steenhouwer ge-
weest. Ook daar is bijna alles mogelijk met natuursteen 
en ruwe stenen. Zelf kun je ook ontwerpen voorstellen. 
Op mijn laatste stage dag mocht ik met een uitvaart 
helpen. Van te voren hebben Martine en ik de rouwau-
to gewassen. Daarna hebben we alle bloemstukken en 
andere spullen in de bloemenauto gezet die we voor de 
uitvaart nodig zouden hebben. in de kerk verzorgden 
Martine en ik het condeleanceregister en deelden we 
de misboekjes uit.

Na de mis begeleidden we de overledene met de fa-
milie naar het graf voor zijn laatste rustplaats. Ik sta er 
versteld van hoeveel je als familie zijnde niet weet wat 
er geregeld wordt. Door deze stage ben ik mezelf daar 
goed bewust van geworden. Ik wil daarom René en alle 
medewerkers van Residence Waterhof bedanken dat ik 
een week mee heb mogen lopen in dit vak. Ook de 
familie van de overledene waar ik als stagiaire toch als 
vreemdeling bij was, wil ik hierbij hartelijk bedanken. 

Stageverslag van mijn stage bij Waterhof 
Uitvaartzorg te Gemert. Door Anouk van Stiphout. 

Waterhof Uitvaartzorg
Residence Waterhof

René van Hoof

Aula “De Lisdodde”
Rouwkamer “De Waterlelie”

24-uurs suite “Iris” 

Ontzorgen & zorgen voor...

Na een overlijden zijn wij 
dag & nacht / 7 dagen per week

voor u bereikbaar;

06 55 14 04 83 
(0492) 36 76 09 Gemert

(0492) 51 85 14 Helmond

René van Hoof
’t Hoogh Huys 3
5421 LL Gemert 

06 - 55 14 04 83 

Advertorial
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Zestig cliënten nemen hun intrek in Zorgboogcentrum Mariëngaarde

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel – Na een jaar hard 
werken, is Zorgboogcentrum 
Mariëngaarde klaar voor de toe-
komst. Deze week nemen zestig 
cliënten hun intrek in dit totaal 
vernieuwde en verbouwde com-
plex. Een gebouw waar demente-
renden, jong dementerenden en 
mensen met een lichamelijke be-
perking terechtkunnen. Ook zijn 
er zes huurappartementen en drie 
studio’s vrij te huren. 

Lovende reacties 
Zaterdag kregen de inwoners van 
Laarbeek de kans om hier een kijk-
je te gaan nemen. Daar werd dan 
ook massaal gehoor aan gegeven. 
Maar liefst 1500 mensen kwa-
men kijken naar Zorgboogcentrum 
Mariëngaarde. De reacties waren 
volgens Lijanne Jans, projectlei-
der Zorg Mariëngaarde, lovend. 
“Bezoekers vonden het er fantas-
tisch uitzien. Vooral de kapel naast 
ons, die momenteel opgeknapt 
wordt, zagen ze als een groot 

pluspunt. Deze kapel wordt in de 
toekomst een soort van parame-
disch centrum, met bijvoorbeeld 
de huisarts en apotheek erin.”

Inrichting zorg
In Mariëngaarde zijn twee groeps-
woningen gerealiseerd voor men-
sen met een lichamelijke beper-
king, drie kleinschalige woningen 
voor dementerenden en twee 
kleinschalige woningen voor jonge 
mensen met dementie. Elke groep 
heeft zijn eigen huiskamer. Het 
hele gebouw is ingericht in retro-
stijl. Lijanne: “Het ziet er nu nog 
wel een beetje kaal uit, omdat er 
nog weinig in staat. Het gebouw 
moet er nog wat levendiger uit ko-
men zien. Dat zal na deze week, 
als alle cliënten er zijn, zo veran-
derd zijn. Het is de bedoeling dat 
iedereen hier zo binnen kan lopen 
en zich hier thuisvoelt. Dat is ook 
de reden waarom we kozen voor 
een locatie midden in Aarle-Rixtel. 
Je haakt zo dichter aan bij het so-
ciale netwerk van de mensen.” 
Wethouder Joan Briels vult aan: 
“In het zorgboogcentrum is ook 

een VVV-punt gerealiseerd. Dit 
maakt de drempel om hier binnen 
te komen ook lager.”

Vrijwilligers
Zorgboocentrum Mariëngaarde is 
nog op zoek naar diverse vrijwil-
ligers. Lijanne: “Er zijn hier van al-
lerlei klussen voor vrijwilligers op 
verschillende tijdstippen, dus deze 
mensen kunnen doen wat zij zelf 
willen en wanneer zij willen. Je kunt 
denken aan koken en wassen, maar 
ook aan activiteiten doen met de 
cliënten.” Interesse? Neem dan 
voor meer informatie contact op 
met Dyana Hoedemaker via e-mail 
info.vrijwilligers@zorgboog.nl of 
telefonisch via 0492-348484. 

Wethouders Frans van Zeeland en Joan Briels (beiden rechts op de foto) kregen 
maandagochtend van De Zorgboog een rondleiding in het nieuwe complex 

Eén van de gemeenschappelijke ruimtes in het zorgboogcentrum 

Zorgboogcentrum Mariëngaarde

De Raagten maakt zich op voor allerlaatste Fietste Mee-tocht 
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Hoewel de Fietste 
Mee-tocht  in Beek en Donk een echt 
begrip is geworden, vindt op Tweede 
pinksterdag voor de laatste keer dit 
fietsen voor het goede doel plaats. 
Het is dan tevens de 25ste keer dat dit 
georganiseerd wordt. De initiatiefne-
mers zien het animo dalen en vinden 
dat het tijd is voor iets nieuws. Zij ho-
pen op een geweldige opbrengst bij 
deze laatste editie.

Wereldwijd
Cees Huijbregts maakte in 1989 ge-
bruik van de VUT (vervroegde uittre-
ding). Hij nam toen afscheid als direc-
teur van basisschool ‘De Raagten’. Van 
zijn personeel wilde hij geen cadeaus, 
maar geld voor een project. Het be-
trof toen de bouw van een zesklassige 
school in Paulo Jacintha in Brazilië. De 
schoolkinderen hielden een sponso-
ractie, die de naam ‘Fietste Mee-tocht’ 
kreeg naar een voorbeeld uit Reusel. 
Het totale bedrag liep daardoor op 
tot 20.000 gulden. Omdat het NCDO 

(Nationale Commissie voor interna-
tionale samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling) dit zo’n leuk initiatief 
vond, verdubbelde de instantie dit be-
drag. Dit vormde de eerste bijdrage 
aan een project in een ontwikkelings-
land, waarna er vele zouden volgen. 
In Afrika, Azië en Zuid-Amerika heb-
ben daarna heel wat organisaties ge-
noten van het geld dat door de Beek 
en Donkse bevolking werd bijeenge-
bracht. Dit is namelijk een voorwaarde 
van het comité: Het doel moet iets met 
Beek en Donk te maken hebben.

Laatste keer
Naast Cees Huijbregts waren ook 
Piet Aarts, Jo Ceelen en Piet en Johan 
Maas mensen van het eerste uur. Deze 
laatste twee mensen waren lid van de 
scouting. De leden van deze groep 
hebben alle jaren gezorgd voor de 
hand- en spandiensten die nodig wa-
ren. Er moet dan gedacht worden aan 
het uitzetten van de tocht, zorgen dat 
er veilig kan worden overgestoken en 
het begeleiden van inschrijving en het 
innen van de gelden. Op dit moment 
is Cees geen lid meer van het bestuur. 

Piet Aarts hoopt samen met Marianne 
Beniers, Frank Coolen en Antoon 
Nooijen dat deze laatste keer een suc-
ces wordt.

Kinderen
Zoals elk jaar werd ook nu de actie uit-
gelegd aan de belangrijkste groep, na-
melijk de kinderen van ‘De Raagten’. 
Zij kregen een presentatie te zien van 
de twee projecten. Jan van Erp liet een 
Powerpoint-presentatie zien van de in 
aanbouw zijnde school en van de kin-
deren die er nu al gebruik van maken 
in Gambia. Toos Verbruggen vertelde 

veel en had wat aanschouwingsmate-
riaal meegebracht. Het waren ijzeren 
armbanden, die door de plaatselijke 
bevolking van Namibië worden ge-
dragen als betaalmiddel. Daarna legde 
voorzitter Piet uit hoe het inzamelen 
van de sponsorgelden in het werk 
ging.

Twee doelen
Jan van Erp benadrukt, dat van elke 
euro niets, maar dan ook helemaal 
niets, aan de strijkstok blijft hangen. 
“Ik koop zelf de bouwmaterialen in 
en verwerk ze ook nog als het moet”, 

vertelt hij enthousiast. De opbrengst 
van de laatste tocht op tweede pink-
sterdag zal worden gebruikt voor het 
realiseren van bovenstaande projec-
ten. In Gambia zal dit worden gedra-
gen door Jan van Erp en zijn vrouw 
Marianne. In Warmquelle (Namibië) 
zal een deel van de opbrengst worden 
gebruikt voor speeltoestellen bij een 
school. Doordacht als elk project is, 
zullen deze toestellen door de plaatse-
lijke bevolking worden gebouwd. “Dat 
is goed voor de werkgelegenheid”, al-
dus Toos Verbruggen, initiatiefneem-
ster.De oprichters van de Fietste Mee tocht: Cees Huijbregts (l) en Piet Aarts (r) 

De leerlingen van De Raagten krijgen uitleg over de actie van dit jaar 
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Robin Janssens 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Eric de Groot

2. Karin Van Thiel

3. Lean Dekkers
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
AANBOUW

ASGRAUW

BAKKERSV-

ROUW

BEDRIJFSGE-

BOUW

BENAUW

BUNGALOW

CASHFLOW

DONKERBLAUW

DRIFTSNEEUW

EEUW

GESCHREEUW

GRUW

HERNIEUW

HUW

INTERVIEW

JUFFROUW

KABELJAUW

LANDBOUW

MEEUW

MODESHOW

SCHADUW

SLUW

TALKSHOW

ZWALUW

Het is voor de kwaliteit en smaak van varkens- en rundvlees erg belangrijk dat er met respect voor de dieren wordt 
omgegaan. ’t Verswarenhuys garandeert u dat omdat wij varkensvlees verkopen van de Heydehoeve uit Nuenen en 
rundvlees van de familie Geerets uit Castenray. De dieren krijgen de ruimte, krijgen uitgekiend en eerlijk voedsel en 
mogen lekker lang leven! Dit alles komt tot z’n recht in het stukje vlees dat op uw bord komt te liggen. Vlees wordt 
daardoor mals, minder vet en veel smaakvoller. En dat vinden wij van ’t Verswarenhuys verantwoord en gezond! Kom 
maar gauw kennismaken. U krijgt deze week ook nog een mooie korting! Tot ziens in ’t Verswarenhuys: eten van 
vandaag!

MOOI GEZOND
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Italiaanse stoofschotel met salami (4 personen).

www.kookcentrumbrabant.nl

• 7,5 dl melk
• 30 Boter
• 60 gr polenta (maïsmeel)
• 100 gr Parmezaanse kaas
• Olijfolie
• 1 teen knoflook
• 1 rode ui
• 1 rode paprika
• 1 blik gepelde tomaten 

stukjes
• 2 el tomatenpuree
• Worcestersaus
• 250 gr salami
• 1 bol mozzarella

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

Verhit de melk en boter in een pan met dikke bodem. Breng aan de 
kook en voeg al roerend de polenta toe. Kook het mengsel op een 
matig vuurtje tot het dik begint te worden en loslaat van de bodem. 
Blijf goed roeren en voeg de helft van de geraspte Parmezaanse 
kaas toe. Smeer het mengsel uit op de bodem van een ovenschaal.  
Snijd de rode ui in grove stukken, de paprika in blokjes, de knoflook 
fijn en wok alles circa 3 minuten. Snijd de salami in kleine stukjes en 
voeg met de tomatenblokjes, tomatenpuree en worcestersaus toe 
aan de rest. Breng het zachtjes aan de kook en laat het 10 min prut-
telen. Schep het tomatenmengsel in de ovenschaal over het andere 
mengsel. Bestrooi het geheel met de rest van de Parmezaanse kaas 
en de in stukjes gesneden mozzarella. Bak 30 minuten af in de oven 
op 210°c. Lekker te eten met een salade. 

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

BEDRIJFSGEBOUW BAKKERSVROUW DONKERBLAUW
DRIFTSNEEUW GESCHREEUW INTERVIEW
KABELJAUW BUNGALOW CASHFLOW
HERNIEUW JUFFROUW LANDBOUW
MODESHOW TALKSHOW AANBOUW
ASGRAUW SCHADUW BENAUW
ZWALUW MEEUW EEUW
GRUW SLUW HUW

Zoek de 10 verschillen
DONDERDAG - HEMELVAARTSDAG

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl

Win een reischeque van   
€50,-  en deze trolley!

Winnaar week 21: 
Nelly van der Heijden

Antwoord week 21: 
Strijpsoord, Aarle-Rixtel

De prijs wordt persoonlijk 
bij u thuis afgegeven

“Met de dames op reis”

Raad waar het koffertje deze week in 
Laarbeek staat. U kunt de oplossing op-
sturen naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl 
of inleveren bij kantoor De MooiLaarbeek-
Krant, Heuvelplein 3, Beek en Donk.

Waar staat de 
koffer deze week?
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Onze verdeling van het bereiden van 
het avondeten is thuis goed geregeld. 
Op maandag kookt mijn partner, 
de volgende dag haal ik chinees. 
Vervolgens is zij weer aan de beurt, 
de donderdag daarop sta ik aan de 
balie van een pizzeria. Vrijdags staat 
de keukenprinses weer in de keuken, 
waarop ik op zaterdag patat en vette 
snacks haal. Op de zevende dag, de 
dag des heren, gaan we uit eten. 
Wanneer je koken ziet als werken 
is dit een mooie uitkomst. Op deze 
manier ben ik bevrijd van een aanslag 
op ingrediënten voor moeilijke 
recepten en gerechten. Dat moet 
ook wel want ik laat zelfs water nog 
aanbranden. 

Eten moeten we allemaal, niet alleen 
om in leven te blijven maar ook het 
genieten van eten is belangrijk. Zeker 
voor mij. Sommigen zitten met het 
bord op schoot, anderen eten samen 
met het hele gezin. Iedereen heeft 
zijn persoonlijke eetgewoontes, er 
zijn waarschijnlijk geen twee mensen 
die precies hetzelfde eten. De 
geleerde Jean Brillat-Savarin zei al: 
”Zeg me wat u eet en ik zal zeggen 
wie u bent.” Sterker nog, wat iemand 
eet varieert per land, regio en familie. 

Rond de feestdagen is het voor veel 
Nederlanders een uitdaging om een 
bijzondere maaltijd op tafel te zetten. 
Urenlang staan ze in de keuken, 
geïnspireerd door de topchefs die 
op de Nederlandse televisie hun 
kunsten vertonen. Jamie Oliver is 
de populairste chef op Nederlandse 
televisie. Hij gooit, snijdt en rommelt 

maar wat raak en komt dan met 
een, naar het zich laat aanzien, 
heerlijk gerecht. Ook Nederlandse 
kookiconen Herman den Blijker en 
Rudolph van Veen laten op hun 
eigenwijze zien hoe een makkelijk 
gerecht eruit ziet. In Hell’s Kitchen 
scheldt Gordon Ramsay iedere 
kok in zijn restaurantkeuken uit en 
maakt ze uit voor rotte vis, die ze 
net klaargemaakt hebben. Helaas 
niet goed. Zelf word ik helemaal 
gek van al die kookprogramma’s die 
overigens niet per se voor succes 
in de keuken zorgen: meer dan 
de helft van de Nederlanders 
krijgt niet de gewenste maaltijd 
op tafel na het namaken van een 
recept uit een kookprogramma. 
Zelf heb ik perzikbavarois 
proberen te maken. Toen ik 
de dessertlepel in het oranje 
toetje probeerde te steken 
veerde het materiaal als 
rubber terug. Ik heb er 
later stuiterballen van 
geboetseerd. 

En dan komt het ergste. 
Meer dan de helft van al het 
voedsel dat wereldwijd wordt 
geproduceerd, wordt ook weer 
weggegooid. Groente wordt 
bijvoorbeeld niet eens geoogst 
omdat het er niet mooi uitziet. 
Eeuwig zonde. Juist daarom waag 
ik het niet om nog iets eetbaars 
op tafel te zetten, waarschijnlijk 
belandt het na de eerste aanblik 
direct in het zilverkleurige ronde 
archief. Vandaag Griekse giros. 
Heerlijk. Gewoon afhalen.

Eten Volgens P. Skauwe
COLUMN

Eerste editie Lieshout Cultinair groot succes 

‘Van Huacatayblaadjesdip tot strudels en courgettesoep’
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Daphne van Leuken

Lieshout - Een culinair evenement 
met een cultureel tintje. Afgelopen 
zondag vond aan de Dorpsstraat in 
Lieshout, voor café ‘De Koekoek’, de 
eerste editie van Lieshout Cultinair 
plaats. Kosten noch moeite was ge-
spaard om dit evenement te doen 
slagen.

Divers
Zo’n groot terras had Karel Huygens 
nog nooit! Aan statafels was het ge-
zellig druk en aan de overzijde van 
de straat was het ‘smikkelen en smul-
len’ geblazen. Onder de klanken van 
het koor ‘Primavera’ en de blaasband 
‘Smesh’, was het goed toeven. Er 
was courgettesoep van Ton van den 
Baar, “licht gebonden met een beetje 
room”, en chips met een dip op z’n 
Peruaans gemaakt van hucataykrui-
den met dito gehaktballetjes van Piet 

Hurks. Daarnaast stond Marc Peels 
met zijn Tsjechische levensgezellin 
Monika, die strudel serveerde met 
een apart uit Tsjechië overgebrachte 
alcoholische versnapering. De Thaise 
keuken werd vertegenwoordigd 
door mevrouw Tjai, die al een hele 
tijd in Nederland woont en al 5 jaar 
in Lieshout. Ze wil op dit evenement 
de bezoekers met de keuken van 
haar land laten kennismaken. Op het 
moment zou ze er niet willen zitten, 
“erg warm en vochtig rond deze tijd”, 
vertelt ze, “maar ik denk nog veel 
aan mijn thuisland”. Wie België zegt, 
denkt natuurlijk meteen aan de ‘pa-
tatten’, die op dit event door Remco 
Migchels  worden gebakken. Op de 
vraag of hij Belgische roots heeft, is 
zijn antwoord kort: “Nee, maar Karel 
vroeg mij!” In totaal werden 10 ver-
schillende gerechten geserveerd.

Frivool tegenover gereserveerd
 “Caramba”, roept Joris Garenfeld als 

hij een Mexicaanse lekkernij verorbert. 
Hoewel deze uitroep op vele manie-
ren kan worden uitgelegd, heeft uw 
redacteur begrepen, dat het deze keer 
een uiting was van tevredenheid over 
de kwaliteit van het aangeboden eten. 
Inge Migchels staat voor een enorme 
stapel kleurige Engelse cupcakes ge-
maakt door Sandra van de Wijdeven 
en kan geen keus maken. Tenslotte 
kiest ze voor een roos op een witte 
achtergrond.

Poppenkast
Aan het begin van de afgezette straat 
is poppentheater ‘KrisKras’ van Benk 
Janssen opgesteld. Daarvoor staat 
een vijftigtal kleine stoeltjes bevolkt 
door kinderen die volop meeleven 
in één van de avonturen, die Jan 
Klaassen, Katrijn en de agent bele-
ven in de ´Jamstraat´ van het pop-
pentheater. Benk doet dit al 44 jaar 
en met zijn enorme haardos is hij 
een imposante verschijning, die op 

onnavolgbare wijze zijn voorstel-
lingen verzorgt. “Soms maak je 
onverwachte dingen mee”, vertelt 
hij, “zoals op de dag dat de stoute 
boef door de kinderen werd beloond 
door hopen pas gemaaid gras van de 
Kasteeltuin in Helmond in de kast te 
gooien”.

Voor herhaling vatbaar
Helemaal origineel is het idee van 
de buurtvereniging Dorpsstraat/
Baverdestraat niet. “De scouting in 

Valkenswaard organiseert dit al jaren, 
maar wij vonden het een leuk idee 
zoiets ook eens in Lieshout te intro-
duceren”, aldus Sandra Garenfeld, 
bestuurslid van de vereniging. Gezien 
de opkomst - ruim 200 personen - is 
het evenement voor herhaling vat-
baar, al was het alleen maar door 
het vernieuwende karakter en het 
enthousiasme, waarmee de (hobby)-
koks hun etenswaren etaleerden en 
serveerden.

‘Geef om Jayden’ zet zich in voor de 5-jarige Jayden

“Hopelijk halen we genoeg geld op 
voor een behandeling in Amerika”
Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Het is de nacht-
merrie van iedere ouder: de 
constatering van kanker bij je 
kind. Het overkwam onlangs 
de 5-jarige Jayden uit Beek en 
Donk, leerling van ‘t Otterke 
(groep 2). Eind april krijgen zijn 
ouders van de ene op de andere 
dag te horen dat hij een neuro-
blastoom tumor heeft. Een zeer 
agressieve vorm van kinderkan-
ker in stadium 4. 

Constatering 
Jayden had een bult in zijn 
nek, klaagde over rugpijn, kon 
zijn hoofdje niet meer bewe-
gen, had koorts en zijn oogjes 

stonden ‘raar’. Dit was op 26 
april jongstleden. De ouders van 
Jayden reden onmiddellijk naar 
de spoedeisende hulp. Diezelfde 
middag wordt de tumor ont-
dekt. 

Overlevingskans 
Jayden heeft de pech dat de 
plaats, vorm en grootte van de 
tumor een verhoogd risico met 
zich meebrengen. Zijn overle-
vingskans is op dit moment 15-
20%. Het gevecht tegen deze 
verschrikkelijke ziekte begon 
direct op 13 mei met zijn eerste 
chemokuur. 

Amerika 
Als Jayden het volledige traject 
in Nijmegen heeft doorlopen (6 
hoge-dosis chemokuren, ope-
raties en stamceltherapie) en 
hij ‘schoon’ is, komt Jayden in 
aanmerking voor immunothera-
pie in Amerika. Met deze lange 
nabehandeling wordt zijn kans 
op genezing vergroot met maar 
liefst 20-25%. 

‘Geef om Jayden’
De behandeling in Amerika kost 
veel geld. Zowel Jaydens ouders 
als alle vrienden, kennissen en 
familieleden willen alles in het 

werk stellen om de behandeling 
in Amerika plaats te laten vin-
den. Daarom is de stichting ‘Geef 
om Jayden’ opgericht. Ook is er 
een website in de lucht gegaan: 
www.geefomjayden.nl. Hierop 
staat alle informatie over Jayden 
en zijn ziekte en wordt een blog 
bijgehouden over hoe het met 
hem gaat. Via deze website is 
het ook mogelijk om te doneren. 
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De 5-jarige Jayden, bij wie onlangs 
kinderkanker is geconstateerd 
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Mooi UIT in Laarbeek

Lowman reggae festival bij OJA Lieholter Blaaskapel laat van zich 
horen

Aarle-Rixtel – Voor de reggae-
liefhebbers is het zondag 22 juni 
goed toeven bij het OJA aan de 
Schoolstraat te Aarle-Rixtel. Daar 
vindt vanaf 14.00 uur de tweede 
editie van het Laarbeeks reggae 
en ska festival  ‘Lowman’ plaats.

Na een zeer geslaagde primeur 
in 2013, heeft de organisatie be-
sloten om ook dit jaar weer het 
laagdrempelige ‘Lowman’ reggae-
festival te organiseren. In samen-
werking met het OJA wordt nu 
hard gewerkt aan de voorbereidin-
gen.

‘Lowman’ wordt geopend door 
‘Reggaementary’. Deze reggae-
band uit Breda speelt covers  van 
Bob Marley tot Doe Maar, van de 
grootste hits tot de onbekendste 
juweeltjes. Als tweede zal Kenny 
Weed & Free Mind Empire het 
podium betreden. Deze band, be-
staande uit ervaren muzikanten, 
speelt allerlei soorten roots reg-
gae. Het veelal eigen werk wordt 
door diverse zangers en zangeres-
sen, ieder met een eigen stijl, ten 
gehore gebracht. Ook brengen zij 
een special guest mee, Harry Mo. 
Deze reggaezanger van de ‘Virgin 
Islands’ heeft al diverse albums op 
zijn naam staan. Het festival wordt 
afgesloten met ‘The Invisibles’. 
Deze twaalf koppige Italiaans / 
Nederlandse ska-band, met maar 
liefst vier blazers, bestaat uit mu-
zikanten die hun sporen in de (in-
ter)nationale muziekwereld ruim-
schoots hebben verdiend. The 
Invisibles spelen aanstekelijke en 
zeer dansbare ska. Ook steken zij 

enkele herkenbare nummers in 
een Engels of Italiaans ska-jasje. 
Kortom een geweldige slot-act.

Tussen en na de live-sets  wordt 
de muziek verzorgd door de DJ’s 
van Jamaican Jukebox. Dit sound 
system collectief draait authen-
tieke Jamaicaanse muziek en heeft 
al op menig festival, zoals Reggae 
Sundance, gestaan. Om het festi-
valgevoel te versterken, worden 
diverse kraampjes geplaatst. Zo 
kan men Jamaicaans en Surinaams 
eten, zijn er leuke spulletjes te 
koop en zijn er enkele bezigheden 
voor kinderen.

De voorverkoop is inmiddels ge-
start. Kaarten zijn te koop in 

Aarle-Rixtel bij OJA en snoepe-
rij Jantje aan de Kerkstraat, in 
Helmond bij Muziekcafé en Lokaal 
42, in Gemert bij Cadansmuziek. 
De entreeprijs bedraagt €5,00 in 
de voorverkoop en €7,00 aan de 
deur. Kinderen tot en met 15 jaar 
hebben gratis toegang. Wil je 
verzekerd zijn van een gezellige, 
relaxte en hopelijk zonnige reg-
gaemiddag, koop dan een ticket 
in de voorverkoop. Het aantal is 
beperkt. 

Voor meer informatie kijk op 
www.lowmanfestival.nl  of 
www.oja-aarle.nl/facebook. 
Ook kun je mailen naar 
festival.lowman@gmail.com.
Tot ziens bij ‘Lowman’.

Lowman Reggae Festival 2013.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout - In juni heeft de ‘Lieholter 
Blaaskapel’ 4 optredens op haar pro-
gramma. Op woensdagavond 4 juni 
verzorgden zij een optreden voor be-
woners en belangstellenden in ‘De 
Regt’ in Beek en Donk. Op maandag 
9 juni (2e Pinksterdag) zijn zij vanaf 
14.00 uur op de braderie in Lieshout 
te beluisteren. 

Op zaterdagavond 14 juni verleent de 
kapel haar medewerking aan evene-
ment ‘Muziek op het plein’ dat ter gele-
genheid van het 140-jarig bestaan van 
harmonie de Goede Hoop uit Aarle-
Rixtel wordt gehouden. Dit muzikaal 
gebeuren is op de kiosk in Aarle-Rixtel. 

