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V�r Laarb�kenaren
D�r Laarb�kenaren

Oplage: 10.500

Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496
www.mandenmanmeubelen.nl

Beek en Donk – Menig ouder 
herkende zijn of haar kind vrijdag 
waarschijnlijk niet meer. Meiden 
met chique galajurken, hoge 
hakken en opgestoken haren 
samen met jongens in strakke 
smokings en een flinke pot gel in 
het piekfijne kapsel. 

Vorige week maakten eind-
examenkandidaten hun laatste 
examen. Traditioneel vindt 
daarna op vrijdag het gala bij het 
Commanderij College afdeling 
Laarbeek plaats. 

Ietwat onwennig arriveren de 

eindexamenkandidaten in hun 
eigen ludieke vervoersmiddel één 
voor één bij De Tapperij. Segways, 
Amerikaanse Dodge’s, rallytrucks, 
een riksja (fiets) met een Balinees 
geklede man, een limousine en 
veel bijzondere oldtimers komen 
voorbij. 

De hele straat bij De Tapperij 
staat vol met publiek. Terwijl de 
ene jongen ietwat onzeker in 
smoking de mensen passeert, zit 
de ander stoer op een wagen te 
genieten. De dames giechelen wat 
af en sommigen zwaaien als heuse 
prinsessen naar bekenden die 

tussen het publiek staan. 

Voor de ingang van De Tapperij 
ligt een rode loper. Als echte 
sterren trotseren de leerlingen 
het kleed, waaromheen paparazzi 
staat om hen op de gevoelige 
plaat te leggen. Wanneer alle 
leerlingen binnen zijn, is de pret 
buiten voorbij. Terwijl het publiek 
afdruppelt naar huis gaat het feest 
binnen nog even door.  

MooiLaarbeek maakte veel 
foto’s van dit gala. Kijk op www.
mooilaarbeek.nl bij foto’s voor de 
complete fotoreportage.

Yazula

Opening woonwagenpark

www.radiozenders.fm
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Hoge pumps, ludiek vervoer en strakke smokings 

op zoek naar de leukste vader van Laarbeek!

Laarbeek - Deze week vond de aftrap plaats van Juni Watermaand. Tientallen evenementen staan op de agenda, van een kartonnenbootjesrace tot aan 
een kikkerconcert en van een Open Praktijkroute tot aan een dorpszkamp. 

Het eerste weekend van activiteiten zit erop. MooiLaarbeek bezocht deze activiteiten en maakte er verslag van. Deze verslagen zijn te vinden in deze 
krant, welke te herkennen zijn aan het beeldmerk van Juni Watermaand: de gekleurde rondjes.  Ook maakte MooiLaarbeek veel foto’s. Deze zijn terug 
te vinden op www.mooilaarbeek.nl. 

Heb jij de leukste, gekste of liefste vader van heel Laarbeek? Op 16 juni is het Vaderdag. Het beste moment om je vader eens flink in het zonnetje te 
zetten. De MooiLaarbeekKrant hoort graag van jou waarom jouw vader zo ontzettend leuk of stoer is en iets leuks verdient. Stuur je motivatie hiervoor 
(maximaal 75 woorden) en een (kwalitatief goede) foto van je vader door naar redactie@demooilaarbeekkrant.nl. Vermeld hierbij ook jouw naam en 
de naam van je vader. De leukste reacties staan op donderdag 13 juni in De MooiLaarbeekKrant en daarbij zijn ook nog eens leuke prijzen te winnen. 
De vier leukste, liefste of grappigste reacties maken kans op een Mexx Pure for Men Cadeauset t.w.v. €20,00 van Jo Ceelen, een mooi bierpakket van 
de Jumbo, een cadeaubon t.w.v. €15,00 van De Concurrent of een waardebon van €15,00 van Formido. 
Stuur je reactie vóór maandag 10 juni 12.00 uur op en wie weet zet jij op deze manier jouw vader flink in het zonnetje! 

Beek en Donk – Menig ouder eindexamenkandidaten in hun eindexamenkandidaten in hun tussen het publiek staan. eindexamenkandidaten in hun 

Voor de ingang van De Tapperij 

MooiLaarbee
In Laarbeek zijn deze maand tal van activiteiten te doen in het kader van Juni Watermaand

Laarbeek viert Juni Watermaand

Piet van Thielplein 10
NU OOK IN BEEK EN DONK

Opening op woensdag 19 juni
NIEUW

Slagerij Hegeman
Dorpsstraat 36 - Aarle-Rixtel

tel. 0492-381262
www.slagerijhegeman.nl

Rundergehakt
1 kilo voor 3.99

Gepaneerde Schnitzels 
4 stuks voor 4.99

Beenham
100 gram voor 0.99

Kipkerrie Salade 
100 gram voor 0.99

Aanbiedingen: 10-6 t/m 15-6
Drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud 
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Kantoor
Heuvelplein 12
5741 JK Beek en Donk
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E redactie@
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Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 
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Thea Wich
Mirjam Kampeman
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Rudy van den Enden
Joost Huijbers
P. Skauwe

Acquisitie
Karel van Deurzen 
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E verkoop@mooilaarbeek.nl
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Mark Barten
E info@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Karel van Deurzen Media
Co Verhoeven Media & Design
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Suzanne van Eerd
Melissa Kanters
Marcel van de Kerkhof
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Inlevertijden
Kopij/redactie, advertenties, 
familieberichten:
Woensdagmiddag 12:00u

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooilaarbeekkrant.nl 

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
redactie@demooilaarbeekkrant.nl 
of bel tijdens kantooruren: 
0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 
112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

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

De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

KERKBERICHTEN

DANKBETUIGING

Aarle-Rixtel -  Senzin Eye Qi 
Gong houdt een workshop 
op woensdag 12 juni met het 
thema ‘Verbeter je ogen’. Veel 
voorkomende oogaandoeningen 
komen aan bod, zoals bijziendheid 
en verziendheid, irritatie van de 
ogen en vermoeidheid (computer-
ogen).

Er wordt in het kort besproken 
wat deze aandoeningen inhouden 
ten aanzien van de anatomie, de 
primaire en secundaire oorzaken 
en behandeling ervan. Met 
oogoefeningen om het potentieel 
van de ogen beter te kunnen 
benutten en te verbeteren gaat 
de workshop verder. Een controle 

check laat zien of u direct al 
resultaat boekt. Het is zeker dat 
u uw ogen leert respecteren, 
waarderen en verbeteren op lange 
termijn. 

De avond in Multifunctioneel 
Centrum De Dreef aan de 
Duivenakker 76 begint om 
19:30 uur. De kosten zijn €15,- 
Aanmelden voor deze workshop 
per e-mail: mail@senzin.com 
of tel. 06-23180081. SENZIN – 
Professionals in Qi Gong is een 
non-profit organisatie die de 
promotie van Qi Gong tot doel 
heeft. Meer informatie: www.
senzin.com.

Mariahout/St.Oedenrode – Na 
een succesvolle deelname aan de 
Biënnale van Florence, diverse 
groepstentoonstellingen in 
binnen- en buitenland o.a. in het 
Stedelijk Museum te Roermond, 
Schloss Burgau te Düren Duitsland, 
Centre Cultural te Malaga Spanje 
en  recentelijk weer deelgenomen 
aan de Kunstroute Laarbeek, is er 
nu een deel van haar werk te zien. 
In het Zaken- en Bestuurscentrum 
St.Oedenrode is een expositie van 
begin juni tot half augustus te 
bezichtigen.

Voor Will van Berlo is de zoektocht 
naar de ultieme betekenis van 
‘vrijheid’ een thema dat steeds 
terugkeert in haar werken. Niet 
gebonden door stromingen of 
modebeelden heeft zij zich de 
vrijheid gepermitteerd om met 
olieverf, acryl of gemengde 
technieken te zoeken naar een 
kleurrijke vrije vertaling van de 

innerlijke wereld van emoties van 
authenticiteit, van hoop en soms 
wanhoop.

Haar werk is dan ook over het 
gehele beeldoppervlak zeer 
dynamisch van vorm en kleur. 
Haar veelzijdigheid komt naar 
voren in de verschillende werken 
die op deze expositie te zien zijn. 

Sinds de opening van haar huidige 
Atelier Berloz in Mariahout is 
zij naast het zelf schilderen ook 
les gaan geven in schilderen en 
tekenen en zo probeert zij haar 
enthousiasme voor de beeldende 
kunst over te brengen op haar 
cursisten. 

De expositie is gratis te bezichtigen 
van maandag t/m vrijdag van  
9.00 uur - 17.00 uur in de hal en 
de conferentieruimten van het 
zakencentrum Bastion 1-5   (hoek 
Eerschotsestraat/Lindendijk).

Beek en Donk – De 
Vrouwenbeweging heeft diverse 
activiteiten op de agenda staan. 
Naast een fietstocht is er het 
jaarlijkse uitstapje waar enkele 
bezienswaardigheden worden 
bezocht. 

Op dinsdag 11 juni is er 
een fietstocht. Er wordt om 
09:00 uur vertrokken vanaf 
het Ontmoetingscentrum en 
rond de klok van 16:00 uur is 
men weer terug. Mochten de 
weersomstandigheden het niet 
toelaten om de tocht te maken, 
wordt deze verzet naar een andere 
dag. 

Het jaarlijkse uitstapje vindt dit 
jaar plaats op maandag 17 juni. 
Om 08:00 uur vertrekt men vanaf 
het Ontmoetingscentrum. Deze 
dag vindt er een excursie naar 
Essilor in Zevenaar plaats. Daar 
wordt uitgelegd hoe brillenglazen 
worden gemaakt. Hierna vertrekt 
men naar Haps, waar men bij 
Gastvrei Aalshof op de hoogte 
wordt gebracht van allerlei kip 
en ei weetjes. Ook kan men hier 
proeven van diverse soorten 
advocaat. De dag wordt afgesloten 
met een diner bij `t Huukske. De 
eerste bijeenkomst na de vakantie, 
van de Vrouwenbeweging Beek en 
Donk, is op dinsdag 17 september. 
Graag tot dan. 

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

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

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

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

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

Eustachiuskapel
Adres                 Michaëlkerk, Kerkstraat 1 Beek en donk
Open                 Gedurende zomertijd van 09.00 tot 16.30 
                 Gedurende wintertijd van 09.00 tot 15.30

Aarle-Rixtel - Bouw jij ook mee aan een huis waar je vriendschap vindt? Er is 
plaats voor elk steentje, dus voor elke vriend. Of je nu jong of oud, klein of groot 
bent.

Iedereen is  van harte welkom bij de gezinsviering in de kerk op zondag 16 juni 
om 10:00 uur. Samen kerk zijn, kan alleen als iedereen een steentje bijdraagt. Men 
hoopt op velen te mogen begroeten om er samen een mooie viering van te maken.

Workshop ‘Verbeter je ogen’ met 
Senzin eye Qi gong

expositie van Will van Berlo 

activiteiten Vrouwenbeweging 
Beek en Donkgezinsviering ‘samen kerk zijn’

Het heeft ons erg goed gedaan zoveel warmte 
en medeleven te hebben mogen ontvangen. 
Hiervoor onze oprechte dank.

Frans Maas

Langs deze weg willen wij graag onze dank uitspreken voor de vele 
blijken van medeleven die wij hebben ontvangen na het overlijden van 
mijn dierbare man en lieve vader en opa

Lies Maas-van Rooij 
Kinderen en kleinkinderen

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

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

HIJ MAAIT U (GE)NIET

   ALLE ACTIES ZIJN GELDIG TOT 15 JUNI A.S.
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Lieshout -  Jos Bekx presenteerde 
zaterdagmiddag in zijn huis 
‘De Helenahoeve’, zijn boek 
‘Wilhelminakanaal, Feiten en 
Herinneringen’. 

Enkele jaren geleden kwam 
aspirant-burgemeester Hans 
Ubachs voor het eerst met 
zijn vrouw in Laarbeek. Bij de 
verkenning van de dorpen dacht 
hij aan de sfeerbeschrijving in 
de boeken van Toon Kortooms. 
Ubachs: “Een huisje bij een brug 
over een kanaal, dat is de ware ziel 
van de Peel zoals hij die beschrijft.” 

In dat huis woont Jos Bekx nu 
al 73 jaar. Het op 4 april 1923 
opgeleverde kanaal  werd 
aangelegd onder leiding van de heer 
Christiaan Lodewijk Schuller tot 
Peursen, die ‘bureauhoofd voor de 
aanleg van het Wilhelminakanaal’ 
als titel had.  Jos Bekx had bij de 
presentatie van zijn boek behalve 
de burgemeester, ook een nazaat 
van deze Christiaan, namelijk de 
heer Walter Schuller, uitgenodigd. 
Daarnaast waren diverse leden 
van heemkundekring ‘Hof van 
Liessent’ aanwezig, die een 
belangrijke stimulans waren bij de 
totstandkoming van het boek.

In een gezellig aangeklede ruimte 
in de hoeve was een expositie 
ingericht over de totstandkoming 
van dit kanaal. De expositie 
bevatte naast een aantal foto’s 
van zwoegende ‘poldermannen’ 
ook diverse zaken die we 
tegenwoordig niet meer kennen. 
Zo was het in die tijd heel gewoon 
dat de boten die door het kanaal 
voeren door de kinderen van de 
schipper werden voortgetrokken. 
Een smal pad aan weerszijden 
van het kanaal markeerde deze 
‘noeste arbeid’. De bruggen over 
het kanaal waren van beton. “Erg 
sterk waren ze niet”, aldus Jos, 

“want  construeren met beton 
stond nog in de kinderschoenen.” 

In 1920 schreef de KNAC 
(Koninklijke Nederlandse 
Automobiel Club) in een brief, 
dat er eigenlijk een weg zou 
moeten worden aangelegd langs 
het kanaal. “Als zij toen hun zin 
hadden gekregen, hadden wij nu 
niet zo’n hevige discussie gehad in 
de gemeente”, aldus burgemeester 
Ubachs.

Na de verwelkoming en toespraken 
toog het hele gezelschap naar het 
kanaal. Aan het einde van een 
vislijn hing het eerste exemplaar 
van het boek. Het was stevig 
ingepakt in folie en hing onder 
de waterspiegel van het kanaal. 
De burgemeester haalde de vislijn 
voorzichtig binnen. De heer Van 
Peursen hielp het boek met een 
vaardige zwaai van het schepnet 
op het droge. Onder applaus 
van de aanwezigen op de brug 
werd het eerste boek ‘aan den 
volke’ getoond. Daarna ging het 
gezelschap terug naar de hoeve 
om een glaasje te drinken en de 
bestelde exemplaren in ontvangst 
te nemen. 

Tevens gaf burgemeester Ubachs 
de aftrap voor Juni Watermaand. 
‘Wilhelminakanaal, Feiten en 
Herinneringen’ is te verkrijgen 
voor €19,50 bij drogisterij Dio aan 
de Dorpsstraat en De Concurrent 
aan de Heuvel in Lieshout.

Laarbeek start met nieuwe social media-vorm: Yazula Jos Bekx presenteert zijn boek
over het Wilhelminakanaal

Sfeervol kikkerconcert druk bezocht ‘Kiek nou’, wat een mooie foto’s

Laarbeek – De gemeente Laarbeek 
werkt vanaf donderdag 6 juni met 
een nieuwe vorm van Social Media. 
Naast de gemeente starten ook 
Pannenkoekenhuis Pluk, Jansen 
Kappers, De MooiLaarbeekKrant 
en winkeliersvereniging Piet van 
Thielplein hiermee. Het gaat om het 
nieuwe medium Yazula, een applicatie 
die locatieberichten verstuurt. 
Het idee is afkomstig van Jan 
Vroomans uit Gemert en Marcel 
Timmermans uit Arnhem. Al in 2005 
had hij dit concept voor ogen. “De 
techniek was toen nog niet ver genoeg 
om dit te kunnen realiseren. Dat is nu 
wel en daarom is het nu ontplooid.”

Berichten op geografische locatie
Op Yazula kunnen bedrijven en 
(overheids)instanties berichten 
koppelen aan een geografische locatie. 
Jan: “Je kunt instellen binnen welke 
straal je berichten wilt ontvangen. Dit 
kan van 100 meter tot 10.000 meter. 
Deze berichten komen dan allemaal 
tevoorschijn op je smartphone of 
tablet. Dit kan een bericht van de 
gemeente zijn dat een weg afgesloten 
is, maar ook een aanbieding van een 
bepaalde winkel. Politieberichten 
en Amber Alerts worden ook in 
Yazula geplaatst. Met deze applicatie 
kun je op een eigentijdse manier 
kostenbesparend veel mensen tegelijk 

bereiken.” Inmiddels is Yazula ook al in 
de gemeente Capelle aan de IJssel en 
Gemert in werking.

Gemeente Laarbeek
Een persvoorlichtster van de gemeente 
vertelt: “Yazula biedt veel kansen. 
Daarom doen wij eraan mee. Wij 
kunnen mensen gaan benaderen 
per kern en per wijk. Wij gaan er 
verschillende soorten berichten  
opzetten, waarbij we beginnen met 
vijftig cadeauberichten. De eerste vijftig 
ontvangers van dit bericht krijgen een 
gift voor Juni Watermaand. Daarnaast 
plaatsen wij er nog belangrijk nieuws 
op voor de inwoners, van gewijzigde 
openingstijden van het gemeentehuis 
tot veranderde verkeerssituaties.”

Jansen Kappers en 
Winkeliersvereniging Piet van 
Thielplein
Ook Arjan van Vugt, eigenaar van 
Jansen Kappers, was meteen overstag 
om Yazula te gaan gebruiken. “Door 
deze applicatie blijven mensen op 
een goede manier op de hoogte 
van (nieuws)gebeurtenissen van 
verschillende bedrijven en instanties. 
Waar je bij andere Social Media-
vormen mensen moet toevoegen 
om te kunnen volgen, ontvang je 
hier berichten die waardevol zijn 
voor de locatie waar je je bevindt.” 

Arjan begint met het versturen van 
actieberichten, waarbij lezers korting 
krijgen op een behandeling. De 
eigenaar van de kapsalon is tevens 
voorzitter van winkeliersvereniging Piet 
van Thielplein, welke ook begint met 
Yazula. 

Pannenkoekenhuis Pluk
Naast de gemeente en Jansen Kappers 
begint ook Pannenkoekenhuis Pluk 
met Yazula. “Wij geloven in deze 
nieuwe media. Wij beginnen met 
25 cadeauberichten, waarbij we 
bijvoorbeeld afhaalpannenkoeken 
weggeven. Dit bericht hoef je niet 
alleen te ontvangen als je bij ons 
restaurant in de buurt bent; we 
hebben er ook een aantal verstopt op 
verschillende locaties in Laarbeek. Dat 
maakt het erg leuk.”

De MooiLaarbeekKrant
Ook MooiLaarbeek werkt vanaf deze 
week met Yazula. Eén tot twee keer per 
week zullen zij hierop een belangrijk 
nieuwsbericht voor de inwoners van 
Laarbeek zetten. 

Yazula downloaden
Yazula is via de appstore (android en 
iOS (apple))gratis te downloaden. Ook 
via de computer kan Yazula gebruikt 
worden. Ga daarvoor naar de website 
www.yazula.com.