De Lieholter Blaaskapel treedt om 
21.30 uur op. Op zondag 29 juni le-
vert de kapel haar muzikale bijdrage 
aan het früh-spätshoppen tussen de 
koeien op de binnenplaats van Herberg 
De Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel. Dit 
muzikaal evenement vindt plaats tus-
sen 11.00 uur en 19.00 uur en wordt 
georganiseerd ter afsluiting van ‘juni 
Watermaand’ in Laarbeek. Het optre-
den van de Lieholter Blaaskapel begint 
om 13.15 uur.  

Voor meer info over of contact met de 
kapel kunt u kijken op 
www.lieholter.nl of mailen naar 
info@lieholter.nl.

‘Lieholter Blaaskapel’

Dressed Online is een webshop voor betaalbare damesmode met veel 
variatie aan Chique, Retro en High Street Fashion!
Bij uw eerste bestelling krijgt u -10% korting op het totaalbedrag met 
de unieke code MOOILAARBEEK10. Deze actie is geldig t/m 30-06-2014.
Verzendmogelijkheden:
• U kunt uw bestelling laten bezorgen.
• U kunt uw bestelling gratis afhalen op ons adres (op afspraak).

Raagtenstraat 21, 5741CX Beek en Donk, tel. 0492-593444.
www.dressedonline.nl, info@dressedonline.nl
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Bijna 1000 wandelaars genieten van Laarbeekse Wandeltochten

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek - Buurtvereniging ‘De 
Vijver’ hield afgelopen week-
end weer de jaarlijkse Laarbeekse 
Wandeltochten. Dit jaar mochten zij 
maar liefst 850 deelnemers verwelko-
men: op zaterdag 400 en op zondag 
450. Volgens de organisatie een stij-
ging ten opzichte van vorig jaar, toen 
er 715 inschrijvingen waren.

Afstanden
De start en finish vonden plaats bij 
Brasserie/restaurant De Zwaan in 
Beek en Donk. Erna Krol is één van de 
organisatoren. Zij verzorgt de inschrij-
vingen. Er kan ingeschreven worden 
voor 5,10,15,20,30 of 40 km. Volgens 
Erna, kiezen veel deelnemers voor 20 

of 30 km. DeMooiLaarbeekKrant kiest 
op deze prachtige zondagochtend 
voor een bescheiden afstand van 10 
km.

Deelnemers
“De deelnemers komen hoofdzakelijk 
uit Laarbeek”, vertelt Erna, “maar er 
zijn inschrijvingen uit het hele land.” 
Op een grote landkaart kunnen deel-
nemers met een speld aangeven 
waar ze vandaan komen. Een vluch-
tige blik op de kaart laat zien, dat 
deelnemers onder andere afkomstig 
zijn uit Vlaardingen en Zwijndrecht, 
maar ook uit Hoorn. “De Laarbeekse 
Wandeltochten zijn overal in het land 
bekend en worden georganiseerd 
onder de paraplu van de KNBLO 
Wandelorganisatie Nederland”, ver-
telt Erna. 

Routes
Voor alle afstanden zijn twee routes 
uitgezet. Eén voor de zaterdag en één 
voor de zondag. Zowel op zaterdag 
als op zondag worden de routes voor 
de laatste keer gecontroleerd. Mensen 
van de organisatie lopen dan al om 
04.00 uur aan, om deze controles uit 
te voeren. De routeaanduiding, in 
combinatie met een routebeschrijving, 
is pico bello verzorgd. 

De 10-kilometerroute 
De 10-kilometerroute tvoert via De 
Beemdkant en De Staartweg naar Het 
Laar en via De Hemel naar Opstal in 
Aarle-Rixtel. Hier is een rustpunt in-
gericht bij ‘Power to the pieper’. Het 
rustpunt wordt bemand door Maria 
Peeters en het echtpaar Van Osch. 
Voor de EHBO is  Inge Lok aanwezig. 

Inge zegt dat ze nog niets te doen 
heeft gehad. “En dat vind ik ook he-
lemaal niet erg”, voegt ze er lachend 
aan toe. Na het rustpunt gaat de 
route verder via De Rijakkerweg en 
De Groenewoudseweg. Daarna gaat 
de tocht, hoofdzakelijk De Goorloop 
volgend, naar de Leonarduskapel en 
het eindpunt: De Zwaan. Kortom een 
prachtige route over onbekende paad-
jes.

Onderweg
Onderweg maakt DeMooiLaarbeek-
Krant kennis met verschillende 
wandelaars. Jacqueline Vogels uit 
Lieshout maakt reclame voor het ge-
zondheidsteam Lieshout/Mariahout. 
“Tijdens het wandelen kun je je 
hoofd helemaal leeg maken voor 
nieuwe ideeën”, zegt Jacqueline. 

Fred Scholten en Willem de Koning 
uit Nuenen zijn echte bikkels. Zij lo-
pen de 20 km. Maar zij zijn vanmor-
gen al vanaf Nuenen naar het start-
punt gelopen en lopen straks ook 
weer naar huis. Het devies van Fred 
is: “Blijven doorlopen, tot je neus 
loopt en je voeten ruiken. Daarna 
loop je je neus achterna.”

Eindpunt
Weer aangekomen bij Brasserie/res-
taurant De Zwaan in Beek en Donk 
ontvangen alle deelnemers een petje 
of een tas, ter beschikking gesteld 
door de gemeente Laarbeek, in 
het kader van ‘Juni Watermaand’. 
Buurtvereniging ‘De Vijver’ kan 
met trots terugkijken op deze ge-
slaagde editie van de Laarbeekse 
Wandeltochten. 
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De BBQ winkel van Laarbeek
Jumbo Lieshout 2e pinksterdag open van 15.00 tot 18.00 uur
De BBQ winkel van LaarbeekDe BBQ winkel van Laarbeek
Jumbo Lieshout 2e pinksterdag open van 15.00 tot 18.00 uurJumbo Lieshout 2e pinksterdag open van 15.00 tot 18.00 uur
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LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:
Kyan van Schijndel

John en Ellen van Os zijn een 
paar maanden terug vanuit Beek 
en Donk verhuisd naar Spanje 
om daar een bed & breakfast te 
beginnen. Met regelmaat schrij-
ven zij een artikel voor in de ru-
briek ‘Luchtpost’. 

Ik hoor berichten vanuit Neder-
land dat het in de straten vorige 
week hier en daar een waterballet 
was. De tuinen hoeven dus niet 
besproeid te worden in tegen-
stelling tot hier. Een paar keer per 
week gaan hier de sproeiers in de 
tuin aan en moet het zwembad 
zo af en toe eens bijgevuld wor-
den. Ook geef ik dagelijks, als de 
avond begint te vallen, mijn sla, 
tomaten, meloenen, courgettes 
en wat al niet meer, netjes wa-
ter. Per plant weliswaar, omdat 
het onkruid anders welig tiert. 
Water... we kunnen niet zonder. 
Maar ik weet dat als het de hele 
dag regent – en dat gebeurt hier 
ook best wel eens een enkele 
keer per jaar - dan baal je als een 

stekker. Je zou verwachten dat de 
‘Spanjaard’ zuinig is met water, 
maar ik heb niet het idee dat dat 
daadwerkelijk ook zo is. Tuinen, 
(openbare) parken, avocado-, si-
naasappel-, citroen-, mango- en 
weet ik veel wat voor boomgaar-
den. Vaak hebben ze een bere-
geningsinstallatie en deze wordt 
veelvuldig aangezet.

Het maakte ons nieuwsgierig 
om in het warme - en ‘s zomers 
hete Andalusië, eens te gaan kij-
ken waar dat ‘Spaanse’ water nu 
vandaan komt. Een van die ge-
bieden ligt op ongeveer een uur 
rijden, noordelijk van Malaga. 
Het heeft de naam: ‘Embalse de 
Guadalhorce’. Oftewel, stuw-
meer/bekken van de Guadal-
horce. Een rivier die in dit gebied 
stroomt. Wat je daar ziet, over-
treft je stoutste verwachtingen. 
Stuwmeren zo groot en gevuld 
met helder water. Het water kijkt 
nog blauwer dan het water van 
de Middellandse zee. Alleen....

daar is het druk en bij de meren 
niet. Hoewel... ‘s zondags wel als 
de Spanjaarden daar gaan pick-
nicken. Deze stuwmeren liggen 
eigenlijk trapsgewijs en zijn met 
elkaar verbonden middels enor-
me leidingen. Zeker een aanra-
der om de kust eens een dag te 
verlaten. Buiten het feit dat je er 
heerlijk kunt wandelen en zwem-
men, kun je daar ook kano’s en 
waterfietsen huren en uiteraard 
staat er, weliswaar sporadisch, 
hier en daar een restaurant.
 
We willen nog even terugkomen 
op het vorige stukje in De Mooi-
LaarbeekKrant van begin mei. 
Hoewel ruim 8 weken te vroeg 
is op 20 mei jl onze kleindochter 
‘Nikki’ geboren. Ellen heeft haar 
dezelfde dag al live kunnen aan-
schouwen en ik een dag later. 
Dat is het gemak van een lucht-
haven in de buurt. Met Nikki en 
haar ouders gaat alles gelukkig 
goed, alleen zal Nikki even een 
poosje in het ziekenhuis moeten 

blijven om op gewicht te komen. 
‘Oma en opa Spanje’ gaan dus 
de komende tijd, al dan niet sa-
men, af en toe een paar dagen 
naar Beek en Donk om Nikki te 
kunnen zien. We kunnen dit 
mooi ‘tussen’ de komende logees 
door plannen en uiteraard blijven 
we Andalusië ontdekken..........

Hasta luego y saludos.
John en Ellen.

Dorpsstraat 19, 
Aarle-Rixtel

0492-385957
www.bakkerijvanbrug.nl

Spaar 

kassabonnen 

en loot mee 

voor een oranje 

leren bal

Meer bonnen, 

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

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

Tijdens sorteerwerkzaamheden gebrachte 
kleding een autosleutel van (mogelijk) Peu-
geot 508 gevonden. Tel. 06-45659358.

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

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

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

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

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

Garageverkoop maandag 9 juni van 10.00 
tot 17.00 uur. De Klumper 9, Lieshout.

TE HUUR

Luxe particuliere camper te huur met 4 vaste slaap-
plaatsen. Info via robbescheuten@hotmail.com

TE KOOP
Te Koop Jonge bruine legkippen, volledig in-
geënt. Tel. 0499-471755 Mob. 06-13894215

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

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

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

Gebruikte 3-zitsbank. Terracotta kleur €50,00. 
Bellen na 19.00 uur. Tel. 0492-462170

Diverse nieuwe radiators van de muur ge-
haald bij oplevering huis. Voor info maten of 
foto mail ferry_21_@hotmail.com

Diverse leesboeken van Jill Mansell, Simone 
van der vlugt, Saskia Noort € 7.50 per stuk. 
Voor titels mail ferry_21_@hotmail.com

Van oppasoma voor oppasoma. Kinderledi-
kantje compleet. Fietsstoeltje voor, voor en 
achterop. Buggy. T.e.a.b. Tel. 0492-382584

In één koop of los: 2-zitsbank (lichtstof) en 
massief lichteiken tv-kast, salontafel, dressoir 
en computerkast. Tel. 06-27223857

Beuken hoogslaper incl. lattenbodem en ma-
tras (90/200cm en 70cm hoog). Met bijpas-
send bureau. Tel. 06-36543101

Fietsendrager voor twee normale fi etsen. €20,00. 
Mountainbike (kleine reparatie) leuk model. 
Helemaal compleet €25,00. Tel. 06-31936922

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

Witte plastic tas met daarin een spijkerjas-
je, hemdje en een paar zwarte schoenen 
erin verloren. Wil de vinder a.u.b. bellen 
naar 06-20268876.

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  •  0492-381217  •  www.heikantje.nl
Buitenschoolse opvang & Kinderopvang

Noreen
Sweet S� teen

Joost
Gefeliciteerd
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Papa                   Mama     
&        Mart         &  

  Sylvia                Leander

Lief reusje van me voor altijd samen
Door dik en door dun

Je mannetje

04-06-2004   04-06-2014

John en Ellen van Os zijn een 

ven zij een artikel voor in de ru-

tuin aan en moet het zwembad 

tomaten, meloenen, courgettes 

ter. Per plant weliswaar, omdat 

Water... we kunnen niet zonder. 

Luchtpost

Spanje

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u 
een gratis speelgoedtrein met de naam van uw kind 

bij Intertoys Beek en Donk.

Meld uw kind aan via info@mooilaarbeek.nl 
of kom langs op Heuvelplein 3 in Beek en Donk

www.cateringdekannelust.nl
•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493

Gefeliciteerd 

Willemiek!

Profi ciat Irma 
en Noortje!
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PHC De Heidehond twee 
maal succesvol

‘Het blauwe team’ wint grote 
ruil- en opdrachtevenement 

Mariahout - Na jarenlang oefenen 
gingen Sonja van de Berg en Eric 
Manders naar de keuring. In mei 
moest Sonja met haar Mechelse 
Herder Diego laten zien wat ze sa-
men konden en beide lieten voor-
treffelijk werk zien. 

Sonja behaalde het certificaat Object 
beveiligingshond  met lof met een 
totaal van 380 punten waar maxi-
maal 406 punten te behalen zijn.  Het 
tweede mooie resultaat waar Sonja 
trots op mag zijn, eerder behaalde ze 
het certificaat Politiehond 1 met een 
totaal van 433 punten. Eric Manders 
nam met zijn Mechelse Herder Jarno, 
deel aan het certificaat Politiehond 1 
en behaalde een certificaat met lof 
van 428 punten, waar een maximum 
van 435 punten te behalen is. 

Twee schitterende certificaten kun-
nen bijgehangen worden in het club-
gebouw. Bestuur en leden van PHC 
De Heidehond feliciteren Sonja en 
Eric met deze prachtige resultaten.

Lieshout - De families Megens en Slits streden zondag om de felbegeerde 
plaats van het grote ruil- en opdrachtevenement. Deze activiteit vond plaats 
in Lieshout. De groepen waren te herkennen aan de gekleurde petjes. Ze 
gingen de straat op om zoveel, mooie en grote spullen te ruilen. Daarbij 
werden ludieke opdrachten uitgevoerd. Uiteindelijk kwam het blauwe team 
als winnaar uit de bus. 

Actiedag voor nul verkeersdoden
Beek en Donk – De Brabantbrede 
Actiedag voor Nul Verkeersdoden 
vindt woensdag 11 juni plaats. 
De Werkgroep Verkeer Beek en 
Donk, van de Dorpsraad Beek en 
Donk, wil op deze dag extra aan-
dacht besteden aan de snelheid in 
30-kilometerzones. 

Dit sluit aan bij de landelijke 

campagne van de VVN ‘Hou je 
aan de snelheidslimiet’. De actie 
richt zich op de vier basisscholen in 
Beek en Donk en hun directe om-
geving, omdat daar veel kwetsba-
re verkeersdeelnemers en -nemer-
tjes zijn. De scholen en de kinderen 
zullen met onder andere stickers, 
kaarten, posters en ballonnen de 
aandacht van de inwoners vragen. 

LEZERSPODIUM
Tot uw Dienst: ook voor gezinnen!!
Eind oktober 2013 zag ik per toe-
val een stukje in de Mooi Laar-
beek over Tot uw Dienst.  Laat ik 
toen ook net dringend hulp nodig 
hebben. Vanwege een complica-
tie van een medisch simpele in-
greep door de ruggenprik moest 
ik mijn dagen plat op bed bren-
gen terwijl ik ook nog een zoon-
tje van toen nog geen 1 ½ jaar 
rond had lopen. Via de WMO 
kreeg ik hulp toegewezen voor 
in 1e instantie 7 uur per week. 
Dat hield in dat ik 50 minuten per 
dag voor de zorg voor mijn zoon-
tje kon inzetten en dan nog eens 
3 uur per week huishoudelijke 
hulp kon krijgen. Maar goed: de 
zorg voor kinderen is niet beperkt 
tot die uren maar is de hele dag 
door zoals elke ouder wel kan 
beamen.  En blijft ook niet alleen 
bij zorg ergens tussen 9.00-17.00 
uur van maandag tot vrijdag. 
Daarbij was de hulp van het 1e 
bureau ook moeilijk te beperken 
tot maximaal 2 verschillende ver-
zorgsters en hadden ze nog niet 
veel ervaring met zorg voor een 
klein kindje. Daardoor was het 
voor mij moeilijk om de verant-
woordelijkheid helemaal aan hen 
over te laten.

Vandaar dat ik genoodzaakt was 
verder te kijken naar een bureau 
die wel flexibele uren in zou kun-
nen zetten op momenten dat het 
bij ons het hardst nodig was en 
mijn eigen netwerk even niet kon, 
en tevens beperkt tot maximaal 2 
vaste medewerksters.  Vaste me-
dewerksters bv beperkt tot max 
2 personen zorgen voor een vei-
lig gevoel en daardoor rust voor 
zowel mijn zoontje als mijzelf. Ik 
heb toen de telefoon gepakt en 
heb met Monique Hubrechsen 
afgesproken dat zij meteen ging 
kijken naar een persoon die er 
direct voor ons kon zijn. Dat is 
gelukt want die avond nog kwam 
er al iemand kennis maken en zij 
kon ook meteen dat weekend.

Daar bleef het echter niet bij 
want toen Monique langskwam 
heeft ze ook nog eens verder ge-
keken waar mijn zoontje en ik bij 
geholpen zouden zijn.  Zij heeft 
contact opgenomen met Vier-
binden. Zij hebben toen geregeld 
dat wij ook nog eens gebruik 
konden maken van de maaltij-
denservice en er kwam ook nog 
eens een vrijwilligster 2x per dag 
onze hondjes uitlaten en alsof dat 
nog niet genoeg was werden ook 

meteen even wat technische din-
gen opgepakt. Zo zie je maar dat 
hulp niet alleen nodig is bij oude-
ren of chronisch zieken, maar dat 
er ook hulp nodig kan zijn bij een 
jong gezin.

Inmiddels heb ik gelukkig niet 
meer de WMO-hulp nodig, maar 
komt een medewerkster van Tot 
uw Dienst nog steeds bij mij voor 
ondersteunende begeleiding en 
heeft Tot uw Dienst er ook mede 
voor gezorgd dat mijn zoontje 
nu 2-3 dagen per week naar de 
kinderopvang gaat waar dezelfde 
medewerkster ook werkt. Voor 
mijn zoontje bekende gezichten 
dus en voor mij ook even tijd 
voor mezelf.

Wij zijn dus erg geholpen (ge-
weest) met de diensten van Tot 
uw Dienst en daar zijn we ook 
enorm blij mee. Onze compli-
menten voor alle goede zorgen.

Mijn advies: Mocht u zelf zorg 
nodig hebben die flexibel ingezet 
moet worden, neem dan contact 
op met Monique Hubrechsen van 
Tot uw Dienst. Tel: 06-30640121.

Monique van Schijndel

Twee jubilarissen bij EHBO vereniging Beek en Donk

Beek en Donk - Afgelopen maandag werd als 
afsluiting van het seizoen 2013/2014 de jaar-
vergadering gehouden van EHBO vereniging 
Beek en Donk. 30 Leden waren aanwezig, 
waaronder twee jubilarissen. Jan Vorstenbosch 
en Bert Staal zijn maar liefst 40 jaar lid.

Jan Vorstenbosch begon op 30-jarige leeftijd 
aan de volwassen cursus EHBO.  Zijn toenmalige 
werkgever vond het noodzakelijk om binnen de 
fabrieksmuren iemand te hebben die hulp kon 
bieden bij calamiteiten. Jan stelde zich daarvoor 
beschikbaar. Niet alleen voor zijn baas, maar ook 
voor de vereniging zette Jan zich in. Zo maakte 
hij een aantal jaren deel uit van de praktijkcom-
missie, een groep mensen die de oefenavonden 
voorbereiden, samen met de kaderinstructeur. 
Ook was jan gedurende 13 jaar bestuurslid. 
Verder zette hij zich in voor de jeugd EHBO voor-
namelijk bij de examens en bij de jaarlijkse spon-
sorwandeltochten. Diverse verenigingen in Beek 
en Donk hebben vaak gebruik gemaakt van Jan 
zijn EHBO kwaliteiten. Zij deden en doen nog 
steeds zelden tevergeefs een beroep op Jan. Hij 
maakt ook deel uit van de groep vrijwilligers die 
zich inzetten voor AED alert Laarbeek.

Bert Staal kwam in aanraking met EHBO door 
zijn rol binnen wandelevenementen en ook zijn 

werkgever maakte  van zijn EHBO kwaliteiten 
dankbaar gebruik. Op 22-jarige leeftijd ging Bert 
naar de cursus EHBO. Ook Bert heeft zich in de 
loop der jaren ingezet voor de jeugd EHBO, o.a. 
voor de sponsorwandeltochten. Bert is een ge-
waardeerde EHBO deskundige bij diverse eve-
nementen in Beek en Donk en ook op Bert doen 
verenigingen zelden tevergeefs een beroep. Bert 
is ook inzetbaar voor AED alert Laarbeek.

Beide heren werden in het zonnetje gezet door 
de vicevoorzitter van District Noord-Brabant, 
Bert Verlaan. De versierselen, bondsinsignes in 
zilver, werden opgespeld door de secretaris van 
het District, Emmy Avendieck.

Eric Manders met ‘Jarno’ (l) en 
Sonja van de Berg met ‘Diego’ (r)



Donderdag 5 juni 2014 15
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Deze week is het de beurt aan Gerard Vereijken 
(1940) uit Beek en Donk, vader van tomaten-
kwekers Hans en Eric Vereijken. Hans werd in 
2013 verkozen tot ‘Ondernemer van het Jaar’ 
in Laarbeek en Gemert-Bakel. Als er in 1960 
ook verkiezingen waren geweest, waren de ge-
broeders Theo en Gerard Vereijken vast verko-
zen tot ‘Starters van het Jaar’. Samen met hun 
vrouwen, Jet en Nelly, die altijd meehielpen, 
legden zij de basis voor een bloeiend familie-
bedrijf. 

Ondernemersvisie
Nog altijd stroomt het ondernemersbloed door 
de aderen van Gerard Vereijken. In 1960 begon 
hij met zijn broer Theo buiten met groenteteelt 
op de volle grond. In 2014 zijn de ontwikkelin-
gen veel verder en wordt er gebruik gemaakt 
van zogenaamd ‘groeilicht’. Zo kan er het hele 
jaar door geproduceerd worden. In opvallend 
schone hallen worden de Tasty Tom tomaten 
vakkundig ingepakt en voorzien van een etiket. 
Met een speciaal mutsje op en een bezoekers-
jas aan, laat Gerard trots een gedeelte van het 
bedrijf aan de Peeldijk zien. Hij vertelt dat hij 

in 2004 - financieel - uit het bedrijf gestapt is. 
“Maar ook na die tien jaar, kom ik hier nog da-
gelijks. Je moet het langzaam afbouwen. Ik doe 
nog hand- en spandiensten en geef gevraagd 
en ongevraagd advies. De kinderen doen de 
bedrijfsvoering, maar ik heb nog projecten ge-
leid bij de bouw van de kassen en loodsen. Het 
samenbrengen van mensen trekt mij daarin 
aan. Veel overleggen en beseffen: wat niet kan, 
kan eigenlijk wel. En daarbij hoeft niet moeilijk 
gedaan te worden met allerlei rapporten. Het 
draait uiteindelijk om de vraag: Wat brengt het 
op?” 

Vrije tijd
Het bedrijf heeft de familie veel gebracht. Ook 
een enorm stuk afleiding na het overlijden van 
zoon Jacky op 11-jarige leeftijd. Hij werd op 8 
december 1982, op zijn fiets, van achteren aan-
gereden. “We hebben dus drie zonen”, vult 
vrouw Nelly aan. Vanaf 2000 hebben Gerard en 
Nelly meer vrije tijd. Tijd die ze graag gebruiken 
voor verre vakanties naar Canada, Afrika, Ame-
rika en ook met de camper binnen Europa. De 
fietsen gaan altijd mee. Lachend vertelt Gerard: 
“Wij spreken geen talen, maar komen er altijd. 
Blijkbaar zien we er een beetje hulpbehoevend 
uit. Hoe grijzer, hoe meer je geholpen wordt, 
en daar maken we gebruik van. Daarnaast 
maakt Gerard graag tijd vrij voor de herbestem-
ming van de Leonarduskerk in Beek en Donk. 
Een man met een visie en - bedankt daarvoor 
- heerlijke tomaten!
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Rechts Gerard Vereijken en links zijn broer Theo

Netwerk AED Alert Laarbeek helemaal rond

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Beek en Donk - Stichting AED Alert Laarbeek heeft 
het reanimatie-AED netwerk in Beek en Donk nog 
verder uitgebreid met het plaatsen van een AED 
(Automatische Externe Defibrillator) apparaat in de 
nieuwbouwwijk  ‘De Beekse Akkers’. Met het plaat-
sen van de AED in De Beekse Akkers zijn nu alle 
woonkernen binnen Laarbeek, diverse bedrijventer-
reinen en 2 buitengebieden ingericht volgens het 
principe van de zogenoemde  ‘6 minuten zones’.

‘6 minuten zones’ zijn ingericht om in geval er zich 
bij een persoon een probleem voordoet van het hart, 
heel snel hulp te kunnen verlenen. In deze ‘6 mi-
nuten zones’ kunnen opgeleide vrijwilligers (burger-
hulpverleners)  binnen enkele minuten bij het slacht-
offer zijn en hebben de vrijwilligers de beschikking 
over een AED-apparaat. Het is namelijk van groot 
belang dat er zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bin-
nen 6 minuten, wordt gestart met reanimeren en 
inzetten van de AED.

Aangezien de aanrijtijd van een ambulance in 
Laarbeek gemiddeld meer dan 14 minuten bedraagt, 
is het dus van groot belang om voldoende vrijwil-
ligers en AED apparaten beschikbaar te hebben om 
binnen de gewenste tijd te kunnen starten met re-
animeren.

Stichting AED Alert Laarbeek is eind 2012 gestart 
met de realisatie van het reanimatie/AED netwerk 
in Laarbeek. Op dit moment hebben zich ruim 
480 vrijwilligers aangemeld en zijn er 34 AED-
apparaten geplaatst.

Stichting AED Alert Laarbeek beheert nu het net-
werk en organiseert voor de vrijwilligers de oplei-
dingen en de herhalingslessen.
Meer informatie over het reanimatie/AED net-
werk staat op de website: www.aedalertlaarbeek.
nl. Informatie is ook verkrijgbaar bij de plaatselijke 
coördinatoren: 

Hr. Jan Dekkers      
(j.dekkers40@chello.nl)                    
Tel: 06-43970065 (Aarle- Rixtel)
Hr. Joep van Dijk             
(joepvandijk@onsbrabantnet.nl)        
Tel: 06-46970485 (Beek en Donk)
Mw. Monique Hubrechsen
(mhubrechsen@onsbrabantnet.nl)    
Tel: 06-38775775 (Lieshout)
Mw. José van den Eijnden   
(j.eijnden.praktijk@kpnmail.nl)          
Tel: 06-12221579 (Mariahout)

Vrijwilligster Anne Smeets (Beekse 
Akkers) plaatst de AED in de kast
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Ook de jeugd van Aarle-Rixtel 
‘Springlevend’ tijdens de Dorpsfeesten 
Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 
    en Ted Vlemmings

Jeugd 
Na de jaarmarkt op donderdag, gingen 
vrijdag de Dorpsfeesten voor de jeugd van 
start. “Ben jij een vos?”, is een vraag die 
veel mensen uit Aarle-Rixtel op vrijdag-
middag te horen krijgen. De jeugdgroepen 
van de Dorpsfeesten zijn namelijk druk 
bezig met een vossenjacht. Ze moeten alle 
vossen vinden en uitkijken dat ze niet aan 
de ‘nepvos’ vragen of hij ook meedoet, 
dan zijn ze namelijk een kaartje kwijt. 

Vossenjacht 
“We hebben ervoor gekozen om de vos-
sen niet te verkleden”, vertelt Chantal 
Manders, een van drie organisatoren van 
de jeugdonderdelen. “Dit vergroot het 
contact met het dorp. De kinderen gaan nu 
namelijk aan iedereen die ze op straat zien 
vragen of diegene een vos is.” Omdat de 
vier oorspronkelijke groepen erg groot zijn, 
is er bij dit spel gekozen om ze op te delen. 
Hierdoor lopen er tien groepjes kinderen 
door het dorp en allemaal zijn ze even fa-
natiek. 

“We hopen dat ze tot ongeveer vier uur be-
zig zijn met speuren”, zegt Janneke Broere, 
ook een van de organisatoren. “Soms zijn 
ze er echter al in een uurtje klaar mee. Maar 
omdat het meestal toch wat langer duurt, 
raden we begeleiders altijd aan een bolder-
kar mee te nemen, zodat de kleintjes even 
kunnen zitten.” 
De middag wordt traditioneel bij de tent af-
gesloten waar de kinderen lekker in de zon 
genieten van een frietje en een snack. 

Optredens 
 Na de vossenjacht gaan de kinderen naar 
huis en maken ze zich klaar voor het echte 
werk: het grote optreden. “Daar zijn ze 
echt zenuwachtig voor, maar ze hebben 
er ook wekenlang heel hard aan gewerkt. 
Ze willen laten zien aan het publiek wat ze 
kunnen”, vertelt Inge van den Heuvel, ook 

jeugdorganisator. “Soms durven kindjes 
niet, of hebben ze een extra steuntje in de 
rug nodig.”

Bij de optredens spatten de vonken ervan 
af. Het is een heel divers aanbod dat het 
publiek krijgt op deze eerste avond van de 
dorpsfeesten. Van spoken tot de dieren-
tuin en er lopen ook wat cowboys en girls 
over het podium. Het plezier straalt er bij 
alle groepen vanaf. Het publiek gaat lekker 
mee in de bekende deuntjes met nieuwe 
tekst. Naast dat er hard gewerkt is aan de 
dansjes en de liedjes, is er ook weer veel 
tijd gestoken in de decors. De optredens 
worden zo net kleine musicalstukjes. Alles 
klopt eraan. 

Sportmiddag 
Zo fanatiek als de kinderen ’s avonds op 
het podium staan, zo fanatiek staan ze op 
zaterdagmiddag weer op het sportveld. 
Deze middag staat sporten en spelletjes 
spelen op het programma. De grootste pret 
beleven de kinderen natuurlijk bij de wa-
terspelletjes, waar dan ook veel met water 
gespeeld wordt. Bij elk spelletje wordt keu-
rig om de beurt gespeeld, maar sommige 
spelletjes zijn zo leuk dat alle kinderen er 
even van willen genieten. Aangemoedigd 
door diverse ouders en begeleiders zijn de 
kinderen bezig. Waar een jonger kindje het 
niet durft, helpt het oudere lid van de groep 
hem gewoon. Ook nu duikt weer het sa-
men karakter op van de Dorpsfeesten. 

Joker: 
1. We Doen Mar Wa 2. De Piepers 3. B.I.G.
Cultuur: 
1. De Piepers 2. We Doen Mar Wa 3. B.I.G.
Zeskamp: 
1. We Doen Mar Wa 2. B.I.G. 3. B.I.G. 
Algemeen: 
1. We Doen Mar Wa 2. De Piepers 3. B.I.G. 
Aanmoediging: 
De 3-hoekjes 

Uitslag
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Team ‘Troef’ wint Dorpsfeesten 2014  
Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Joost Duppen

De Dorpsfeesten voor de volwassenen 
startten vrijdagavond met een quiz. Bijna 20 
teams stonden om tien uur ’s avonds paraat 
om te beginnen. Vorig jaar vond deze quiz 
voor het eerst plaats. Het lijkt een beetje op 
het concept van ‘Kwizut’ in Beek en Donk. 
De quiz sloeg vorig jaar aan in Aarle-Rixtel, 
waardoor ook dit jaar deze activiteit weer 
gehouden werd. 

Quiz op vrijdag
De quiz bestond zowel uit theorie als prak-
tijk. De theoretische vragen reikten van heel 
algemeen tot specifiek voor Laarbeek. Het 
doe-gedeelte maakte de quiz helemaal af. 
Zo moest er tussendoor steeds een lid van 
de groep het podium opkomen om deel te 
nemen aan een actief onderdeel, bijvoor-
beeld met muziek- en voetbalvragen. Maar 
ook met het spel ‘Waar/niet waar’, waarbij 
de presentatoren vragen voorlegden, waar-
op de kandidaten in het vak ‘waar’ of ‘niet 
waar’ moesten gaan staan. Stond je fout? 
Dan was je af. Ook op de schermen kwamen 
een aantal vragen voorbij, waarop antwoord 
gegeven moest worden. 

Het opmerkelijkste onderdeel van deze avond 
was het limbodansen. Van elk team mochten 
twee leden gaan limbodansen. Voornamelijk 
meiden betraden het podium, maar uitzon-
derlijk genoeg ook een paar heren, waarvan 
sommigen het nog best ver wisten te schop-
pen. De limbostok kwam steeds lager te han-
gen en zo vielen er steeds meer kandidaten 
af. De winnares presteerde het om onder 
een stok door te dansen van 80 centimeter. 
Probeer dat maar eens na te doen! 

Na de quiz gingen de tafels aan de kant en 
werd er nog een ruim uur goed gefeest. 
Daarna keerden de deelnemers huiswaarts 
om zo op dag 2 weer fris en fruitig aan de 
start te verschijnen.

Optreden op zaterdag 
Het echte werk voor de volwassenen kwam 
op zaterdagavond met de optredens. Net als 
andere jaren was ook dit jaar hier weer veel 
tijd ingestoken. Vooral de decors zagen er 
prachtig uit. Het thema ‘Springlevend’ werd 
in de meeste optredens heel goed vertolkt. 
Soms stonden er wat groepen met hetzelfde 
idee, zo hadden meerdere groepen de dood 
en het leven verwerkt in hun optreden. Maar 
er waren ook groepen die een erg origineel 
idee hadden uitgewerkt zoals schilders die 
het stil leven tot leven wekten en twee heuse 
vrouwenbenen die open en bloot op het po-
dium lagen en waar spermacellen tussenuit 
kwamen.  

De sfeer in de tent was optimaal. Liesbeth 
van Boxtel, al jaren fanatiek deelneemster, 

vertelt: “De sfeer die ontstaat tijdens de 
dorpsfeesten is echt geweldig, het is echt 
van ons Aarle. Hierdoor heerst er een gevoel 
van samenhorigheid en dat is heel mooi om 
mee te maken.” En met dit samenhorig-
heidsgevoel voorop duurde het feest nog tot 
in de late uren. 

Zeskamp op zondag 
Na tot in de late - of vroege - uurtjes doorge-
feest te hebben, stonden alle groepen zon-
dag om 12.30 uur paraat bij de kerk. Met 
de harmonie voorop vertrokken alle groepen 
naar het sportterrein voor De Dreef. Op het 
sportveld stonden een aantal spellen voor de 
deelnemers klaar. Elk spel werd om de beurt 
gespeeld. Natuurlijk konden ook vandaag de 
waterspellen niet ontbreken en dus gingen 
heel wat deelnemers van een waterglijbaan 
naar beneden. Uiteindelijk werd er nog het 
rode draadspel gespeeld, hierbij moest van 
elke ploeg één iemand naar voren komen en 
met plakband en satéprikkers een zo lang 
mogelijke slinger maken. Met 50 satéstokjes 
was dit nog niet zo makkelijk. 

Finale 
De grote afsluiting begon om half 8 die 
avond. Alle winnaars werden bekendge-
maakt en mochten nog een keer hun optre-
den laten zien. De beste tien groepen werden 
op het podium geroepen, dit jaar waren dat 
echter elf groepen omdat er twee groepen 
een plaats deelden. Tussen de optredens door 
werden de prijzen voor de joker, het sporten, 
de beste tekst, de quiz en de aanmoedigings-
prijs bekendgemaakt. Aan het einde van de 
avond werd de winnaar van het cultureel ge-
beuren bekendgemaakt en die eer ging dit 
jaar naar de groep Troef! De Dorpsfeesten 
2014 werden daarna feestelijk afgesloten 
met een DJ (en zanger snollebollekes). 

Generaal totaal: 
1. Troef 2. Kiele Kiele 3. Weinig Kans 
Publieksprijs Cultuur: 
JAC
Aanmoedigingsprijs: 
Witte Gei’t ?
Gouden bezem: 
Wazeekoe 
Joker: 
1. Blitz 2. Wazeekoe 3. Troef
Kwis: 
1. JAC 2. Kiele Kiele 3. ‘t Clubke
Cultuur: 
1. Troef 2. Kiele Kiele 3. De Stroat 
Beste tekst: 
Troef
Zeskamp: 
1. Blitz 2. D’n Heikant 3. Troef

Uitslag

De grote afsluiting begon om half 8 die 
avond. Alle winnaars werden bekendge-
maakt en mochten nog een keer hun optre-
den laten zien. De beste tien groepen werden 
op het podium geroepen, dit jaar waren dat 
echter elf groepen omdat er twee groepen 
een plaats deelden. Tussen de optredens door 
werden de prijzen voor de joker, het sporten, 
de beste tekst, de quiz en de aanmoedigings-
prijs bekendgemaakt. Aan het einde van de 
avond werd de winnaar van het cultureel ge-
beuren bekendgemaakt en die eer ging dit 
jaar naar de groep Troef! De Dorpsfeesten jaar naar de groep Troef! De Dorpsfeesten 
2014 werden daarna feestelijk afgesloten 2014 werden daarna feestelijk afgesloten 

Team ‘Troef’ wint Dorpsfeesten 2014  

Na tot in de late - of vroege - uurtjes doorge-
feest te hebben, stonden alle groepen zon-
dag om 12.30 uur paraat bij de kerk. Met 
de harmonie voorop vertrokken alle groepen 
naar het sportterrein voor De Dreef. Op het 
sportveld stonden een aantal spellen voor de 
deelnemers klaar. Elk spel werd om de beurt 
gespeeld. Natuurlijk konden ook vandaag de 
waterspellen niet ontbreken en dus gingen 
heel wat deelnemers van een waterglijbaan 
naar beneden. Uiteindelijk werd er nog het 
rode draadspel gespeeld, hierbij moest van 
elke ploeg één iemand naar voren komen en 
met plakband en satéprikkers een zo lang 
mogelijke slinger maken. Met 50 satéstokjes 

De grote afsluiting begon om half 8 die 
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Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

Witte Gij Ut telt al meer dan 60 teams Vlooienmarkt bij 
RKSV BoerdonkBoerdonk - Meer dan 60 teams heb-

ben zich inmiddels al aangemeld 
voor de Witte Gij Ut Kwis, fantas-
tisch! En ze zijn er nog niet, want 
inschrijven kan nog tot en met 21 
juni. 

Leuk, al die namen van teams al-
leen al. Wat dacht men van: Meneer 
van Deursen: Muziek! Of van: De 
Brillewiepers, de Sjakhalzen, de 
Appies, un Goed Zat Zooitje, Oma’s 
Joong, De ’s Mondoagse en The 
Vrossienators. Enig idee welk team 
van vrienden, buren of collega’s daar 
achter zou kunnen zitten? 

Aan de creativiteit van de deelne-
mers kan het dus niet liggen of ook 
de tweede editie van de Witte Gij Ut 
Kwis wordt een groot succes. En cre-
ativiteit heeft men nodig op 28 juni. 
Want de quiz draait niet alleen om 
kennis. Lang niet alleen zelfs. Het 
gaat er juist om hoe vindingrijk jij 

bent. Weet jij waar of bij wie jij de 
antwoorden moet halen? 

Naast heel veel vragen – echt heel 
veel! – telt de quiz ook veel op-
drachten. Dat zijn buitenopdrachten, 
waarvoor je de straat op moet, de 
wijk in of misschien zelfs het dorp 
uit; maar ook binnenopdrachten. 
Opdrachten die je thuis kunt maken, 
zoals het vorig jaar een van de op-
drachten was om een cake te bak-
ken volgens omschreven recept en 
die aan het eind van de avond in te 
leveren bij de organisatie. 

Categorie onthulling
De quiz bestaat uit tien catego-
rieën. In de vorige edities van De 
MooiLaarbeekKrant hebben ze er al 
enkele onthuld. Deze keer onthult 
de organisatie ‘Hurde Gij Ut’ als ca-
tegorie. Inderdaad: de muziekcate-
gorie. Hoe goed ken jij de muziek-
geschiedenis? Kan je fragmenten 

herkennen? En wat als ze ook nog 
eens vervormd zijn? Hoe goed ken je 
teksten van wereldwijde evergreens? 
Herken je covers van albums? Ook 
als die iets of wat aangepast zijn? Het 
zijn stuk voor stuk vragen die voorbij 
kunnen komen. Let wel: ‘ kunnen’ .. 

Wat moet je daarmee? Het is abso-
luut handig als je iemand in de groep 
hebt zitten die muzikaal onderlegd 
is. Die de eerste noten van ’een 
Beetje Verliefd’  direct herkent. Die 
de stem van Madonna uit duizenden 
herkent, ook al is die een beetje ver-
vormd. En die weet dat ‘I walk here 
all alone in a city that is too quiet’ 
de eerste regel  van het refrein is uit 
de hit ‘Brabant’ van Guus Meeuwis. 
Om maar een paar voorbeelden te 
noemen.

Kun je nog inschrijven?
Natuurlijk, graag zelfs. Hoe meer 
teams, hoe groter de onderlinge 

strijd en hoe leuker de kwis! Meer 
dan 60 teams gingen je intussen al 
voor. Inschrijven kan nog tot 21 juni. 
Deelname kost €10,00 per team. 
Het is aan te raden om een team uit 
minimaal tien personen te laten be-
staan. Zelfs dan wordt het nog flink 
doorpezen op 28 juni. 
Aanmelden kan via 
www.wittegijutkwis.nl. Voor meer 
info kun je ook bellen met de con-
tactpersonen: Antoon Donkers 
(06-22540698), Guus Jansen (06-
51515537) of Jeroen Vissers (06–
10803249). Volg hen bovendien op 
Facebook of Twitter. Dan weet je ze-
ker dat je niets mist.

Boerdonk - Op het sportpark van RKSV 
Boerdonk, aan de Veerstraat, wordt op 
2e pinksterdag een vlooienmarkt ge-
houden. De spullen zijn opgehaald, en 
het zijn eerste klas vlooienmarkt spul-
len! 

Er zit voor iedereen wel wat bij. Dus 
kom naar de vlooienmarkt in Boerdonk. 
Vanaf 9.30 uur is het terrein open en 
kunt u lekker rondneuzen. Als u wat 
koopt, dan steunt u de voetbalclub ook 
nog, dus voor iedereen een win-win si-
tuatie. Zet het alvast in de agenda; ko-
mende maandag vlooienmarkt. 

Samen sterker

Kijk op rabobank.nl/peelnoord voor meer informatie. 

Op zaterdag 14 juni in Gemert en zaterdag 28 juni in Beek en Donk geven onze adviseurs 

vrijblijvend antwoord op al uw woonvragen. Loop gerust binnen tussen 10.00 - 13.00 uur 

tijdens ons Inloopspreekuur Wonen. Wij helpen u graag verder. 

U bent welkom zonder afspraak.

Kom in juni naar
ons Inloopspreekuur 
Wonen.

Vragen over 
wonen?
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Er warm bij zitten
Redacteur: Iris Savenije

“Hier ga ik nooit meer weg”, vertelt Chris van 
den Elsen (52) over zijn huis op de  Groeskuilen 
in Gemert. Samen met vrouw Helmie, zoon Niels 
en dochters Ilvy en Meggy zit hij naar eigen zeg-
gen ‘heerlijk te wonen’.  In 26 jaar is het huis 
maar liefst zes tot zeven keer verbouwd. De bad-
kamer is de meest recente vernieuwing. 

Een groot tuinhuis en de keuken hadden al eer-
der een flinke opknapbeurt gehad. De badkamer 
werd door de familie echter steeds uitgesteld. 
Chris: “Een badkamer mis je heel snel, vooral als 
je drie vrouwen in je gezin hebt.” Toch besloten 
Chris en Helmie dat het er dit jaar toch echt van 
moest komen. Nadat zij de hele badkamer ge-
sloopt hadden, werd de hulp van vd Ven-Hollan-
ders ingeschakeld. 

Het bad mocht er van de familie wel uit en ook de 
‘zeilboottegeltjes’ bleven niet hangen. In plaats 
daarvan kwam een dubbele wastafel en een naar 
eigen zeggen ‘prachtig mooie inloopdouche’. 
“Nu zijn we heel erg tevreden over het eindresul-
taat. Vd Ven-Hollanders heeft heel goed begre-
pen wat wij graag wilden.”

Toen Chris en Helmie op zoek gingen naar een 
huis, was de keuze niet moeilijk. Er was grond te 
koop bij het bedrijf van Chris en daar gingen zij 
bouwen. Het werd een prachtig, groot huis met 
een flinke tuin, inclusief zwembad en vijver met 
vissen. Dit zijn tevens de enige huisdieren van de 
familie Van de Elsen. Ook lag het huis vlakbij de 
lagere school en alle sportvelden en dat is met 
kleine kinderen wel zo makkelijk. 

Inmiddels zijn de kinderen allang niet klein meer. 
Toch is Chris nog helemaal niet uitgekeken op het 
huis. Met af en toe een kleine opknapbeurt, ge-
niet het gezin van de nieuwe badkamer, de grote 
tuin en natuurlijk: van elkaar. 

Wie herkent deze 
man nog?
   
Weet jij het antwoord? Laat het we-
ten aan de redactie van MooiLaar-
beek. Dit kan per mail via prijsvraag@
mooilaarbeek.nl of telefonisch via 
06-51978426. Wie weet is jouw ant-
woord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen 
twee reacties binnen:

De molen is van 1819. Dus hij is 195 
jaar oud.

Met vriendelijke groeten,
Albert van Dinter

Telefonische reactie van Harry Klomp: 
”De molen bestaat sinds 1819,hij is 
weer opgebouwd nadat de molen in 
1816 was omgewaaid.”

Historische beelden

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

Op de foto van vorige week kwamen 

De molen is van 1819. Dus hij is 195 

Mark VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

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

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

Harmonie De Goede Hoop bestaat 140 jaar

2e Pinksterdag braderie in Lieshout

Aarle-Rixtel - Dit jaar bestaat harmonie 
De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel 140 jaar. 
In het kader van dit jubileum vinden er 
een aantal activiteiten plaats, waaronder 
‘Muziek op het plein’ op 14 en 15 juni. 
Harmonie De Goede Hoop heeft een aan-
tal gezelschappen uit eigen gelederen en 
uit Laarbeek en omstreken bereid gevon-
den om een optreden te verzorgen op de 
feestelijk versierde Kouwenberg. 

‘Muziek op het plein’ 
Een heel weekend klinkt er live (blaas)
muziek op de kiosk. Op zaterdag de 14e 
bijt het Seniorenorkest Lieshout om 16.00 
uur het spits af, waarna jazzorkest BBC, 
La Banda de Oldtimers en de Goez Hool 
Band het programma vervolgen. Op za-
terdag wordt het programma afgeslo-
ten met een optreden van de Lieholter 
Blaaskapel.

Op zondag de 15e heeft De Ouwe Hap 
de eer het programma om 14.00 uur te 
openen. Vervolgens verzorgen OJO, 

Muzikale en de Biks Bent een optreden. 
Ook het zangduo Special Moments  zal de 
middag mede opluisteren. ’Muziek op het 
plein’ wordt op zondag afgesloten door 
de Ekkermuzikanten. Komt allen naar de 
Kouwenberg en laat u verrassen door de 
muziek uit Aarle-Rixtel en omstreken.

Muziek=COOL.
Een week later staat de volgende verras-
sing op het programma. De kinderen van 
het Muziek=COOL project laten horen 
hoever ze na een jaar al gevorderd zijn 
met het bespelen van een instrument. De 
kinderen zullen - met ondersteuning van 
de harmonie - een slotevenement verzor-
gen. Dit vindt plaats in Het Anker in Beek 
en Donk.

Seizoensafsluiting
Op 8 juli sluiten zij het seizoen af met het 
bekende eindconcert in de Dorpsstraat, 
voor het thuishonk De Vrienden. 
Wederom een gezellige avond met volop 
muziek van onze diverse orkesten. 

Jubileumconcert
Alvast om te noteren: op zaterdag 13 
september geeft harmonie De Goede 
Hoop een groots jubileumconcert op de 
kiosk. Na een gezamenlijk weekendje 
weg, zullen de leden van de harmonie 
weer fit genoeg zijn om u te trakteren op 
een spetterend buitenconcert. Hieraan 
wordt medewerking verleend  door 
popkoor Koskoier uit Gemert en Manon 
van Overdijk, winnares van The Voice of 
Laarbeek. Krachten worden hierbij ge-
bundeld en men staat verbaasd van de 
gezamenlijke klanken.

Verdere activiteiten dit najaar zijn nog: 
Het slagwerkconcert op 11 oktober, het 
Halloweenconcert op 1 november en 
het concert van OJO en het revuekoor 
op 8 november. Al met al een bijzonder 
muzikaal jaar. De harmonie hoopt u te 
begroeten op een of meerdere van deze 
‘must see’ evenementen.

Lieshout –  Voor de 27e keer wordt er in 
het centrum van Lieshout een braderie 
gehouden op 2e pinksterdag. Dit jaar 
op 9 juni. De entree voor deze druk-
bezochte en kindvriendelijke jaarmarkt 
is gratis. De organisatie is in handen 
van de gardistenbond en commissie 
Boerenbruiloft Raopersgat.

Kinderattracties dit jaar zijn een draai-
molen, autoscootertjes, bungee jumper, 
kinderboerderij en springkussen.  Op 
het Floreffeveld verzorgt Countryclub 
The Black Longhorn haar maandelijkse 
Country Dance Party. De plaatselijke 
horeca richt gezellige terrassen in en er 
is live muziek. De Lieholter Blaaskapel 
speelt van 14.00 tot ca. 16.00 uur vro-
lijke en gezellige muziek. De braderie 
duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

1000 km in 40 dagen voor Wish 
Walker Mariëlle

Aarle-Rixtel - Mariëlle Schepers, een 
geroutineerde Wish Walker, gaat dit 
jaar een wel heel bijzondere uitdaging 
aan. Zoals ieder jaar gaat de 24 jarige 
Brabantse, sinds een jaar wonend in 
Aarle-Rixtel, eerst een parcours lopen 
van 4x 40 km tijdens de Nijmeegse 
Vierdaagse (15-18 juli) om onmid-
dellijk daarna koers te zetten naar het 
spirituele bedevaartsoord Santiago de 
Compostella in het noorden van Spanje. 

Ook dit jaar gaat de opbrengst van deze 
gesponsorde walk weer naar Make-A-
Wish Nederland en kunnen daardoor vele 
wensen van kinderen met een levensbe-
dreigende ziekte werkelijkheid worden. 
Mariëlle, geboren en getogen in het 
Brabantse Gerwen, is een voormalig on-
derwijsassistente en weet als geen ander 
dat het belangrijk is dat kinderen de din-
gen kunnen blijven doen die ze leuk vin-
den, ook al zijn ze levensbedreigend ziek. 
Voor haar is het bijna iets ondenkbaars 
dat kinderen zo ziek kunnen worden. 
Toch heeft ze in het verleden meerdere 
keren van heel dichtbij meegemaakt. Dit 
is voor haar een extra motivatie om deze 
moeilijke tocht naar Santiago te onderne-
men. “Omdat het zo dichtbij komt raakt 
het je meer, maar wat ik vooral heb ge-
zien is wat een wensdag kan betekenen. 
Het is zo mooi om te zien wat een posi-
tieve energie en kracht zo’n wensvervul-
ling blijft geven”! vertelt Mariëlle. Dat er 
moeilijke momenten komen daar twijfelt 

ze niet aan. “De Vierdaagse kan soms 
heel zwaar zijn en dat geldt ook voor de 
tocht naar Santiago maar al die mensen 
die achter je staan en die je gesponsord 
hebben geven je toch net dat zetje dat je 
nodig hebt om door te bijten”, aldus de 
Aarle-Rixtelse.

De Nijmeegse Vierdaagse loopt ze dit jaar 
opnieuw voor de 7e keer (waarvan 6x 
als Wish Walker) ongetraind. Het enige 
wat niet mag ontbreken is tape rond de 
voeten! Voor Santiago is haar voorberei-
ding niet anders. Zo af en toe loopt ze 
een extra tochtje met een wat zwaardere 
rugzak (10kg) om alvast wat te wennen. 
Daar blijft het bij want er is geen uitge-
zet plan. De aan te houden route haalt ze 
uit een aangeschaft boek dat tevens de 
plaatsen aangeeft waar je het beste kunt 
overnachten of waar je water kunt krij-
gen. “Ik heb gelezen dat de mensen die 
aan de route wonen zich ook erg behulp-
zaam opstellen. Ze steken je daarmee een 
hart onder de riem en dat houdt de moed 
erin”, aldus Mariëlle. Op 29 augustus 
hoopt ze weer terug te zijn in het voor 
haar zo vertrouwde Brabantse land. 

Tijdens haar tocht is Mariëlle te volgen 
via haar eigen Blog (wishwalkermarielle.
waarbenjij.nu). “Het is belangrijk dat je te 
volgen bent. Het is het bewijs dat je het 
ook echt doet!”, zegt Mariëlle vol trots. 
De actie volgen of een bijdrage leveren 
kan via www.wishwalkermarielle.nl.



Donderdag 5 juni 201420 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan het 
beslissing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet ten-
minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als u een 
bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan 
bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Post-
bus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te 
overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

LAARBEEK - Vanwege Pinksteren is het gemeentehuis Laarbeek op maandag 9 juni gesloten. 

De burgemeester heeft besloten:
• een drank- en horecavergunning te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet voor 

‘t Café Van Lieshout, Dorpsstraat 58 in Lieshout (verzonden 22 mei 2014),
• ontheffing te verlenen op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet tot het ver-

strekken van alcoholhoudende drank voor Volleybalvereniging Bedovo, tijdens het Bed-
ovo Beachvolleybaltoernooi gehouden op 28 juni 2014 van 12.00 tot 24.00 uur 29 juni 
2014 van 0.00 tot 1.00 uur en van 10.00 tot 22.00 uur op het Heuvelplein in Beek en 
Donk (verzonden 22 mei 2014).