Aarle-Rixtel – Een stralende zon, een 
prachtige ambiance en vele bezoekers, 
dat waren de ingrediënten voor een 
meer dan geslaagd kikkerconcert. Dit 
evenement, georganiseerd door IVN 
Laarbeek, vond zondagmiddag 2 juni 
plaats op het terrein van clubgebouw 
‘De Bimd’ aan de Beekseweg te Aarle-
Rixtel.

“Zit dit allemaal hier in het water? Dan 
ga ik hier niet zwemmen”, merkte een 
aanwezige moeder op toen haar zoon 
zijn schepvangst uit de vijver liet zien. 
Dit zogenaamde prutten was een groot 
succes. Tientallen kinderen schepten 
met een netje allerlei waterdieren op, 
zoals salamanders, kikkers, dikkoppen 
en slakken. In het aanwezige aquarium 
konden zij de vangst nog eens goed 
bekijken.

“Gasten die het kikkerconcert 

bezoeken, zijn vaak heel aangenaam 
verrast door het feit dat er zo dicht bij 
huis, zoveel mooie natuur te zien is”, 
aldus Kees Burghouts, voorzitter IVN 
Laarbeek. “Door het kikkerconcert 
komen mensen vaak voor de eerste 
keer in contact met het IVN.” Het 
IVN floreert. Steeds meer Laarbeekers 
willen lid worden. Momenteel zijn er 
181 leden en is er een wachtlijst voor 
het jeugd IVN.

Dieny van den Heuvel, Adrie 
Beekmans en Sylvia van Gisteren, 
de organisatoren van het inmiddels 
al vijfde kikkerconcert, zijn enkele 
maanden bezig geweest met de 
voorbereidingen van dit onderdeel van 
Juni Watermaand. Dieny: “We krijgen 
gelukkig veel hulp van een grote groep 
vrijwilligers.” Dieny is zeer tevreden 
met de grote opkomst en het prachtige 
weer: “Ik heb wat afgebid, mijn keel 

doet er zeer van.”

Voor jong en oud was er van alles te 
doen. De diverse werkgroepen van 
IVN Laarbeek presenteerden zich in 
kraampjes, de (vaak geschminkte) 
kinderen konden het nieuwe educatieve 
kikkerpad bekijken en genieten van het 
zeer vermakelijke poppenkastspel van 
Ria Nooijen en Maria Biemans. 

Op het terras was het heerlijk 
toeven, mede door de prachtige en 
gevarieerde muzikale omlijsting van 
‘Hoodoo Monks’, ‘Röllik Goewd’ en de 
‘Felicianos’. Al met al was het een zeer 
geslaagde middag.

MooiLaarbeek maakte diverse foto’s 
van het Kikkerconcert. Deze zijn te 
vinden in het fotoalbum op 
www.mooilaarbeek.nl.

Aarle-Rixtel Vele bezoekers konden 
zondagmiddag 2 juni genieten van 
prachtige natuurfoto’s in ‘De Bimd’, 
het clubhuis van IVN Laarbeek. 
Daar hielden de leden van IVN-
fotoclub ‘Kiek nou’ hun jaarlijkse 
fototentoonstelling. Deze expositie 
was een onderdeel van het IVN 
kikkerconcert.

“Wat lief, die bosuilen”, ”Is die foto in 
Laarbeek gemaakt?” en “Is dat echt een 
paddenstoel?”, waren slechts enkele 
opmerkingen van het talrijke publiek 
dat allerlei, vaak lokaal gemaakte, 
natuurfoto’s kon bewonderen. De 
leden van de fotoclub hadden hun 
foto’s, dankzij gemeentelijke subsidie, 
van mooie lijsten voorzien. 

“Natuurfotografie is op dit moment 
heel populair”, meldt Marcel van de 
Kerkhof, lid van het eerste uur. Dit 
is volgens hem de reden waarom 
de fotoclub, die nog maar vijf jaar 
bestaat, helemaal vol zit. Er is zelfs 
een wachtlijst. Van de Kerkhof heeft 
al verschillende keren geëxposeerd. 
Bovendien wordt er iedere week een 

natuurfoto van hem geplaatst in De 
MooiLaarbeekKrant. 

De leden van de fotoclub zijn van 
allerlei pluimage met ieder een eigen 
voorkeur op gebied van fotografie. 
Arjan Jeurgens: “Wat ons verbindt is 
natuur en fotografie.” Het resultaat 
is een prachtige verzameling van 
natuurfoto’s, variërend van landschap- 
tot macrofotografie.

Eén maal per maand komen de 20 
leden van ‘Kiek nou’ bijeen om elkaars 
foto’s op een positieve manier te 
beoordelen. Ook gaan ze regelmatig 
gezamenlijk op pad, momenteel om 
het beoogde tracé van de Noord-Oost 
Corridor (Wilhelminavariant) op de 
gevoelige plaat vast te leggen.

Binnenkort verzorgen de leden van 
‘Kiek nou’ een expositie bij Rabobank 
Beek en Donk en Gemert. Deze bank 
wil graag kunst van goed niveau 
ophangen uit Laarbeek. De leden 
van de IVN fotoclub hebben er zin 
in. Arjan: “We hebben al een selectie 
gemaakt. Dat komt denk ik wel goed.” 
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Beek en Donk – De eerste 
aanmeldingen voor de SplasH!! 
onderdelen ‘Teugeldersschip 
Trekken’ en de ‘Kartonnen 
Botenrace’ zijn inmiddels een feit. 
Onder de aanmeldingen zit ook een 
eerste damesteam en deelnemers 
voor het nieuwe onderdeel met de 
kartonnen boten. 

De spelregels voor het nieuwe 
onderdeel van het Juni Watermaand 
evenement zijn simpel: bouw een 
boot(je) van karton en plakband 
en probeer daarmee een bepaalde 
afstand door het kanaal af te 
leggen. Haal je de finish, dan ben 
je automatisch winnaar en ontvang 
je een aandenken. Er zijn twee 
categorieën. Bij de eerste bouw 
je thuis een boot van karton en 
plakband, welke je ook nog mag 

voorzien van een likje verf. Je mag 
de boot zo groot maken als je 
zelf wilt en kunt er alleen of met 
meerdere mensen in gaan zitten. 
De tweede categorie bestaat uit 
bootjes die ter plekke gemaakt 
worden. De deelnemers krijgen 
een bepaalde tijd ter beschikking 
om een boot te maken van alleen 
karton en plakband, zonder verf 
dus. Een bepaalde hoeveelheid 
karton en plakband worden ter 
beschikking gesteld. Verder zijn de 
spelregels hetzelfde. 

Ook de spelregels van het 
‘Teugeldersschip Trekken’ zijn vrij 
eenvoudig. Stel een team (mannen 
en/of vrouwen) samen van vijf 
personen. Ieder team probeert het 
Teugeldersschip zo snel mogelijk 
over een bepaalde afstand door 

het kanaal te trekken. Hierbij zijn 
drie personen degene die het 
schip vooruit trekken, één persoon 
staat op het schip en stuurt bij, en 
de derde persoon stuurt de drie 
trekkende personen. Slim zijn is 
hierbij zeker zo belangrijk als alleen 
brute kracht, zo is ook afgelopen 
jaren vaak gebleken.

Aanmelden voor beide onderdelen 
van SplasH!! is noodzakelijk en 
kan via www.teugelders.nl. Daar 
vind je ook meer informatie over 
het evenement, zoals het optreden 
van de Coverband Eclips XL op 
zaterdagavond. De entree is beide 
dagen gratis en de grote tent zorgt 
ervoor dat iedereen ook bij minder 
mooi weer droog en warm kan 
staan.

MuziektuinPodium Waterconcert

WiSH outdoor bijna uitverkocht!

roefeldag in Laarbeek

Beek en Donk – De Stichting 
MuziektuinPodium houdt op 
zondag 9 juni een Waterconcert 
in de Muziektuin in Beek en 
Donk. Dit in het kader van Juni 
Watermaand. 

Het gevarieerde programma 
ziet er als volgt uit: 13:00 uur 
Seniorenorkest Gemert; 14:00 

uur Octopusband; 15:00 uur 
Mama Joey’s Accoustic; 16:00 uur 
BBC Jazz. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om deze optreden 
gratis te komen bekijken en 
beluisteren. Meer informatie 
over de groepen en de overige 
concerten dit seizoen is te vinden 
op www.muziektuinpodium.nl. 

Beek en Donk - Het ziet ernaar uit dat WiSH 
Outdoor voor de tweede maal op rij ruim van 
tevoren uitverkocht raakt. Het Laarbeekse 
festival, dat op 5, 6 en 7 juli voor de zevende 
maal zal plaatsvinden, heeft aangekondigd dat 
de allerlaatste zaterdagtickets momenteel in de 
verkoop gaan. 

De organisatie verwacht dat de zaterdagtickets 
binnen één week uitverkocht zullen zijn. Om 
teleurstelling bij de lokale bezoekers te voorkomen, 
wil WiSH Outdoor er daarom op wijzen om zo 
spoedig mogelijk een ticket te kopen.

Ook de campingtickets (inclusief pre-party op 
vrijdag!) en zondagtickets lopen erg hard. Hoewel 
er momenteel nog voldoende tickets aanwezig zijn, 
adviseert de organisatie om een aankoop niet te 
lang uit te stellen. Afgelopen jaar  was het festival 

geheel uitverkocht en de organisatie verwacht ook 
dit jaar weer alle dagen uit te verkopen.
Tickets zijn verkrijgbaar via www.wishoutdoor.
com of via een van de lokale verkooppunten:

Beek en Donk
Cafetaria de Beemd
Kapelstraat 48
5741 CE Beek en Donk
0492-462137

PLUS van Balkom
Piet van Thielplein 30
5741 CP Beek en Donk
0492-468999

Gemert
Joy of Life
Kapelaanstraat 6b
5421 DG Gemert

Aarle-Rixtel
Cafetaria Le Patat
Dorpsstraat 62
5735 EE Aarle-Rixtel
0492-384262

Lieshout
De Koekoek  (Café-Zaal & 
Cafetaria)
Dorpstraat 49
5737 GA Lieshout
0499-421430

Helmond
Mensroom
Oude Aa 4
5701 PZ Helmond
0492-432899

Beek en Donk – Winkeliersvereniging 
Piet van Thielplein houdt op zondag 
9 juni een Friesche markt. Naast 
diverse marktkramen en leuke 
activiteiten zijn er ook veel winkels 
open van 11:00 tot 17:00 uur.

Winkeliers hebben zelf een kraam 
met aantrekkelijke aanbiedingen. 
Tussen 12:30 en 13:30 uur deelt 
profvoetballer Theo Lucius gratis 
voetballen uit, er worden getunede 
auto’s geshowd en kinderen kunnen 
gratis een rondrit maken met een 
Fun Trike, op de bungee trampoline 
of genieten van vele andere 
attracties. 

Ook worden er door kinderen uit 
Laarbeek spulletjes verkocht. Juni 
is de watermaand. In het kader 
van deze watermaand wordt het 
Laarbeeks Kampioenschappen 
Fierljeppen gehouden. Denkt u dat 
u de beste Fierljepper bent? Laat dit 
dan zien en daag vriend, vriendin, 
buurman of buurvrouw uit. De 
Laarbeekse Kampioenschappen 
Fierljeppen wordt live ondersteund 
door Radio Kontakt. Er wordt live 
verslag gemaakt van het Fierljeppen. 
Diverse optredens van verschillende 
bands maken het geheel compleet 
voor een leuk dagje uit voor het hele 
gezin. 

Laarbeek – Zaterdag 8 jun is het dan 
eindelijk zover: Roefeldag in Laarbeek. 
Kinderen gaan met hun begeleiders op 
ontdekkingstocht langs verschillende 
bedrijven en verenigingen in Laarbeek. 
Deze dag wordt gesponsord  door zo’n 
200 sponsoren, waardoor de kinderen 
extra verwend kunnen worden.

De organisatie is blij dat het weer gelukt 
is om zoveel bedrijven en verenigingen 
bereid te vinden hun deuren open 
te stellen voor de basisschool jeugd. 
Snuffelen in de keuken van iemand 
anders is zo leuk. Zo zijn er in de 
verschillende kernen van Laarbeek 
bedrijven/verenigingen die voor het 
eerst meedoen. Zoals zorgboerderij de 
Liesvelden in Beek en Donk. Daar willen 
ze laten zien dat er meer te doen is op 
een zorgboerderij dan alleen dieren 
verzorgen. Er wordt meer verteld over 
een zinvolle dagbesteding die ouderen 
krijgen aangeboden die daar komen. 

Ook Jan Vlemmings doet voor het 
eerst mee. Jan wil graag zijn beroep 
en leven als muzikant delen met de 
kinderen. Een nieuwe bakker, Bakker 
en Zo, en een nieuwe bloemenwinkel, 
Bloemend, willen graag vertellen aan de 
jeugd waar zij de hele dag mee bezig 
zijn. Ook Haarmode Annemarie laat 
deze dag graag aan de kinderen zien 
wat haar vak inhoudt en waarom het 
zo leuk is. Vooral voor meiden zal het 
hier super worden! Sommige bedrijven/

verenigingen doen al jaren mee, zoals 
de brandweer, politiehondenvereniging 
en diverse schoonheidssalons. 

Tijdens deze dag kunnen kinderen uit 
Laarbeek een kijkje nemen in de ‘grote 
mensenwereld’.  Dat kan zijn meekijken 
met een beroep binnen een bedrijf 
of bijvoorbeeld kennis maken met 
een hobby. Vaak mogen de kinderen 
tijdens de Roefeldag zelf meehelpen en 
spelen ze de rol van een timmerman of 
verkoopster. Zonder al deze bedrijven, 
verenigingen en andere die hun deuren 
open zetten zou er geen Roefeldag 
plaatsvinden. 

De organisatie vraagt aan de 
groepsleiding om ervoor te zorgen 
dat de kinderen interesse tonen in de 
roefelplaatsen. Door het tonen van prima 
mentaliteit hoopt men dat er volgend 
jaar weer voldoende roefelplaatsen zijn 
die hun deuren openzetten voor de 

kinderen. Misschien zijn er wel kinderen 
die een baan zoeken in één van de 
bedrijven die ze bezoeken.Verenigingen 
kunnen op deze manier ook laten 
zien wat ze in huis hebben. Kinderen 
kunnen  zo geïnteresseerd raken in een 
nieuwe hobby of sport. Het is prachtig 
om te zien wat er allemaal in Laarbeek 
leeft en dat men dit ook met elkaar wil 
delen, iets om trots op te zijn. Leuk is 
dat ook de Laarbeekse burgemeester 
en wethouder een kijkje nemen bij de 
roefelplaatsen. 

Dit jaar heeft de organisatie een website 
in de lucht, www.roefeldaglaarbeek.
nl, waarop nog meer informatie te 
vinden is.  Na de Roefeldag verschijnen 
hierop foto’s en verhalen. Ook 
op Facebook, www.facebook.nl/
LaarbeekseRoefeldag,  zijn zij te vinden, 
zodat je makkelijk en snel op de hoogte 
blijft van de laatste nieuwtjes.

De leden van de fotowerkgroep Kiek nou IVN Laarbeek, willen iedereen 
bedanken die afgelopen zondag een kijkje hebben genomen op de 
grote natuurfoto-expositie tijdens het Kikkerconcert. De leden zijn 
allemaal nog aan het nagenieten van de positieve reacties,  die zij ze 
zeker meenemen naar 1 juni volgend jaar, om er weer een  prachtige 
expositie van te maken met nog meer, mooiere en grotere foto`s. 
Bedankt allemaal!

Friesche markt op Piet van 
thielplein

Kiek nou, je wordt bedankt!

eerste aanmeldingen SplasH!!

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

          Koppelstraat 66    Beek en Donk 

Alle Royal Canin 
kattenbrokjes 

Grote zak met 20 liter 
klompvormende 
Kattenbakvulling

10 kilo kattenbrokjes20%
Kassakorting

Alle Viskommen nu 25%
Kassakorting

 7,95

15,-

20 kilo Hondenbrokken

Vijvervoer (sticks) per liter

19,50

0,50

Verkoop van (H)eerlijk Biologisch Varkensvlees

- barbecuepakketen
- worstenbroodjes
- diverse soorten vlees

20% OPENINGSKORTING IN DE MAAND JUNI

Openingstijden: wo. ochtend vr. ochtend Openingstijden: wo. ochtend vr. ochtend 
8.45-11.45uur
(ook mogelijk buiten deze tijden, graag vooraf 
even bellen).

Fam. Van Moorsel, 
Erpsesteeg 6, 
Zijtaart

Tel. 0413- 34 40 78      
       06-123 58 7 58
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Uitreiking waterlesprogramma 
aan basisscholen 

Laarbeek – Wethouder Joan 
Briels reikte vrijdagmiddag aan 
de Laarbeekse basisscholen het 
waterlesprogramma uit. Dit is 
een educatief lesprogramma 
dat samengesteld is voor Juni 
Watermaand. 

“In Juni Watermaand vieren 
we feest. Er worden veel 
evenementen gehouden. Dat is 
natuurlijk leuk, maar water is niet 
alleen leuk, het is ook belangrijk. 
Daarom hebben we een educatief 
lespakket samengesteld. Zo maken 
we kinderen bewust met water”, 
aldus wethouder Joan Briels 
vrijdagmiddag. 

Diverse leerlingen uit groep 5 en/
of 6 en een aantal leerkrachten 
kwamen naar het gemeentehuis 
om het pakket op te halen. Het 
educatieve programma bestaat uit 
een digitaal lesprogramma en een 
watertas en -kist. Dit laatste bevat 
onder andere proefjes, waarbij 
kinderen leren wat er allemaal nog 
meer met water kan. Het digitale 
programma is in de vorm van 
een speciaal gemaakte website. 
Hierop staat veel informatie over 
water, maar ook diverse spelletjes 
en leuke weetjes. “Naast dat het 
lesprogramma in de klas behandeld 
kan worden, kunnen kinderen met 
het digitale programma ook thuis 
aan de gang”, aldus de wethouder. 

Laarbeek – Er is afgelopen weekend 
in Laarbeek heel wat afgewandeld. 
Zaterdag en zondag waren de 
Laarbeekse Wandeltochten. Ruim 
700 mensen namen deel aan 
de tochten. Hiervan bijna 350 
op zaterdag en 365 op zondag. 
Volgens de organisatie de drukste 
zondag sinds jaren. 

Bij de start en finish van de tochten 
– Brasserie/restaurant De Zwaan 
in Beek en Donk - staat een grote 
landkaart. “Zo houden we zo 
goed mogelijk bij waar onze lopers 
vandaan komen”, aldus Erna Krol, 
één van de organisatoren. Te zien 
is dat er deelnemers uit onder 
andere Zandvoort, Goes en Leiden 
meedoen. “Veel lopers komen hier 
oefenen voor de Kennedymars. 
Wij zijn aangesloten bij de KNBLO 
Wandelorganisatie Nederland, 
waardoor onze wandeltochten 
ook op internetsites en boekjes 
te vinden zijn. Maar de meeste 
deelnemers komen gewoon uit 
Laarbeek, hoor.”

De organisatie zette twee 
verschillende routes uit, één 
voor op zaterdag en één voor op 
zondag. Daarnaast bestond de 

keuze uit diverse afstanden: 5, 10, 
15, 20, 30 en 40 kilometer. De 
meeste deelnemers kozen volgens 
Erna voor de 20 of 30 kilometer. De 
routes gaan voornamelijk door het 
buitengebied en over onverharde 
wegen. 
Om zeker te weten dat de routes 
kloppen, worden ze ’s ochtends 
heel vroeg nog gecontroleerd. 
Gertie van Neerven, ook één van de 
organisatoren, vertelt: “Zowel op 
zaterdag als op zondag is er iemand 

om 04.00 uur aangewandeld om 
de route te testen. Als er dan iets 
niet klopt, komen we daar op tijd 
achter en kunnen we nog actie 
ondernemen.” Gertie wandelde 
zondag zelf de 15 kilometer.   “ 
’s Ochtends heb ik van zeven tot 
tien uur eerst meegeholpen. Dan 
is het heel druk, want de meeste 
mensen starten dan. Daarna ben ik 
zelf gaan wandelen.” 

“Het is een mooie route en het staat overal goed aangegeven”

ruim 700 deelnemers Laarbeekse Wandeltochten

Shoes4You Laarbeek

en verder........

Shoes4You Laarbeek | Heuvelplein 10c   Beek en Donk| (achter de grote Lindenboom)

2    paar HALVE PRIJS
* Dames Outlet (25 euro per paar)

* Gehele collectie vele aanbiedingen

Combinatie met kinder-dames en heren collectie mogelijk!

SALE

de 

De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

van poelier Marjos uit Stiphout
drumsticks

bĳ aankoop van 300 gram
vleeswaren 

€ 4,98

van poelier Marjos uit Stiphout
drumsticks

€ 4,98

bĳ aankoop van 300 gram
vleeswaren 

€ 4,98

Piet van Thielplein

Friesche Markt

12 stuks

altĳd 7,50 

100 gram
aspergeboterhamworst

voor op de bbq speklappen
naturel of gemarineerd

€ 5,98
nu kilo

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

Zondag 9 juni Friesche Markt

staan wĳ op de braderie
met o.a. vers gegrilde kip,
lekkere broodjes beenham
en nog veel meer !!!!!9 juni

GRATIS

Verras de STOERSTE PAPA van Nederland...
Chocolade of Frambozen croissants 
NIEUW! Dit móet je proeven! Zó lekker...

Chocolade of Frambozen croissants
NIEUW! Dit móet je proeven! Zó lekker...

2 stuks Van €2,90
Voor €2,32

6 Cupcakes assorti
Gezellig samen smullen...

Van €9,00Voor €7,20Voor €7,20Voor €7,20

Actie Geldig van 
3 t/m 8 juni

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Trostomaten per kilo   0.99
Kersen    500 gram  2.99

Vers gesneden
Ijsberg Melange

1 + 1 gratis

A.s. Zondag staan wij 
op de Friesche Markt

  Ginderdoor 55, Mariahout  www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

Zondag 9 juni zijn wij geopend van 12:00 tot 17:00 uur. 

Martens Tuinmeubelen
voor een gigantische kwaliteit

Wandelaars Hetty van den Boom en Jos van 
Nelissen uit Gemert
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ZORG EN WELZIJN

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111
Bezoektijden van 13.30-14.15 en 
18.45-19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555
Bezoektijden van 14.00-15.00 en 
18.30-20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eind-
hoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 13.30-15.00 en 
18.30-20.00 uur                 

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Medium

8 6 4 7

3 2 1 5

6 5 8 1

9 3 4 8

2 8 4 3

8 3 1 7

2 7 3 8

3 6 9 1

6 4 2 5

Puzzle #57050

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

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

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

De Bitterbal

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Flavio Hegeman
uit Aarle-Rixtel                       
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1 Ronald Lentjes

2 Johan van Bakel

3 Henriëtte van Dommelen

uit Aarle-Rixtel                       
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1 Ronald Lentjes

2 Johan van Bakel

3 Henriëtte van Dommelen

Oplossing vorige week:
Kinderdagverblijf Klavertje Vier

Carla Verhoeven uit Lieshout  kan tot 13 juni haar prijs ophalen bij de Plus van 
Balkom

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Was de appel en verwijder het klokhuis. Snijd de appel in hele dunne 
plakjes en daarna in hele dunne reepjes ( 1mm dikte). Meng de appel met 
vanillesuiker, limoensap, Pernod of Pastis, en een beetje fijngehakt kervel. 
Laat alles 1 uur marineren en schep regelmatig om. Maak de paling schoon 
en snijd deze in kleine blokjes van  een ½ cm, snipper het sjalotje en meng 
met de paling, mayonaise en crème fraîche. Breng goed op smaak met peper 
en zout. Pak de peperkoek en snijd er plakken vanaf van 5mm dikte. Pak 
een ring of een steker van 6 cm doorsnee en steek rondjes uit de plakken 
peperkoek. Maak met de ring of steker een torentje op de peperkoek van 
het palingmengsel. Bedek op het laatst de paling met de gemarineerde 
appel. Eet smakelijk.

0,5 st appel
2 gr vanillesuiker
Beetje limoensap
Druppel Pastis of Pernod ( anijs )
Kervel

100 gr paling
1 sjalotje
20 gr mayonaise
20 gr crème fraîche 
Peperkoek ( normaal)

recept van de week

een echte klassieker: Paling met peperkoek en gemarineerde appel 4 personen

www.kookcentrumbrabant.nl

Kruiswoordpuzzel

WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Waarom moet je voor steelpannen betalen? 

Eindelijk, juni zonder water maand

Horizontaal Verticaal

Weerbericht komend weekend
Vrijdag
Min. temperatuur         10°
Max. temperatuur       25°
Neerslag                  0 mm

Zaterdag
Min. temperatuur         9°
Max. temperatuur      23°
Neerslag                 0 mm

Zondag
Min. temperatuur        10°
Max. temperatuur       25°
Neerslag               1,5 mm
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MooiLaarbeekkrant
Kei goeien handel!
Tijd voor een resumé van 
afgelopen zondag. Moeder 
natuur doet haar naam eindelijk 
eer aan. De lucht is blauw. De 
zon vormt het lokaas voor wat 
onze gemeente aan horeca 
en buitenterras te bieden 
heeft. Binnen no-time bekent 
het gros van onze inwoners 
kleur. We evolueerden in een 
aantal stralende uurtjes van 
een radicale wintergloed naar 
progressief bruin. Het geklaag en 
gebrom maakt plotseling plaats 
voor optimisme en euforie. Tot 
zover het positieve aan deze 
Laarbeekse zondag. Dan vervolg 
ik mijn verhaal met een lichte 
doch geestdodende ergernis. 
Het feit wil namelijk dat diezelfde 
ochtend het idee opkwam om 
de avond in te ‘roosteren’ voor 
een ouderwets gemoedelijke 
barbecue. Aangezien het mij 
echter ontbrak aan vlees, toch 
wel een cruciaal onderdeel van 
de barbecue te noemen, was het 
dus zaak om gauw rauw vlees op 
de kop te tikken. Dat gauw bleek 
iets te rooskleurig. Vier uur stipt 
biedt Laarbeek ons pas de eerste 
mogelijkheid om als hongerige 
bedelaars het assortiment van 
de Jumbo te bestormen. Deze 
Lieshoutse revolutie vindt 
welgeteld tweeënvijftig keer 
per jaar plaats, waarna deze 
plaats maakt voor een ander 
slachtofferdorp. Toch te bizar 

voor woorden. In het tijdperk 
van ‘voor 22:00 uur besteld, 
volgende dag in huis’ dien ik me 
tussen vier en zeven twee en een 
halve kilometer te verplaatsen 
om daar de voedseloorlog aan 
te gaan met ruim 20.000 andere 
krijgsgevangenen. De Bastille 
is er niets bij. “Op grond van 
de Verordening Winkeltijden 
Laarbeek is het slechts mogelijk 
aan één supermarkt gedurende 
één jaar ontheffing te verlenen 
om op zondag de deuren te 
mogen openen”, aldus de 
Gemeente. Oké, als we het 
zo willen doen. Laten we dan 
ook weer terugpakken naar 
de autovrije zondagen. Nog 
goed voor ons erbarmelijke 
klimaat ook. Bovendien mag 
iedereen dan heerlijk op z’n 
tweewieler achter in de rij 
aansluiten voor het verkrijgen 
van voedselbonnen. Om deze 
vervolgens weer in te ruilen 
tegen een droge panini en een 
schraal speklapje. Maar pas op: 
anno MMXIII louter in te leveren 
in ons aller Lieschhout! Een voor 
allen, allen voor een. Man, man, 
man, het zou wat zijn! Toch acht 
ik de kans klein dat dit protest 
tegen de spijsdiscriminatie iets 
of wat effect heeft. Het zal ze 
ironisch genoeg toch een ‘worst’ 
wezen…

Joey van der Leemputten

Woonwagenlocatie Beek en Donk offi cieel geopend

opening Kindcentrum De raagtenIVN Laarbeek 
wandeling

een kijkje achter de schermen bij 
radio Kontakt

toekenning opdracht feitenonder-
zoek declaraties burgemeester

Beek en Donk – De gemeente 
Laarbeek heeft er in Beek en Donk 
een gloednieuw woonwagenpark 
bij. De bewoners woonden er al 
een tijdje in, maar de officiële 
opening was nog niet geweest. 
Dit moment vond vrijdagmiddag 
plaats. 

Op feestelijke wijze opende 
wethouder Frans van Zeeland 
samen met de woningstichting 
en de bewoners de nieuwe 
woonwagenlocatie. “Vroeger 
noemde men dit nog het ‘kamp’, 
maar ik denk dat dat verleden tijd 
is. We hebben hier samen van het 
woonwagenpark een geweldige 
locatie kunnen maken. Het is een 
heel bijzonder project geweest. 
Tien jaar lang discussieerden 
we erover in de politiek. En nu, 
nu is het dan zover. De nieuwe 
woonwagenlocatie is een feit”, 
aldus wethouder Frans van 
Zeeland, die vrijdagmiddag de 
genodigden en bewoners toesprak.

De woonwagenlocatie bevat zes 
witte bungalows, waarin zeventien 
personen wonen. Het ligt iets 
verder van de straat dan het vorige 
park. In totaal kostte het €820.000 
om de nieuwe locatie te realiseren. 
Grote kosten zaten in het reinigen 
van de grond. Tot voorheen was het 
woonwagenpark van de gemeente 
Laarbeek. Nu is het overgedragen 
aan Woningstichting Laarbeek, 
waarbij de bewoners als reguliere 
huurders worden gezien. 

In 2009 constateerde de gemeente 
veel brandonveilige situaties. Ze 
waren genoodzaakt tot complete 
renovatie. In 2010 begon de 
‘verbouwing’ en afgelopen kerst 
werden de sleutels al aan de 
bewoners overhandigd. 

Directeur van Woningstichting 
Laarbeek, Toine Brosens, sprak de 
bewoners ook nog een woordje 
toe. “Het was een heel intensief 
project met de gemeente. Voor 
ons was het ook een heel speciaal 

project. Steeds meer merken 
wij dat we specifiek voor een 
doelgroep bouwen. Met name 
seniorenwoningen realiseren 
wij de laatste tijd veel. En dan 
nu het woonwagenpark.” De 
directeur kijkt positief terug op de 
samenwerking met de bewoners. 
“Van meet af aan zijn de bewoners 
bij dit proces betrokken geweest. 
Dat werkte erg fijn.”

Namens de bewoners sprak de 
heer Bruynzeels de genodigden 
toe. “Namens alle bewoners 
wil ik iedereen bedanken voor 
de realisatie van dit project. De 
locatie op zichzelf is goed en het 
is ook nog eens heel erg mooi”, 
vertelde hij tevreden. Na het 
officiële gedeelte verzamelden de 
bewoners in de ‘feesttent’, waar zij 
onder het genot van een heerlijke 
barbecue samen vierden dat het 
nieuwe woonwagenpark aan de 
Pater de Leeuwstraat een feit is. 

Beek en Donk – De officiële 
opening van Kindcentrum De 
Raagten vond vrijdag plaats. Samen 
met wethouder Hans Vereijken, 
voorzitter van de Eenbes Niek 
van der Zanden en manager van 
de kinderopvang Francis Gerrits, 
opende een trotse directeur Geja 
Raaijmakers het nieuwe gebouw. 

Tijdens deze opening onthulde 
zij het nieuwe logo voor het 
Kindcentrum, dat gelegen is aan 
de Otterweg. Het gebouw oogt 
allereerst vriendelijk, niet alleen 
door het kleurgebruik, maar ook 
door de uitnodigende indeling, de 
steeds weer andere vormen van 
ramen, doorgangen en looppaden 
en de gezellige tussenruimten bij 
de lokalen. Hierbij komen kinderen 
steeds op een andere manier met 
elkaar in contact. 
Daarnaast is ervoor gekozen 
om de oude term ‘bovenbouw’, 
waarmee vroeger de hoogste 
klassen van de lagere school werd 
aangeduid, expliciet terug te laten 
komen. Dit doet de school door de 
hoogste klassen weer op de eerste 
verdieping te huisvesten. 

Directeur Geja is erg tevreden over 

het nieuwe gebouw. “De kinderen 
zeggen dat ze beter kunnen werken, 
maar of dat nu komt door de alom 
aanwezige frisse, groene kleur of 
door de nieuwe meubels, weet ik 
niet.” Sommige kinderen hadden 
ook een aanvullende vraag over 
het klimaat regulerende sedumdak 
van de school. ”Enkele kinderen 
vroegen ons of ze ook ingeschakeld 
zouden worden bij het maaien van 
het dak!”, aldus Geja. 

Namens de gemeente bood 
wethouder Vereijken de school een 
cheque aan van €1500,00, “om te 
besteden voor de kinderen”. 

Oud-directeur en nu voorzitter van 
de Eenbes Niek van der Zanden 
refereerde in zijn toespraak aan 
het feit, dat de schoolinspectie 
lovend was over wat de school had 
bereikt en bood mede daarom het 
personeel een etentje aan.
Na de officiële opening vond er 
van 18.00 tot 21.00 uur een Open 
Huis aan. Vele mensen kwamen 
een kijkje nemen in het nieuwe 
schoolgebouw, waarbij lovende 
geluiden over het gebouw de 
boventoon voerden.  

Laarbeek - IVN Laarbeek houdt op 
zondag 9 juni een wandeling. Waarheen 
deze wandeling gaat, zal tot het laatste 
moment een verrassing blijven. De IVN-
gidsen kennen de omgeving en kunnen 
vanaf het startpunt van de wandeling, 
bij het tennispark tussen Lieshout en 
Mariahout, in verschillende richtingen 
wandelen. De visvijver, de Moorselen 
en/of het Keelgras zullen worden 
bezocht.

Vanaf het tennispark langs de 
Donkervoortse Loop, in de richting 
van de Lieshoutse visvijver, is een 
mogelijkheid. Het platteland is hier nog 
ouderwets idyllisch. De Donkervoortse 
Loop zal ontwikkeld worden tot 
ecologische zone. Je zou zeggen, dat het 
er alleen maar mooier op kan worden. 
Met wat geluk is er soms een witgatje of 
oeverloper te zien.
Naar de andere kant ligt niet ver van 
de Donkervoortse Loop de Moorselen. 
In de rijke afwisseling van kleine 
natuurgebieden die Laarbeek telt, 
spelen de Moorselen een speciale 
rol. Hier kan men nog iets proeven 
van de sfeer van de legendarische 
blauwgraslanden, die zo zeldzaam zijn 
geworden in Nederland in de loop van 
de tijd. Voor plantenliefhebbers zijn deze 
blauwgraslanden heel interessant. Er 
komen verschillende zeldzame soorten 
voor. Het gebied is beperkt toegankelijk. 
Op deze zondagmorgen is er kans er 
wat uitgebreider kennis van te nemen. 
In tegenstelling tot andere Laarbeekse 
natuurgebieden is dit gebied onbedreigd 
bij de plannen voor aanleg van wegen, 
al is er zelfs even een plan geweest om 
hier tussen Lieshout en Mariahout een 
grote weg aan te leggen. 

Wat men op deze morgen allemaal zal 
tegenkomen, is dus een verrassing. 
Vanaf de parkeerplaats bij het tennispark 
tussen Lieshout en Mariahout start om 
10:00 uur deze wandeling onder leiding 
van IVN-gidsen. De wandeling zal 
ongeveer 2 uur duren.

Beek en Donk – Hoe wordt radio 
gemaakt? En hoe gaat dat met Tekst-
TV? Het zijn slechts een paar vragen 
waarop bezoekers antwoord kregen 
tijdens de open dag van Radio Kontakt 
afgelopen zondag. Alle facetten van 
het radio-maken kwamen op deze dag 
voorbij.

Aandachtig luisteren een vijftal gasten 
in één van de opnamestudio’s naar 
de doorgewinterde, en inmiddels 
bekende Laarbeekse, radiomaker 
Mario van Dinther. Hij laat de gasten 
zien wat er gebeurt met de opnames 
en hoe hij deze knipt en plakt tot een 
goed radio-item. “Jeetje, dat dat zo 
werkt, dat wist ik niet” en “wat leuk 
om te zien zeg”, waren veel gehoorde 
kreten van de bezoekers. 

In de studio ernaast de 16-jarige Stein 
van de Ven live aan het draaien. Hij is 
de jongste DJ bij Radio Kontakt, waar 
hij zelfstandig twee uurtjes per week 
draait. “Ik was een jaar of 13 à 14 toen 
ik hier voor het eerst binnenkwam. Ik 
begon als technicus. Inmiddels draai ik 

zelf en mag ik dit doen zonder dat er 
iemand bijzit of mij meehelpt. Muziek 
fascineert me.” 

Ondertussen komen nieuwsgierigen 
kijken hoe Stein dit doet. Sommigen 
komen zelfs voor de microfoon, 
waardoor ze live op de radio te horen 
zijn. Stein vervolgt: “Radio Kontakt 
heeft onder jongeren het imago dat 
het voor oudere mensen is. Dat is 
helemaal niet zo. Ik ben nog jong en 
door hier te draaien, wil ik ook aan 
anderen laten zien dat Radio Kontakt 
ook voor jongeren is. Er wordt hier 
juist heel goede muziek gedraaid voor 
hen.”

Adri Vogels, voorzitter van Radio 
Kontakt, blikt tevreden terug op de 
open dag. “We hebben ongeveer 250 
bezoekers mogen verwelkomen. Dat is 
erg veel en daar zijn we blij mee. Het 
was buiten erg mooi weer en er was 
veel te doen. Het is leuk om te zien 
dat mensen ook even bij ons komen 
kijken.” 