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

• In verband met een Luikse Markt is het Heuvelplein in Beek en Donk afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op maandag 9 juni 2014 van 6.30 
tot 18.00 uur.

• In verband met het concours hippique wordt op de Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel een 
tweezijdig parkeerbord ingesteld op het gedeelte tussen de kom Aarle-Rixtel en de toe-
gangsweg tot de geitenfokkerij, Lieshoutseweg 76 in Aarle-Rixtel. Deze maatregel geldt 
van zondag 8 juni 2014, 7.00 uur tot maandag 9 juni 2014, 20.00 uur. 

• In verband met de Jeugd Olympische Spelen is het Heuvelplein in Beek en Donk afgeslo-
ten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 8 juni 2014 
van 10.00 tot 19.00 uur.

• In verband met de Dorpsfeesten is een gedeelte van de Lijsterstraat tussen de Bossche-
weg en de Merelstraat in Aarle-Rixtel afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgan-
gers. Deze maatregel geldt van 30 mei tot en met 1 juni 2014.

Diverse meldingen Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat meldingen op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend voor de inrichtingen aan:
• de Heidedreef 6 in Mariahout
• Rooijseweg ongenummerd in Mariahout
• Everbest 66 / Korenmijt 4 in Beek en Donk
Op deze meldingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. De meldingen lig-
gen ter inzage van vrijdag 30 mei 2014 tot en met vrijdag 27 juni 2014. 

De meldingen kunt u tijdens openingsuren inzien op de pijler Burgers en Bedrijven in het ge-
meentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer Van den 
Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

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
Pater de Leeuwstraat 21a     Beek en Donk 19-05-2014       bouwen berging
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern             Werkomschrijving      Activiteit Verzonden
Pater vd Burgtweg 3z Beek en Donk     realiseren                   bouwen 23-05-2014
             mantelzorgwoning
Burgemeester 100    Beek en Donk      plaatsen erker              bouwen 23-05-2014
vd Weidenlaan
Donkersvoortsestraat 3 Beek en Donk      herbouw woning         bouwen 26-05-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie Kern           Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Jan van Amstelstraat 2 Beek en Donk   plaatsen tijdelijke bouwen 23-05-2013
           woonunit
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaar-
schrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is 
verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift 
richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-
Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 
gericht en de gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige 
voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie 
bovenstaande regel)

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

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• ’t Café van Lieshout, Dorpsstraat 58 in Lieshout voor het aanwezig hebben van kans-

spelautomaten op grond van artikel 2:40 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
(verzonden 22 mei 2014),

• de gemeente Laarbeek voor het organiseren van de kermis in Aarle-Rixtel van 23 tot en 
met 26 augustus 2014 van 13.00 tot 24.00 uur (verzonden 22 mei 2014),

• de gemeente Laarbeek voor het organiseren van de kermis in Lieshout van 6 tot en met 
9 september 2014 van 13.00 tot 24.00 uur (verzonden 22 mei 2014),

• de gemeente Laarbeek voor het organiseren van de kermis in Beek en Donk van 12 tot 
en met 16 september 2014 van 13.00 tot 24.00 uur (verzonden 22 mei 2014),

• Team Puur Groen voor het organiseren van de nationale straatspeeldag op woensdag 
11 juni 2014 van 14.00 tot 17.00 uur in de Burgemeester Van de Heuvelstraat en de 
Papenhoef in Lieshout (verzonden 26 mei 2014),

• buurtvereniging Octopus voor het houden van een fietstocht in de omgeving van Beek 
en Donk en aansluitend een barbecue op zaterdag 28 juni 2014 van 13.00 tot 1.00 uur 
op het speelterrein aan de Lage Heesweg in Beek en Donk (verzonden 26 mei 2014),

• ‘t Café Van Lieshout, Dorpsstraat 58 in Lieshout ; een exploitatievergunning op grond 
van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verzonden 26 mei 2014),

• buurtvereniging De Muzenkanten voor het houden van een buurtbarbecue en het geza-
menlijk kijken naar het WK-voetbal op vrijdag 13 juni 2014 van 19.30 tot 1.00 uur op de 
parkeerplaats aan De Harp in Beek en Donk (verzonden 26 mei 2014),

• buurtvereniging S.M.W. voor het organiseren van een feestavond op de parkeerplaats 
aan De Melter in Lieshout op zaterdag 23 augustus 2014 van 20.00 tot 1.00 uur (ver-
zonden 26 mei 2014),

• harmonie De Goede Hoop voor het houden van een zomerconcert op dinsdag 8 juli 2014 
van 19.00 tot 23.00 uur op het Kerkplein / Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 18 in 
Aarle-Rixtel (verzonden 27 mei 2014).

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 6 juni komt burgemeester Ubachs aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Bezwaarschriften

Gemeentehuis gesloten

Drank- en Horecawet

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wet milieubeheer

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Personele veranderingen bij PNL

Laarbeek – Vanwege het vertrek van 
fractievoorzitter Hans Vereijken van 
PNL, komen er enkele personele ver-
anderingen in de PNL fractie.

In de raadsvergadering van 5 juni 
wordt Toon Brouwers geïnstalleerd als 

nieuw raadslid voor PNL. Ook heeft de 
fractie een nieuwe voorzitter gekozen 
in de persoon van Ria van der Zanden. 
De partij wenst het nieuwe raadslid en 
de nieuwe fractievoorzitter veel suc-
ces.

Hans Vereijken en Ria van der Zanden

Scheiden met een boete 

Tegenstrijdig maar waar:  het scheiden 
van afval, ook door de inwoners 
van Laarbeek , zorgt voor minder 
restafval waardoor we een boete 
tegemoet kunnen zien van Attero, de 
afvalverwerker .

Al een hele tijd geleden zijn 
contracten afgesloten met Attero 
voor het verwerken van een bepaalde 
hoeveelheid afval.  Sinds 2011 is er 
echter minder afval  verwerkt vanwege 
de scheiding van afval. Want afval 
wordt tegenwoordig niet meer gezien 
als afval, maar als grondstof. Ook PNL is 
voorstander van het scheiden van afval. 
Dat is goed voor het milieu en goed 
voor uw portemonnee. Wij hebben zelfs 
enige tijd geleden,  een motie ingediend 
voor het nog verder scheiden van het 
afval ( blik en tetra-pakken ) zodat de 
grijze afvalcontainer nog minder snel vol 
zou zijn en dus minder keren geleegd 
kon worden.  Ook kwamen wij met 
de  idee voor een apart inzamelpunt 
voor pampers,  als onderdeel van 
afvalscheiding. Ondertussen is er 
ook voor alle bewoners van de wijk 
de Voorbeemd een informatieavond 
geweest over het compleet scheiden 
en sorteren van alle afval door deze 
bewoners wat tot nul restafval moet 
gaan leiden. De wethouder deed 
toen de toezegging dat het daardoor 
bespaarde bedrag van afvalverwerking 
ten goede zou komen aan de wijk. 

Maar:
Afgelopen maand stuurde Attero  de 
boetes op. Hoe hoog die boete is 
voor Laarbeek weten wij niet. De 
wethouder heeft ons hierover nog niet 
geïnformeerd.
Wel bekend is dat 18 gemeenten in 
West Brabant de boete van Attero in 
gezamenlijkheid zullen voorleggen 
aan de rechter voor een toets van 
redelijkheid en billijkheid. 
Feit is ook dat de provincie, als 
grootaandeelhouder in Attero, niet van 
zins is om de gedupeerde gemeenten 
financieel tegemoet te komen, ook 
al kan de provincie binnenkort een 
groot bedrag tegemoet zien bij op 
handen zijnde verkoop van Attero aan 
investeerder Waterland.

Het spreekt voor zich dat PNL hierover 
snel duidelijkheid wil van de wethouder. 
Zeker ook omdat het contract van 
Laarbeek met de afvalverwerker Attero  
in 2017 afloopt, en  ‘rumour goes’ dat 
er namens Laarbeek inmiddels een 
nieuw contract vanaf 2017 gesloten is 
met datzelfde Attero. 
Wordt vervolgd.

Fractie PNL 

De Zeepkist 

Potter blijft magisch

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk

LEZERSPODIUM
Werkbezoek raads- en commis-
sieleden landgoed de Langakkers

Vanuit het IVN Laarbeek is een 
werkbezoek voor raads-en com-
missieleden georganiseerd op land-
goed de Langakkers. 

Het werkbezoek heeft als doel om 
een bijdrage te leveren aan een 
dialoog tussen groenverenigingen, 
ZLTO en overheid met betrekking 
tot een optimaal beleid ter onder-
steuning van de biodiversiteit van 
natuur, milieu en landschap. Tijdens 
het werkbezoek zijn de raads-en 
commissieleden op de hoogte ge-
bracht hoe verschillende vormen 
van grondgebruik, milieu beleid en 
handhaving er voor kan zorgen om 
een grotere diversiteit van natuur 
landschappen in Laarbeek te ver-
krijgen.

Voorheen was De Langakkers een 
agrarisch bedrijf dat in de jaren ’90 
door de eigenaar is afgebouwd en 
vervolgens gedeeltelijk is omge-
vormd tot een natuurlijk cultuur 
landschap. Het doel van de eige-
naar is om op De Langakkers een 
kleinschalig agrarisch cultuurland-
schap met verschillend vormen van 
grondgebruik zoals extensieve be-
grazing, bloemrijke grasland, krui-
denrijke akkers en ruigtes te creë-
ren. Dit heeft er toe geleid dat er 
tientallen zomergasten, 49 soorten 
broedvogels en 25 verschillende 
dagvlinders zijn geteld.

Aan het begin van het werkbezoek 
word kort stilgestaan bij een boom-

gaard waarin verschillende fruitbo-
men, grassoorten en brandnetels 
groeien. Ook wordt het snoeibeleid 
van verschillende boomsoorten be-
sproken.

‘De natuur red zich zelf wel’ leidt er-
toe dat er geen evenwicht ontstaat. 
Het verschil is goed te zien aan de 
hand van aangelegde poelen in 
Laarbeek en de aangelegde poelen 
op het landgoed waar verschillende 
soorten planten zijn toegevoegd 
om een balans te creëren. Dit heeft 
geleid tot mooie poelen met helder 
water en allerlei amfibieën.

Wat kunnen zowel burgers als boe-
ren doen om meer natuur te creë-
ren. Bijv. het aanleggen van broed-
kasten, akkerranden, het vlechten 
van heggen zodat vogels kunnen 
nestelen en het creëren van natuur-
lijke afscheidingen door bijvoor-
beeld het hergebruik van beton-
puin. 

Bovengenoemde onderwerpen zijn 
maar een paar van de onderwerpen 
die zijn besproken. Het heeft inzicht 
gegeven, die we in Laarbeek kun-
nen gebruiken, om een nog mooi-
ere leefomgeving te maken. ABL 
dankt het IVN voor deze leerzame 
ervaring en zal deze kennis en erva-
ring zeker gebruiken.

Namens ABL, Guillaume Doudart 
de la Grée, Ron Verschuren, Jordy 
Brouwers en Monika Slaets.

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 9.00 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 9.00 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

HET IS WEER TIJD 
VOOR HORREN!
VOOR ELKE DEUR 

OF RAAM 
EEN HOR, 

OP MAAT EN
 IN ELKE KLEUR.

Vergroot uw woongenot met

maatwerk 
dakkapellen

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

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

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

STAPELBLOKKEN WILDVERBAND

STRAKKE BESTRATING TROMMELSTENEN

2e Pinksterdag open
van 10.00 tot 17.00 uur

VERKRIJGBAAR IN 7 KLEUREN 
EN 5 AFMETINGEN

CREËER NU OOK IN NO-TIME BORDERS OF 
HOOGTEVERSCHILLEN IN UW TUIN

6 CM DIK EN IN 4 KLEUREN TE LEVEREN

10 AFMETINGEN EN 15 KLEUREN

DE VLONDER 110, BOEKEL, TEL. 06 - 203 80 151 

THUISBRENGSERVICE
INFORMEER NAAR DE 

MOGELIJKHEDEN

AANLEG ADVIES

VANAF € 11.60 M2

VANAF€ 1.95 P/STUK

VANAF € 9.95 M2

NU 
€ 15.50 M2

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN 
OFFERTE AAN

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD MET 
ONZE SPECIALISTISCHE KENNIS

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD
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Jan van de Nieuwenhof uit Beek 
en Donk is op dit moment in 
Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) 
om als vrijwilliger te helpen bij 
het ‘Out of Area Kidsfestival’. 
Met dit festival probeert 
de stichting ‘Out of Area’ 
uit Nuenen het leven van 
50.000 kinderen (verdeeld 
over 5 dagen) kleur te geven. 
Er vinden 38 verschillende 
workshops plaats. 

De aanloop naar het 
Kidsfestival is dit jaar anders 
verlopen dan andere jaren. Nu 
zijn we eerst de hulpgoederen 
gaan afgeven die we bij 
ons hadden op de plaatsen 
van bestemming. Vanuit 
onze huisvesting in Konjic 
zijn we naar Tuzla gereden 
om bij de overkoepelende 
Stichting Snaga Zene voor 
de drie vluchtelingenkampen 
hulpgoederen af te geven. Zij 

zorgen voor de verdeling van 
de materialen. In Tuzla zijn 
we bij een familie op bezoek 
geweest waar we hartelijk 
werden ontvangen met eigen 
gestookte slivovitsj. Het 
naastgelegen huis van hun 
zoon was compleet verwoest. 
Ze waren enorm blij met 
de aandacht die ze van ons 
kregen. De aandacht om over 
het trauma te kunnen praten 
vinden ze fijn. 
Daarna zijn we zelf naar een 
vluchtelingenkamp gereden 
in Dubrave, een voormalig 
Amerikaanse militaire basis, 
de mensen wonen nu in 
de oude barakken met veel 
personen in een veel te kleine 
ruimte. Op dit opvangcentrum 
hebben we twee wasmachines 
en persoonlijk gesponsorde 
hygiënematerialen afgegeven. 
Via deze opvang zijn we naar 
het hart van het rampgebied 

gereden via Doboj en 
Maglaj naar Zenica. Daar 
kom je onmenselijke 
dingen tegen, zoals 
weggespoelde huizen, 
modder, huisraad, 
omgevallen bomen 
en een weggespoeld 
kerkhof wat water 
kan veroorzaken, 
onbegrijpelijk.

Nu zijn we bezig met de 
voorbereidingen voor 
het Kidsfestival, een 
kindervakantieweek 
met dagelijks 10.000 
kinderen. Deze 
kinderen worden door 
heel Bosnië met bussen 
opgehaald om naar het 
festival terrein in Zetra 
(Sarajevo) te komen 
om daar met hun 
leeftijdsgenoten een 
dag te beleven die ze 
nog lang zal bij blijven. 
Met 130 Nederlandse 
vrijwilligers gaan we 

ook dit jaar weer ons uiterste 
best hiervoor doen. Ikzelf 
zorg in deze weken voor de 
facilitaire ondersteuning die bij 
een groot project nodig is. 

Elke dag komen er 200 bussen 
aangereden om de kinderen 
af te zetten bij het voormalig 
Olympisch stadion waar in 1984 
de Olympische Winterspelen 
zijn gehouden.Met de opbouw 
van tenten en spellen van 
alle 18 buitenworkshops zijn 
we dinsdag begonnen. We 
hebben drie dagen om het hele 
terrein om te bouwen naar een 
kindervakantiedorp.

Het vermaken van deze 
kinderen is om de opbouw 
van Bosnië te bevorderen, te 
beginnen bij de kinderen, om 
ze weer samen te brengen 
en ze een toekomst te geven 
zonder het trauma van een 
oorlog. 

Groeten uit Bosnië.
Jan van de Nieuwenhof  

Luchtpost

Bosnie

Algemene Ledenvergadering 
‘Tot uw Dienst’ 

Picknick Zonnebloem afdeling 
Beek en Donk

De Boemerang houdt kleding/
speelgoedbeurs

Lieshout - De Coöperatieve 
Vereniging ‘Tot uw Dienst’ houdt  
haar algemene ledenvergade-
ring op donderdag 12 juni in het 
Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout.

De middag begint om 13.30 uur 
met koffie. Om 14.00 uur start de 
vergadering met  de onderwer-
pen notulen, jaarverslag, financi-
eel verslag en bestuursverkiezing. 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn 
de heren Willem Damen en Jan 
Termeer. Kandidaat voor het be-
stuurslidmaatschap Mevrouw Lidy 
van der  Vegt-de Vries en de heer 
Monty Trapman.

Na de pauze zal Mevrouw Hennie van 
der Schooten  een presentatie geven 
over Familie Zorg Nieuwe vorm van 
zorg. Elkaar helpen. Samenwerken 
en Professionele hulp achter de hand 
is de basis gedachte van de coö-
peratie. Vanaf 16.30 tot 17.30 uur 
wordt een receptie aangeboden 
aan de scheidende bestuursleden.   
Iedereen krijgt de gelegenheid van 
hen als bestuurslid afscheid te ne-
men. Mensen die graag kennis ma-
ken met ‘Tot uw Dienst’ zijn welkom 
in de Algemene Ledenvergadering. 
Wilt u alleen gebruik maken van de 
receptie dan bent u eveneens wel-
kom. Aanmelding graag vooraf via 
info@cooperatietotuwdienst.nl  of via 
tel: 06-30640121.

Beek en Donk - De Zonnebloem afde-
ling Beek en Donk houdt in het ka-
der van juni watermaand op 24 juni 
een picknick in het Theehuis bij de 
Muziektuin. Deze picknick is bedoeld 
voor alle thuiswonende zieken, men-
sen met een fysieke beperking, eenza-
men en allen die behoefte hebben aan 
wat gezelligheid en in Beek en Donk 
wonen. 

Hoort u tot deze doelgroep, dan bent 
u van harte welkom . De picknick 
duurt van 11.00 tot 14.00 uur. U moet 
zich vooraf aanmelden, want vol is vol. 
Er kan gezellig met elkaar bijgepraat 
worden onder het genot van een lek-
kere kop soep, een pasteitje, broodjes 
en koffie of thee. Bij goed weer buiten 

nog een ijsje toe. Dit alles voor de prijs 
van €10,00. Dit is mogelijk dankzij de 
goede opbrengst van de collecte en 
de subsidie voor de deelname aan juni 
watermaand. Wie deel wil nemen aan 
deze picknick kan zich voor 20 juni 
opgeven bij Mw. Toos van der Linden, 
tel. 0492-462974. Daar de parkeer-
plaats niet zo groot is willen zij aan 
u vragen: hebt u een taxipasje, maak 
daar dan gebruik van. Om 14.00 uur 
sluiting van de picknick .

Tip: De zonnebloemafdeling heeft ca-
deaubonnen laten maken, deze zijn bij 
alle bestuursleden te bestellen en kun-
nen gebruikt worden bij de activiteiten 
van de afdeling Beek en Donk.  Een 
leuk presentje om cadeau te geven. 

Beek en Donk – Iedereen die dit jaar 
graag kleding en speelgoed op wil rui-
men heeft nu de kans! Woensdagavond 
8 oktober houdt Tienerwerk De 
Boemerang in Beek en Donk een grote 
kleding/speelgoedbeurs. 

Van 19.30 uur tot 21.30 uur is ieder-
een van harte welkom in het ontmoe-
tingscentrum aan de Otterweg. Er is de 
mogelijkheid om een tafel te huren op 
deze beurs voor slechts €5,00. Wilt u 
een tafel reserveren? Dat kan door te 
mailen naar info@boemerangbeek-
endonk.nl.

De entree bedraagt €1,00 en de op-
brengst komt volledig ten goede aan 
de tieners van 10 t/m 15 jaar bij De 
Boemerang in Beek en Donk. Iedereen 
is welkom om te komen kijken en te ko-
pen. Voor ieder wat wils. Van dames-, 
heren- en kinderkleding tot boeken, 
fietsjes, knuffels, playstation en babys-
pullen!

Voor meer informatie over deze beurs 
kunt u contact opnemen met E. van 
Bokhoven via tel. 06-23062617

Advertorial

Sateb Systems als u geen ongewenste gasten wilt
Helaas blijkt uit cijfers dat het aan-
tal inbraken de laatste jaren is geste-
gen. Iedere minuut ‘bezoekt’ ergens in 
Nederland een inbreker een woning. 
Wist u dat een gemiddelde inbraak 30 
seconden duurt?

De meeste inbraken (90%) worden ge-
pleegd door ‘gelegenheidsinbrekers’. Een 
gelegenheidsinbreker werkt met klein 
materiaal en gaat niet georganiseerd te 
werk, maar wordt actief als hij een pand 
ziet waar vermoedelijk wat te halen is en 
waar hij snel zijn slag kan slaan. Een in-
breker schat eerst zijn kansen in, waarbij 
de volgende 3 dingen hem afschrikken: 
Licht, Lawaai en Lang werk.

Sateb Systems is gespecialiseerd in 
alarm- en camerabeveiliging voor zowel 
particulieren als bedrijven. Met reeds 15 
jaar ervaring kunnen zij voor elke situ-
atie een passende oplossing aanbieden. 

Volgens een vast stappenplan bekijkt 
Sateb Systems samen met de klant naar 
de wensen en mogelijkheden om huis of 
bedrijf optimaal te beveiligen. Er wordt 
hierbij gekeken naar het totaalplaatje, 
waarbij ook het hang- en sluitwerk on-
der de loep wordt genomen en daarover 
krijgt u advies. Sateb constateert in de 
praktijk regelmatig bij klanten dat dit niet 
op orde is. De basis begint namelijk bij 
de bouwkundige beveiliging en het uit-
zoeken van de zwakke plekken hierin. 
Daarna bekijkt Sateb de mogelijkheden 
van elektronische beveiliging.

Hiervoor zijn allerlei toepassingen voor 
handen, zoals schrikverlichting in combi-
natie met buitendetectie en alarm. Dit kan 
o.a. door een draadloos alarmsysteem 
(zonder hak- en breekwerk) en bedraad 
alarmsysteem. Hierdoor is de kans dat de 
indringer wordt opgemerkt groter en er 
schade aan uw pand wordt toegebracht 

kleiner. Het is ook mogelijk om uw pand 
te voorzien van bewakingscamera’s. Bij 
verkeerde plaatsing of dermate slechte 
kwaliteit schieten camerabeelden vaak 
te kort. Sateb werkt uitsluitend met HD-
kwaliteit en kunnen door middel van een 
proefopstelling laten zien wat de klant 
kan verwachten.

Het is zelfs mogelijk om door middel van 
een simpele app de beelden van uw pand 
via uw telefoon of Ipad overal ter wereld 
te bekijken, om te zien of alles in orde is, 
of om bij een alarmmelding de beelden 
te verifiëren. Er bestaat natuurlijk ook de 
mogelijkheid om het meekijken ‘uit han-
den’ te geven aan de meldkamer via ‘Live 
view’ bij alarmmelding.

Sateb Systems geeft u een betrouwbaar 
en eerlijk advies op maat.

www.sateb-systems.nl         Laag Strijp 20, Aarle Rixtel         06-47061082

gereden via Doboj en 
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Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098
Dorpsstraat 13, Lieshout      T. 0499-422976
Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098

WK-mik
Op basis van tarwe, met o.a.  gebroken soja, 

zonnebloempitten & desem.

Oranje-flappen
Gevuld met verse appel

2 stuks voor €1,49

Geldig van 6 juni t/m 12 

Watermeloen per kilo € 0.99
Ananas Delmonte per stuk € 1.99

Gratis schoongemaakt
Bospeen Holland per bos € 0.99

Trostomaten per kilo € 0.99
Volop heerlijke aardbeien

Elsanta - Sonata - Lambada 
Hollandse tuinbonen-peulen-doperwten-Opperdoezen

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

WK-mikWK-mikWK-mikWK-mik

Dinsdag 10 juni t/m zaterdag 14 juni

Samen bouwen in Beek en Donk
Laarbeek - Deze week is het bouwbord 
geplaatst voor een nieuw initiatief van 
Vastgoedregisseur uit Beek en Donk. 
Zij willen mensen helpen aan een ro-
yale woning voor een scherpe prijs 
vanaf € 169.000,- vrij op naam. 

Aan het Merensteinplein in de Beekse 
Akkers is daarvoor ruimte beschikbaar. 
Bijzonder is dat de toekomstige bewo-
ners samen aan de slag gaan om hun 
eigen woning helemaal naar wens te 
realiseren. Samen met Paul Verhoeven 
doorlopen zij het gehele ontwikkel- en 
bouwproces en dat zorgt voor veel be-
trokkenheid, zeggenschap én voordeel! 
Bijkomend voordeel is dat je je toekom-
stige buren al kent voordat je er woont. 
 
De architect gaat samen met de toe-
komstige bewoners in gesprek om de 
indeling van de woningen geheel naar 
wens te maken. De bewoners zijn daar-
in volledig vrij, zodat ze straks optimaal 
kunnen genieten van hun (t)huis. 

Meer informatie? Kom naar de in-
formatieavond op 11 juni om 19.30 
uur in het Ontmoetingscentrum Beek 
en Donk! Nu al vragen? Bel met Paul 
Verhoeven van Vastgoedregisseur 
op 06-51834563 of mail naar 
paul@vastgoedregisseur.nl. 

Komt dit project iets te vroeg voor je 
of wil je graag op een andere locatie 
zelf bouwen? Kom dan toch naar de 
informatieavond en informeer naar 
de mogelijkheden. Wie weet kan 
Vastgoedregisseur je op een andere tijd 
en/of locatie aan je droomwoning hel-
pen!

Advertorial

Initiatiefnemer Paul Verhoeven van Vastgoedregisseur voor het bouwbord

Vendeliers Sint Servatius Gilde 
Lieshout wederom de sterkste

Lieshout - Het Sint Antonius Abt 
Lierop hield zondag 1 juni de Gilde 
dag van kring Peelland. Het Sint 
Servatius Gilde uit Lieshout nam 
deel aan dit jaarlijks terugkerende 
evenement. De dag begon met een 
heilige mis voor de koningen, ko-
ninginnen en hoofdlieden van de 23 
gilden die aangesloten zijn bij kring 
Peelland.

Na de mis was het tijd voor de kof-
fietafel, met aansluitend het drinken 
van de erewijn. Om 13.30 uur ver-
trokken de 23 gildes, onder een stra-
lende zon, voor een optocht door het 
dorp. Bij terugkomst was er, zoals 
altijd, de massale opmars, waarna 
er door 100 vendeliers werd geven-
deld. Na het vendelen volgde het 
slangendefilé, waarmee het officiële 
gedeelte ten einde was. Nu was de 
tijd aan gebroken voor de wedstrij-
den van de verschillende onderdelen, 

zoals bazuinblazen, trommen, schie-
ten en vendelen. Voor het gilde van 
Lieshout is het vendelen het onder-
deel waar ze heer en meester in zijn.