Laarbeek - De commissie Algemeen Bestuur besloot op donderdag 30 
mei om de opdracht voor het feitenonderzoek naar de declaraties van de 
burgemeester toe te kennen aan bureau Hordijk en Hordijk uit Culemborg. 
Het onderzoeksrapport zal op 2 september 2013, na afloop van een 
besloten raadsvergadering hierover, openbaar worden en vervolgens op 
5 september 2013 in een openbare raadsvergadering worden behandeld.

Tijdens de renovatie De bewoners voor het nieuwe woonwagenpark

w w w . h e i k a n t j e . n l
  Wo l f s p u t t e n  6     A a r l e - R i x t e l    0 4 9 2 - 3 8 1 2 1 7
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Mooi UIt in Laarbeek

het Italiaans Huis

La Casa Italiana

www.hetitaliaansehuis.nl

Proef de italiaanse keuken.
Wij bereiWij bereiden dagelijks van verse ingre-

diënten de meest overheerlijke 
italiaanse vis en vleesgerechten, voor 
thuis of in ons sfeervolle restaurant. 
Ook verzorgen wij de meest smakelijke 

italiaanse buffetten van 30 tot 
maximaal 45 personen.

Neem gerust contact met ons op voor 
een vrijblijvend advies

Heuvelplein 1, Beek en Donk, Tel: 0492-46 88 33

ALLEEN MOGELIJK 
OP DINSDAG, WOENSDAG 

EN DONDERDAG

MARIASTRAAT 21-23, 5738 AM MARIAHOUT
TEL.: 0499-421448

WWW.DEPELGRIM-MARIAHOUT.NL

€ 23,50

GewOOn...... leuk voor vaderdag

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Vonderweg 5a-b, Beek en Donk, 0492 - 46 50 50
Benieuwd naar de mogelijkheden?  www.dekoppelen.nl

De Koppelen Catering
Voor iedere gelegenheid!

Verras vader 
met een compleet

verzorgde barbecue!

Vaderdag, 16 juni

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

g

ppelstraat 35 5741 GA

Leuke attentie

voor iedere vader!

M
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de
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ag

!

n 
r 
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e

va
d

Verwarmd terras,prachtig uitzicht!
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Isidorus Vogels werd op 4 maart 1860 te Aarle-Rixtel geboren als 
enige zoon in het gezin. Hij groeide echter op in Beek en Donk. Zijn 
vader, Cornelis Vogels, was hier de veldwachter. Op 14 jarige leef-
tijd ging hij naar de Latijnse School te Gemert, welke opleiding hij 
met succes afrondde. Daarna volgde hij filosofische en theologische 
studies bij de Jezuïten en trad later in in deze orde. In 1891 werd hij 
tot priester gewijd. Daarna ging hij les geven in de filosofie, eerst 
aan het Berchmanianumcollege in Oudenbosch, daarna aan het Je-
zuïtencollege te Maastricht. Ondertussen publiceerde hij geregeld 
over zijn vak. In 1903 stapte hij uit het onderwijs en werd pastoor 
van De Zaaier, een parochie te Amsterdam.
In 1908 werd hij benoemd tot  provinciaal overste van de Jezuï-
tenorde in Nederland en verhuisde daarvoor naar Den Haag. Deze 
functie bleef hij uitoefenen tot 1914. Na zijn periode als provinciaal 
overste werd hij rector van het Berchmanianumcollege, waar hij eer-
der les had gegeven. Tevens werd hij hoofdredacteur van het blad 
Studiën, een in die tijd zeer bekend blad dat veel heeft bijgedragen 
aan de katholieke wetenschappelijke vorming van Nederland.
Hierna verhuisde hij terug naar Den Haag en werd procurator van 
de Jezuïten in Nederland  en dat bleef hij tot zijn plotselinge dood 
op 15 november 1929.

Martin Philipsen, 
Heemkundekring De Lange Vonder 

Pater VogeLSStraat

Het Straatnamen-abc

ondernemers vroeg uit de veren

groep 8 Bernadetteschool in Jeugdjournaal

KiKo start met derde groep

een kijkje in het nieuwe Commanderij College en de sporthal 

Lieshout – Voor bijna tachtig 
ondernemers was het 
vrijdagochtend vroeg dag. 
Om 07.00 uur begon het 
ondernemersontbijt van BNI Rioja. 
Dit was bij Bavaria Brouwerij 
Café in Lieshout, dat tevens 
als thuisbasis fungeert voor de 
organisatie. Tot vrijdag droeg BNI 
Rioja nog de naam BNI Spinoza. 

BNI is een commerciële en 
professionele organisatie waarbij 
ondernemers voor elkaar meer 
omzet proberen te genereren, 
door elkaar aan contacten en/of 
opdrachten te helpen. In Laarbeek 
is BNI Rioja sinds drie jaar actief. 
In deze groep –  op dit moment 
bestaande uit 22 ondernemers 
-  zitten niet alleen zelfstandigen 
uit Laarbeek, maar ook uit de 
directe omgeving, zoals Gemert en 
Helmond. 

Susanne Boers is één van de 
kartrekkers om BNI in Laarbeek 
op te richten. “Ik geloofde in 
dit concept. We zetten vragen 
weg bij elkaar en geven elkaar 
aanbevelingen. We kunnen ook 
met zekerheid zeggen dat BNI Rioja 
zorgt voor extra omzet. Met onze 
groep ondernemers hebben we 
vorig jaar €580.000 meer omzet 
weten te genereren.”

De organisatie vergadert - bewust 
- elke vrijdagochtend van 07.00 tot 
08.30 uur. Susanne: “Dit doen we 
zo, omdat het op dat tijdstip voor 
niemand een belemmering is voor 
zijn of haar werkzaamheden.” Voor 
het ondernemersontbijt vrijdag 
nodigden de leden ondernemers 
uit om hierbij aanwezig te zijn. Het 
ontbijt was niet het belangrijkste 
deze ochtend; het ging om het 
netwerken en kennismaken met 
BNI Rioja. 

Aarle-Rixtel -  KiKo start met een 
nieuwe groep na de zomervakantie, 
speciaal voor kinderen van groep 8 
en ouder. Docente Neeltje van Doore 
gaat met deze kinderen weer een 
stap verder in het leren van zingen. 
Kinderen van groep 8 en ouder zijn 
zo ver dat ze kunnen gaan oefenen 
met verschillende muziekstijlen en 
meerstemmige zang. 

Deze wat oudere kinderen worden 
zich steeds beter bewust van de tekst 
die ze zingen hen hoe ze zo kunnen 
zingen dat het over komt bij het 
publiek. Voor de wat grotere kinderen 
dus een leuke uitdaging. Na de zomer 
gaan natuurlijk de andere groepen ook 
weer van start. Alle groepen brengen 
rond de kerst een kerstmusical op he 
toneel. Wil je voor de vakantie alvast 

een keer komen kijken of Kiko ook 
wat voor jou is, kom dan naar de open 
repetitie op dinsdag 11 juni in De Dreef 
in Aarle-Rixtel.  De repetitietijden zijn 
voor groep 3 t/m 5 van 18.00 tot 
18.45, voor groep 6 en 7 van 18.45 
tot 19.45 en voor groep 8 en ouder: 
van 19.45 tot 20.45. Meer informatie 
vindt je op www.kikolaarbeek.nl

Mariahout – In de korte 
uitzending van het 
Jeugdjournaal is groep 8 van 
de Bernadetteschool deze 
week elke ochtend te zien. 
Elke morgen om 08:45 uur 
wordt deze uitzending live-
uitgezonden. Daarna is het heel 
de dag terug te kijken via de 
website www.jeugdjournaal.nl.  

Aan het eind van de 5 minuten 
durende uitzending zijn de 
groep 8-ers te zien. Zij reageren 
dan op ‘de stelling van de dag’. 
Voor de leerlingen is het vroeg 
(half 8)  aantreden op school. 
Dit voor de opnames via de 
webcam. Spannend, maar een 
mooie gelegenheid om eens te 
laten zien en horen wat groep 8 
ervan vindt.

Beek en Donk – De gemeenteraad 
nam dinsdagavond een kijkje 
in de nieuwbouwschool van 
het Commanderij College en de 
daaraan vastzittende sporthal. 
Het gebouw is erg ruimtelijk van 
opzet. Veel ramen en open ruimtes 
kenmerken het schoolpand. 

Het Commanderij College
“De verticale lijnen naast elkaar 
stellen bamboestokken voor”, weet 
Martin Jacobs, bestuurder van het 
Commanderij College, te vertellen. 
“De bamboestokken zijn op 
sommige punten ‘geknakt’.” Wie 
de nieuwe school binnenloopt, valt 
meteen de grote ruimte op. Geen 
klassieke klaslokalen meer net als 
vroeger, maar open lokalen. “De 
lokalen zijn gecentreerd per sector. 
Overal zitten ramen. Lokalen 
bestaan ook uit schuifdeuren van 
glas. Dit is makkelijk wanneer er 
bijvoorbeeld een gezamenlijke les 
plaatsvindt, dan heb je meteen een 
grotere ruimte.”

Centraal op de bovenste verdieping 
‘hangt’ een centrale ICT-ruimte. 

Dit is een soort open leercentrum. 
Alle ruimtes in het pand zijn benut. 
“Het gebouw is efficiënt ingedeeld. 
Er gaat geen loze ruimte verloren. 
Kijk bijvoorbeeld naar de gangen. 
Sommige lokalen, zoals de zorg & 
welzijn-ruimte, zijn helemaal open, 
waardoor zelfs de gang gebruikt 
kan worden”, aldus Martin.

Verbintenis school en sporthal
De school en de sporthal staan in 
verbintenis met elkaar. Hier is goed 
over nagedacht. “Het Commanderij 
College bevat bijvoorbeeld een 
grote keuken voor de leerlingen. 
Deze ligt tegen de sporthal aan, 
waardoor er met evenementen of 
andere dergelijke dingen gebruik 
gemaakt van kan worden. Dit 
geldt ook voor de kantine van 
de sporthal, die ook als soort van 
kantine voor school kan fungeren.”

De nieuwe sporthal
Wie de nieuwe sporthal 
binnenloopt, kijkt zijn ogen uit. 
Het lijkt net of de ruimte niet 
ophoudt. De oppervlakte van de 
hal is 3000m2, wat neerkomt op 

een sporthal van bijna 80 bij 40 
vierkante meter. De hal kan in drie 
gedeeltes opgedeeld worden en 
bestaat uit vier zaalsegmenten, 
waardoor diverse verenigingen 
tegelijk ingeroosterd kunnen 
worden. Daarnaast bevat het een 
uitschuifbare tribune, waarop 400 
mensen kunnen zitten. 

Toename aantal leerlingen
Martin merkt nu al dat de nieuwe 
school leerlingen aantrekt. “De 
vorige school was berekend op 400 
leerlingen en dat is deze ook. Op dit 
moment zitten er 385 leerlingen op 
deze locatie van het Commanderij 
College. Voor komend schooljaar 
stevenen we af op 420 leerlingen. 
Wat toch een forse toename is.”
De opening

Na de zomer vindt er een officiële 
opening plaats van de nieuwe 
gebouwen. Komende maandag 
beginnen de derde klassen van het 
Commanderij College al met het 
volgen van lessen in het nieuwe 
schoolgebouw.
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Radio Kontakt is er ook voor U!

Radio Kontakt verzorgt zondag 9 juni een locatie-uitzending vanaf de Friesche 
Markt op het Piet van Thielplein in Beek en Donk.

Live uitzending van 11.00 tot 17.00 uur.

Radio Kontakt doet verslag van het �erljeppen.

Deze dag kunt u ook lid worden van de Radio Kontakt Vriendenclub.
Voor slechts € 7,50 bent u een jaar lang lid en helpt U onze omroep goede 
programma's te maken.

Friesche Markt Piet van Thielplein

9 juni 2013

Hoe is het nou met.....Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
Jantje. Jarenlang runde hij, samen 
met zijn vrouw Elly, de drukbezochte 
snoep- en tabaksspeciaalzaak aan 
de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel, beter 
bekend als ‘Jantje’. 

Jan van Ganzenwinkel is zijn 
naam, maar in heel Aarle-Rixtel en 
daarbuiten wordt hij Jantje genoemd. 
Jantje is voornamelijk bekend door 
zijn mooie snoepbakken, waar 
ieder kind uit het dorp wel eens een 
heerlijke spek, schuimblok, of een 
‘pasfoto van Jantje’ heeft gekocht.

Jantje is 69 jaar geleden geboren in 
een pand aan de Dorpsstraat (later 
beter bekend als ‘Welten’s  Bazar’). 
Hij groeide vanaf tweejarige leeftijd 
op bij zijn tante Jaantje. Zij runde 
een kruidenierswinkeltje aan de 
Dorpsstraat 76. Het was net na 
de oorlog. Jantje: ”Het was de tijd 
dat maggi, suiker en ‘kuukskes’ los 
werden verkocht. Huub d’n Kapper 
kwam regelmatig een losse sigaret 
kopen.”

In 1966 kreeg Jan verkering met 
zijn huidige vrouw Elly. Hij werkte 
inmiddels in de kolen en olie, maar 

op zondagmorgen hielpen Jan en 
Elly met het verkopen van snoep 
en tabak. Na de mis was het dan 
traditioneel topdrukte in de winkel 
van tante Jaantje. Jan: “Zo is mijn 
carrière begonnen, ge rolt er in.”

“Daluk zeggen ze da menneke hi 
een dubbel leven gehad”, mijmerde 
Jantje toen hij terugdacht aan de 
lange zevendaagse werkweken die 
Jan en Elly hadden toen zij, naast 
het bestaande werk, in 1969 ook 
nog een antiekzaak openden aan 
de Dorpsstraat 9. “Het was dag en 
nacht werken.” Ook kregen ze in die 
tijd twee zonen, Harold en Pieter.

“Tante Jaantje had graag dat ik de 
winkel overnam”, vervolgde Jantje. 
Hij stopte met het antiek en op een 
mooie zaterdag in 1984 werd de hele 
inboedel van tante Jaantje’s winkel, 
met behulp van de familie, verhuisd 
naar de antiekzaak. Elly: “De klanten 
moesten die dag tussen de oude 
en nieuwe winkel op en neer lopen 
om de boodschappen compleet te 
krijgen.” 

Het binnen werken wende snel ook 
al was Jan altijd veel op pad geweest 
voor kolen en antiek. “Ge had altijd 
goeie buurt en ge wist als uurste, wie 
er weggelopen was.” Met hulp van 
de familie, met name Martien en Ellie, 
konden ze, ondanks de drukte, soms 
toch op vakantie. Maar het was niet 
allemaal rozengeur en maneschijn 
voor Jan en Elly. Op de dag dat 
zoon Pieter verongelukte, in 1996, 
verging de wereld een beetje voor 
het gezin. Jan: “Gelukkig heeft de 
winkel er ons overheen geholpen.” 
Ze konden met vele klanten over de 
trieste gebeurtenis praten.

Jantje maakte in de loop der jaren 
veel mee in zijn snoepwinkel. Bijna 
wekelijks, maar alleen als er veel 
volk in de winkel was, stak Broer 
van Gerwen snel een Mars in zijn 
jaszak als Jan even niet keek. Het 
verbouwereerde publiek attendeerde 
Jantje altijd hierop als Van Gerwen 
al buiten stond. Jan vloog dan naar 
buiten en riep: “Broer, wa hedde in 
de tes ziten?”, waarop Broer van 
Gerwen de buit meteen teruggaf en 
beloofde nooit meer een Mars weg 
te halen. De klanten, die inmiddels 
in de gaten kregen dat ze het 
slachtoffer waren van een variant 
van ‘Bananasplit’, konden er iedere 
keer hartelijk om lachen.

Na verschillende tabaksinbraken 
besloten Jan en Elly in 2007 te 
stoppen met de winkel. Na vijftig 
jaar hard werken geniet het paar 
nu van hun vele bezigheden zoals 
fietsen, biljarten, PSV supporteren, 
het kleinkind en niet te vergeten 
de ‘Rooi Skut’. “Het is nu elke dag 
zondag”, aldus Jantje en Elly.

Velen missen de fameuze uitspraken 
van Jantje als ‘mayonaise erbij’ 
(wanneer de snoepzak vol was) 
en ‘pasfoto van Jantje’ (als uit de 
bak een varkenskopsnoepje werd 
gekozen). Gelukkig heeft Jantje 
sinds kort een opvolger gekregen. 
Marscha Verstappen heeft onlangs 
aan de Kerkstraat de snoeperij 
‘Jantje’ geopend. Naast de oude 
weegschaal en kassa van de oude 
snoepwinkel, kun je hier gelukkig 
ook nog altijd Jantjes pasfoto’s 
vinden.

Ook voor al uw barbecue, gourmet 

website www.megens.keurslager.nl

Uw adres voor de lekkerste  grillspecialiteiten!

Woenselsemarkt 15, Eindhoven
Tel. 040 - 243 07 16
info @ megens.keurslager.nl

Alles wordt voor u op maat gemaakt van hapjespan, gourmet tot 
Barbeque en zoals u van ons gewend bent, van de beste kwaliteit!

Bestellen kan via onze website of telefonisch.

Bel gerust en vraag naar Danny voor de mogelijkheden.

Beek en Donk - Een 45-jarige man 
uit Beek en Donk is maandagavond 
in zijn woning aangehouden. Kort 
daarvoor zou hij zijn 37-jarige 
vrouw in de woning hebben 
bedreigd en mishandeld. De 
vrouw vluchtte de woning uit en 
alarmeerde de politie. 

De man zou haar bij de keel 
hebben gegrepen en met de dood 
hebben bedreigd. De verdachte is 
in verzekering gesteld voor verder 
onderzoek. Het slachtoffer doet 
aangifte van de mishandeling en de 
bedreiging. 

Lieshout- Carnavalsvereniging De 
Raopers houdt op vrijdag 7 juni 
een kienavond. 

Deze wordt gehouden in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof. De 
avond begint om 20:00 uur en 
de zaal is open vanaf 19:00 uur. 
Op deze kienavond is iedereen 
welkom. 

aanhouding na 
huiselijk geweld

Kienen CV De 
raopers
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De Montanyeta waarop ik woon 
is in vergelijking met omliggende 
bergen een piepklein bergje. Aan 
de voet daarvan ligt het dorpje 
Lliber, driehonderd meter verderop 
staat mijn huis. Omdat het bergje 
rondloopt zie ik Lliber niet liggen 
en Lliber mij niet. Als ik vanuit 
mijn huis steeds rechts aanhoud, 
brengt het smalle bergpaadje mij 
vanzelf naar het kerkplein. Het 
is een lieflijk wandelingetje van 
zo´n drie kwartier. Overigens, stel 
je van dat kerkplein niets voor 
want dat is ter grootte van een 
zakdoek! Bovenaan het plein (wat 
tegen de berg omhoog loopt) 
staat evengoed en piepklein kerkje 
(waarvan het kerkbestuur eens 
contact op moet nemen met de 
klokkengieterij van Aarle-Rixtel 
want hij slaat om het half uur zó 
dof. Mijn kennis zegt dat de klok 
een scheur bevat, dit even terzijde). 
In ieder geval staan de deuren van 
het kerkje altijd gastvrij op een kier. 
Op een ochtend kreeg ik bezoek. 
Van een wild poesje welteverstaan. 
Die had zo bedacht dat ze bij mij 
wilde komen wonen! Ze bleef 
enkele dagen en voelde zich steeds 
vrijer. Zo vond ik haar op mijn 
bed, nestelde zich in de kussens 
van de loungehoek en begon er 
daardoor al een beetje bij te horen. 
Toen ik op een avond mijn benen 
wilde strekken, liep ik het eerder 
beschreven rondje om mijn berg, 
op de voet gevolgd door “poes”. 
Wat ik ook ondernam om haar naar 
huis te sturen was tevergeefs. Poes 
liep als een hondje achter me aan. 
Op het kerkplein heeft Manolo zijn 

dorpscafé, waarvan zijn terras in de 
schaduw ligt van een eeuwenoude 
peperboom. Ik loop Manolo nooit 
voorbij zónder een cortado te 
hebben gedronken, zo ook na deze 
wandeling. Plots bleek poes te zijn 
verdwenen! Omdat ik dat heel 
vervelend vond, liet ik mijn kopje 
koffie voor wat het was en ging op 
zoek. Ik kon haar niet gevonden 
krijgen. Aan de openstaande 
kerkdeuren had ik niet gedacht. 
Een paar dagen later had Mijnheer 
Pastoor een nieuwtje voor het 
dorp op zijn persoonlijke website 
geplaatst. En wát schetste mijn 
verbazing? Daarop stond poesje! 
Pontificaal op het altaar haar 
pootjes likkend. Omdat het een 
schepsel GOD is, vond Mijnheer 
Pastoor dat het poesje welkom was 
in de kerk, gaf het eten en alles wat 
het verder nodig had. Tijdens de 
eucharistieviering struinde poesje  
langs de kerkbanken. Daardoor 
werd de website dagelijks vaker 
bekeken en warempel het trok 
meer kerkbezoekers. Zelfs de 
mensen uit het nabijgelegen Jalón/
Xaló bezochten door poesje liever 
de Heilige mis in Lliber. Mijnheer 
Pastoor eerde poesje alsof het door 
GOD gezonden was. Ik durfde 
hem niet te vertellen dat in dit 
geval IK die GOD was! Nou ben 
ik héél makkelijk ingesteld en denk 
altijd maar zó: “Als je beter kunt, 
dan moet je beter gáán”. Ik ben 
er van overtuigd dat poes het bij 
Mijnheer Pastoor beter heeft dan 
bij mij. Want, ik wilde haar toch 
niet adopteren… Va a dios (Ga met 
GOD).

Ik groet Laarbeek met Spaanse 
zonnestralen. Anne Wittebol-Aarts. 
www.FincaErbalunga.com

Luch
tpo

st

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Witte en gekleurde Aronskelken. A. 
Beniers, Heieindseweg 18, Maria-
hout. Tel: (0499)-421748

Te koop: Hooi, wordt zondag 9 of 
maandag 10 juni geperst. Jacobskruit 
vrij. Vanaf 50 pakken thuisbezorgd 
binnen een straal van 15 km vanaf 
Beek en Donk. Tel: 06-53751207

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

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

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

Dubbele fi etstas met bloemetjes. 
Gevonden voor de brievenbus in de 
Brandstraat in Beek en Donk. Wie is 
deze verloren? Je mag de tas komen 
ophalen bij de fam. Kuijpers Pater 
Vogelsstr. 5 te Beek en Donk. Bel van 
tevoren even op! 0492-464404

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

Op zaterdag 1 juni in de Servaas-
straat, ter hoogte van nr. 17, in 
Lieshout is een konijn gevonden. Het 
bruin met witte konijn is af te halen 
op wolwever 2 te Lieshout. Graag 
even van te voren bellen 
06-15618954.

aaNgeBoDeN

VerLoreN

VerMISt

geVoNDeN

Poesje van 
Mijnheer Pastoor:

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

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

Noortje van Vijfeijken 

Stijn

geVraagD

te HUUr

te KooP

Mooi Dier

op zoek...

Daisy is een lieve, vrolijke en 
energieke Boerenfox van 8 
jaar oud en op zoek naar een 
nieuw thuis. Daisy is echt 
een gezelschapshondje. Ze 
geniet ervan samen tijd door 
te brengen met haar baasjes. 
Heerlijke boswandelingen 
maken of speeltjes apporteren, 
haar piepkip is hierbij favoriet, 

daar maak je Daisy dolgelukkig mee. 
Na al deze sportieve bezigheden wil ze lekker uitrusten op de bank 
samen met de baas. Als dan de tv nog aan mag, kan haar dag niet 
meer stuk! 

Wanneer u geïnteresseerd bent in Daisy of andere dieren uit 
dierenopvang ‘Vd Voorste Grootel’ bent u altijd welkom tijdens 
openingsuren. U kunt ook de site eens bekijken                www.
voorstegrootel.nl of telefonisch contact opnemen via 0492-381490.

Naam:  Daisy
Leeftijd: 8 jaar

Wanneer u geïnteresseerd bent in Daisy of andere dieren uit 
dierenopvang ‘Vd Voorste Grootel’ bent u altijd welkom tijdens 
openingsuren. U kunt ook de site eens bekijken                www.
voorstegrootel.nl of telefonisch contact opnemen via 0492-381490.

Wanneer u geïnteresseerd bent in Daisy of andere dieren uit 

Na al deze sportieve bezigheden wil ze lekker uitrusten op de bank 
samen met de baas. Als dan de tv nog aan mag, kan haar dag niet 
meer stuk! 

dierenopvang ‘Vd Voorste Grootel’ bent u altijd welkom tijdens 
openingsuren. U kunt ook de site eens bekijken                www.
voorstegrootel.nl of telefonisch contact opnemen via 0492-381490.

samen met de baas. Als dan de tv nog aan mag, kan haar dag niet 
meer stuk! 

Wanneer u geïnteresseerd bent in Daisy of andere dieren uit 
dierenopvang ‘Vd Voorste Grootel’ bent u altijd welkom tijdens 
openingsuren. U kunt ook de site eens bekijken                www.
voorstegrootel.nl of telefonisch contact opnemen via 0492-381490.

Wanneer u geïnteresseerd bent in Daisy of andere dieren uit 

Na al deze sportieve bezigheden wil ze lekker uitrusten op de bank 
samen met de baas. Als dan de tv nog aan mag, kan haar dag niet 

dierenopvang ‘Vd Voorste Grootel’ bent u altijd welkom tijdens 
openingsuren. U kunt ook de site eens bekijken                www.
voorstegrootel.nl of telefonisch contact opnemen via 0492-381490.

samen met de baas. Als dan de tv nog aan mag, kan haar dag niet 

daar maak je Daisy dolgelukkig mee. 

Naam:  Daisy

Huisje (60m2) te huur. 2 slaapkamers 
en badkamer. Woonkamer en keuken 
in L-vorm. Met eigen tuin en oprit. 
In buitengebied van Beek en Donk. 
Kosten elektra/water inbegrepen. 
overige kosten voor huurder. Voor info: 
j.rooijackers@planet.nl

te HUUr

Stijn
03-06-2013

Trots en blij 
verwelkomen wij onze zoon

Martijn & Nancy Vogels
Broertje van Bram

Beekerheide 6a, Beek en Donk

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies

Profi ciat!
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Een huis verkoop 
je niet met een 

toneelstukje

T (0499) 76 90 04www.vialinda.nl

Linda Huygens heeft sinds kort haar 
eigen makelaarskantoor. Ze groeide op in 
Lieshout, waardoor zij in Laarbeek voor 
velen geen onbekende is. VIALINDA:  een 
naam die als vanzelfsprekend klinkt en 
ook zo moet zijn. Dienstverlening zoals 
het hoort: doen wat je zegt en werken 
voor de opdrachtgever.

“Met meer dan 10 jaar ervaring en een 
groot netwerk te hebben opgebouwd, was 
de tijd nu rijp om zelf een eigen kantoor 
te starten.  Als gecertificeerd makelaar en 
taxateur, tevens aangesloten bij de NVM, 
kan ik mijn opdrachtgevers van dienst zijn 
van aankoop tot verkoop en van taxatie 
tot verhuur”, aldus Linda. 
Aandacht voor klant en kandidaat

Als ‘klein’ makelaarskantoor zorgt 
VIALINDA voor een persoonlijke 
benadering en vertrouwen.  “Met 
aandacht voor de klant en ook zeker 
voor de kandidaten, bereik je in deze 
markt resultaat. De bekende woningsites 
groeien nog elke dag en daardoor is het 
persoonlijke contact en de presentatie veel 
belangrijker geworden.”  En dat dat werkt 
heeft zich al bewezen. Opdrachtgevers 
die Linda een aantal jaren geleden heeft 

geholpen, komen vaak weer bij haar terug.  

Second Opinion 
Als nieuwe dienst biedt VIALINDA een 
second opinion aan. Linda: “In deze 
markt staan woningen soms lang te koop. 
Verkopers zitten met de handen in het haar 
en weten soms niet meer wat te doen. De 
verkopend makelaar kan hier niet altijd 
op aangekeken worden en een andere 
makelaar is niet altijd de oplossing. Om 
een verkoop een nieuwe impuls te geven 
kan een professioneel en onafhankelijk 
advies (tegen een kleine vergoeding) 
helpen.”

Tijdens een second opinion houdt 
VIALINDA de verkoop tegen het licht en 
worden de verbeter- of aandachtspunten 
besproken. Een dergelijk advies kan 
zorgen dat er weer vertrouwen komt in 
de verkoop van de woning en dat deze 
verkoop met de eigen makelaar kan 
worden voorgezet.  

Benieuwd geworden naar VIALINDA?  Bel 
voor een vrijblijvend gesprek of vragen 
naar telefoonnummer 0499-769004. 
Bekijk ook de website www.vialinda.nl.

VIaLINDa: de frisse wind in 
makelaarsland

Mooi in de regio
‘Witte gij Ut’
Boerdonk – Inmiddels hebben al meer dan 
450 deelnemers over verschillende teams zich 
ingeschreven voor de kwis Witte Gij Ut. De 
persmuskieten zijn geregeld en de try-out van 
de vragen heeft inmiddels plaats gevonden. 
Witte Gij Ut kan starten. Heeft u zich nog 
niet aangemeld, maar wilt u wel meedoen? 
Aanmelden kan tot 15 juni.

Iedereen kan meedoen aan deze kwis. Voor 
slechts €10,- heb je 2 leuke avonden. Meedoen 
kan met familie, collega’s, vrienden of eventueel 
buurtgenoten. De gedachten achter Witte Gij Ut is 
‘het hebben van een leuke avond’. Je wordt vanzelf 
enthousiast als je de vragen krijgt en dan gaat de 
adrenaline door de aderen stromen. Wat is er nog 
leuker dan om een eventuele prijs te schenken 
aan een bijzonder goed doel wat je zelf met je 
teamgenoten mag uitzoeken? Daarmee steun je 
je medemens of een maatschappelijke organisatie. 
Er zijn feitelijk géén echte vereisten aan het goede 
doel. Alles met een maatschappelijke functie 
komt hiervoor in aanmerking. De categorieën zijn 
bekend. Enkele hiervan zijn; geschiedenis, radio 
en tv, jong spul, ouw geituh, boeringse kuddes 

en zooitje ongeregeld. De overige 4 categorieën 
worden nog even geheim gehouden. Verder is er 
nog een geheime opdracht waarvoor 1 persoon 
naar een locatie dient te komen om een opdracht 
te vervullen. Elk team kan een joker inzetten op 
een zelf gekozen categorie. Het aantal punten 
in die categorie worden dan verdubbeld, tactiek 
gaat ook een rol spelen. Als team dien je dus een 
bewuste keuze te maken.

De jeugd kan zich ook aanmelden tot 15 juni. Je 
hoeft niet perse in Boerdonk te wonen. De kwis 
voor de jeugd, Witte Gij Utje, heeft een actiever 
karakter d.m.v. meer buitenopdrachten. De jeugd 
start om 14:30 uur en dienen de antwoorden 
uiterlijk 17:00 uur in te leveren in de kantine van 
RKSV Boerdonk. Tijdens de familiedag van het 
Dorpsfeest wordt de prijsuitreiking gehouden. 

Aanmelden kan via www.voorendoorboerdonk.
nl. Hier vindt u ook alle informatie onder de 
kop ‘Witte Gij Ut’. Overigens vind je Witte Gij 
Ut ook op facebook. Hierop staan de laatste 
ontwikkelingen.

www.trouwlocatiekastanjehof.com

Kastanjehof Restaurant & Kookgalerie
SfeerSfeer en nostalgie, uitstekend 
gastheerschap en topgastronomie: dit is 
kenmerkend voor Kastanjehof 
Restaurant & Kookgalerie. Het bekende, 
nostalgische restaurant in Gemert valt 
bovendien in een zeer betaalbare 
prijsrange. 

BrabantseBrabantse gastvrijheid en hoog 
culinair niveau 
RestaurantRestaurant Manager Mark Roselle: “Wij 
streven met zijn allen naar een hoog culinair 
niveau, waarbij smaak, presentatie van de 
gerechten evenals de sfeervolle ambiance 
en Brabantse gemoedelijkheid een 
blijvende indruk op onze gasten maken. De 
manier waarop wij gasten benaderen, kun 
jeje koppelen aan een aantal kenmerken, 
formeel als het om service gaat, informeel 
als het om contact met gasten gaat. 
Daarnaast zie ik de Brabantse gastvrijheid 
als een voorwaarde om onze gasten culinair 
te laten genieten. Als laatste, maar zeker 
niet onbelangrijkste, zijn wij als team.

Het team 
Roselle: “Ik vind het belangrijk dat wij 
als het team van Kastanjehof plezier 
uitstralen. Guust, eigenaar en chef-kok 
van het resaurant zorgt samen met 
Rolf voor de creaties in de keuken. 

SamenSamen met Suzanne stuur ik het team 
aan op de werkvloer, zodat dat alles 
vloeiend verloopt. Wat voor dag het 
ook is: wij zorgen er altijd voor dat 
onze gasten het naar hun zin hebben. 

Suzanne Lemmens, Guust Mortier, 
Rolf van Wijk en Mark Roselle

Wij als team streven ernaar dat de 
avond soepel en goed verloopt en 
onze uitdaging is het iedere avond 
weer de gasten naar de zin te maken. 
De lach en het enthousiasme van onze 
gast, dat is wat ons vak zo mooi 
maakt.”

VVernieuwingen, mogelijkheden en 
kansen
GuustGuust Mortier runt restaurant Kastanjehof al 
18 jaar. “Iedere dag ben ik met mijn team 
bezig om te kijken naar vernieuwingen, 
mogelijkheden en kansen. We willen onze 
gasten prikkelen. Dit op een manier waar 
gasten ja tegen kunnen, en ja tegen willen 
zeggen. Vooral in dit economisch nieuwe 
klimaatklimaat is het belangrijk dat gasten ‘ja’ willen 
zeggen. Daarbij is stunten volgens ons niet 
de juiste oplossing. Gasten willen niet voor 
verrassingen komen te staan. Zij zijn op 
zoek naar zekerheid. Het team van 
Kastanjehof Restaurant & Kookgalerie biedt 
iedere dag haar gasten een perfecte 
prijs-/kwaliteitverhoudingprijs-/kwaliteitverhouding aan, dat is 
essentieel.”
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Lieshout - Op 14 juni wordt in 
het Bavaria Brouwerij Café een 
benefietdiner gehouden om een 
bijzondere therapie te bekostigen: 
dolfijntherapie op Curaçao. Het 
goede doel is de veertienjarige 
Rens Verbakel. Sinds zijn geboorte 
heeft hij het syndroom van Down 
en is hij meervoudig beperkt. Via 
de Stichting Guus krijgen Rens en 
zijn ouders steun uit onverwachte 
hoek.

Strijdbaar
Rens Verbakel is nu bijna 15 jaar. 
Met zijn meervoudige beperking 
heeft hij een ziektegeschiedenis in 
zijn rugzakje. Moeder Jolanda wil 
daar niet te lang over uitweiden. 
Ze vertelt dat het zwaar is geweest. 
En dat het gezin door een diep dal 
is gegaan. Meer wil ze er niet over 
kwijt. “Ik ben niet het type dat me 
de put in laat praten. Maak er iets 
moois van, is ons motto. Daar zijn 
we mee bezig. We krijgen veel hulp 
van opa en oma.”

Effect
 “Dolfijntherapie komt niet uit 
de lucht vallen”, vertelt Jolanda. 
“Rens heeft in 2012 al twee 
weken op Curaçao doorgebracht. 
Met verbluffende resultaten. Hij 
is opener geworden, lacht iedere 
dag en neemt de wereld in zich op. 
Communiceren doet hij via foto’s. 
Door een beeld aan te wijzen geeft 
hij aan wat hij wil doen.”

Daar heb je Flipper
“Dolfijntherapie is een 
combinatietherapie. Eerst ga 
je oefenen op het droge, met 
fysiotherapie. Vervolgens worden 
er oefeningen gedaan in het water, 
met bijvoorbeeld een bal en dolfijn. 
Heeft Rens die oefeningen goed 
uitgevoerd, dan wordt hij beloond 
door Chabelita , het neefje van 
Flipper. De dolfijn zingt dan ‘op 
z’n flippers’ een liedje of doet een 
kunstje.” 

Stichting Guus
“We hebben uitstekende 
ervaringen met dolfijntherapie en 
die willen we nu herhalen. Vorig 
jaar zijn we financieel geholpen 
door de Stichting Stinafo. Dit 
jaar krijgen we hulp van Stichting 
Guus, een stichting die zich inzet 
voor kinderen met een significante 
ontwikkelingsachterstand. Deze 
stichting betaalt tweederde van de 
kosten. Een derde gaan we zelf bij 
elkaar sponsoren.“ 

Sponsors
“Veel Laarbeekse ondernemers 
sponsoren ons met een spaarpotje 
op de toonbank. We zijn heel 
blij dat het Bavaria Brouwerij 
Café ons helpt met een culinair 
benefietdiner. Het wordt een 
gezellige avond op 14 juni, 
compleet met loterij. Dertig van de 
zestig tafels zijn inmiddels geboekt. 
Reserveren kan liefst voor 9 juni via 
info@bavariabrouwerijcafe.nl of 
telefonisch 0499-425585 als u wilt 
dineren voor een goed doel.”

Beek en Donk – Veel mensen 
hebben er wel eens van gehoord 
of gebruik van gemaakt: een 
online radioportal. De 29-jarige 
Sander Krijnen en de 27-jarige 
Nick Wagelmans uit Beek en 
Donk hebben zo’n portal (www.
radiozenders.fm) en veroveren 
daar nu Nederland mee. De 
bezoekersaantallen liggen op dit 
moment op 90.000 per maand. 

Vooral op scholen en kantoren 
worden online radioportals 
gebruikt. De grootste en wellicht 
bekendste is www.nederland.fm. 
Maar als het aan Sander en Nick 
ligt is dat binnenkort afgelopen.
De twee initiatiefnemers van www.
radiozenders.fm begonnen eind 
2010. Nick: “We zijn gestart met 
www.provincie.fm, welke gericht 
was op regionale zenders. Maar de 
lokale en regionale zenders liepen 
niet echt.” Sander: “We zochten 
voor de radio op nieuwe namen van 
websites en toen bleek dat www.
radiozenders.fm nog beschikbaar 
was. Een perfecte naam.” 