Voor de jeugd tot 12 jaar wist Stijn 
van Vegchel een 3e prijs te behalen. 
Stef van Vijfeijken greep net naast 
het zilver, jammer, volgende keer 
beter. Willem van Pelt haalde in de 
klasse A een 3e prijs. Hugo Donkers 
wist in de zelfde klasse een 2e prijs 
in de wacht te slepen. Frank van de 
Kam wist in de klasse B de 2e prijs 
te bemachtigen. Met de vendeliers 
Willem van Pelt, Hugo Donkers, Jan 
van de Laar, Frank van de Kam, en 
tamboers Frans Manders en Dirk van 
de Laar behaalde de groep de eerste 
prijs. Commandant Cor van Vegchel 
was zeer trots op de vendeliers die 
het stokje van de oude garde hadden 
over genomen.

vlnr knielend: Frank van 
de Kam en Jan van de 
Laar. Staand: Willem van 
Pelt en Hugo Donkers

Administratie met cijfers en advies 
Beek en Donk – Margo van de Rijt 
van vastgoed beheer,  administra-
tiekantoor en telefoon secretariaat-
service Case Support, Raagtenstraat 
21 in Beek en Donk, is onlangs een 
samenwerkingsverband aangegaan 
met CijferAdvies.  

De naam CijferAdvies zegt het al, bij 
cijfers hoort advies, dat wordt steeds 
belangrijker. De aangesloten admi-
nistratiekantoren werken allemaal 
onafhankelijk van elkaar, maar ko-
men regelmatig bijeen voor het delen 

van kennis, kunde en ervaringen om 
zo ondernemers optimaal te kunnen 
ondersteunen.  Zij vinden het niet al-
leen belangrijk administratie goed te 
verwerken. Persoonlijke aandacht en 
adviezen zijn de additionele pijlers 
onder het concept, waarmee zij on-
dernemers terzijde willen staan.

CijferAdvies werkt naar eigen zeggen 
met ‘vaste voordelige tarieven’ die 
ook aantrekkelijk zijn voor zzp’ers. 
Meer informatie vind je op de website 
www.cijferadvies.nl.

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492- 593 440        beekendonk@cijferadvies.nl

Een momentje voor uzelf?
U kunt ervoor kiezen uw administratie
door ons te laten verzorgen!
www.cijferadvies.nl

-  Boekhouding
-  Belastingaangifte
-  Jaarrekening

-  Ledenadministratie
-  Incasso van ledengelden
-  Debiteurenbeheer

Kleine reünie voor Mariahoutse Hanny Kuijpers

Kom dansen in de Waterpoort

Mariahout – De klas waar de 
Mariahoutse Hanny Kuijpers in 
heeft gezeten houdt een reünie op 
28 juni. Hanny woont in Canada en 
gaat op deze datum weer terug naar 
Canada. Haar zus wil nu een kleine 
reünie houden op vrijdag 13 juni.

Hanny is van het geboortejaar 1959 
en in die tijd zaten er 2 klassen bij el-
kaar. Deze kleine reünie is voor klas-
genoten die dat willen. De reünie 
vindt plaats in het buurthuis aan de 
Bernadettestraat 49 in Mariahout.  
Voor een hapje wordt gezorgd, de 

drank is voor eigen rekening. Voor 
meer informatie kun je terecht bij 
Truus Kuijten, 
tkuijtenhandlijnkunde@onsbrabantnet.nl of 
tel. 06-22182639 / 0499-422036.

Laarbeek - Na het succes van de eer-
dere dansmiddagen staat de volgen-
de al weer voor de deur. Op dinsdag 
17 juni aanstaande zal in de ontmoe-
tingsruimte van de Waterpoort weer 
een dansmiddag worden gehouden. 

Onder leiding van de ervaren Disk 
Jockey Antoon van Bussel zullen 
er verschillende gezelschapsdan-
sen voorbij gaan komen. Te denken 
valt aan de Wals, Sirtaki, Cumbia, 
Tango tot aan een Swing. Iedereen 
is welkom en u heeft geen partner 
nodig. De middagen zijn goed voor 

lijf en leden en houden je jong! De 
dansmiddag vindt plaats op 17 
juni van 14.00 tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie kun je terecht bij 
ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 
06-45203227. Zegt het voort, op 
naar de Waterpoort!

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Gel-nagellak op hand en/of  voet 
% (Gelegenheids-) visagie
% Kosmetische hand- en voetverzorging
% Wimper extensions        
% Harsen/epileren/verven
% Basis en luxe gezichtsbehandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl

Advertorial

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s
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Natuurlijk Laarbeek

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

Vier op een rij!
Vorige week werden we bij De 
MooiLaarbeekKrant getipt dat er op 
Landgoed D’n Heikant aan de As-
donkseweg jonge uiltjes zaten die op 
het punt van uitvliegen stonden. Ik 

ben daar op een avond samen met 
mijn collega fotograaf Marcel gaan kij-
ken en we werden gastvrij ontvangen 
door de eigenaren van D’n Heikant 
Jos en Rita.
Ze keken even raar op toen we ons 
allebei voorstelden als Marcel van de 
Kerkhof fotograaf voor De MooiLaar-
beekKrant, het blijft verwarrend!

De jonge steenuiltjes zaten op en rond 

de nestkast en moeder uil zat ze vanaf 
een afstandje op een mooi nostalgisch 
schuurtje in de gaten te houden. Jos 
en Rita vertelden dat ze, sinds de nest-
kast opgehangen was, jaarlijks jonge 
steenuiltjes hadden die als ze uitvlo-
gen, in het begin rond en soms zelfs 
op het terras, tussen de mensen za-
ten. Dus niet alleen zelf, maar ook de 
bezoekers kunnen dan genieten van 
deze schattige uiltjes.

Toen we na het fotograferen nog even 
nagenoten van een drankje op het 
terras zagen we naast de rondschar-
relende kippen met kuikentjes nog de 
groene specht en de grote bonte spe-
cht die met zijn jongen aan de kersen 
zat.

Het is op zo’n uniek plekje weer volop 
genieten van onze geweldige Mooie 
Laarbeekse natuur! 

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Landgoed d’n Heikant 

Wandelen met de gidsen van IVN Laarbeek
Laarbeek - Na het geweldige succes 
van het kikkerconcert op 1 juni staan 
er op 2e Pinksterdag opnieuw IVN-
gidsen klaar om een heel ander gebied 
in het zo boeiende Laarbeek te laten 
zien. Op deze dag, 9 juni, zal vanaf het 
startpunt van de wandeling bij het ten-
nispark tussen Lieshout en Mariahout, 
‘de Moorselen’ en/of ‘het Keelgras’ 
worden bezocht.

Voor de landbouw was het gebied de 
Moorselen niet geschikt. Daardoor is 
het ontsnapt aan ontginning en is het 
in eigendom van de gemeente geble-
ven. Het streven is nu om dit gebied 
zich te laten ontwikkelen tot blauw-
grasland. De blauwachtige kleur van 

de verschillende zeggesoorten die hier 
voor komen, zijn er de oorzaak van, 
dat dit soort voedselarme graslanden 
blauwgraslanden worden genoemd. 
In het gebied komen wel zo’n 200 bo-
men, struiken, zeggesoorten, grassen, 
russen, biezen en planten voor. Verder 
is er ’n unieke bevolking van vogels, 
waaronder de watersnip, en in sommi-
ge jaren broedt ook het porseleinhoen 
hier. Verder zijn er bijvoorbeeld ook de 
rietgors, de bosrietzanger en de kleine 
karekiet. In de omgeving zitten weide-
vogels als de kievit.

Waarschijnlijk zal ook het gebied het 
Keelgras worden bezocht. Vroeger was 
het een moerassig gebied, maar daar is 

niet zo veel meer van over. Het groot-
ste stuk is in de jaren ’60  door de in 
die tijd nog onafhankelijke gemeen-
ten Aarle-Rixtel, Lieshout en Beek en 
Donk gebruikt als vuilnisstortplaats. 
De vuilnisstortplaats is al meer dan 30 
jaar niet meer in gebruik. De stortplaats 
werd bedekt met een dikke laag zand, 
die afkomstig was uit de toenmalig 
uitgegraven visvijver van Lieshout. De 
vuilnisbelt werd aangeplant met in-
heemse loofboomsoorten. Het werd 
een natuurbos en geen productiebos. 
Voornamelijk staan er de populier, es, 
meidoorn, vlier, wilg en Spaanse aak 
. De grond is kalkrijk, daarom komen 
veel huisjesslakken voor. Vaak kun je 
in het Keelgras de lijstersmidsen zien. 

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

Onder leiding van de IVN-gidsen is er 
op de 2e Pinksterdag de gelegenheid 
om een boeiende wandeling mee te 
maken, die vanaf 10.00 uur tot onge-
veer 12.00 uur duurt.

Annet van
Gils-Kuys

MijnTestamentadvies.nl

“Maar ik hoef toch geen testa-
ment meer te maken, alles is nu 
toch al automatisch via de wet 
geregeld?”, wordt mij regelmatig 
gevraagd.
“Nou dat valt eigenlijk toch wel 
tegen” menen de meeste mensen 
wanneer ik ze uitleg hoe dat nu 
precies zit. 
Het klopt dat wanneer u overlijdt 
en een echtgenoot en tenminste 1 
kind achterlaat, dat dan  automa-
tisch de wettelijke verdeling geldt 
die lijkt op het langstlevende tes-
tament. Hoe zit dat ook alweer? 
Bij de wettelijke verdeling komt 
na een overlijden van een van de 
echtgenoten het hele vermogen 
in eigendom bij de langstlevende 
die daarmee in principe kan doen 
en laten wat hij of zij wil. De kin-
deren krijgen hun erfdelen nog 
niet, maar een vordering, die pas 
opeisbaar is na het overlijden van 
de langstlevende.   
Maar bij die wettelijke verdeling, 
die dus geldt zonder testament, 
is niet de anti schoonzoon- of 
schoondochter clausule (de uit-
sluitingsclausule) opgenomen, die 
voorkomt dat wat uw kind van u 
erft, gedeeld moet worden met 
een ex partner. Dit is op zich al 
voldoende reden voor de meeste 
mensen om direct een testament 
te maken.
Maar er is nog meer. want stel 
dat u na het overlijden van uw 
echtgenoot wilt hertrouwen. Dan 
kunnen uw kinderen zich beroe-
pen op hun wilsrechten. Die wils-
rechten moeten het zogenaamde 
stiefouder gevaar voorkomen. 
Uw kinderen kunnen dan alvast 
goederen opeisen ter waarde van 
hun erfdeel om te voorkomen dat 
het hele vermogen naar een stief-
ouder vererft. U krijgt nog wel het 
vruchtgebruik van deze goederen.
En zeg nu zelf, die wettelijke ver-
deling moet toch een langstle-
vende regeling zijn? Maar u als 
langstlevende kunt zo door uw 
kinderen worden beperkt. Nóg 
een reden om een testament te 
maken, want dan kunt u die wils-
rechten namelijk helemaal uitslui-
ten. 
Met een testament kunt u uw 
vermogen ook beter beschermen 
tegen de AWBZ regeling. U kunt 
hierin namelijk opnemen dat de 
vorderingen die de kinderen krij-
gen op de langstlevende ouder, 
opeisbaar zijn wanneer deze in 
een verpleeg- of verzorgingste-
huis wordt opgenomen. 
Heeft u kleinkinderen? Dan kunt 
u die ook laten mee erven. Dat is 
natuurlijk wel zo leuk en het werkt 
ook nog eens erfbelasting bespa-
rend. Dat is mooi meegenomen!
Tot slot kan er altijd op de erfbe-
lasting worden bespaard door het 
maken van een testament. Daarin 
kunnen namelijk een aantal “fis-
cale instrumenten” worden opge-
nomen, die ervoor zorgen dat de 
erfbelasting zo laag mogelijk is. Ik 
reken het graag voor u uit! 

Administratie, Belastingen, 
Bedrijfsadvies, Loonadministratie

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

KUBUS Laarbeek.   maakt ondernemen leuk.

Uw administratiekantoor
dichtbij.

Het administratiekantoor 
met een vaste pakket-
prijs per jaar!

Johan DuijmelinckJohan Duijmelinck

Kubus LaarbeekKubus Laarbeek
HET ADRES VOOR DE 

VERZORGING VAN FEESTEN, 
EN EVENEMENTEN!PARTIJEN

FUSTEN BIER
VANAF € 34,95 20 LITER

50 LITER VANAF €69,95

Informeer naar de 

vele mogelijkheden

TAPINSTALLATIES

KOELKASTEN

TAFELS

STOELEN

GLASWERK

PERSONEEL

BIERPAVILJOEN

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

Drankenhandel Het Oude Vat 
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Gasterij Buitengewoon Smakelijk gevestigd in Lifestyle center Laarbeek 
 Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk | T. 0492 – 462521 

W. www.buitengewoonsmakelijk.nl   | I. info@buitengewoonsmakelijk.nl 
 

 

Ben je op zoek naar kleinschalige dagbesteding of wil je alleen in de 
vakantieperiode één of meerdere dagen een leuke dagopvang 

meemaken? 
Dan kun je bij Gasterij Buitengewoon Smakelijk  
vanaf 14 jaar van maandag t/m vrijdag tussen  

09:00 en 16:00 uur terecht. 
Onder begeleiding van onze nieuwe, enthousiaste en vooral 

deskundige begeleidsters Brechje en Yvonne beleef je een gezellige, 
zinvolle, creatieve en vooral leuke dag in het teken van onze 

lunchroom en terras, maar ook op sportief gebied! 
Voor informatie kun je terecht bij een van onze medewerkers via 

info@buitengewoonsmakelijk.nl 
 

Buurtvereniging de Bernadettebuurt 
houdt vlooienmarkt in Mariahout

De Roefeldag komt er weer aan

Mariahout – Buurtvereniging de 
Bernadettebuurt houdt voor de 
24e keer een vlooienmarkt op 1e 
Pinksterdag. Op vrijdag 6 en zaterdag 
7 juni gaan de buurtleden bruikbare 
spullen in Mariahout en omstreken 
ophalen tot 12.00 uur.

Deze spullen worden op zondag 8 juni 

van 9.30 tot 13.00 uur uitgesorteerd 
te koop aangeboden. Dit vindt plaats 
in het rustieke Openluchttheater van 
Mariahout. Deze gezellige markt, waar 
de kinderen kunnen spelen en de ou-
ders gebruik kunnen maken van het 
terras, wordt elk jaar druk bezocht. De 
entree bedraagt €1,50 p.p. (tot 12 jaar 
gratis).

Laarbeek - Nog een weekje en dan is 
het weer zover. De 18e Laarbeekse 
Roefeldag! Op zaterdag 14 juni 
wordt er weer geroefeld in Aarle-
Rixtel en Lieshout. In Beek en Donk 
en Mariahout is dat een week later, 
op 21 juni. Kinderen van groep 3 
t/m 8 gaan in groepjes van 4 met 
een begeleider kijken bij bedrijven, 
instellingen en verenigingen. 

Snuffelen in de grote mensenwereld, 
wat gebeurt daar allemaal? Altijd 
weer erg leuk voor de kinderen, 
maar ook de roefelplaatsen genieten 

van hun enthousiasme. Voor meer 
informatie en foto’s van de afge-
lopen jaren kun je kijken op www.
roefeldaglaarbeek.nl. Zij zijn ook te 
vinden op Facebook. Alle vrijwilligers 
van het roefelcomité zijn druk met de 
voorbereidingen, het inplannen van 
roefelplaatsen en de kinderen. Ze zijn 
bijna zover dat ze jullie als vrijwilliger 
kunnen voorzien van informatie.

Voor Aarle-Rixtel is het zo geregeld 
dat alle roefelplaatsen en de bege-
leiding van de roefelgroepjes hun in-
formatie thuis krijgen, een week voor 

het roefelen. Team Lieshout nodigt 
alle vrijwilligers uit voor een korte 
informatieavond. Deze is op dinsdag 
10 juni om 19.00 uur in Kindcentrum 
De Sprankel. Je krijgt ter plekke de 
nodige uitleg, aanwijzingen, papie-
ren en planning voor uw groepje 
mee naar huis, zodat je goed voorbe-
reidt de dag tegemoet kan zien. Hou 
het programma nog even geheim tot 
op de dag zelf, dan blijft het voor elk 
kind een verrassing! De informatie 
voor Beek en Donk en Mariahout 
volgt volgende week. 

De brandweer geeft uitleg tijdens de Roefeldag 2013. 

Nóg meer fietsen, nóg meer service. 
triafietsen.nl    Papenhoef 21    Lieshout    Tel. 0499-42 53 60

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

Uitdagende Baan!

Pluk zoekt Kok!

 PANNENKOEKENHUIS  A Koppelstraat 35, 5741 GA 
Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81 

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

uiten 

Zonnig terras,prachtig uitzicht!

Wij zijn
2e 

PINKSTERDAG

GEOPEND
vanaf 12.00u!

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij 
met spoed op zoek naar een Fulltime kok nivo 2

Je bent een gedreven persoon die zowel in ons pannenkoeken 
restaurant als ons cateringbedrijf een aanvulling kan gaan zijn. 
Je bent niet te benauwd om je handen uit de mouwen te steken.

Kun je omgaan met verantwoording en ben je een creatieve 
teamspeler, reageer dan met foto en CV. Leeftijd vanaf 
18 jaar, stuur je reactie naar info@dekoppelencatering.nl 
t.a.v. Harry van de Laar.

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

www.openluchttheater-mariahout.nl

Marlon Kicken
donderdag 12 juni 20:00 uur

Dialectenfestival Lieshout op 1e Pinksterdag
Lieshout - Op zondag 8 juni, 1e 
Pinksterdag – traditioneel de 2e 
zondag van juni in de even jaren 
– vindt in Lieshout het Brabantse 
dialectenfestival plaats. Dit is al 
weer de 11e editie.

Met het festival wil de Stichting het 
gebruik van het Brabants dialect 
stimuleren en tijdens het festival 
aan individuen, groepen, instel-
lingen de mogelijkheid bieden het 
Brabants Dialect te laten horen in 
liedjes, verhalen en gedichten. Het 
biedt ‘ oude’ en ‘nieuwe’ artiesten 
de mogelijkheid zich te laten horen.

Nadat op vrijdag gestart is met de 
middag voor de jeugd – wegens 
familieomstandigheden niet ge-
presenteerd door Marie-Christien, 
maar door Lya de Haas – en op 
zaterdag de Martien Coppens fo-
towedstrijd centraal staat – is op 
zondag alle aandacht voor zang, 
vertellen en schrijven. De harmonie 

kondigt het festival aan met een 
rondwandeling door het dorp en 
om 12.00 uur vindt op de kiosk de 
officiële opening van het festival 
plaats. Deze zal verricht worden 
door Mevrouw Ineke Strouken, 
directeur van het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur. 

Een paar trouwe deelnemers zijn 
niet aanwezig vanwege ziekte 
(bv. Gerard van Kol en Ut Reusels 
Muziekske) maar er blijft nog 
genoeg te genieten over met: 
Bagatelle, Johan Biemans, Gert 
van Boxtel, ‘n Bietje Brabants, De 
Bruurs, Trio Mari de Bijl, Cohda-
Krek, Mia Dekkers, Dè Vèlt 
Op, Ton Burgers, Lya de Haas 
en Hennie Korsten, Trio Henk 
Habraken, Jan van der Heijden, 
Ruud van der Heijden, Lambert 
van Hintum, Toon van Hoey, Will 
Jonkers, Gerard Korthout, Ans van 
Kessel, ‘t Kumt Vaneiges, Marie-
Christien, Marie van de Middelhaai, 
Annelieke Merx  Jeanne v.d. Rijt, 
Cor Swanenberg, Taaftere, Nel 
Timmermans-van Kollenburg, 
Toffel Vier, Toomenarrie van den 
Bosch orkest, D’n Valkenswirdse 
twilling, Wout van Venrooij, 
Roland Verstappen, Vleuts Volk, 
Waizenutmar, Mientje Wever en 
Tonny Wijnands
 
Er wordt op verschillende podia 
opgetreden vanaf 12.30 uur. Voor 
het exacte programma verwijst de 
organisatie u naar het programma-
boekje dat in de infostand te koop 
zal zijn.. Hierin staat ook informatie 
over alle artiesten, de schrijfwed-
strijd, de fotowedstrijd, enz.

Er zijn ook vertellers en schrijvers 
die voorlezen uit eigen Brabants 
werk. Er is een markt met kramen 
van De Heemkundekring Lieshout 
(hier is o.a. het nieuwe Lieshoutse-
Mariahoutse spreekwoordenboekje 
te koop: ‘Wor ’t bröske zit is veur’, 
van Erfgoed Brabant,  Haw ut 
Hellemonds, boekhandels met voor 
Brabant belangrijke boeken, maar 
ook een kraam met Brabantse ge-
rechten. En in het kader van Juni 
Watermaand is de placemat te 
koop met waterspreekwoorden en 
gezegden, geïllustreerd door Henk 
van Beek. Van 13.00 tot 14.00 uur 
worden de dialectpenningen uit-
gereikt die verbonden zijn aan de 
schrijfwedstrijd.

Archieffoto Dialectenfestival

Beleef Marlon Kicken met 
Openluchttheater Mariahout
Mariahout - Brabants, pijnlijk, per-
soonlijk, luchtig en relaxt. Zo laat een 
show van Marlon Kicken zich het best 
beschrijven. Op donderdag 12 juni om 
20.00 uur staat deze Aarlenaar in het 
Openluchttheater van Mariahout. 

In zijn eerste avondvullende program-
ma ‘Nee Gij!’ laat Marlon Kicken je 
meekijken en genieten van zijn wereld. 
Zijn eigen visie op de werkelijkheid 
is lastig maar tegelijkertijd ook heel 
simpel. Een show vol humor afgewis-
seld met sterke poëtische elementen. 
Marlon brengt veel tegenstrijdige 
sfeerelementen met gemak bij elkaar. 
Boven alles komt sterk naar voren dat 
je deze show eigenlijk op geen enkele 
manier in een hokje kunt plaatsen.
Marlon Kicken is geen onbekende in de 
comedywereld. Hij heeft verschillende 
prijzen gewonnen en in 2009 is hij be-
kroond met zowel de jury- als publieks-
prijs van de Culture Comedy Award, de 
prijs voor beste stand-up comedian van 
de Benelux.

Als stand-up comedian is hij sindsdien 
door het hele land te zien. Met zijn 
eerste avondvullende show ‘Nee Gij!’ 

ontving hij in verschillende theaters in 
Brabant louter lovende feedback. Een 
must-see voor iedere comedy fan. 

Voor kaarten en meer informatie ga je naar
www.openluchttheater-mariahout.nl. 
Openluchttheater Mariahout, beleef 
meer!

Marlon Kicken

Donderdag 12 juni staat Marlon 
Kicken in het Openluchttheater 
met zijn show ‘Nee Gij!’. De 
MooiLaarbeekKrant mag drie keer 
twee kaartjes verloten voor deze hu-
moristische, spectaculaire show. 

Geef antwoord op de volgende vraag 
om kans te maken op de kaartjes:
Waar is Marlon Kicken geboren?

Stuur je antwoord vóór maandag 
12.00 uur naar prijsvraag@mooilaar-
beek.nl en wie weet ben jij één van 
de gelukkige prijswinnaars! 

Win kaartjes voor Marlon Kicken! 
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MARATHONUITZENDING ROPARUN
 

Omroep Kontakt verzorgt het komende weekend een live 
marathon-uitzending over de Roparun (vanaf zaterdag 7 

juni 8.00 uur t/m maandag 9 juni 17.00 uur)
 

Onze verslaggever Gerard Brouwers reist met de lopers 
van het Runningteam Laarbeek mee en doet dag en nacht 
verslag. De Roparun gaat dit jaar in Hamburg van start. De 
lopers zullen op maandagmiddag in Rotterdam arriveren.

 
Via de radio blijft u helemaal, van uur tot uur op de hoogte.

 
Luistert U ook?

 

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

T-Shirts - Blouses - Vesten
Alles met lange mouwen

25% 
korting

Smalleweg 45b  -  Beek en Donk  -  0492 - 46 25 89

*met uitzondering van jasjes

Manifestatie leef je in, leef je uit!
Aarle-Rixtel – Platform Gehandicap-
tenbeleid Laarbeek houdt op zondag 5 
oktober een manifestatie voor mensen 
met en zonder beperking. Deze wordt 
gehouden in de Dreef in Aarle-Rixtel 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Tijdens deze middag worden er allerlei 
activiteiten gehouden om mensen met 
en zonder beperking samen te laten 
komen. Een onderdeel hiervan is de 
informatiemarkt. Organisaties wordt 
een kraam aangeboden op zondag 

5 oktober van 13.00-17.00 uur, om 
werkzaamheden en/of activiteiten te 
promoten. 

Indien u belangstelling heeft om deel te 
nemen aan de informatiemarkt kunt u 
dit uiterlijk voor 1 juli op onderstaande 
manieren aan de organisatie kenbaar 
maken. Telefonisch: Suzan de Koning, 
06-14745217, via e-mail: suzandeko-
ning1991@gmail.com. Ook voor meer 
informatie kunt u bij Suzan terecht. 

Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Louis Dijckmans
Verhuurde woningen lager belast!
Een verhuurde woning wordt in box 
3 aangegeven tegen de woz-waar-
de. Een uitzondering is er veelal voor 
de verhuurde woning met huurbe-
scherming. Hierop mag afhankelijk 
van de huur de WOZ- waarde wor-
den verminderd met een zogeheten 
leegwaarderatio.

Voorbeeld:
Stel dat de verhuurde woning een 
WOZ-waarde heeft van € 500.000 
en de jaarlijkse huuropbrengst € 
24.000 bedraagt. De huur bedraagt 
€ 24.000 / € 500.000 = 4,8% van de 
waarde van de woning. De bijbeho-
rende leegwaarderatio is in dit geval 
73%. In box 3 dient u 73% van € 
500.000 = € 365.000 aan te geven 
als de waarde van uw verhuurde 
woning. Het verschil hier tussen is € 
135.000. De belastingbesparing die 
dit oplevert is 1,2% (effectieve tarief 
van box 3) van € 135.000 = € 1.620.

Tip
De woz-waarde is van belang voor 
diverse belastingen. Controleer uw 
woz- beschikking en maak indien 
nodig tijdig bezwaar! U heeft hier-
voor slechts 6 weken. Wij kunnen u 
hierbij helpen.

Project voor basisschoolleerlingen: 
‘De dode hoek bij vrachtwagens’ 
Laarbeek - In Laarbeek wordt door 
Veilig Verkeer Nederland, met de as-
sistentie van veel vrijwilligers, voor de 
eerste keer een project ‘de dode hoek bij 
vrachtwagens’ gehouden op donderdag 
19 juni. In totaal nemen 360 kinderen 
uit de groepen 7 en/of 8 van het basis-
onderwijs hier aan deel.