De heren zijn inmiddels 2,5 
jaar bezig, maar schromen de 
concurrentie niet. In tegenstelling 
tot hun grootste concurrent gaan 
ze nog veel verder met het aanbod 
aan radiozenders. Sander: “Bij ons 
kun je sorteren op genres, maar we 
hebben ook een groot regionaal 
aanbod, waaronder bijvoorbeeld 
Radio Kontakt.” De site trekt 
momenteel bijna 90.000 bezoekers 
per maand. Er is veel waardering 
voor Sander en Nick. Sander: “We 
zijn al eens uitgenodigd bij radio-
dj Rob Stenders en FunX. Maar 
ook van de Efteling hebben we 

kaarten mogen weggeven via onze 
website, omdat de Efteling-radio bij 
ons online staat. Ook Buma Stemra 
sprak waardering uit voor het feit 
dat we zelf aanklopten voor de 
aanschaf van een licentie. Er zijn 
namelijk ook veel radiozenders 
die geen licentie hebben, terwijl 
dat wel verplicht is. Wij doen het 
legaal.”

Nick is verantwoordelijk voor de 
technische kant, Sander verzorgt 
de contacten met de radiostations 
en adverteerders. Met z’n tweeën 
kunnen ze het prima af. Nick: 
“Gemiddeld zijn we er 1,5 tot 2 uur 
per dag mee bezig. We zouden er 
in de toekomst wel fulltime mee 
bezig willen zijn en er ons werk 
van maken’’. De twee zijn creatief 
en vol overgave bezig met hun 
website. Ze streven naar meer en 
hebben verschillende ideeën voor 
verbetering. Zo liggen er plannen 
voor het berichten van lokaal 
nieuws met een rss-feed. Een 
voorbeeld hiervan is gemaakt bij 
het beluisteren van Radio Kontakt 
op de website. Er verschijnt 
een nieuwsfeed van www.
mooilaarbeek.nl. De bedoeling 
is dat dit met meer regionale 
radiozenders en nieuwswebsites 
gaat gebeuren. Daarnaast zal 
de site mee gaan strijden om de 
website van het jaar in de categorie 
radio/televisie. 

Momenteel geeft www.
radiozenders.fm gratis kaarten 
weg voor WiSH. Wie de website 
van Radiozenders.fm ‘liked’ 
maakt kans op 2 combitickets + 2 
campingtickets.

Beek en Donk – Basisschool De 
Muldershof is één van de 28 
scholen die dit jaar meedoet aan 
Alpe Du’HuKids, een variant van 
Alpe Du’Zes. Dit jaar vindt deze 
actie voor de eerste keer plaats. 
Door middel van een sponsorloop 
haalden de kinderen van De 
Muldershof ruim €6.500,00 op. 
Hier komt ook nog het geld van 
een gehouden flessenactie bij.

“Doe je best, ren je rot”, schalmden 
de onderbouwleerlingen 
woensdagmiddag naar de 
leerlingen van de hoogste klassen, 
die voorbij kwamen rennen. 
’s Ochtends legden de groepen 1 
en 2 in de sporthal zes rondjes af. 
Daarna was de middenbouw aan 
de beurt en als laatste kwamen 
de hoogste groepen aan bod, zij 
renden zes rondes (van 600 meter 
per ronde) om hun schoolgebouw 
heen.
 
Het idee om mee te doen aan 
Alpe D’HuKids komt af van Laura 
van Duijnhoven en Gemma van 
den Eijnden. Gemma: “Op De 
Muldershof zit een kindje met 
leukemie. We hoorden van Alpe 
D’HuKids en vonden het goed 
om hieraan mee te doen.” De 
organisatoren benadrukken dat 
het niet specifiek om deze leerling 
gaat, maar om het goede doel 
op zich. De kinderen van De 
Muldershof begrijpen volgens de 
twee hierdoor wel goed wat het 

project precies inhoudt. 

Laura: “Het geld van Alpe 
D’HuKids gaat rechtstreeks naar 
het KWF. Bij Alpe Du’Huzes wordt 
het gebruikt voor onderzoek 
naar kanker. Bij Alpe D’HuKids 
is het geld voor onderzoek naar 
kinderkanker.”

Bij de uitvoering van de 
sponsorloop heeft het Summa 
College uit Eindhoven geholpen. 
Rond de klok van twaalf uur kregen 
de kinderen te horen hoeveel geld 
zij bij elkaar gesprokkeld hadden 
voor het goede doel. Maar liefst 
€6500,00 stond er op de cheque. 

“En hier is de flessenactie nog niet 
bijgerekend. Dus het wordt alleen 
nog maar meer”, vult Gemma 
enthousiast aan. 

Dineren voor een goed doel

Dolfi jntherapie voor rens Verbakel

Rens Verbakel in Curacao voor dolfijntherapie. 

online radioportal trekt 90.000 
bezoekers per maand 

De Muldershof haalt ruim €6.500,00 op voor alpe 
D’HuKids

Het hebben van honden is geweldig. 
Ik weet het want we hebben er zelf 
twee. Maar toch, als we mensen 
in Laarbeek vragen waar erger je je 
het meeste aan dan is het antwoord 
“hondenpoep”. 
De volgende vraag is: “kunnen jullie 
als politiek daar niet iets aan doen”? 
Want het ligt overal, op de straat, 
stoep, in de parken en de speeltuinen.
Ook in mijn eigen buurt en 
mensen van onze buurtvereniging 
(Beekerheide) geven aan zich 
er vreselijk aan te ergeren. De 
Vierbinden en de dorpsraden geven 
aan dat dit een veel gehoorde klacht 
is. Wat moet ik als Raadslid dan 
vragen aan de gemeente? Want 
eigenlijk is  het duidelijk. De oplossing 
ligt bij de hondenbezitters. Als zij de 
hondenpoep opruimen is de overlast 
weg. Toch zou de gemeente kunnen 
helpen . Naar onze mening door het 
plaatsen van extra prullenbakken 
waarin de hondenpoep gegooid kan 
worden. Ik ervaar zelf ook dat het 
niet echt geweldig is als je tijdens de 
wandeling met een stinkend zakje 

moet lopen. Het zou makkelijker 
en prettiger zijn als je die, tijdens 
je wandeling door Laarbeek, in de 
daarvoor bestemde prullenbakken 
kunt gooien. Daarom vragen we 
donderdag 6 juni in de vergadering 
BOR, die om 19.30 begint, aan de 
wethouder of hij samen met de 
dorpsraden gaat kijken waar deze 
prullenbakken het beste geplaatst 
kunnen worden. Het opnieuw praten 
over hondenbelasting of het plaatsen 
van extra uitlaatstroken heeft naar 
ons idee alleen maar het effect 
dat mensen de hondenpoep nog 
makkelijker laten liggen. Gelukkig zijn 
er genoeg mensen die het opruimen 
en zij zouden dan de dupe worden. 
Het gaat dus om het veranderen van 
denken en het fatsoen om het op te 
ruimen. De prullenbakken zijn een 
stimulans vanuit de gemeente. Wij, 
hondenbezitters, zijn aan zet. Laten 
we ergernis nr. 1 aanpakken! 

Monika Slaets,
Namens ABL 

Lezerspodium

ergernis nummer 1: 
hondenpoep in Laarbeek.

Voedingsadvies & Coaching

Tel: 06-20997823
www.gewichtsconsulente-janneke.nl
info@gewichtsconsulente-janneke.nl
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Bezwaarschriften dient u in bij het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 
190, 5740 AD in Beek en Donk. Een 
bezwaarschrift moet u ondertekenen en 
moet tenminste bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het 
bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, 
is het daarnaast mogelijk om een 

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

2 t/m 8 juni Epilepsie Fonds 
9 t/m 15 juni Rode Kruis
16 t/m 22 juni Alg. Ned. Gehandicapten Organisatie
23 t/m 29 juni Maag Lever Darm Stichting
27 mei t/m 1 juni Prins Bernhard Cultuurfonds

Op maandag 17 en 24 juni is er een extra avondopenstelling voor burgerzaken en 
bouwzaken van 18.00 tot 19.30 uur.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester maakt bekend vergunning te hebben verleend op grond van artikel 35 van 
de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan:

- mevrouw I. van Vonderen, Brouwersstraat 25, 5741 CL in Beek en Donk tijdens een braderie 
op het Piet van Thielplein/Koppelstraat/Brouwersstraat gehouden op 9 juni 2013 van 10.00 
tot 22.00 uur (23 mei 2013 verzonden)
- het Onze Lieve Vrouwe Gilde, Buizerdstraat 2 in Aarle-Rixtel tijdens het 
klokkenkoningschieten op 20 augustus 2013 van 13.30 tot 19.30 uur bij het Jan van 
Doorenpaviljoen aan de Torenakkerweg in Aarle-Rixtel (27 mei 2013 verzonden).
- De Oranjebar, P.H.M. van den Broek, Talingstraat 4 in Mariahout tijdens een 
volleybaltoernooi op het Oranjeplein op zaterdag 22 juni 2013 van 11.00 tot 21.00 uur en 
op zondag 23 juni 2013 van 11.00 tot 20.00 uur (23 mei 2013 verzonden).
- de heer B. van den Eijnde, Vinkenplein 9 in Beek en Donk tijdens een zeskamp en 
een muziekfestival op zaterdag 15 en zondag 16 juni 2013 op het KPJ-terrein aan de 
Heereindsestraat te Beek en Donk. Deze activiteiten vinden plaats op zaterdag van 10.00 tot 
1.00 uur en op zondag van 10.00 tot 23.00 uur (28 mei 2013 verzonden).
- Stichting De Teugelders van Ganzendonck, Kapelstraat 77 in Beek en Donk voor het houden 
van het muzikaal waterspektakel op zaterdag 22 juni 2013 van 19.00 tot 1.00 uur en het 
‘Open Laarbeekse Teugelderstrekschip Kampioenschap’ op zondag 23 juni 2013 van 13.00 
tot 20.00 uur. Beide evenementen worden georganiseerd in en langs de Zuid-Willemsvaart 
tussen het brugwachtershuisje en het 1e woonhuis aan de Dijkstraat in Beek en Donk.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ in het 
colofon. 

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied-1e herziening 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
Thans ligt als ontwerp gereed het bestemmingsplan Buitengebied-1e herziening. Het 
ontwerpbestemmingsplan voorziet in enkele aanpassingen van onvolkomenheden 
in het oorspronkelijke bestemmingsplan Buitengebied, het aanpassen naar 
aanleiding van een eerdere reactieve aanwijzing van de provincie op eerdergenoemd 
bestemmingsplan Buitengebied, het aanpassen naar aanleiding van ingesteld beroep 
tegen het eerdergenoemd bestemmingsplan Buitengebied, alsmede enkele nieuwe 
ontwikkelingen.
Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd middels anterieure 
overeenkomsten, is er geen exploitatieplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied-1e herziening’ met de bijbehorende 
stukken ligt van maandag 3 juni 2013 tot en met maandag 15 juli 2013 voor iedereen 
ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en zijn 
tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen 
en leven > ruimtelijke plannen > Buitengebied-1e herziening) of de landelijke website 
voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.
BPBG1eherziening-ON01).
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd 
aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de 
reacties betrekking hebben.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, 
Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge zienswijze 
wordt een verslag gemaakt.

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        
Lage Heesweg                      Beek en Donk   22-05-2013  kappen 50 bomen
Bakelseweg/ Biezenweg    Aarle-Rixtel      22-05-2013  kappen 11 bomen 
Kleinbroekdreef 4 Aarle-Rixtel      24-05-2013             bouw luchtkanaal, luchtwasser
Schoolstraat 46a Beek en Donk   24-05-2013               gewijzigd herbouwen woning
Duin 2  Lieshout          27-05-2013 plaatsen dakkapel/overkapping kappen boom

Aangevraagde sloopvergunningen
Locatie Kern          Ingediend d.d.  Werkomschrijving        
Otterweg 23 Beek en Donk   22-05-2013  sloop gymzaal
Lage Heesweg 3-5 Beek en Donk   22-05-2013  sloop school
Burg. Mostermanslaan 34 Lieshout           22-05-2013  verwijderen schoorsteen  
     (asbest)
Wijnkelderweg 3 Beek en Donk   22-05-2013  sloop sporthal

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.
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Bezwaarschriften

Collecterooster juni 2013

Extra avondopenstelling gemeentehuis 

Drank- en Horecawet

Bestemmingsplannen

Aanvragen omgevingsvergunning

Gemeente actueel

Kort Nieuws

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

Op vrijdag 7 juni komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
- Feestelijke opening Juni Watermaand 2013
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant operationeel: “Samen meer waarde” 
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

Multifunctioneel 
Centrum De Dreef
De Duivenakker 76 
5735 JB Aarle-Rixtel
Tel: 0492-382149
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern    Werkomschrijving        Activiteit        Verzonden
Ptr.de Leeuwstraat 59 Beek en Donk    plaatsen 2 dakkapellen  bouwen  21-05-2013
Bosven 2 Mariahout    wijzigen inrichting     milieuneutraal wijzigen 30-05-2013

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 
Locatie Kern Werkomschrijving     Activiteit  Verzonden
Korenmijt 4 Beek en Donk vergroten bedrijfshal     bouwen  23-05-2013

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

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 Wabo. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer 
bellen, 0492 469 700.

Dit betreft een ondergeschikte wijziging en zal onderdeel uitmaken van het besluit. 
Hiertegen staat geen bezwaar open.

Afgehandelde sloopmeldingen
Locatie Kern Werkomschrijving      Activiteit  
Burg. Mostermanslaan 34 Lieshout verwijderen schoorsteen (asbest)  slopen

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

Verleende omgevingsvergunningen
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Communicatie

Al van oudsher zijn er verschillende 
manieren om elkaar een 
boodschap te sturen en met elkaar 
te communiceren: wat begon 
met de tamtam en de postduif, 
is overgegaan naar brieven en 
telegrammen, is overgegaan naar 
de telefoon, telex en fax, en is 
overgegaan naar internet: e-mail, 
twitter, whats-app, facebook en 
noem maar op.
Op allerlei manieren  is het 
nu mogelijk om met elkaar te 
communiceren en gegevens uit 
te wisselen via internet:  middels 
“de kabel” maar ook middels een 
satelliet.
Door deze ontwikkelingen zijn 
ook bedrijven en gemeenten zich 
meer en meer gaan toeleggen op 
deze internetmogelijkheden; denk 
bijvoorbeeld aan webwinkels én het 
gemeentelijke digitale loket waar 
de inwoners van Laarbeek tal van 
zaken kunnen regelen, thuis en op 
de tijd die hun uitkomt.
Ook wij, raadsleden van Laarbeek, 
gaan met de tijd mee en krijgen 
sinds enige tijd alle vergaderstukken 
digitaal aangeleverd, wat bergen 
papier en portokosten  bespaart. 
Maar ook particulieren en bedrijven 
krijgen steeds meer stukken binnen 
via het Web én worden 
 ( dringend ) verzocht  door o.a. de 
overheid, brancheorganisaties enz. 
om  via het Web te reageren en 
informatie toe te sturen.
Deze gegevens worden steeds 
groter en complexer. In de kernen 
van Laarbeek is dat geen probleem: 
daar is glasvezel waardoor het 
mogelijk is om grote bestanden snel 
en makkelijk te versturen.
In het buitengebied is echter geen 
glasvezel: in de meeste gevallen is 
daar nog enkel de koperen draad 
waardoor al die grote bestanden 
verstuurd moeten worden. 
In het buitengebied zijn echter 
ook vele bedrijven ( agrarisch en 
anderszins ) die welhaast verplicht 
zijn om toch regelmatig bestanden 
via het Web naar diverse instanties 
toe te sturen.
PNL zou daarom willen pleiten 
voor een onderzoek naar de 
mogelijkheden voor aanleg 
van glasvezel ook in het gehele 
buitengebied van Laarbeek. 
Het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie  
( ELI ) heeft in mei 2012 een 
Handreiking voor gemeenten en 
provincies gepubliceerd  “ Goed op 
weg met breedband” , waarin de 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
benoemd zijn alsmede eventuele 
financiële mogelijkheden.
New Generation Netwerk:  graag 
voor heel  Laarbeek.

Fractie PNL

De Zeepkist 

NatUUrLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De grote gele kwikstaart

Deze grote gele kwikstaart lijkt zichzelf 
te bekijken in het spiegelende water. Hij 
is echter op zoek naar insecten, waarbij 
hij steeds met zijn staart open neer wipt, 
en zo aan zijn naam kwikstaart komt. 
De grote gele kwikstaart is meestal te 
vinden aan stromend helder water, en 
maakt zijn nest in holen aan de water-
kant. In Nederland broeden er rond de 
jaren zeventig nog maar zo’n 100 tot 
175 paren, maar door een verbeterde 
waterkwaliteit is dit aantal nu ongeveer 
400 broedparen. Hij is dus nog steeds 
redelijk zeldzaam in Nederland, maar 
in onze omgeving zijn er toch enkele 
te vinden. Ik heb deze grote kwikstaart 
gefotografeerd in de buurt van de wa-
terzuivering, maar ook bij de stuw in de 
Aa bij Eijkenlust in Beek en Donk is hij te 
bewonderen!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

WAAR:
Waterzuivering Aarle-Rixtel

Drie jubilarissen 
in het zonnetje 
‘rode schut’

Weekendfestiviteiten gilde St. Leonardus

Aarle-Rixtel - Net als vorig jaar 
is de tijd weer aangebroken dat 
de patroonheilige de heilige 
Margaretha wordt geëerd. Dit 
gebeurt op zaterdag 8 juni. Op deze 
dag wil het St. Margarethagilde 
haar drie gildebroeders Henk de 
Hair (25 jaar gildebroeder), Geert 
Swinkels en Theo de Jong Mzn 
(beide  40 jaar gildebroeder), in 
het zonnetje zetten.  

De dag begint om 09:00 uur in 
het gildehuis met het verzamelen 
van de gildebroeders. De overige 
belangstellenden kunnen naar 
de kerk gaan voor de gildemis, 
welke om 10:00 uur begint. 
Aansluitend zal de eed van trouw 
aan het kerkelijk en burgerlijk 
gezag plaatsvinden. Hierna 
vertrekt men naar de gildetuin, 
voor de koffietafel, verzorgd door 
de gildezusters. De jubilarissen 
worden na de koffietafel gehuldigd 
en de gildebroeders en gildezusters 
worden in de gelegenheid gesteld 
om hen te feliciteren. 

Voor de jubilarissen is er in het 
gildepaviljoen van 15:00 tot 
17:00 uur een receptie. Dit onder 
muzikale begeleiding van de 
Zwarte Fanfare, waar de ‘rode 
schut’ al jaren goed bevriend mee 
is. Meteen na de receptie volgt het 
avondprogramma. Hier kunnen 
de aanwezigen enkele optredens 
verwachten en tussen de optredens 
door wordt voor live muziek 
gezorgd. Dit alles onder het genot 
van een hapje en een drankje. 