In goed overleg met de Gemeente mag 
Veilig Verkeer Nederland de gastvrijheid 
genieten in de kantine van de gemeente-
werf aan de Stater in Lieshout. Dit is een 
redelijk centraal gelegen plaats, die ook 
voor kinderen op de fiets goed bereik-
baar is. Het programma per groep duurt 
ongeveer 1 uur. In dit uur krijgen de kin-
deren als eerste een film te zien over het 
onderwerp. Door een deskundige van 
VVN wordt aanvullende voorlichting ge-
geven. Na dit theoretisch deel stappen 
de kinderen weer op de fiets. Een klein 
stukje verder staan op een afgesloten ge-
deelte op de Stater vijf trekkers met op-
legger opgesteld. Hier krijgen de kinde-
ren de gelegenheid om met eigen ogen 
te zien waar bij een vrachtauto de dode 
hoek zit. Bij elke trekker is een chauffeur 
aanwezig, die dit praktijkgedeelte voor 
de kinderen verder inhoud zal geven. 
Door in de praktijk te laten zien waar 

alle dode hoeken zitten blijft het allemaal 
veel beter bij de kinderen hangen. Zorg 
dat jij de chauffeur ziet, dan ziet hij jou 
ook. Ga nooit langs een vrachtauto rij-
den maar blijf er ruim achter. Dat zijn een 
paar stelregels die geleerd worden.

Zonder de steun van velen is een pro-
ject van deze omvang natuurlijk kans-
loos. Vanaf het eerste moment is er 
steun en enthousiasme geweest van-
uit de Gemeente Laarbeek, Stichting 
Vierbinden,de scholen in het basisonder-
wijs, leerkrachten en begeleidende ou-
ders. Ook prijst VVN zich gelukkig met 
de medewerking van alle bedrijven en 
instellingen, die belangeloos chauffeur 
met voertuig hebben willen leveren. Het 
ging hierbij om de gemeente Laarbeek, 
brandweer Lieshout, Corsten BAM 
Vermeer Fourage, Teunissen Transport 
Auto Service en Boekweit transport BV.

In Gemert-Bakel wordt dit project al vele 
jaren door de lokale VVN georganiseerd. 
Zij komen hun kennis en ervaring delen 
in Laarbeek. In principe wil VVN dit pro-
ject jaarlijks laten plaats vinden voor de 
kinderen van groep 7. In overleg met de 
scholen is voor 2015 al de datum van 2 
juni hiervoor vastgelegd.

Forse uitbreiding vers vlees bij 
’t Verswarenhuys: eerlijk en heerlijk!

Advertorial

Beek en Donk - Eerlijk en heerlijk! Dat 
is in ieder geval wat er gezegd kan wor-
den van het vers vleesassortiment bij ’t 
Verswarenhuys in Beek en Donk. Vlees 
met een verhaal, dat zouden we ook 
kunnen zeggen. En het is zo: vlees met 
een duidelijk verhaal, u weet waar het 
vlees vandaan komt en u weet dus wat 
u eet. 

Varkensvlees 
Ons varkensvlees komt vanaf vandaag 
uit Nuenen! De Heydehoeve uit Nuenen 
staat garant voor een (h)eerlijk mals, 
smaakvol stukje varkensvlees. Een on-
afhankelijke jury heeft heeft het vlees 
van de Heydehoeve uitgeroepen tot het 
beste varkensvlees van Nederland!! Er 
wordt met aandacht en zorg voor dier, 
milieu en omgeving gewerkt. En dat 
proef je gewoonweg terug in de kwali-
teit van het vlees. Een absoluut toppro-
duct van een eerlijke leverancier op een 
steenworp afstand: Nuenen. 

’t Verswarenhuys heeft een prachtig 
assortiment geselecteerd; lekker vers 
verpakt in een makkelijke verpakking 
zodat u niet hoeft te wachten maar op 
uw gemak uw keuze kunt maken voor 
de maaltijd. Naast gehakt en verse worst 
gaat ’t Verswarenhuys u ook verwennen 
met: karbonade, filetlapjes, varkenshaas, 
schnitzels, speklappen, blinde vinken, 
slavinken, boerenvinken, saucijzen….te 
veel om op te noemen. Deze week ter 
kennismaking: 25% korting op het to-
tale assortiment!!!

Rundvlees 
En dan ons rundvlees ... Dat komt 
van de familie Geerets uit Castenray. 
Momenteel al leverancier van ’t 
Verswarenhuys maar ook dit assorti-
ment wordt flink uitgebreid. Stroj, de 
naam van dit malse, sappige vlees, is 
dankzij de unieke structuur minder vet 
dan andere rundvleessoorten. 4 gene-
raties lang worden de runderen door de 
familie Geerets al verwend: de dikbillen 
en stieren voelen zich comfortabel op 
een dikke laag stro en krijgen de ruimte! 
Dat proeft u terug in de kwaliteit van het 
vlees.

Ook ons rundvlees ligt lekker vers ver-
pakt voor u klaar. Een top-assortiment 
rundvlees hebben wij geselecteerd: 
biefstukjes, bieflapjes, runderlapjes, 
soepvlees, sucadelapjes, rundervinken, 
rundergehakt, rundersaucijzen, hachee-
vlees, runderreepjes…..ook ons rund-
vlees is eigenlijk te veel om op te noe-
men. Deze week ter kennismaking: 25% 
korting op het totale assortiment!!!

Kom gauw kennismaken met het var-
kensvlees van de Heydehoeve uit 
Nuenen en het rundvlees van de fa-
milie Geerets uit Castenray. In het ’t 
Verswarenhuys: eten van vandaag!

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

in- & verkoop - onderhoud personenauto's 
bedrijfswagens en campers tot 3500 kg

auto 
onderdelen
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Wilt u eens wat anders dan een frikandelletje uit het 
vet? Scoor tijdens het WK-voetbal met de hapjes van 
Keurslager Danny Megens!

Keurslager Danny Megens zorgt ervoor dat u tijdens het 
WK voetbal de wedstrijden kunt bekijken onder het genot 
van een lekker hapje. Zijn welbekende hapjespannen zijn 
ideaal voor deze gelegenheid! De pan is gevuld met mini-
saté, gehaktballetjes, spareribs, beenham, kipvleugeltjes 
en borrelboutjes. Dit wordt aangevuld met gratis sauzen. 
De pan wordt gratis thuisbezorgd. De stekker gaat in het 
stopcontact, vervolgens even warm maken, op tafel zetten 

en de eerste punten zijn gescoord! 

Ook wanneer de barbecue 
tevoorschijn komt, verwen-
nen Danny Megens en zijn 
team u graag met hun 

uitgebreide assortiment barbecue specialiteiten. De hap-
jespan en barbecue kunnen tevens worden uitgebreid met 
salades, stokbrood, sauzen, bestek, borden, etc.

Danny: “We luisteren graag naar speciale wensen van de 
klant, of het nu gaat om vegetarisch eten of het selecteren 
van allergievrije producten. We staan voor iedereen klaar, 
grote partijen, bedrijfsfeesten, verjaardagen, of gewoon 
een lekker hapje voor het gezin. Alles wordt op maat ge-
maakt en voor ieder budget. Ook wanneer klanten ons 
vragen voor het bezorgen van een heerlijk portie van onze 
welbekende spareribs, komen we graag bij hen langs!

Onze grillspecialiteiten worden dagelijks vers bereid en ge-
grilld in ovens die speciaal voor onze slagerij zijn ontwik-
keld, om een mooi, lekker en onderscheidend eindproduct 
te bereiken. Onze producten worden nooit vooraf gekookt, 
maar puur heel lang gegrilld op een lage temperatuur voor 
een lekker en heel sappig en gaar product. We gebruiken 
uitsluitend speciaal geselecteerd vlees van Nederlandse 
bodem met een beter leven keurmerk (1 ster).”

De grillproducten van Danny Megens zijn ook bekend ver 
buiten de regio, zo leveren zij aan horecagelegenheden in 
de provincie Zeeland en krijgen ze klanten in de winkel 
die vanuit België met de hele familie producten komen 
inslaan. Daarnaast worden de spareribs geleverd bij veel 
gerenommeerde grillrestaurants in de regio.

Danny: “Mocht u een keer in de buurt van onze winkel in 
Eindhoven zijn, kom gerust bij ons binnen en we laten u 
graag proeven van onze producten! Bent u geïnteresseerd 
in een van de producten, neem dan gerust contact op via 
onderstaande gegevens. We staan u graag te woord of 
komen bij u langs voor een vrijblijvende offerte.”

Scoor de lekkerste hapjes bij Keurslager Danny Megens

Van Balkom
Beek en Donk

Van Balkom
Beek en Donk

WK 
AANBIEDING

MAX 6 KRATTEN PER KLANT

Aanbieding geldig van maandag 9 juni tot en met zaterdag 28 juni.

Piet van Thielplein 30, Beek en Donk
Tel. 0492-468999      www.plus.nl

Aanbieding geldig van maandag 9 juni tot en met zaterdag 28 juni.Aanbieding geldig van maandag 9 juni tot en met zaterdag 28 juni.

11.48

799
KRAT 24 FLESJES

2e Laarbeekse Open Tuinenroute

Laarbeek – Na de succesvolle 
editie vorig jaar, wordt dit jaar 
een vervolg gegeven aan de 
Laarbeekse Open Tuinenroute. 
De organisatie heeft voor deze 
tweede editie in elke kern weer 
enthousiaste tuineigenaren ge-
vonden die bezoekers van harte 
welkom heten in hun paradijsje. 

Er is een gevarieerd aanbod aan 
tuinen te bezoeken, van kleine 
dorpstuin tot landelijke boerde-
rijtuin. Doordat de tuinen zowel 
in de dorpskernen als in het bui-
tengebied liggen, is er een mooie 
route ontstaan, die te combineren 
is met het bekijken van de bloem-
rijke akkerranden van de Stichting 
Laarbeeks Landschap. Daarnaast 
heeft Gezondheidsraceteam ‘The 

Shooters’ uit Beek en Donk een 
fietsroute gemaakt die langs alle 
tuinen voert, en een korte, rol-
stoelvriendelijke wandeling die 
start en eindigt bij zorgcentrum De 
Regt in Beek en Donk. 

De tuinen zijn 21 en 22 juni te 
bezoeken van 10.30 tot 16.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.laarbeeksetuinen.nl.

Eerste lustrum orkest ‘La Banda’

Aarle-Rixtel - Het orkest La Banda 
uit Aarle-Rixtel bestaat in 2014 vijf 
jaar. Reden temeer om dit te vieren. 
Dit muzikaal optreden vond vorige 
week zondag plaats op landgoed 
‘Slavante’ bij Maastricht. 

La Banda is een ‘senioren’ orkest en 
valt onder de paraplu van harmonie 

De Goede Hoop. Het bestaat uit 
mensen die op latere leeftijd een mu-
ziekinstrument hebben leren spelen. 
Mensen die enige ervaring hebben 
met een blaasinstrument en meer 
informatie willen, kunnen contact 
opnemen met het secretariaat. Tel. 
06-51774142.

Seniorenorkest La Banda

Rob Rassaerts nieuwe dirigent kamerkoor Cantique
Aarle-Rixtel - Kamerkoor Cantique 
is een gemengd koor uit Aarle-Rixtel 
en omgeving met een repertoire van 
barok tot romantiek. Het koor be-
staat sinds 1992 en stond onder de 
bezielende leiding van Jacqueline 
Wezenberg.

Enige tijd geleden plaatsten zij een op-
roep voor een nieuwe dirigent(e) om-
dat Jacqueline er na dit seizoen mee 

stopt. Gelukkig heeft dit geresulteerd 
in een meer dan voldoende aantal re-
acties van veelal kundige mensen uit 
deze regio, maar ook daarbuiten.

Naar aanleiding daarvan hebben ze 
drie kandidaten uitgenodigd om ken-
nis te komen maken en een proefre-
petitie te verzorgen, uiteindelijk heb-
ben zij in Rob Rassaerts de persoon 
gevonden waarvan zij denken dat die 

het best bij hen past en hen een nieu-
we toekomst kan bezorgen.

Rob is in Aarle-Rixtel goed bekend 
als organist van de O.L.Vrouwekerk 
en dirigent van gemengd koor de 
Klokkengieters. Het koor is erg blij dat 
ze met Rob verder kunnen. Ze zullen 
zich dit najaar weer graag laten horen 
en wensen Rob daarbij veel plezier en 
succes als hun nieuwe dirigent.

Nieuwe folder Tejaterprogramma seizoen 2014/2015
Lieshout - De werkgroep Ons 
Tejater is trots. De folder met het 
Tejaterprogramma voor het seizoen 
2014-2015 is klaar en wordt met deze 
MooiLaarbeekKrant bezorgd. Niet al-
leen is de werkgroep trots omdat de 
nieuwe folder er is, maar ook omdat er 
weer een goed programma klaar staat. 

Bekijk de folder en zie, dat er op gebied 
van muziek, cabaret en kindervoorstel-
ling weer een seizoen aan komt, waar-
in ieder kan genieten van een aantal 

heerlijke avonden in het Dorpshuis. 
Met de nieuwe stoelenwand in het ver-
nieuwde Dorpshuis is het natuurlijk ex-
tra fantastisch om te komen. Gun uzelf 
deze ontspanning. Alle informatie over 
de voorstellingen is te vinden in de fol-
der. Reserveren is aan te bevelen, dan 
bent u gegarandeerd van een plaats op 
een van de rode stoelen. Ook hierover 
is informatie te vinden in de folder. Kijk 
ook op de website www.vierbinden.nl/
onstejater

Een aantal voorstellingen zijn aan de 
werkgroep voorgesteld door mensen 
die een optreden gehoord of gezien 
hadden. Deze tips worden zeer ge-
waardeerd door de tejatercommissie. U 
hoeft er niet voor te bellen, een mailtje 
naar info@onstejater.nl volstaat. Ook 
voor op- of aanmerkingen kunt u een 
berichtje sturen. Ons Tejater wenst ie-
dereen een fantastisch theaterseizoen 
toe en ziet u graag tijdens (een van) de 
voorstellingen.

gelooft in mogelijkheden voor mensen 
met een (verstandelijke) beperking

Meer informatie: www.diomage.nl of 0492-362383

Diomage: Daar heb je wat aan!

Wonen

Dagbesteding

Ondersteuning in de thuissituatie

Informatie en advies
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Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Prijzen loterij Jaarmarkt nog beschikbaar 

Aarle-Rixtel - Op de Jaarmarkt op 
Hemelvaartsdag in Aarle-Rixtel, wer-
den loten verkocht voor het goede 
doel. Riny van de  Mortel zet zich 
namelijk in voor het Wond Expertise 
Centrum van het Elkerliek ziekenhuis. 

Niet alle prijswinnaars heb-
ben hun prijs opgehaald. Heb 

je een lot gekocht en ben je be-
nieuwd of je bij de prijswinnaars 
hoort? Mail dan het lotnum-
mer naar m.mortel4@chello.nl.  
Dan hoor je of je tot de gelukkige 
winnaars behoort en wanneer je 
de prijs kunt ophalen. Voorwaarde 
is natuurlijk wel dat je het lot kan 
laten zien. 

Een enthousiaste Riny van de Mortel verkocht 
loten op de Jaarmarkt . Er kunnen nog 
verschillende prijzen bij hem worden opgehaald.

OBS Het Klokhuis gaat naar de camping

Beek en Donk - OBS Het Klokhuis is 
3,4 en 5 juni op schoolkamp geweest 
in Boekel. Met prachtig zonnig weer 
gingen maar liefst 52 kinderen uit 
groep 8 onder begeleiding op de fiets 
naar het kampadres. Het thema van 
dit jaar was ‘Op de camping’.

Daar aangekomen gingen de kinde-
ren aan de slag met het opzetten van 
hun tenten. De middag werd gevuld 
met spelletjes zoals ‘ren je rot’  en lek-
ker voetballen. Na een heerlijke fish 
en chips maaltijd, al jaren gespon-
sord door Rob en Maril de Beer, ging 

iedereen op pad om te geocachen 
(met behulp van een gps-signaal op 
zoek naar de schat). De avond ein-
digde gezellig rond het kampvuur. 

In de ochtend werden de kinderen 
gewekt met een mini-disco en daarna 
een verzorgde workshop bootcamp 
en zumba.  De woensdagavond is 
de  bonte avond, kinderen en leiding 
verzorgden acts van hoog niveau die 
door de kritische jury werden beoor-
deeld. Als afsluiter was er een disco 
waarbij de voetjes van de vloer kwa-
men. 

Op donderdag startte de dag met een 
ontbijt, verzorgd door de geweldige 
keukenploeg, waarna alle kinderen 
hun tenten gingen opbreken en in-
pakken. Na samen alles netjes opge-
ruimd te hebben, heeft de groep het 
kamp terrein verlaten voor de laatste 
dagactiviteit, bowlen. Dan samen 
moe, vies en voldaan weer op de fiets 
terug naar Beek en Donk. Het was 
een geweldig kamp. De kinderen van 
OBS het Klokhuis willen Rob en Maril 
de Beer bedanken voor 5 jaar Fish en 
Chips, super bedankt, het was altijd 
lekker!

OBS Het Klokhuis op schoolreisje

 
grieks restaurant 

aphroditi 
 

Kapelstraat 3  Beek en Donk
Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl
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Met een schel geluid rond de klok 
van 15 minuten over tien begint 
de pauze voor leerling en leer-
kracht. Veelal zijn de jongens het 
eerste buiten, inclusief bal, om 
de 15 minuten maar zo effectief 
mogelijk in te vullen en zoveel 
mogelijk doelpunten te scoren a 
la van Persie, Ronaldo of Messi. 
De meiden daarentegen hebben 
iets meer tijd (nodig). Nadat in 
het leeggestroomde lokaal de 
evaluatie heeft plaatsgevonden 
van het eerste ochtenddeel gaan 
de dames het liefst in een kudde 
richting de toilettengroep voor 
een ‘moment voor zichzelf’ om 
vervolgens schuifelend de buit-
enlucht in te gaan. 
Enfi n, elke woensdag is het mijn 
beurt om de surveillance op de 
‘grote speelplaats’ voor mijn 
rekening te nemen. Overigens, 
grote speelplaats duidt op de 
speelplaats voor de leerlingen 
uit de groepen 5 tot en met 8. 
Nadat ook ik mijn opgespaarde 
behoefte heb gedaan en mijn 
fruithapje uit mijn tas heb gevist, 
wandel ik op mijn gemak rich-
ting de plek van observatie. Op 
de ‘kleine speelplaats’ (de oplet-
tende lezer snapt nu wat dit 
betekent) dirigeer ik nog wat 
oudere kinderen, die menen te 
moeten moederen over de jong-
ste jeugd, richting hun plek van 
bestemming, We passeren daar-
bij wild korfballende meiden uit 
de verschillende groepen die, met 
hun bananen en appels jongler-
end, de mooiste zesjes in de korf 
mikken. ‘Leuk dat het zo goed 
met elkaar samen gaat’, hoor ik 
mezelf nog denken, totdat die 
gedachte plots wordt verstoord 
door mijn trouwe makker die 
elke woensdag samen met mij 
de hele speelplaats inspecteert. 
Voorzien van zijn goed gevulde 
broodtrommel waar deze maal 
kaneel gepaneerde appelstukjes 
inzitten, wandelt deze bijzon-
dere jongeman uit groep 5 zij 
aan zij met me mee langs de ver-
scheidene speelplekken. Al bab-
belend over de perikelen in de 5e 
groep, de bezigheden tijdens de 
aankomende vrije middag en zijn 
hoofdbrekens over zijn lego en 
computer, ontwijken we links en 
rechts tikkende kinderen, jeugd 
die smacht naar een buutvrij mo-
ment of kakelende en chattende 
meiden hangend bij hét bankje, 
verleden jaar geschonken door 
de schoolverlaters.
Na wat ditjes, datjes, koetjes en 
kalfjes vuurt de in een oranje 

vest gestoken jongeman een 
oprechte vraag op mij af:  ‘En wat 
ga jij vanmiddag doen?’ ‘Nou, 
vanalles en nog wat. Nakijken, 
lessen voorbereiden en werken 
voor het kamp van groep 8’, ant-
woord ik enigszins overrompeld 
door deze interesse. ‘Ok, dus 
je hebt dan geen vrij?’, vraagt 
hij oplettend door. ‘Inderdaad.’ 
‘Mmmm, je kunt ook met mij 
een keer komen spelen. Een quiz 
maken bijvoorbeeld. Ik heb er al 
een gemaakt. Dan kunnen we 
er samen eentje voor jouw leer-
lingen in groep 8 maken.’ Op dat 
moment gaat de bel. Tijd om de 
voetballers van het veld te halen, 
voordat ze een verlenging gaan 
beginnen. Met een brul geef ik 
‘einde wedstrijd’ aan en begint 
het geroffel van schoenen om 
het overtollige zand klevend aan 
de zool, niet mee naar binnen te 
nemen. Ook de groep 5-ers en 
6-ers worden uit het  touwrek 
getrommeld en er stuiven wat 
kleine belhamels links en rechts 
naar de deur, elkaar lachend pro-
berend te pakken te krijgen. Ook 
de biologen laten hun takken 
en plantjes vallen en de laatste 
insecten verdwijnen stiekem in 
een broekzak voor nader onder-
zoek straks thuis bij de boterham. 
Giechelend lopen de meiden 
gearmd weer naar binnen, na-
dat ze toch nog even een luchtje 
kwamen scheppen na hun uitge-
breide toiletbezoek. ‘Meester, tot 
volgende week, dan spreken we 
wat af, ok?’ Zwaaiend verdwijnt 
mijn trouwe makker in het deur-
gat met zijn trommeltje net leeg. 
De taalles ging beginnen, niet 
zijn hobby, wist ik nu.

Mees Joost 

Trouwe makker
COLUMNBuitenspeeldag in Lieshout

Geslaagde ‘ouderbedankavond’ op OBS Het Klokhuis

Teugelders klaar voor 2e editie JOZS 

Lieshout – Aan de Burg. Van de 
Heuvelstraat in Lieshout wordt op 
woensdag 11 juni een buitenspeeldag 
gehouden van 14.00 tot 17.00 uur 
voor de jeugd in de leeftijd van 0 tot 
12 jaar.

De straat staat boordevol leuke ac-
tiviteiten voor de jeugd. Zo is er een 

luchtkussen, verkeerstuin, Qi Gong 
voor kinderen, schminken, een rond-
ritje met de Bavaria brandweerauto, 
etc. De Qi Gong voor kinderen wordt 
gegeven om 14.30, 15.00, 15.30 en 
16.00 uur. 

Voor meer informatie kun je terecht bij 
teampuurgroen@gmail.com. 

Beek en Donk - De ouders van 
Openbare Basisschool het Klokhuis 
in Beek en Donk amuseerden zich af-
gelopen woensdag op een gezellige 
‘ouderbedankavond’. Onder het genot 
van een drankje, hapje en muziek heb-
ben de ouders en het team een ont-
spannen avond gehad.

Met de Foute Bingo vielen de ouders in 
de foute prijzen. Dit onder begeleiding 
van de dames Frika en Del, geassisteerd 

door de nicht van Roy Donders. Ook 
werden ouders op het podium in het 
zonnetje gezet terwijl ze een relaxte be-
handeling kregen. Voetenbadje, haar-
crème, nagellak,gezichtsmassage, etc.

De avond werd afgesloten met een 
prachtige solo door een moeder, on-
der begeleiding van een muzikale leer-
kracht. Kortom een hele leuke avond 
met hilarische momenten.

Beek en Donk - De Club van Honderd 
van de Teugelders van Ganzendonck 
houdt voor de 2e keer JOZS. Dit 
staat voor Jeugd Ontmoeting in 
ZomerSpelen. Op 1e pinksterdag 8 
juni staat het Heuvelplein vanaf 12.00 
uur bol van sport, spel, muziek en 
dans.

Harmonie O&U haalt op de basisscho-
len, ‘t Otterke, de Muldershof, Het 
Klokhuis en de Raagten de deelnemers 
uit de groepen 5, 6, 7 en 8 op. In een lan-
ge optocht gaat men naar het gemeen-
tehuis waar bij burgemeester Ubachs 
het vuur opgehaald wordt. Hierna ver-
trekt men naar het Heuvelplein waar 
het Ontmoetingsvuur ontstoken wordt 
en de dag begint.

Het onderdeel muziek en dans, waar-
voor de kinderen van tevoren oefenen, 
vindt plaats op een groot podium. Het 

sport en spel element staan in het te-
ken van de Winterspelen. De spel-
len bestaan o.a. uit skibroek hangen, 
sneeuwballen gooien, skiën en rode-
len. Er zijn waterelementen ingebouwd 
in de spelen zodat het evenement past 
in de juni Watermaand. Op zaterdag-
avond 7 en zondagavond 8 juni wordt 
het podium gebruikt voor Laarbeek 
live. Op zaterdag begint de avond met 
Kristel Vereijken en Jan Vlemmings, 
gevolgd door Bag on Wheels en Rob 
en Roy’s closingshow. Zondagavond 
wordt ingevuld door de foute vinyl-
show-XXL open air.

Dit evenement wordt mede moge-
lijk gemaakt door het Oranjefonds, 
Rabobank, gemeente Laarbeek en 
Rotary Gemert - Beek en Donk - 
Lieshout. Op www.teugelders.nl is 
meer informatie te vinden. Toegang is 
het hele weekend gratis.

Foto van een eerdere editie, 
waarbij de ontmoetingsvlam wordt 
ontstoken bij het gemeentehuis.

nuenen@smarttkids.nl
www.smarttkids.nl     06-18175750

Professionele opvang 
in een thuisomgeving

Gastouderbureau

Spreekuur voor 
orthopedische orthese hulpmiddelen 

zoals braces en bandages.

 

Iedere even week op maandag 
van 08.30 tot 10.30 uur op afspraak.

Bel voor een afspraak:

088 - 245 2000
klantenservice@livit.nl
www.livit.nl

Adres: Fysiotherapie en training Kemps en Rijf
Molenstraat 9A, 5735 BJ Aarle-Rixtel

Concert accordeonkwintet ‘ARTE’ in Kouwenbergs kerkje
Aarle-Rixtel - Zondag 8 juni geeft 
accordeonkwintet Arte in het 
Kouwenbergs kerkje in Aarle-
Rixtel een concert. ARTE bestaat 
uit Rina De Bra, Riet Smulders, 
Diana Meulendijks, Paul De Bra en 
Wilco van Laarhoven (afkomstig uit 
Eindhoven en Aarle-Rixtel).

Het accordeon is misschien wel het 
meest veelzijdige instrument wat er 
bestaat. En dat wil ARTE laten horen. 
De vijf accordeonisten van ARTE heb-
ben het instrument in hun hart geslo-
ten en willen hun passie uitdragen in 

kleine concerten met muziek die het 
accordeon het beste doet klinken. Met 
hun instrumenten ademt ARTE lucht 
en zet deze om in kleurige muzikale 
klanken: hoe fantastisch klinkt Bach, 
hoe vertrouwd Malando en hoe ge-
passioneerd Piazzolla.

Laat u verrassen en geniet van de vele 
facetten van dit prachtige instrument. 
De spelers van ARTE nodigen u van 
harte uit. Het concert begint om 14.30 
uur. Het concert is gratis. Na afloop 
wordt er een collecte gehouden voor 
de renovatie van het kerkje.