Beek en Donk – Het gilde St. Leonardus 
heeft afgelopen vrijdag hun Duitse 
vrienden van Schützengesellschaft 
Gittelde mogen ontvangen. Zij waren 
enkele dagen te gast in Beek en Donk 
naar aanleiding van een 35-jarig 
vriendschapsband. Deze vriendschap 
bestaat al vanaf 1978 en elke 4 á 5 
jaar vindt er een uitwisseling plaats.

Bij Fa. Vereijken Tomatenkwekerij 
vond in de kantine de ontvangst plaats 
met een presentatie en aansluitend 
een rondleiding door de kassen. 
Op zaterdagmorgen vertrokken de 
gasten met de gildebroeders naar 
het Boerenbondsmuseum in Gemert 
voor een excursie, bezocht met het 
nationaal park van de Grote Peel 
en bracht tenslotte een bezoek aan 
de molen in Someren. De dag werd 
afgesloten met een barbecue op 
’t Wipke. Na het schieten voor de 
dagkoning, gewonnen door Horst 
Otten, kreeg het Leonardusgilde 
een bank overhandigd als blijk van 
waardering voor de jarenlange 
vriendschap. Deze krijgt een mooi 
plaatsje bij de kapel. De gebedsviering 
in de open lucht bij de kapel aan de 

Lage Heesweg was het hoogtepunt 
van dit weekend. De Duitse gasten 
waren al om 09:30 uur aanwezig, 
alsook het bestuur van de Confrérie 
St. Leonardus uit Zoutleeuw (België). 
Het gilde heeft hier ook al jaren 
goede contacten mee. Een aantal 
inwoners van Laarbeek bezocht 
de Donckse Wij-ing en alle stoelen 
waren bezet. Voorganger, gildepastor 
Franklin De Coninck, benadrukte in 
zijn overweging de bezorgdheid van 
St. Leonardus vooral voor de armen, 
gehandicapten en gevangenen en 
tijdens de voorbeden kregen de 
Leonarduskaars, de boeien, het kruis 
en het Leonardusbrood een plaats op 
of bij het altaar. Het kleine houten 

Leonardus-beeld kreeg, na zegening 
door de pastor, een mooie, veilige en 
definitieve plaats in de kapel. Zo blijft 
Leonardus toch op De Donck.  De 
gezangen werden uitstekend verzorgd 
door het seniorenkoor St. Joachim, 
o.l.v. dirigent Hans Kempe en pianiste 
Jolanda Demirel. Na deze viering was 
er nog een gezellig samenzijn onder 
het genot van een kopje koffie en een 
Leonardusbroodje. Hierna werden de  
Duitse en Belgische gasten ontvangen 
op ’t Wipke voor een goed verzorgde 
lunch en om 15.00 uur vertrokken 
de  gasten, na een voldaan weekend, 
weer  naar huis. Voor meer informatie 
kunt u terecht op de website van het 
gilde www.gildesintleonardus.nl
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GEEF KLEUR 
AAN JE ZOMER!

TEENSLIPPER + 
NAGELLAKSET 

NORMAAL 14.90 

NU 3.50*

SPECIAAL 
VOOR JOU

*  Deze actie loopt van 6 juni t/m 16 juni 2013 en is alleen geldig tegen inlevering van deze  
advertentie en op vertoon van jouw Shoeby Card. OP=OP!

P. VAN THIELPLEIN 46, BEEK EN DONK        SHOEBYFASHION.COM
  

Aarle-Rixtel – De Coöperatieve 
Vereniging ‘Tot uw Dienst’ 
houdt op donderdag 13 juni 
om 14.00 uur haar algemene 
ledenvergadering in De Dreef 
aan de Duivenakker 76. Naast 
de gebruikelijke agendapunten 
geeft mevrouw Rianne 
Schwillens een presentatie over 
de veranderingen in de zorg 
en de nieuwe gemeentelijke 
taken voor het welzijn en de 
zorgverlening vanaf 2014.

Op de agenda staat, naast het 
jaarverslag en de jaarrekening, 
ook de bestuursverkiezing. 
Dhr. Rien Roelofs is aftredend 
en niet herkiesbaar. Dhr. Johan 
Verhulst is kandidaat voor 
het bestuurslidmaatschap. 
Tussen 16:30 en 17:30 uur 
is er een receptie voor Mevr. 
Annie Termeer. Zij krijgt 
deze aangeboden voor haar 
jarenlange inzet als vrijwilliger 
en ondersteuner voor ‘Tot uw 
Dienst’. Ook krijgt iedereen 
de gelegenheid om afscheid 
te nemen van Dhr. Roelofs, 
hij is mede-initiatiefnemer 
geweest bij de oprichting van 
de vereniging. 

Wilt u graag kennis maken 
met ‘Tot uw Dienst’, dan  bent 
u welkom op deze algemene 
ledenvergadering. U kunt ook 
alleen de receptie bezoeken. 
Aanmelding graag vooraf via 
info@cooperatietotuwdienst.
nl  of via tel: 06-30640121. 
De algemene ledenvergadering 
begint om 14:00 uur, u bent 
welkom vanaf 13:30 uur.

Laarbeek - Is het zinvol om bij de 
mensen thuis ‘Slimme Zorg’ toe te 
passen? De Vierbinden heeft een 
project om te kijken of dit zinvol 
en nuttig is. Onder ‘Slimme Zorg’ 
wordt verstaan; kleine en grote 
technische hulpmiddelen om de 
zorg en dienstverlening in de 
woning te verbeteren. 

Het doel hiervan is om iemand 
langer in eigen huis te laten 
wonen en ook om de zorg voor 
iemand te verbeteren. Een kleine 
groep van deskundige vrijwilligers 
hebben een (virtueel) koffertje 
met technische hulpmiddelen 
samengesteld. Hierin bevinden zich 
b.v. sensoren, bewegingsmelders, 

rookmelders, handvaten maar ook 
allerlei ander infomateriaal dat 
bij de mensen achter kan blijven, 
kan worden geïnstalleerd of kan 
worden besteld. Allemaal om de 
zorg gemakkelijk te maken en 
eventueel het welzijn te verbeteren. 
Mensen worden thuis bezocht door 
de vrijwilligers met het koffertje. De 
producten uit het koffertje kunnen 
zij uitproberen, kopen of de folders 
krijgen die zij met hun kinderen of 
naasten kunnen bespreken. Voor 
meer informatie of het maken van 
een afspraak kun u bellen naar 
0492-328803 of mailen naar
hbouwmans@vierbinden.nl. 

algemene leden-
vergadering  ‘tot 
uw Dienst’

Slimme Zorg iets voor u? 

Piet van Thielplein 10
NU OOK IN BEEK EN DONK

Opening op woensdag 19 juni
NIEUW

Meer dan
nieuws!

www.mooilaarbeek.nl

Meer dan
nieuws!

www.mooilaarbeek.nl

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe

9 juni start
Verbouwings Opruiming*
- Bij aankoop van: 2 stuks    25% korting
                                    3 stuks    35% korting

Friesche markt aanbieding   

div. shirts Jack&Jones normaal         

€12,95, €14,95, €17,95 nu€10,-

Piet van Thielplein 11, Beek en Donk

*voorwaarden aanwezig in de winkel.
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Lieshout - Draai aan het wiel en je 
hebt de poppen aan het dansen. 
Dat is kunst. Kinetische kunst 
zelfs. Want alle poppen komen 
via een mechaniek in beweging. 
En er beweegt nog veel meer dan 
poppen alleen. Pingpongballetjes 
bijvoorbeeld. Dit, en nog veel meer, 
valt er te zien op tentoonstelling 
van het Kunsthuis in Lieshout.

Vrolijk
“Moet je eens zien wat kinderen 
na vijftien lessen kunnen”, zegt 
kunstenares Marijke Karthaus. “Ze 
leren hier met een open blik naar 
de wereld te kijken en gaan daarna 
tekenen. Vervolgens gaan ze aan 
de slag met allerlei materialen zoals 
krijt, verf, klei en papier-maché. Het 
is schitterend als kinderen je een 

rondleiding geven en vertellen over 
hun werk. Een en al enthousiasme.”

50 tinten rood
Jong geleerd is oud gedaan, zo 
luidt het gezegde. Bij Marijke 
Karthaus hebben jong en oud alle 
registers opgetrokken. Kunst met 
een knipoog. Zoek de knop en 
los een artistiek probleem op. Bij 
de groep volwassenen springt de 
kubistische catwalk in het oog. 
Een bijzonder schilderij, met zoveel 
tinten rood. Want rood wordt 
algauw schreeuwerig. Hier vallen 
juist rust en evenwicht op. Het 
werkstuk is helemaal bijzonder 
omdat de mannequin een olifant is 
en geen anorexiamodel. 

Concurrentie
Krijgt Vincent van Gogh nu 
concurrentie met zoveel talenten? 
Marijke Karthaus moet lachen. “Er 
zitten zonder meer talenten tussen”, 
vertelt ze. “Sommigen maken werk 
van hun kunstzinnigheid en gaan 
na hun middelbare school naar 
het Sint Lucas, kweekvijver voor 
creatief talent. Daar krijgen ze alle 
ruimte. Dan ben ik helemaal blij.”

Tot en met zondag
De expositie toont tekeningen, 
kleurpotloodtekeningen, gouaches, 
acryl, collages en portretten van 
gebakken klei. Het Kunsthuis, 
Schutsstraat 23, Lieshout. 
Openingstijden: 14.00 – 17.30 
uur. Nog te bezichtigen tot en met 
zondag 9 juni.

Lieshout - EHBO-vereniging 
Lieshout is opgericht op 1 juni 
1938. Een rekensommetje leert 
dat EHBO-vereniging Lieshout dit 
jaar dus 75 jaar bestaat. Dit wordt 
gevierd op 6 juli, dan is er voor 
de leden een gezellige middag 
georganiseerd. 

EHBO vereniging Lieshout telt 
op dit moment 65 leden met een 
geldig EHBO-diploma. Daarnaast 
zijn er nog 36 leden met de module 
Eerste Hulp aan Kinderen. U komt 
de vrijwilligers van de EHBO 
vereniging overal tegen, zoals bij de 
diverse evenementen in Lieshout 
en Mariahout. Het bestuur van de 
vereniging is erg blij met de EHBO-
ers die zich bij de evenementen 
inzetten. Deze EHBO-ers zijn bereid 
om in hun vrije tijd eerste hulp 
te verlenen. Zij doen dit geheel 
vrijwillig, iets wat tegenwoordig 
niet meer vanzelfsprekend is. Met 
de roefeldag doen de vrijwilligers 
van EHBO vereniging Lieshout 
mee. Zij laten de jeugd van Lieshout 
en Mariahout op een leuke manier 
kennis maken met EHBO. Dat kan 
zijn door verbandjes aan te leggen, 
door met een torso het binnenste 
van het lichaam te leren kennen, of 
door op een reanimatiepop uit te 

proberen wat reanimeren is. Soms 
krijgen de kinderen van de lotus 
wondjes opgezet, die dan weer 
behandeld kunnen worden. 

Het is tegenwoordig moeilijk om 
mensen te motiveren om een 
EHBO-cursus te volgen. EHBO-
vereniging Lieshout is met diverse 
cursussen zeer actief. Zo verzorgt 
de vereniging onder andere de 
gewone EHBO-cursus, de cursus 

Eerste Hulp aan Kinderen en de 
cursus Reanimatie en AED. Bij 
voldoende aanmeldingen start er in 
het najaar weer een nieuwe EHBO 
cursus. Voor meer informatie over 
de cursussen kunt u terecht bij 
Dinie van Geffen, 0499-421566. 
U kunt voor meer informatie ook 
terecht bij het secretariaat door een 
mailtje te sturen naar 
ehbolieshout@hetnet.nl 

Beek en Donk – De inschrijfavonden 
voor deelname aan Hiep-Hoi 
waren een groot succes. Het wordt 
dan ook weer een daverende week 
Hiep-Hoi met als thema Jungle. 
Ben je vergeten om je op te geven 
tijdens de inschrijfavonden? Niet 
getreurd, dit kan nog steeds. 

Zowel kinderen als vrijwilligers 
kunnen zich nog aanmelden. 
Wil je nog meedoen aan de 
Jungle avonturen van Hiep-Hoi. 
Download dan een formulier op 
www.hiephoibeekendonk.nl Vul 
dit compleet in en geef deze af 
bij Adri Vogels, Triangelstraat 1 in 
Beek en Donk. De bijdrage voor de 
kinderen is wel hoger dan tijdens 

de inschrijfdagen. 

Meer informatie staat in de brief 
die op de website te vinden 
is. Vrijwilligers kunnen de 
formulieren mailen naar info@
hiephoibeekendonk.nl Mocht er 
een vraag zijn die je tegenhoudt 
om je in te schrijven, stel deze dan 
gerust. Dit kan via de mail of kijk 
bij de contactgegevens op de site. 
De organisatie zou het jammer 
vinden als je niet kan deelnemen 
aan deze geweldige week. De 
kindervakantieweek is van 5 t/m 
9 augustus. Zorg dat je erbij bent, 
want vol is vol. Houdt de website in 
de gaten voor de laatste nieuwtjes.

Aarle-Rixtel – Reggaeliefhebbers 
kunnen op zondag 23 juni vanaf 
14.00 uur terecht bij Open 
Jongerencentrum Aarle-Rixtel (OJA) 
voor het eerste reggae en ska festival 
in Laarbeek. Het ‘Lowman’ festival 
vindt in de Schoolstraat plaats.

Er was weinig multiculturele genre 
te beleven in de omgeving. Enkele 
lokale reggaeliefhebbers staken 
de koppen bij elkaar. Nu wordt er 
in samenwerking met OJA hard 
gewerkt aan de voorbereidingen 
van dit festival. De Belgische 
reggaezanger Dr.Rocksteady opent 
‘Loman’. Hij laat zich begeleiden 
door een muziekband. Consciousness 
betreedt als tweede het podium. 
Consciousness is een heerlijke en 
één van de beter reggaebands die 
Nederland rijk is. De bandleden 
komen voornamelijk uit Helmond 
en omgeving en weten het publiek 
altijd aan het dansen te krijgen, met 
een traditionele mix van roots en 
reggae. Skalala sluit het festival af. 
Deze dynamische ska-band speelt 
ska-klassiekers en andere bekende 

nummers op die herkenbare ritmische 
ska-blazers. Diverse regionale reggae 
DJ’s verzorgen tussen en na de 
livesets de muziek. 

Tot 20:00 uur is het festival buiten, na 
deze tijd gaat het binnen verder. Er 
worden diverse kraampjes geplaatst 
om het festivalgevoel te versterken. 
Zo kun je Jamaicaans en Surinaams 
eten en zijn er enkele bezigheden 
voor kinderen. 

De voorverkoop is inmiddels gestart. 
Kaarten zijn te koop in Aarle-Rixtel bij 
het OJA, café De Vrienden en snoeperij 
Jantje aan de Kerkstraat. In Helmond 
zijn kaarten te koop bij Muziekcafé 
en Lokaal 42. De entreeprijs bedraagt 
€5,- in de voorverkoop. Op de dag 
zelf betaal je €7,-. Kinderen tot en 
met 15 jaar hebben gratis toegang. 
Wil je verzekerd zijn van een 
gezellige, relaxte en hopelijk zonnige 
reggaemiddag, koop dan een ticket 
in de voorverkoop. Het aantal is 
beperkt. Voor meer informatie mail 
naar festival.lowman@gmail.com.

Mariahout – De KBO gaat op 
21 juni eten met de leden bij De 
Pelgrim. 

Aanmelden voor dit etentje kan 
tijdens de inloop van de KBO of 
via de e-mail van Wies v/d Linden 
(wiesvdlinden@gmail.com). Om 
op tijd met de maaltijd te kunnen 
beginnen is het de bedoeling dat 
de aangemelde leden om 17:00 
aanwezig zijn. Het bestuur hoopt 
dat er veel leden zin hebben in een 
lekker etentje. 

Laarbeek - De politie in Laarbeek 
roept bewoners op om schuurtjes 
en tuinhuisjes af te sluiten. De 
laatste maanden vinden opvallend 
veel diefstallen plaats vanuit 
niet afgesloten schuurtjes in de 
gemeente. 

Alleen al in Aarle-Rixtel was 
het de eerste vijf maanden van 
dit jaar vijftien keer raak. Dit 
terwijl er over heel 2012 drie 
diefstallen plaatsvonden in het 
dorp. In Beek en Donk vonden 
dit jaar al zes diefstallen plaats, 
terwijl er over heel 2012 zeven 
aangiftes van diefstal uit schuurtjes 
binnenkwamen. 

De buit bestaat vaak uit 
fietsen, maar ook kettingzagen, 
grasmaaiers en gereedschap 
worden met enige regelmaat 
meegenomen. Opvallend is dat de 
dader(s) in veel gevallen zonder 
veel moeite toegang krijgen tot de 
schuurtjes, omdat deze niet altijd 
worden afgesloten. De politie 
adviseert mensen dan ook om 
schuurtjes of tuinhuisjes goed af te 
sluiten.Ook kan het toepassen van 
bijvoorbeeld lichtsensoren helpen 
om een schuur minder aantrekkelijk 
te maken voor dieven. Daarnaast 
roept de politie bewoners op om 
verdachte situaties meteen door te 
geven via het alarmnummer 112. 

Aarle-Rixtel –  De Stichting Zeilkamp 
Laarbeek houdt een informatie avond 
over het zeilkamp voor iedereen die 
interesse heeft in watersport. Deze avond 
wordt gehouden op vrijdag 14 juni aan de 
Scheepstal 3 in Aarle-Rixtel.

Het zeilkamp wordt al meer dan 40 jaar 
georganiseerd door de Stichting Zeilkamp 
Laarbeek. Dit kamp is voor jongens in 
de leeftijd van 12 t/m 18 jaar en wordt 
gehouden in Loosdrecht. Wil jij op een zeer 
laagdrempelige manier leren zeilen (is geen 

must) of vind je het leuk om te kanoën, 
vissen of te surfen? Of wil je gewoon een 
keer zonder je ouders op vakantie gaan? 
Dan is dit zeilkamp geschikt voor jou. 
Dit jaar vindt het kamp plaats van 27 juli 
t/m 3 augustus op het Holtus Eiland te 
Loosdrecht. Is je interesse gewekt? Kom 
dan naar de infoavond. Meer informatie 
vind je op www.zeilkamplaarbeek.nl of 
mail info@zeilkamplaarbeek.nl ook te 
volgen op twitter @ZLaarbeek Hopelijk 
ziet de organisatie St. Zeilkamp Laarbeek 
jou ook op dit geweldige eiland in 2013. 

Cursisten Marijke Karthaus exposeren

open huis bij het Kunsthuis Lieshout

Piet van Thielplein 9 | Beek en Donk | Tel. 0492 – 461209
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Vergeten in te schrijven voor 
Hiep-Hoi?