Massages
Gezondheidscoach

www.dorinevanhorrik.nl

Dorine van Horrik

volgens de Chinese filosofie
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

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

W24 - Aanbiedingen gelden van dinsdag 10 juni t/m zaterdag 14 juni 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Rundergehakt
500 gram

2.99

1.99
kilo 3.98

1+1
GRATIS

Grand’Italia pastasaus
alle soorten

pot 260-600 gram

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 potten Grand’Italia bolognaisesaus, pot 400 gram van 5.22 voor 2.61

Vaderdagtaart
doorsnede 22 cm.

per stuk

9.99

7.99

Boerenschouderham
van onze versafdeling

100 gram
1.69

1.39

Abee slaatje
kip sweet onion of zalm

bakje 140 gram

0.80/0.84

0.59
kilo 4.21

Markant aardappelbolletjes
zak 600 gram

1.66

1.39
kilo 2.32

Magere runderriblappen
kilo

10.99

6.99

5.00

Frambozen, bramen of 
blauwe bessen

3 bakjes à 125 gram
5.97-8.37

Amstel bier*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

13.39

8.79
liter 1.22

Page toiletpapier original
pak 32 rollen

12.21
OP=OP

7.99

Pickwick ice tea
lemon, green citrus of 

green tea pomegranate cranberry
pak 1500 ml.

1.61

0.89
liter 0.59

Ariel 3in1 pods
alle soorten

pak 16 stuks

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. Bijv: 2 pakken 
Ariel 3in1 pods color & style van 14.52 voor 7.26
Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. Bijv: 2 pakken Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. Bijv: 2 pakken 

1+1
GRATIS

3.00
2 pakken

Mars, Snickers, Milky Way,
Twix, Balisto of Bounty

2 pakken à 5/6 stuks
NU MET GRATIS DVD! 

OP=OP

Zondag Vaderdag!
3 bakjes
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Korfbalvereniging Flamingo’s viert het 50-jarig bestaan
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout 

Mariahout - Korfbalclub ‘Flamingo’s’ 
vierde afgelopen weekend haar 50-ja-
rig bestaan. Rondom dit jubileum wa-
ren een aantal festiviteiten georgani-
seerd . Zaterdagochtend startte men 
de dag met een brunch.

Saamhorigheid
In een zonovergoten sportpark ‘De 
Heibunders’ zitten leden en oud-leden 
aan een lange tafel. Vrienden van de 
club zijn ook aangeschoven om gezel-
lig mee te brunchen. Voor aanvang 
neemt waarnemend voorzitter Linda 
Vermeulen het woord. Ze prijst de 
saamhorigheid in de club. “In onze 
club doe je dingen voor elkaar, met el-
kaar. Zeven leden van de club hebben 
de organisatie van het jubileum op zich 
genomen, zelfs jeugdleden hebben 
geholpen met opbouwen.”

Het doorgeven van clubliefde 
Oud-leden deden vroeger het vrijwil-
ligerswerk voor de club. Het stokje is 
overgenomen door hun kinderen. De 
kleindochter van 50-jarig lid Nelly van 
Veggel speelt net met de jongste leden 
van de club mee. Nelly’ s dochter zit in 
de organisatie, zo werd moeders ken-
nis weer gebruikt. Er is veel werk ver-
zet om de club te laten groeien tot wat 
het nu is. “Ik voel me af en toe opge-
laten”, zegt Linda, ”als oud-leden me  
feliciteren. Ze hebben zoveel voor de 
club gedaan.”  Flamingo’s mag zich 
dan ook meten met de beste dames-
korfbalteams van Nederland. 

Korfbal naast het voetbal
Vijftig jaar geleden was er in Mariahout 
alleen maar voetbal. Vanuit de da-
meskorfbalbond werd pastoor van 

Eijndhoven, de toenmalige pastoor van 
Mariahout, benaderd. Riek Brouwers, 
Jeanne Swinkels en Hermien Verheijen 
richtten met hem in 1964 de korfbal-
club Flamingo’s op. Vanaf 1978 von-
den de korfbalsters hun stek op sport-
park ‘De Heibunders’. Oud-voorzitster 
Doortje v.d. Burgt werd in 1988 voor-
zitter. Zij heeft nog steeds warme ge-
voelens voor de club. Naast meer dan 

25 jaar bestuurswerk, was ze ook niet 
te beroerd om hand- en spandiensten 
voor de club te verrichten.  Samen met 
haar man Piet en een aantal vrijwilli-
gers zat ze meer dan 30 jaar lang in 
het Openluchttheater snoep, ijs en 
chips te verkopen. “Onze Piet zocht 
altijd de goedkoopste producten zodat 
we genoeg geld voor de club konden 
verdienen.” 

Toekomst
Linda Vermeulen en Mariëlle 
Meulendijks zien de toekomst van 
hun club zonnig in. Op dit moment 
heeft ‘Flamingo’s’ 160 leden en er 
komen nog steeds nieuwe leden 
bij. “Je moet goed met alle geledin-
gen communiceren”, zegt Mariëlle. 
“Het spelen op een hoog niveau 
zorgt ervoor dat er ook mensen 

van buiten Mariahout bij de club 
aansluiten. Je bent als bestuur be-
zig met het informeren van leden, 
ouders van leden en bestuursle-
den van de bond.”  De club is dan 
ook trots op de nieuwe website: 
www.korfbalflamingos.nl. Hierop 
kun je foto’s van het feestweekend 
bekijken.

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Pijnloos definitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492-593433       www.haarzaken.net

Wij hanteren de beste prijzen in de regio, met het beste resultaat!!
Wij hebben ruim 7 jaar ervaring in definitief ontharen met uitstekende resultaten.

BIKINILIJN €20,-  |  BOVENLIP OF KIN €10,-  |  OKSELS €15,-
ONDERBENEN €50,-  |  RUG EN SCHOUDERS €100,-

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN!

BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK

Rolluiken-Zonwering
Als het om kwaliteit gaat!

Vogelenzang 23, Lieshout
azglasrolluikenzonwering.nl
06 22370807 - 06 57549116

AZ Glas

Het hele weekend stond bij de Flamingo’s in het teken van feest door middel van diverse activiteiten

Nelly van Veggel werd als lid van het eerste uur nog eens extra in het zonnetje gezet

Leden en - oud-leden kwamen zaterdagochtend bijeen voor een gezamenlijke brunch

Harmonie St. Caecilia speelde 
zondagochtend een serenade 
voor de jubilerende Flamingo’s

Zaterdagmiddag was er een zeskamp voor de jeugd

Flamingo’s got talent! 

Fotograaf: Melissa Kanters

Fotograaf: Ine Coolen

Fotograaf: Ine CoolenFotograaf: Ine CoolenFotograaf: Ine Coolen

Fotograaf: Ine Coolen
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Programma / Uitslagen

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 30 mei
Niels Schoonings - Jan Crooijmans  1 - 3
Dave vd Burgt - Mark vd Burgt 1 - 3
Jan Crooijmans - Niels Schoonings 3 - 1
Jan Crooijmans - Jan v Grinsven 3 - 0

Stand per 30 mei
1. Mark vd Burgt                26 59
2. Philip Oosthoek              25 47
3. Jan Crooijmans               23 42
4. Dennis v Dommelen       25 41
5. Geert-Jan Otten             27 39

Mark vd Burgt is Libre kampioen geworden 
seizoen 2013-2014

bridgen
Bridgeclub ‘De Poort van Binderen’
Uitslagen 28 mei
A-Lijn
1. Wim en Eric  67,92%
2. Willy en Marian  63,33%

3. Gerda en Ellen  59,17%
4. Cellie en Leo  51,25%
5. Corry en Gidi  48,33%

Er wordt iedere week op dinsdagmiddag 
en woensdagavond gebridged in het 
Bavaria Brouwerij Café in Lieshout.

Uitslagen 3 juni
1. Mien en Marian 62,74%
2. Cellie en Hans 60,66%
3. Marie-Jose en Riek 60,14%
4. Josephine en Emmy 57,25%
5. Arno en Mari 55,63%
Volgende speelmiddag op 10 juni, 
aanvang 13.15 uur in Bavaria Brouwerij 
Café Lieshout.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 28 mei 
Lijn A
1.Maria en Elly  60,42%
  Henny en Francien  60,42%
3.Heidi en Angela  59,38%
4.Mia en Jan  57,29%
  Helma en Joke  57,29%

Lijn B
1.Diny en Jos  62,15%
2.Jan en Herman  58,68%
3.Jan en Mari  57,99%
4.Diny en Sjef  56,94%
5.Nellie en Annie  54,51%
De volgende zitting is op woensdag 11 
juni, aanvang 19.30 uur in Café-Zaal De 
Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen  3 juni 
1.Annie van de Aa/Helma Goyen  68,00%
2.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck  61,25%
3.Diny Biemans/Jos Wouters  59,58%
4.Cor en Nelly Verschuren  56,67%
5.Jos de Vries/Louis Koetsier  55,83%
 
De volgende zitting is op dinsdag 
10 juni, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 

2e
 PINKSTERDAG GEOPEND! 10.00 - 16.00 u

Caravan Centrum
Coppelmans

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

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

TRUMA MOVER 
1495,- incl. b.t.w. en montage

10% KORTING 
op Bovag onderhoudsbeurten

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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tennis Laatste ronde voorjaarscompetitie 
KNLTB T.V. ’t Slotje

Beek en Donk - Bowen Straatman 
geeft op zijn eigen verjaardag zich-
zelf en het team een groot cadeau. 
De jarige Straatman liet tegen de 
kampioen zijn klasse zien. Hij won 
zijn singel vrij makkelijk van Mike 
Simon in twee sets(6-3, 6-4). Simon 
stond vorige maand nog op het WK 
voor veteranen en werd daar nummer 
11 van de wereld, maar werd toch op 
fitheid en loopvermogen geklopt.

Terwijl de druk er toch goed op stond, 
nadat Woburnpark op 3-0 voorsprong 
kwam. Dit kwam mede door de drie 
1-spelers, namelijk Stijn de Gier(nr. 
37 van NL), Jesse Timmermans(nr. 45 
van NL) en Peter Lucassen(nr. 51 van 
NL). Zij wonnen respectievelijk alles 
makkelijk in twee sets. Alleen Mats 
Hermans kon in de tweede set lang 
goed mee, maar verloor eindelijk toch 
met 4-6 tegen Stijn de Gier.

Mede doordat Woburnpark ook een 
overwinning nodig had, stond er veel 
druk op de dubbels. De tweede dub-
bel ging vervroegd de baan op. Daarin 
schoten Straatman en Hermans  uit 
de startblokken met een 6-4, 3-0 
voorsprong. De verrassing was in de 
maak. Toch kwam de Vughtse combi-
natie terug tot 3-3, maar daarna ging 
de gashendel weer open en was de 
6-3 een feit. Daarmee was het lijfs-
behoud veiliggesteld en hielden ze de 
vier belagers achter zich.

Coach Jorg Gussenhoven was erg blij 
met het behalen van de vierde plaats, 
waarmee het klassenbehoud een feit 
was. ”Bowen heeft vandaag zich-
zelf overtroffen. Vooral in de dubbel 
had hij gouden handjes aan het net. 
Ik gokte met de opstelling voor de 
dubbel ook op het tempo van Mats 

en daardoor voor de nodige druk. 
Zodoende kon Bowen heel vaak er 
tussen komen. Hij is een beetje de 
Rojer van ’t Slotje. Geweldig hoe hij 
in een loopactie nog drie keer kan 
versnellen. Onnavolgbaar soms. 
Ook voor zichzelf soms”, grapte 
Gussenhoven.

Landelijk gemengd zondag 3e klasse
Tegen het degradeerde BRZ uit Beek 
was twee punten nodig om de hand-
having in de derde klasse veilig te 
stellen. Wel was er van te voren een 
aderlating, doordat Nils Herwegen 
licht geblesseerd moest afhaken.

Zus Monique Herwegen deed van 
zich spreken, door de eerste singel in 
twee sets naar zich toe te halen(6-3 
7-6). Daarna waren het de jongens 
Stef Geven en Wesley Muijs die met 
de punten over de brug kwamen, zo-
dat het al zeker was dat na een jaar 
gepromoveerd te zijn, het team groei 

heeft doorgemaakt en bewezen heeft 
om deze klasse te behouden voor ’t 
Slotje. 

Ook de dubbel van de jongens en 
eerste mix van Monique Herwegen 
en Stef Geven was een prooi voor de 
Beek en Donkse formatie. Daarmee 
kwam de eindstand op het scorebord 
te staan van 5-3 en eindigde T.V. ’t 
Slotje op een zeer verdienstelijke der-
de plaats in de rangschikking.

Landelijk jeugd 1e klasse
De uitwedstrijd bij koploper bij ETV 
Volley uit Eindhoven was bij voor-
baat een zeer lastige opgave. Tel daar 
bij op dat Myrne van Erp ziek werd, 
Emma Spijkers moest invallen voor 
Roos Kruisbrink en dat Dirk Biemans 
net terugkwam uit Berlijn. De 8-0 is 
dan ook een optelsom. Toch heeft het 
eerste mixteam laten zien dat ze mee 
kunnen met de beste 64 teams van 
Nederland. De derde plaats is daar 
een bewijs van.

Achterste rij vlnr: Bart Smeets, Jorg Gussenhoven en Wesley Muijs. 
Voorste rij vlnr: Mats Hermans, Bowen Straatman en Jochem Mol

Meisjes 11 t/m 14 TV ‘t Slotje 
kampioen voorjaarscompetitie

Beek en Donk - Met een 5-1 over-
winning op Reuver werden zondag 
de meisjes 11 t/m 14 jaar van TV ‘t 
Slotje kampioen in de voorjaarscom-
petitie 2014.

Het team, bestaande uit Kim v.d. 
Broek (10), Maud van Oosterwijk (11), 
Nienke van Dijk (12), Laura Hazenberg 
(13) en Maaike Jongmans (11) hebben 
zich na veel spannende wedstrijden 

naar het kampioenschap gevochten. 
Eigenlijk was er geen tennisveld vrij 
om de wedstrijden te spelen. Coach 
Rosita heeft ervoor gezorgd dat ze 
toch konden tennissen in de Mortel. 
Daar willen de meisjes haar voor be-
danken en ook bedanken ze hun ge-
weldige ouders voor de steun en sup-
port. Volgend seizoen gaan ze weer 
hun best doen en hopen ze op weer 
een nieuwe titel.

Het kampioensteam meisjes 
11 t/m 14 jaar TV ‘t Slotje

Compleet, goed, betaalbaar 
onderhoud & reparatie alle merken 

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

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL

De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   

webdesign

videografie
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paardensport

Dit jaar is het WK Hockey voor het eerst sinds 1998 
weer in Nederland.

Wie maakte destijds de beslissende goal in de 
herenfi nale?

Stuur uw antwoord voor dinsdag (10 juni) 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
 Ingrid van Hoeck 

Antwoord vorige editie: 
 De Colombiaan Nairo Quintana eindigde vorig jaar als 

tweede in de Tour de France 

Cadeaubon kan tot 12 juni worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag‘Bloed, Zweet en Tranen’ bij honderden 
deelnemers van toer- en mountainbiketocht 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Mariahout - Wielervereniging BZET/
De Bosduvels hield op de eerste dag 
van juni een gecombineerde toer- en 
mountainbiketocht door de mooie 
omgeving. Een 450-tal wielrenners en 
mountainbikers nam aan deze tocht 
deel.

Al veertig jaar
BZET/De Bosduvels is een gecombi-
neerde vereniging. De twee delen zijn 
onafhankelijk van elkaar ontstaan. 
Voorzitter Piet Spooren is lovend 
over zijn vereniging. “Iedereen is in 
touw om alles zo soepel mogelijk te 
laten verlopen”, vertelt hij. Vroeger 
bestond alleen de vereniging BZET 
(Bloed Zweet En Tranen, red.) en die 
organiseerde jaarlijks een grote toer-
tocht. De Bosduvels zijn ontstaan uit 
een aantal MTB-enthousiastelingen 
(Mountainbike). Zij doen nu voor de 
13e keer mee in deze gecombineerde 
opzet. BZET heeft al sinds 40 jaar een 
toertocht op het programma. Voor 
de wegtocht, die voornamelijk door 
mannen en vrouwen met een renfiets 
wordt gereden, kan men kiezen uit 60 
of 110 kilometer. De MTB-tocht gaat 
over afstanden van 30, 40, 60 of 70 

km. Iedereen start bij de ‘Oranjebar’ in 
Mariahout, waar Peter van den Broek 
al vroeg uit de veren is om een kopje 
koffie te kunnen aanbieden en de rij-
ders de kans te geven zich in te schrij-
ven. Inschrijven en direct starten is op 
deze zondagmorgen al vanaf half acht 
mogelijk. ‘Bosduvel’ Paul van Vijfeijken 
vertelt, dat ze op die ochtend erg veel 
bordjes hebben moeten ‘goedhangen’ 
of vervangen, omdat ze verdwenen 
waren. “Hier helemaal aan het begin 
ging het al fout, omdat er een de ver-
keerde kant op wees”, vertelt hij.

Goed verzorgd
Tijdens de MTB-tocht is er midden 
in het bosrijke gebied van Lieshout/
Mariahout een cateringstation inge-
richt. Riky van Stiphout vertelt, dat ze 
’s morgens om acht uur al begonnen 
is met het klaarzetten van eten voor 
de sporters. Het aanbod liegt er niet 
om. Met boter besmeerde peperkoek 
en krentenbol, bananen en in partjes 
geserveerde sinaasappels, aangepast 
drinken en meer gevarieerd vitamine- 
en koolhydraatrijk eten wordt de spor-
ters helemaal gratis ter beschikking ge-
steld. De MTB-routes zijn zo gekozen, 
dat twee keer tijdens de tocht deze 
catering kan worden bezocht. “Dit 
is vooral nodig bij de lange afstand”, 

aldus Bert van der Sande, één van de 
mensen van het eerste uur. Voorzitter 
Piet vult aan: “Gelukkig kunnen we re-
kenen op sponsoring van de Rabobank 
en de plaatselijke Jumbo, die ervoor 
zorgen dat we zoiets kunnen organise-
ren, want je bent erg afhankelijk van 
het weer en de opkomst van veel rij-
ders. Ik heb wel eens een jaar uren ach-
ter elkaar gewerkt om alles goed voor 
te bereiden en dan slaat het weer om! 
In dat jaar verschenen er zeven rijders 
aan de start. Alleen al aan de voorbe-
reiding had ik in totaal 16 uur op mijn 
brommer door het bos gereden om de 
route uit te zetten en te controleren!” 

Mooie tocht
Dit jaar loopt alles op rolletjes. 
Secretaris Maurice Penninx meldt 450 
mannen en gelukkig steeds meer vrou-
wen. Ook het weer is geweldig mooi. 
Arjan Slagter uit Beek en Donk is om 
half acht gestart voor de lange tocht 
van 70 kilometer door de bossen. Op 
de vraag wat hij van de tocht vond, 
antwoordde hij dat hij helemaal geen 
problemen was tegen gekomen. “Het 
was een mooie tocht en alle bord-
jes hingen er nog, dat maak ik bijna 
nooit mee”, vertelt hij. En de catering: 
“Prima in orde”, aldus een tevreden 
Arjan.

2 SpecialiSten op 1 adreS
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

Concours 
Hippique O.L.V. 
Ruitertjes en de 
Hoefslag 

Jeugdkampioen-
schappen 
Boksclub Laarbeek

Aarle-Rixtel - In het pinksterweekend 
houden ponyclub O.L.V. ruitertjes en 
rijvereniging de Hoefslag uit Aarle-
Rixtel een Concours Hippique.

Ponyclub O.L.V. ruitertjes bestaan dit 
jaar 50 jaar en naar aanleiding van dit 
jubileum wordt deze wedstrijd geor-
ganiseerd. Op zondag 8 juni zullen de 
ponyruiters de wedstrijd gaan rijden 
en op maandag 9 juni zijn de paarden 
aan de beurt. 

De wedstrijd wordt gehouden aan de 
Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel, t.h.v. 
huisnummer 74 en begint op beide 
dagen rond 10.00 uur en zal tot het 
einde van de middag duren. De entree 
is gratis en iedereen is welkom!

Beek en Donk – De open Zuid-
Nederlandse kampioenschappen van 
Boksclub Laarbeek werden zondag 
gehouden aan de Otterweg in Beek 
en Donk. Het boksgala voor aspiran-
ten en jeugdvechters werd goed be-
zocht. 
 
Niek Althuizen en Melodi Bacazin 
werden Nederlands kampioen. Met 
veel machtsvertoon en optimale 

inzet werden de pupillen van Riny 
Heesakkers kampioen. Een geslaagd 
jeugdgala met verschillende toppar-
tijen en een goed verzorgde middag. 
Voor bokser Althuizen de laatste in 
zijn klasse. Hij promoveerde door deze 
overwinning naar de C-klasse. Namens 
Riny Heesakkers proficiat. 

boksen

Indy van Zutphen en Nakeysha Habraken 
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

139,-
NU

Barbecues

9 JUNI 2E PINKSTERDAG OPEN van 10-17 uur
Extra acties en aanbiedingen, live muziek en een gezellig buitenterras

Campingaz 
2 Classic L

Gasbarbecue met twee branders, 
twee zijtafels en warmhoudrek

Bardani Arcade
Royale loungeset inclusief kussens. Kwalitatief hoogwaardige platte 
wicker in combinatie met een extra stevig aluminium frame.

899,-
1269,-

Meer dan 150 modellen

Bardani Vita
Luxe stapelbare tuinstoel

Lichtgewicht aluminium frame
en textileen doek

DWS Calypso
Trampoline met een gegalvaniseerd frame

Verkrijgbaar in 305, 366 en 426cm

OP=OP

84,99
129,99

Campingaz Powerbox
Thermo-elektrische (Peltier) koelbox
met een inhoud van 36 liter.
Kan verticaal en horizontaal
worden gebruikt.

Nederlands
elftalshirt

Originele bedrukking 14,99

49,99
VANAF

99,99
VANAF

39,99
NU

Meer dan 100 setsTuinmeubelen

voetbal

Oproep Scouting Lieshout-Mariahout 
voor nieuwe leiding

scouting

Lieshout/Mariahout - Scouting 
Lieshout - Mariahout is een, voor 
scoutingbegrippen, relatief kleine 
groep met ca. 50 leden verdeeld 
over 3 speltakken (Bevers, Welpen 
en Scouts). Onder begeleiding van 
de leiders worden er wekelijks 
allerlei leuke activiteiten gehou-
den. Hierbij staan spelen in het 
bos, klimmen, avonturen beleven, 
kamperen en uitdagende activitei-
ten centraal. 

Het afgelopen jaar heeft scouting 
Lieshout Mariahout een vernieuwd 
onderkomen gekregen en met het 
nieuwe seizoen in het vooruitzicht, 
staan ze dan ook te popelen om 
in en rond de blokhut weer allerlei 

leuke, maar ook leerzame, activi-
teiten te organiseren. Hiervoor is 
het van belang dat er per groep 
minimaal twee leiders zijn. De af-
gelopen jaren is dit met veel ple-
zier door een zestal leiders gedaan, 
maar helaas zal een aantal van hen 
dit binnenkort niet meer kunnen 
doen. Het zou dan ook erg jammer 
zijn als er door een tekort aan be-
geleiding deze activiteiten beperkt 
worden.    

Ben jij iemand, die het leuk vindt 
om activiteiten en programma’s op 
te zetten, en die de tijd kan vrijma-
ken om bij een van deze groepen 
leiding te gaan geven, dan nodigt 
Scouting Lieshout-Mariahout je 

van harte uit om eens te komen 
kijken. Natuurlijk is het geweldig 
als je al ervaring en affiniteit met 
scouting hebt, maar dit is zeker 
geen must! 

De opkomsten worden gehouden 
op woensdagavond van 18.30 tot 
20.30 uur, donderdagavond van 
18.30 tot 20.00 uur en op zater-
dagmorgen van 10.00 tot 12.00 
uur.  Dus, voel je jezelf geroepen 
om scouting Lieshout Mariahout 
te helpen door je aan te sluiten 
als leidinggevende, neem dan 
contact op met het secretariaat. 
Dit kan door te bellen met Mark 
Vorstenbosch, tel. 06-28726749 of 
Sjannie Biemans, tel. 0499-423619

Drie keer Brabants hiphop kampioen 7e Rabobank 
Laarbeekcup tijdens 
Pinksterweekend

Beek en Donk - Luna Kuijten (9) uit 
Beek en Donk is afgelopen zondag 
3 keer Brabants Kampioen gewor-
den. Met haar groep ‘de Little Divas’ 
scoorden ze een eerste plaats. 

In de Duo-categorie werd ze samen 
met Noa Otten (10) uit Beek en Donk 
Kampioen. Bij de Solo discipline wist 
ze ook de kampioenstitel binnen te 
halen. De wedstrijd werd gehouden 
in Venray in hotel Asteria. De Brado, 
Brabantse Danssport, organiseerde 
deze Hiphop Kampioenschappen.  
Dat iemand in alle drie de catego-
rieën Kampioen wordt is nog niet  
eerder voorgekomen . Een unieke 
prestatie. 

Luna danst ook landelijke hip-
hop wedstrijden. In juli wordt ze 
uitgezonden naar het Europees 
Kampioenschap hiphop in Rimini 
(Italië). Zij gaat daar Nederland ver-
tegenwoordigen in de solo. Luna 
volgt haar hiphop trainingen bij 
Manders Dance Factory in Gemert.  
De dansschool geeft ook hiphop en 
breakdance in Beek en Donk. Luna 
proficiat en heel veel succes in Italië.

Luna Kuijten met 
oorkonde en beker

dansen

Lieshout – Op het voetbalterrein van 
RKVV ELI wordt op 2e pinksterdag, 
9 juni, gestreden om de felbegeerde 
‘Laarbeekcup’. De deelnemerslijst be-
staat uit jeugdleden van de Laarbeekse 
voetbalverenigingen ASV’33, 
Sparta’25, VV Mariahout en RKVV ELI.

Rabobank Laarbeekcup
Voor de 7e keer wordt de ‘Rabobank 
Laarbeekcup’ gehouden. De Rabobank 
ondersteund het toernooi sinds het eer-
ste jaar door haar naam aan het toer-
nooi te hangen. De Rabobank vindt 
het zeer prettig dat er op een positieve 
manier een voetbaltoernooi voor jeugd 
wordt georganiseerd. Het sportieve ge-
zelligheidstoernooi wordt gehouden ter 
afsluiting van het voetbalseizoen. Het 
toernooi wordt mogelijk gemaakt door 
ruim 20 vrijwilligers.

Toernooiopzet
Tijdens deze pinksterdag zijn 24 teams 
actief, waaronder de F1, F2, E1, E2, D1 

en MC. De spelers zijn in de leeftijd van 
7 tot 17 jaar. De Rabobank Laarbeekcup 
is een verenigingscup, waarbij de resul-
taten van alle elftallen, zowel wedstrijd- 
als spelpunten, worden opgeteld. De 
club die met haar elftallen de meeste 
punten haalt, mag zich de Laarbeekse 
kampioen van 2014 noemen. Naast 
deze cup voor verenigingen, zijn er ook 
nog prijzen voor teams en individuele 
prijzen.

Op Sportpark ’t Luijtelaar in Lieshout 
gaat het toernooi om 9.00 uur van 
start. Rond de klok van 15.00 uur vindt 
de prijsuitreiking plaats, waarbij iedere 
deelnemer een mooi aandenken zal 
ontvangen. De organisatie hoopt op 
een sportieve en zonnige dag en no-
digt iedereen van harte uit om net als 
voorgaand jaar er een druk bezocht en 
gezellig toernooi van te maken.

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

2e Pinksterdag geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur.
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voetbal Daan van Sleuwen G-voetbaltoernooi Mariahout uitgeschakeld in 

nacompetitie

Mathijs Janssen 
‘Clubkampioen 
Dubbel 2014’ 
jeugdTopprestatie ASV D1 in Frankrijk

Laarbeekse voetballers scoren goed bij Helmond Sport

Beek en Donk – Het Daan van 
Sleuwentoernooi vindt zaterdag voor 
de negende keer plaats bij Sparta’25 
op sportpark ’t Heereind. Een voetbal-
toernooi voor mensen met een beper-
king.

Ruim 150 voetballers in de leeftijd van 
10 tot 65 jaar nemen deel aan de wed-
strijden. Sparta’25 begon negen jaar 
geleden als een van de eerste voetbal-
verenigingen met een jeugdtoernooi 
voor mensen met een beperking. Door 
de enorme toename van het aantal 
voetballers met een beperking namen 
ook het aantal toernooien toe. Een 
succes voor het voetbal, maar tevens 
betekent dit voor de organisatoren 
van het toernooi meer moeite om vol-
doende teams te krijgen. 

Het toernooi is vernoemd naar de in 
2006 overleden Sparta-speler Daan 
van Sleuwen. Daan was vanaf de start 
van het G-voetbal binnen Sparta ’25 
lid. Sinds twee jaar is het toernooi ook 
opengesteld voor senioren. Om 12.45 
uur start op het hoofveld een defilé, 

waar de spelers vooraf worden ge-
gaan door het gilde Sint Leonardus. 
Zij brengen ook een vendelgroet aan 
de spelers. Burgemeester Ubachs zal 
het toernooi vervolgens officieel ope-
nen. Rond 15.30 uur wordt de prijs-
uitreiking verricht op het hoofdveld. 
De prijzen worden uitgereikt door de 
familie van Sleuwen.

E-F kamp succes
Afgelopen weekend namen ca. 100 
spelertjes deel aan het jaarlijkse E-F 
kamp van Sparta ’25. Organisator 
Mikel Martens wist met zijn vele vrij-
willigers er weer een leuk weekend 
van te maken. Voor de F-pupillen wa-
ren er naast de vele voetbalspelen ook 
een vossenjacht en mocht er geslapen 
worden in de kleedlokalen. Voor de 
E-pupillen waren er ook de voetbal-
spelen, het luchtkussen en een ware 
spooktocht over het sportpark. Kunst 
was om de gruwelijk lachende clown 
niet tegen te komen. 

Voor veel voetballers was het weer een 
leuk weekend want een mixteam van 

F-spelers nam afgelopen zondag ook 
deel een toernooi georganiseerd door 
Helmond Sport in het kader van hun 
jeugdplan. In de poule wisten ze drie 
wedstrijden te winnen en een keer 
gelijk te spelen. Op doelgemiddelde 
werden ze tweede in de poule. Om 
de vijfde plaats moest Mulo verslagen 
worden. Dit lukte niet in de reguliere 
speeltijd. Penalty’s moesten de beslis-
sing brengen. Alle strafschoppen wer-
den door de groenwitten benut en 
Mulo miste een penalty. Voor de jonge 
groenwitten een prima resultaat.

Sparta’25 3 in finale
Het derde elftal van Sparta ’25 is er 
in geslaagd om de finale te bereiken 
van de nacompetitie. Vorig weekend 
werd in Liempde al met 0-1 gewon-
nen van DVG 2. In de thuiswedstrijd 
werd DVG met 5-3 over de knie ge-
legd. In de finale ontmoet het derde 
elftal Sparta’25 wederom een tweede 
elftal. Het tweede elftal van Sparta’18 
uit Sevenum is de tegenstander. De fi-
nalewedstrijd wordt gespeeld op een 
neutraal veld.

Aarle-Rixtel - Op Hemelvaartsdag 
heeft het D1 team van ASV `33 een 
uitstekende prestatie geleverd tij-
dens het internationaal toernooi in 
Hazebrouck. In de voorronde werd 
er gelijkgespeeld tegen St. Omer (1-
1) en Vieux Berquin (2-2) en won-
nen ze van Leffinckouke (3-1) en 
ASC Hazebrouck (5-0) waardoor ze 
op doelsaldo hun poule wonnen.

In een zinderende halve finale tegen 
Rouvroy kwam D1 snel op een 2-0 
voorsprong, maar in de tweede helft 

kwam de tegenstander terug tot 2-1. 
Kort daarop kreeg D1 een penalty 
tegen, die door Koen fraai werd ge-
stopt. Twee minuten later kregen ze 
weer een penalty tegen en die werd 
wel gescoord, 2-2 met nog 1 minuut 
op de klok. De zenuwen gierden 
door de Hollandse kelen en zowaar 
in de laatste seconde scoorden de 
rood-witten na een fantastische aan-
val, de 3-2. De ‘Aarlese’ wave werd, 
zoals bij alle goals langs de lijn, in-
gezet. De finale was bereikt tegen 
Malo, de nummer 1 van de andere 

poule. Malo was in de finale duidelijk 
een maatje te groot en won de finale 
terecht met 4-1.

Alom complimenten van de organi-
satie en hun deelnemers, wat werd 
beloond met een grote gouden be-
ker.  Koen werd uitgeroepen tot bes-
te doelman van het toernooi en ook 
hij heeft hier een mooie beker voor 
gekregen. Gefeliciteerd spelers, be-
geleiders en alle ouders die deze trip 
mede mogelijk hebben gemaakt.

Helmond – Het F-jeugdplan-
toernooi vond afgelopen zondag 
plaats bij Helmond Sport. 

Daan van der Linden, voetballer 
van VV Mariahout, werd verko-
zen tot beste speler F- jeugdplan. 
Hij mag vanaf volgend seizoen bij 
Helmond Sport komen voetbal-
len. Siebren Blank, voetballer van 
RKVV Eli, won de penaltybokaal.

ASV’33 D1 op bezoek in Frankrijk

Daan van der Linden 
(l), Rick de Rooij, 
hoofdopleiding 
Talentenplan Helmond 
Sport (m) en Siebren 
Blank (r).

Mariahout - Na de magere 2-1 over-
winning vorige week moest Venhorst 
vandaag nog serieus aan de bak om in 
de race te blijven voor handhaving in 
de 3e klasse. 

Mariahout begon sterk aan de wed-
strijd, maar kon helaas de score 
niet openen. Na enig aftasten nam 
Venhorst het initiatief en na enke-
le goede kansen was het Luuk v.d. 
Boogaard, die mee opkomend uit een 
goede combinatie de 0-1 liet aante-
kenen voor Venhorst. Enkele minuten 
voor rust werd het pleit beslecht toen 
-wederom- Luuk v.d.  Boogaard kop-
pend de 0-2 binnen wist te werken.

In de 2e helft was het vertrouwen van 
Mariahout verdwenen wist Venhorst 

vrij gemakkelijk uit te lopen naar een 
grotere score. In de 56e minuut maak-
te Tom v.d. Boogaard een fraaie goal 
met een lob, 0-3 en drie minuten la-
ter bekroonde de sterk spelende Jaap 
Kanters zijn optreden met de 0-4 na 
een goede voorbereidende actie van 
Thijs van Sleeuwen. De laatste minu-
ten waren voor Mariahout, dat er alles 
aan deed om de eretreffer op het sco-
rebord te krijgen. Dat lukte via Dennis 
Veldpaus in de laatste minuut van de 
wedstrijd.

Venhorst gaat echter door naar de 
beslissende wedstrijd tegen Bavos. 
Mariahout heeft een sterk seizoen ge-
speeld en mag met trots terugkijken 
op dit eerste seizoen met trainer Wim 
de Roy.

badminton

Lieshout - In een zeer mager bezet 
dubbeltoernooi is Mathijs Janssen 
bij de jeugd van Badminton Club 
Lieshout winnaar geworden. Hij mag 
zich daarom ‘Clubkampioen Dubbel 
2014’ noemen. 

Of hij de titel bij de interne competi-
tie ook zal binnen halen is nog hele-
maal de vraag. Op dit moment staat 
Mathijs tweede achter de fiere kop-
loper Roel de Laat, die dus de beste 
papieren heeft om uit handen van de 
eerste voorzitter van Badminton Club 
Lieshout de ‘Leo Bosch Trofee’ in ont-
vangst te nemen.

Dubbelkampioenschappen 2014
Op zondag 1 juni heeft de jeugd 
van Badminton Club Lieshout haar 
jaarlijkse ‘Clubkampioenschappen 
Dubbel’ gehouden. Vanwege het 
Hemelvaartweekend was de inschrij-
ving zeer beperkt en week de opkomst 
ook nog eens af van de geplande op-
gaven. Hierdoor moest toernooileider 
Derek Dirven op het allerlaatst nog wij-
zigingen aanbrengen in het speelsche-
ma. Uiteindelijk hebben de jeugdleden 
11 speelronden afgewerkt waarin ze 
steeds met een andere medespeler 
op de baan stonden. Ook troffen ze 
steeds weer andere tegenstanders. Na 
die 11 ronden kon de eindstand op-
gemaakt worden. Daaruit bleek dat 
Mathijs Janssen de meeste punten had 
verzameld. Gwenn Somers en Sabine 
Verbakel volgden op gepaste afstand 
van de nummer één. Gwenn en Sabine 
hadden samen wel een gelijk aantal 
punten waardoor zij de tweede plaats 
mochten delen. Ook de derde plaats 
werd gedeeld. Janne van de Laarschot 
en Pepijn Kerkhof bleken na afloop 
van de 11 speelronden ook een gelijk 
aantal punten te hebben.

Leo Bosch Trofee
De interne competitie om de begeerde 
‘Leo Bosch Trofee’ nadert zijn ontkno-
ping. Met nog één ronde te spelen 
is Roel de Laat de fiere koploper. Op 
slechts 3 punten achterstand wordt hij 
gevolgd door Mathijs Janssen, die er 
alles aan zal gaan doen om hem van 
de eerste plaats te stoten. Ook ach-
ter deze beide koplopers wordt het 
nog spannend op de laatste speeldag. 
Diverse spelers staan immers dicht bij 

elkaar en kunnen elkaar nog passeren. 
De volledige stand na de speeldag van 
mei is als volgt:

1. Roel de Laat    138 punten
2. Mathijs Janssen   135 punten
3. Sabine Verbakel   122 punten
4. Nard van Loon   120 punten
5. Pepijn Kerkhof   113 punten
Janne van de Laarschot   113 punten
6. Gwenn Somers   110 punten
7. Sanneke Vogels   109 punten
8. Tijn van den Baar   105 punten
9. Sofie van de Laarschot 104 punten
10. Jop van den Baar   103 punten
11. Margee Hilgerdenaar 101 punten
12. Fleur Hendriks   96 punten
13. Rick van Aspert   95 punten
14. Tygo Hendriks   88 punten

Op woensdag 25 juni volgt de laat-
ste speeldag in deze interne competi-
tie en zal de bijbehorende beker ook 
direct uitgereikt worden aan de win-
naar. Naamgever Leo Bosch zal deze 
overhandiging natuurlijk persoonlijk 
verzorgen.

Mathijs Janssen won de 
‘Clubkampioenschappen Dubbel’ bij 
de jeugd. Kan hij Roel de Laat ook 
verslaan in de interne competitie?

Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   
www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet

Van Schijndel 
De Woonwinkel

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

2e pinksterdag geopend

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Hollandse peulen 
1 euro per 100 gr.

Hollandse Bospeen
1 euro per bos
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MooiLaarbeekkrant
hardlopen Running Team Laarbeek voor zevende keer in de Roparun

Bernadette-meiden eervol ten onder in Brabantse handbalstrijd

Laarbeek - Running Team Laarbeek, 
team 56, neemt tijdens het 
Pinksterweekend voor de zevende 
keer deel aan de Roparun. Roparun 
is een non-stop estafetteloop van 
Parijs of Hamburg naar Rotterdam. 
Running Team Laarbeek heeft net als 
vorig jaar gekozen voor de route van-
uit Hamburg.

In 2008 nam een groep enthousiaste 
lopers van Runnersclub Lieshout voor 

het eerst deel aan deze run. Na 2 
jaar stopte de Runnersclub met deze 
run, waarna enkele leden een nieu-
we stichting hebben opgericht om 
zodoende onder de naam Running 
Team Laarbeek toch mee te kunnen 
blijven doen aan de Roparun. Doel 
van de Roparun is om zoveel moge-
lijk geld bij elkaar te brengen voor 
palliatieve zorg aan kankerpatiënten 
onder het motto: ‘Leven toevoegen 
aan de dagen, waar geen dagen meer 

kunnen worden toegevoegd aan het 
leven’. Al vele ziekenhuizen, hospices 
en inloophuizen in de omgeving van 
Laarbeek hebben steun ontvangen 
van de Roparun. 

Voor Running Team Laarbeek be-
gint de Roparun op donderdagavond 
5 juni met een herdenking op het 
kerkhof in Lieshout, om even stil te 
staan bij de overleden leden en al-
len die aan kanker gestorven zijn. Op 

vrijdagavond worden de touringcar en 
busjes gereed gemaakt, om zaterdag-
morgen vroeg te kunnen vertrekken. 
Om 7.00 uur is het verzamelen bij het 
gemeentehuis van Laarbeek, vanwaar 
het team om 7.30 uur zal vertrek-
ken naar Hamburg. Om 16.10 uur 
zal de eerste loper van het Running 
Team van start gaan in Hamburg, om 
na 580 kilometer ongeveer 48 uur 
later gezamenlijk te finishen op de 
Coolsingel in Rotterdam. 

Running Team Laarbeek is live te 
volgen op omroep Kontakt, 24 uur 
per dag, of op www.roparun.nl. 
Wilt u hen steunen, kijk dan op 
www.runningteamlaarbeek.nl en klik 
op de button ‘doneer’. Namens alle 
kankerpatiënten van harte bedankt 
aan al de sponsors en allen die hen de 
komende dagen steunen.

Dongen/Mariahout - In een zonnig 
Dongen waren de meiden uit groep 8 
van de Bernadetteschool op zaterdag 
24 mei de taaie tegenstanders voor veel 
andere meiden uit de provincie Noord-
Brabant. Deze dag werd namelijk het 
schoolhandbaltoernooi gespeeld. De 
winnaar daarvan zou mogen uitkomen 
in het Nederlandse Kampioenschap 
Schoolhandbal wat op zaterdag 14 juni 
wordt georganiseerd in Emmen.

Daar waar eerder het weer roet in het 
eten gooide, was het nu stralend weer 
met een warm zonnetje. Erg prettig 
wetende dat er op buitenterrein werd 
gestreden voor de trip naar Emmen. 
Scholen uit de gehele provincie wa-
ren aanwezig, waaronder dus ook de 
Bernadetteschool uit Mariahout.  
 
De meiden mochten direct 3 punten 
bijschrijven nog voordat het toernooi 
daadwerkelijk was begonnen. De eerste 

tegenstander was niet komen opdagen, 
dus volgde er automatisch een overwin-
ning. In de resterende 3 duels zou blij-
ken of de meiden ook goed genoeg wa-
ren om het NK te halen. Tegen ploegen 
met getrainde handbalmeiden in de ge-
lederen werd het een lastige klus, maar 
met goede moed, inzet, werklust en op 
karakter verkochten de Mariahoutse 
heldinnen hun huid duur. Onder de fa-
natieke aanmoedigingen van coach Rob 
werd er gestreden voor elke handbal. 

Helaas bleek het aan het einde van de 
rit niet voldoende te zijn voor plaatsing. 
Een 4e plek was het maximaal haalbare 
voor deze sportieve en gezellige mei-
dengroep. Even teleurstellend, maar 
al snel was het weer lachen, gieren en 
brullen en gingen de meiden van ‘Funny 
8’ met een goed gemoed weer richting 
het Mariahoutse thuis. Een handbaler-
varing rijker.  

Runningteam Laarbeek 2014 is klaar voor de Roparun

schoolhandbal

De handbalmeiden van groep 8 van de Bernadetteschool 

Caravan en Camper Service Laarbeek

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

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

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
-Ontruiming
-Transporten 
-Ophalen van 2ehands goederen

Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11
www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 

KRAAMZORG-HOMECARE.NL                         040 - 206 44 44

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding en 
ontvang een cadeaubon bij de start van de zorg.
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CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare
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MooiLaarbeekkrant
wandelen Mari Vereijken loopt 68e Elfsteden Wandeltocht

Eerste Koningswedstrijd prooi voor Geert Kremers

Succesvolle Nationale Hengeldag bij 
HSV ‘t Sluisje

Beek en Donk - Jaarlijks in de week van 
Hemelvaart wordt de Elfsteden wandeltocht 
georganiseerd. Dit jaar voor de 68e keer. Voor 
Mari Vereijken was het de 12e keer dat hij aan 
deze 5-daagse deelnam.

De tocht der tochten, zoals de Friezen hem 
noemen, is er niet alleen als schaatstocht, 
maar ook als 5-daagse wandeltocht. In een 
grote lange tocht wordt er door de provincie 
Friesland getrokken. Er is geen keuze in de te 
lopen afstand. De 211 kilometer lange tocht 
ziet er als volgt uit:
Dag 1 dinsdag Leeuwarden – Sloten 50 km.
Dag 2 woensdag Sloten – Workum 45 km
Dag 3 donderdag Workum – Franeker 43 km

Dag 4 vrijdag  Franeker – Dokkum 44 km
Dag 5 zaterdag Dokkum – Leeuwarden 29 km.

De deelnemersgroep bestaat voor een groot 
gedeelte uit Friezen, maar er is ook een rede-
lijke deelname uit geheel Nederland met ui-
teraard ook diverse Brabanders. Mari: “Eens 
heb ik ook een hele groep Laarbeekers mee 
weten te krijgen, maar die vonden het niet 
voor herhaling vatbaar, voor velen zijn de af-
standen toch te groot. Daarnaast moet je ook 
het overnachten regelen, omdat je iedere dag 
ergens anders bent. Veel Friezen gaan elke 
dag gewoon naar huis en slapen in hun eigen 
bed. Het is ook mogelijk om in een boot te sla-
pen, deze boten varen mee, daar waar anders 

geschaatst wordt. Zij kunnen 400 mensen her-
bergen.” 

Mari koos ervoor om een dag voor de start af 
te reizen naar Leeuwarden en nam een tentje 
mee voor de overnachtingen. Mari: “Het is al-
lemaal prima geregeld. Om 6.00 uur werd er 
samen ontbeten in een grote zaal en je krijgt 
een lunchpakket mee voor onderweg. Als je ’s 
avonds terugkomt tussen 17.00 en 18.30 uur, 
staat het diner voor iedereen klaar. Ook onder-
weg kom je niets tekort.” De tocht zelf wordt 
op diverse plaatsen voorzien van muziek, wat 
de tocht anders maakt dan andere meerdaagse 
wandelevenementen.

Mari genoot van zijn tocht in Friesland. 
“Wandelen is in Friesland niet anders als waar 
dan ook, maar het uitzicht verschilt wel heel 
veel van hetgeen we in het zuiden gewend zijn. 
Je kijkt soms kilometers ver weg, maar uiteraard 
wandel je ook daar door veel prachtige natuur. 
Ook het weer was –op een dag na- goed.” 

Zaterdag om 11.00 uur was Mari weer bij 
het beginpunt van de tocht, de Harmonie in 
Leeuwarden. Hij nam de trein terug naar Beek 
en Donk om direct mee te kunnen wandelen in 
Beek en Donk met de twee daagse van de Vijver. 
Ook de Vijver had er weer een mooie tocht van 
gemaakt en Mari liep hier 40 kilometer.

Beek en Donk - De eerste wedstrijd om 
het Kampioenschap van H.S.V. Het Geduld 
zit erop. De dagzege ging naar de Geert 
Kremers, die weer terug van weggeweest is.

Na een rustperiode van een paar jaar vond 
Geert het tijd om zijn gezicht weer te la-
ten zien op de visvijver en de strijd om het 
Kampioenschap aan te gaan. Dat hij het vis-
sen nog niet had verleerd bleek bij de we-
ging en telling. Geert sleepte meteen de volle 
winst in het aantal en in het gewichtsklas-
sement naar zich toe. De tweede plaats was 
voor Paul Groen, die ondanks een slecht be-
visbare stek toch knap zijn grammen haalde. 
De derde plaats kwam op naam van Henk 
Mastbroek, die zich al meteen weer net als 
al die anderen jaren in de top van het klas-
sement nestelde.

Bij de jeugd was er ook weer volop strijd, er 
waren maar liefst twee winnaars te bewon-
deren. Teun Bosmans had het aantal klasse-
ment gewonnen en Dennis Gruyters het ge-
wicht klassement. Teun en Dennis worden op 

de hielen gezeten door Mark Wijgergangs, 
die de derde plaats in beslag nam.

Federatie cup Zuidwest Nederland  
H.S.V Het Geduld heeft in de halve finale de 
‘Baroniesche Hengelaars’ geloot. De wedstrijd 
wordt 5 juli gevist in Breda. De loting begint 
om 8.00 uur, waarna de wedstrijd om 8.30 uur 
start. Deze duurt tot 13.30 uur.

Het viswater in Breda is ‘de Mark’. Dit is een ri-
viertje aan de Noordzijde van Breda. De breed-
te is maximaal 45-50 meter en afhankelijk van 
de hoeveelheid neerslag kan het licht stromen 
of stilstaan. Het is een water voor de vaste stok 
op lengte van 8 tot 13 meter en de diepte vari-
eert hier van 2,5 – 3,5 meter. Het water is ook 
geschikt voor de feederhengel op afstanden 
van +/- 17 – 32 - 42 meter (overkant).

Heb je zin om met H.S.V. Het Geduld mee te 
gaan en de club naar de finale te vissen en ben 
je lid van de club? Meld je dan aan bij Ad van 
de Zanden of bezoek www.hsvhetgeduld.nl 
voor meer informatie. 

Lieshout - Hengelsportvereniging ’t Sluisje 
uit Lieshout kon zaterdag terugkijken op 
een geslaagde dag.

De Nationale Hengeldag begon met een 
wedstrijd voor leden van 50 jaar en ouder. 
Henk van Lierop werd hiervan de win-
naar. Daarna was de jeugd van Lieshout en 
Mariahout aan de beurt om hun kunsten te 
vertonen. Terwijl de jury bezig was om de 
juiste winnaars op de juiste plaats te zetten, 
werden de diploma’s van de jeugdcursus 
uitgereikt. 

Voorzitter Toon Daniëls was blij dat er zoveel 
kinderen (22 in totaal) hadden meegedaan 

met deze cursus en hij sprak de hoop uit dat 
dit volgend jaar weer een vervolg krijgt. Na 
deze ‘diploma-uitreiking’ was het tijd voor 
de prijzen van de jeugdwedstrijd. De eer-
ste prijs bij de jeugd tot 9 jaar was voor Bas 
van Pelt en voor de jeugd van 9 tot 13 jaar 
haalde Meintje van de Broek de eerste prijs.

Na de pauze was er tijd om vrij te vissen. 
Van deze gelegenheid maakten vele vissers 
gebruik. Om ongeveer 16.00 uur werd bij 
de schuilhut de barbecue aangestoken om 
de innerlijke mens te verwennen. Het was 
wederom een dag om met voldoening naar 
terug te zien en deze zal volgend jaar zeker 
weer een vervolg krijgen.

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

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

Goed en betaalbaar 

Voor alle merken
onderhoud. 
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Wij leveren containers  voor: 
puin-, tuin-, en sloopafval
Van 2m3 - 6m3 - 8m3.

Beek en Donk   06 - 53 14 99 03
VERMEULENGRONDWERKEN@HETNET.NL

vissen

Geert Kremers 

Prijswinnaars bij HSV ‘t Sluisje
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MooiLaarbeekkrant

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

E V E N E M E N T E N
Donderdag 5 juni 
Expositie Emilie Lindenbergh t/m 15 juni
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Vloerenland Tennistoernooi t/m 8 juni
T.V. ‘T Slotje, Beek en Donk

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

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

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

Zaterdag 7 juni 
Dialectenfestival: Martien Coppens 
Fotowedstrijd
11.00 uur, Bavaria Brouwerij Café, 
Lieshout

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

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

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

Vlooienmarkt
9.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Finales Vloerenland tennistoernooi
10.00 uur, T.V. ‘T Slotje, Beek en Donk

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

Open dag Dierenpark Regter Eind
11.00 uur, Hermelijnstraat, Beek en Donk

Dialectenfestival
12.00 uur, Centrum Lieshout

Jeugd Ontmoeting in ZomerSpelen
12.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

‘Zomer expositie’ t/m 29 juni
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Concert Accordeon-kwintet Arte
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Barbecue party
15.30 uur, Cafe-Bar Bij Ons, Beek en Donk

Laarbeek Live! - Zondag
20.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

Maandag 9 juni 
Campinatocht WTC Beek en Donk
8.00 uur, startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Rabobank Laarbeekcuptoernooi
9.00 uur, Sportpark RKVV ELI, Lieshout

Fietste Mee
11.00 uur, Blokhut, IJsweg, 
Beek en Donk

Pinkstershow bij Van Schijndel Anteak, 
Passie voor wonen en Timberwoods.
12.00 tot 17.00 uur, Wilhelminaweg 
5a, Beek en Donk

‘Zomer expositie’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Fanclubdag Deuvenmelkvereniging de 
Luchtbuks met BBQ voor iedereen
16.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Dinsdag 10 juni 
Loopgroep BasicFlow
9.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Donderdag 12 juni 
Marlon Kicken - Nee Gij!
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

WK Voetbal Openingswedstrijd 
Brazilië – Kroatië
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Vrijdag 13 juni
WK Voetbal openingsavond, all-round 
muziek van Dennis & Joey
18.00 uur, Café/Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Spanje - Nederland WK met feest DJ 
Giorgio Fine
19.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

TGIF Brasil edition - Live: Nederland - 
Spanje op 4 grote schermen
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdg 14 juni 
Kermis Mariahout
Mariahout

Roefeldag
9.00 uur, Kernen Aarle-Rixtel en 
Lieshout

Scholenzeskamp 
9.30 uur, Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Power to the Pieper 35+ Toernooi 
t/m 22 juni
Tennisvereniging de Hut, Aarle-Rixtel

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Muziek op het plein
16.00 uur, Kiosk Kouwenberg, 
Aarle-Rixtel

Feestavond Zeskamp 
20.30 uur, Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Bandje: Mind the Gap!
22.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 15 juni 
Kermis Mariahout
Mariahout

WTC Beek en Donk, Jan van Berlotocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Dorpszeskamp 2014
9.30 uur, Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Vaderdag (vader en kind) Petanque/Jeu 
de Boulestoernooi
10.30 uur, Jeu de boulesbaan bij ‘t 
Heuveltje, Aarle-Rixtel

Optreden MuziektuinPodium
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

‘Zomer expositie’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Muziek op het plein
14.00 uur, Kiosk Kouwenberg, 
Aarle-Rixtel

Maandag 16 juni 
Kermis Mariahout
Mariahout

Dinsdag 17 juni 
Kermis Mariahout
Mariahout

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