Lowman reggae-festival bij oJa

Infoavond Zeilkamp Laarbeek 2013

eHBo-vereniging Lieshout bestaat 75 jaar

KBo eet met 
leden bij 
De Pelgrim

Stijging van diefstallen uit niet af-
gesloten schuurtjes
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Naam: Wieteke Konings 
Woonplaats:Lieshout
Leeftijd: 19 jaar
Opleiding: Communicatie; 
International Events Music and 
Entertainment studies

Wat houdt de studie in ?
“Nieuwe creatieve formats bedenken 
voor de event, music, entertainment 
en gaming branches is wat er 
in vier jaar wordt geleerd bij de 
opleiding CO IEMES. Je leert voor 
communicatiedeskundige op het 
gebied van de vier branches. Het is 
een erg brede opleiding en je kunt 
er alle kanten mee op. Creativiteit 
is een vereiste op de opleiding en 
er wordt tevens van je verwacht 
deze creativiteit goed op papier te 
brengen.”

Wat vind je er leuk aan en wat is 
minder leuk?
“De opleiding geeft je de kans om je 
creatieve brein aan het werk te zetten. 
Je moet beschikken over een creatief 
inzicht om vernieuwde concepten 
te ontwikkelen. Er worden ook vele 
kansen gegeven buiten je studie om. 
Onlangs was er een wedstrijd waarbij 
je een reis naar de SXSW contest in 
Texas kon winnen. Er zijn ook allerlei 
excellentietrajecten waaraan je kunt 
deelnemen. Eén daarvan is Scratch, 

een magazine voor alumni, waar 
ik de rol als 
beeldredacteur en fotograaf op me 
heb. Je komt zo in contact met de 
grote namen, wat ik erg tof vind. Wat 
minder leuk is aan de opleiding is dat 
het af en toe flink doorbijten is. Tot 
in de late uurtjes aan school werken 
en weer vroeg uit de veren zijn om 
een lange schooldag tegemoet te 
gaan. Het breekt je soms, maar als 
je het resultaat ziet van het werk wat 
je geleverd hebt, is dat het allemaal 
waard geweest. Het is een business 
waarin je nooit stopt met werken. Het 
is geen kantoorbaan van 9 tot 5.”

Wil je hierna gaan werken of wil je 
verder leren?
“Ik bekijk wat er op mijn pad komt. 
Als ik een unieke kans krijg grijp ik 
deze meteen aan en zal ik dus gaan 
werken. In de entertainmentwereld 
gaat het om de ervaring die je 
bij je draagt, en deze wil ik graag 
opbouwen. Netwerken en motivatie 
zijn de capaciteiten waar je aan moet 
voldoen om een goede carrière in de 
entertainmentindustrie te volbrengen.  
Ik grijp alle opdrachten aan die me 
aangeboden worden en ik zet me er 
voor 200% in.”

Donderdag 6 juni 2013

een magazine voor alumni, waar 

In 2007 werd het Bereikbaarheid-
sprogramma Zuidoostbrabant 
ondertekend door Rijkwaterstaat, 
de Provincie Noord-Brabant en de 
21 SRE gemeentes. Hierin stonden 
expliciet tunnels in Laarbeek en het 
Dommeldal vermeld voor de Ruit om 
Eindhoven. 

In februari 2013 sprak 
Gedeputeerde van Heugten in 
een commissievergadering in 
Deurne (toen nog op zoek naar 
geld van de gemeentes voor de 
Noordoostcorridor). Hij zei heel 
expliciet (audiotapes voorhanden) 
dat er géén tunnels in Laarbeek 
zouden komen.

In maart 2013 sprak namens de 
Provincie Geert-Jan Coolen in 
de gemeenteraad van Laarbeek, 
en zei expliciet dat tunnels in het 
verdere traject wel degelijk zouden 
worden meegenomen (audiotapes 
voorhanden).

In april 2013 besprak de Tweede 
Kamer de MIRT projecten. O.a. 
over de Ruit om Eindhoven was 
er discussie, en de Kamer eiste 
cijfers om nut en noodzaak te 
onderbouwen. De minister stuurde 
de Kamerleden een “Spoed-MKBA” 
uitgevoerd in opdracht van de 
Provincie Noord-Brabant uit 2010!! 
(MKBA = Maatschappelijke Kosten 

Baten Analyse). Deze Spoed-MKBA 
was tot dan toe geheim gehouden 
en nooit eerder gepubliceerd. Deze 
kosten-batenanalyse ging al uit 
van de goedkoopste aanleg van de 
Ruit, zonder tunnels of zelfs zonder 
verdiepte ligging, en dat al in 2010. 

Hoe betrouwbaar zijn onze 
bestuurders?? Hoeveel waarde 
hebben hun handtekeningen?? Een 
keer in de 4 jaar mogen wij op hun 
stemmen, en verder moeten we 
stilzijn en accepteren dat we worden 
aangelogen en bedrogen!!

Marie-José Kobussen, Lieshout
Actiegroep Landelijk Laarbeek

Lezerspodium

De geheime la van van Heugten

tunnels ja, tunnels nee

Kapelstraat 25c, - 5741 CB  Beek en Donk
Tel: 0492-462783

Een hypotheek op maat 
voor uw huidige of nieuwe woning

(bij ons zonder afsluitprovisie)

Ook zo benieuwd welk
bedrag u kunt lenen?

Wacht dan niet langer,
maar neem contact met ons op voor eenmaar neem contact met ons op voor een

persoonlijk gesprek.

Doordat wij met 15 hypotheekverstrekkers
samenwerken, kunnen wij u een onafhankelijk,

vrijblijvend en deskundig hypotheekadvies geven.

UW ZORG, ONZE BORG

grote knuffels en vrijwilligers gezocht voor PLUSh oUtDoor

Lieshout - Voor &RG-PLUSSERS, 
de Laarbeekse discogangers 
van het voorgezet onderwijs 
t/m 15 jaar, komt er nog een 
aller-allerlaatste discoavond 
van het seizoen 2012-2013. 
Een kleinschalig festival, PLUSh 
OUTDOOR, in de buitenlucht 
wordt op 22 juni gehouden bij de 
scouting in Lieshout/Mariahout 
aan de Herendijk 7.

Deze openluchtdisco heeft het 
thema ‘PLUSh’ oftewel pluche. 
Het publiek wordt gevraagd de 
meest foute bontpakjes aan te 
doen, superzachte Uggs met extra 
wol te dragen, de borstharen te 
laten staan of zich zo knuffelbaar 
mogelijk aan te kleden. Het is 
natuurlijk leuk als men hier gehoor 

aan geeft, maar zeker niet verplicht. 
Aanwezig zijn, (nieuwe) vrienden 
ontmoeten, dansen en genieten is 
het belangrijkst. 

Knuffels gezocht 
De organisatie is op zoek naar grote 
knuffels, deze zullen deel uitmaken 
van het decor, aankleding van het 
geheel zodat het thema wat meer 
benadrukt kan worden. Heb je op 
zolder nog oude (licht beschadigde) 
grote knuffels liggen, lever deze 
dan snel in bij Johan Frenken aan 
de Hertog Janstraat 3 in Lieshout. 
Na het festival krijgen de knuffels 
een goede bestemming: ze worden 
aangeboden aan de bewoners van 
tehuizen voor mensen met een 
beperking. 

Vrijwilligers gezocht 
Voor deze festiviteit zijn meer 
vrijwilligers nodig dan bij de 
discoavonden. De organisatie is nog 
op zoek naar vrijwilligers die mee 
kunnen helpen bij het inrichten van 
het terrein, als toezicht op de avond 
zelf en een EHBO. Ook hebben zij 
vrijwilligers nodig om het geheel 
weer op te ruimen. Vrijwilligers 
die zich in willen zetten om dit 
geheel te doen slagen, kunnen 
zich melden bij Johan Frenken, 
initiatiefnemer en één van de 
organisatoren, tel. 0499-422620. 
Voor een indruk kun je kijken op 
de nieuwe PLUSh Outdoor website 
of op de vernieuwde website van 
Tienerwerk Lieshout die vanaf 7 
juni wordt gelanceerd.

Lange Zwaard 11, Beek en Donk
(0492) 46 43 96

www.dewitteleliemassage.nl

Zwangerschapsmassage
Blije mama massage

De Witte Lelie Massage

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl

zorgeloos bbq-feest regelenzorgeloos bbqzorgeloos bbq

barbecue

dranken

partyhuur
5% vaderdagkorting  

 toets adv. code

   "vader"

Check de acties op
@BBQenzo_nl

Drogisterij
Parfumerie

Staatsloterij
Lotto - Toto

Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den Bergh
Heuvelplein 26
5741 JK  Beek en Donk
Tel.: (0492) 46 17 40

Uw adres voor:

•	 Drogisterij	en	Parfumerie

•	 Cosmetica	en	Fournituren

•	 Tijdschriften	en	Wenskaarten

•	 Stomerijdepot

•	 Schoenreparatiedepot
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TOPDUELTOPDUEL

TOPDUELTOPDUEL

TOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUEL
TOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUEL
TOPDUELTOPDUEL

Handboog
verenigingen

Veel pijlen op de boog

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Welke handboogvereniging:
Aantal leden:
Uw functie:
Hoe lang deze functie:
Hoe lang bij de vereniging:
Schiet u zelf ook handboog:
Welk niveau/categorie:

Hoe bent u bij de 
handboogvereniging gekomen:

Waarom is juist deze 
handboogvereniging zo leuk:

Hoe gaat het onderling tussen de 
drie handboogverenigingen:

Wat is de sterkste kant van uw 
vereniging:

Wat zou er beter kunnen binnen 
uw vereniging:

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

Ad Endevoets
51
Lieshout
Krijgsman Soranus
29, waarvan 15 actieve schutters
Voorzitter
5 jaar
8 jaar
Ja
Masters 1 klasse

Via mijn zoon. Ik had toen 25 jaar 
niet geschoten, maar ben zo weer 
begonnen.

Is een leuk en een gezellig clubje

Goed ieder jaar de Laarbeekse 
Kampioenschappen, is een mooie 
strijd
Dat we met een kleine club telkens 
een grote opkomst hebben als we 
wedstrijden gaan schieten. Dat is een 
plus punt

Iets meer leden, maar dat blijft 
moeilijk

Dat we de handboogsport moeten 
blijven promoten en zeker bij de 
jeugd. Dat is de toekomst

Theo de Jong                                                                         
55 jaar                                                                       
Aarle-Rixtel                                                           
Strijd in Vrede             
82                                                             
Voorzitter                                                  
5 jaar                   
10 jaar            
Ja 
Compound 2e klasse

Via dochter         

Goede opleidingen,  vele 
mogelijkheden gezonde onderlinge 
strijd. Schieten op alle nivo’s
Goed er zijn geen problemen en we 
staan elkaar niet in de weg.

Goede jeugd opleiding en de 
mogelijkheid om alle disciplines 
binnen de handboogsport actief 
te kunnen deelnemen. Goede 
accommodatie met binnen en 
buitenbanen 

Actievere deelname van leden aan 
wedstrijden

Nog meer samenwerking om de 
handboogsport in haar breedte te 
promoten  

Martien van de Graef 
65                                                                            
Aarle-Rixtel                                                                    
De Eendracht                                    
35                                                                  
Voorzitter                                                                    
1 jaar                                                
27 jaar                                      
Ja
C      

Via een lid                        

De onderlinge verstand houding    

Goed           

Veel activiteiten                    

Weet ik zo niet          

Weet ik niet

vlnr. Ad Endevoets, Theo de Jong en Martien van de Graef 

Beek en Donk Kapelstraat 18
Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

Door Gerard Hoevenaars
Gratis auto?

Autorijden is erg duur, maar 
de overheid helpt een handje 
om de kosten te verlagen.
Indien u een eenmanszaak heeft 
en u koopt een energiezuinige 
auto (volledig elektrisch of plug-
inhybride tot 50 gram CO2 
uitstoot) geeft dit erg veel voordeel.
Een voorbeeld:
U koopt een energiezuinige 
auto van €48.400,-. U krijgt 
hierop 21% BTW terug. De 
auto kost u dan nog €40.000,-.
Tevens krijgt u een extra fi scale aftrek 
van 28% en 36% (totaal 64%). 
Indien u 40% belasting betaalt 
heeft u een voordeel van €10.240,-. 
Daarnaast heeft u de eerste vijf jaar 
geen privé-bijtelling. Uw voordeel 
€4.840,- per jaar. Ook hoeft u tot 
2016 geen motorrijtuigenbelasting 
te betalen.  U mag de auto ook 
in 2013 extra afschrijven tot 
25% van de aanschafwaarde.
Door alle aftrekposten is het 
inkomen in 2013 fors lager. Hierdoor 
kunt u eventueel ook nog ongeveer 
€3.500,- aan toeslagen ontvangen. 
Het totale belastingvoordeel is dan 
bijna €40.000,-, de aanschafwaarde 
(na BTW) van de auto.
Deze regeling geldt voor auto’s 
die nog in 2013 op kenteken 
gezet worden. Na 2013 wordt 
deze regeling minder interessant.
Naast deze regeling zijn er ook 
nog fi scaal vriendelijke regelingen 
voor andere zuinige auto’s tussen 
50 en 112 gram CO2 uitstoot.

Beek en Donk – De Heemkamer 
van heemkundevereniging 
De Lange Vonder laat, in het 
kader van Juni Watermaand, 
een tentoonstelling zien over 
de Muziektuin. Deze bestaat 
dit jaar 85 jaar. Niet alleen het 
ontstaan van de Muziektuin wordt 
belicht, ook de bouwwerken, de 
gebruikers en festiviteiten die er 
plaatsvonden. 

Aan de hand van foto’s, oude 
programmaboekjes en zelfs 
een stukje film komt dit alles 
aan bod. Allemaal uit de jaren 
vanaf de officiële opening in 
1928. De tentoonstelling wordt 
gehouden op zondag 9 juni, dit in 
combinatie met andere (muziek)
activiteiten in de Muziektuin en 
het Parkpaviljoen. 

Tussen 14:00 en 17:00 uur kunt 
u terecht bij de Heemkamer aan 
de Parklaan 5. Gedurende de 
Watermaand is de tentoonstelling 
ook nog te bezoeken tijdens de 
reguliere openingstijden op de 
donderdagen van 14:00 tot 17:00 
uur en van 20:00 tot 22:00 uur. De 
toegang is gratis.

Mariahout – Voor de 5e keer vindt 
er een zomeravond-koren-concert 
plaats in het Openluchttheater. 
Dit jaar vindt het concert plaats op 
zaterdag 8 juni en is de organisatie 
in handen van Gemengd Koor 
Marcanto uit Mariahout.

Vier koren (Zanggroep Zingiz 
uit Beek en Donk, Seniorenkoor 
Vogelenzang uit Lieshout, Korale 
uit Aarle-Rixtel en Gemengd Koor 
Marcanto uit Mariahout) zullen 
hun mooiste liederen laten horen. 
De Djembégroep Aya Akoma uit 
Lieshout zal het geheel omlijsten. 
Deze groep speelt voornamelijk  
west-Afrikaanse traditionele 
ritmes. Het repertoire van de 
vier koren is heel divers, van 
licht klassiek tot musical en van 

volksliederen tot popmuziek uit 
alle tijden en in verschillende talen. 
Het geheel zal een zomers karakter 
hebben. Het concert begin tom 
19:45 uur en de entree bedraagt 

€2,50. Bij slecht weer wordt de 
voorstelling in het Buurthuis 
gehouden.

Lieshout – De Seniorenvereniging 
KBO Lieshout heeft op donderdag 
11 juli haar traditionele Grote 
Fietsdag. De werkgroep 
Fietstochten heeft een tweetal 
fraaie routes uitgezet. 

Zoals vanouds is de start, voorzien 
van koffie en thee,  bij familie Van 
den Biggelaar aan de Schutsstraat 
37. Voor lunch onderweg 
wordt gezorgd. Voor de echte 
fietsliefhebber is er een tocht van 
55 km. Zij worden om 10:30 uur 
verwacht aan de Schutsstraat. 
Degene die 30 km gaan fietsen 

worden om 13:00 uur verwacht. 
Na terugkomst, Schutsstraat, is er 
onder het genot van een glaasje 
gelegenheid om ervaringen van 
deze dag uit te wisselen. In de 
tuin kan men nog genieten van de 
jaarlijkse Chinese verrassing. Voor 
€10,- (55 km) of €7,50 (30 km) 
kunt u zich inschrijven tijdens de 
inloop in het Dorpshuis.

Op vrijdag 14 juni is er weer een 
kienavond in het Dorpshuis. De 
zaal is open om 19.00 uur, het 
kienen begint om 20.00 uur. Let 
wel: de ingang van het Dorpshuis is 

voorlopig aan het Kerkhofpad. 

Seniorenvereniging/KBO Lieshout 
is een vereniging van en voor 
inwoners van Lieshout die ouder 
zijn dan 50 jaar. Ze telt al meer dan 
750 leden. De vereniging behartigt, 
in samenwerking met de drie andere 
KBO-afdelingen van Laarbeek,  de 
belangen van alle senioren in de 
gemeente. Daarnaast zijn er allerlei 
activiteiten. Loop eens binnen bij 
de Inloop in het Dorpshuis. In de 
zomertijd iedere dinsdag van 10.00 
tot 11.30 uur en van 19.00 tot 20.00 
uur. U bent meer dan welkom!

De Muziektuin bestaat 85 jaar Zomeravondconcert in  openluchttheater

Seniorenvereniging KBo Lieshout op de fi ets
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:
www.mcd-supermarkt.nl

Aanbiedingen geldig vanaf maandag  10 juni 2013
Ariel wasmiddel

alle soorten, doos 16/30 stuks
fl acon 629/1310 ml.

pak 1220 gram
deze week

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. 
Bijv: 2 pakken excel tabs alpine + wasmiddel
vloeibaar alpine  van 20.88 voor 13.92

2+1
GRATIS

Bavaria bier*
krat 12 fl esjes à 30 cl.

deze week
5.49

3.75

Witte pitloze
druiven

bak ca. 500 gram
deze week

2.89

1.49
kilo 2.98

Boeren
appeltaart

per stuk 1100 gram
deze week

4.99

product
van de 
week

product 
van de 
week

product 
van de 
week

per stuk 1100 gram
vaderdag
trakteer

tip

bewuste
keuze 

bewuste
keuze 

NIEUW! 
artikel

NIEUW! 
artikel

wijn van 
de maand

wijn van 
de maand

tip van 
de week

tip van 
de week

2.99
kilo 2.72

W 24 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 15 juni 2013.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.
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JE BENT EEN LAARBEEKENAAR ALS...

Aarle-Rixtel

Lieshout

Mieke van Hout-Derks: Veel bekenden! Wat jammer dat Riny dit niet meer kan zien! Hij 
had er zeker smakelijk om gelachen! 
Joza Driessen: Dit maakt ’n mens gelukkig, daar moet je deze kanjers voor kennen.

Mieke van den Broek: Goh wat zou ik ‘t toch graag willen weten of ons vaderke hier 
ook op staat. 
Ton Maas: Klas 4 en 5 van de Jongensschool 1944-1945. Ik heb een overzicht met bijna 
alle namen gekregen van mijn vader 
Jos Maas: midvoor! Geïnteresseerden kunnen zich melden dan stuur ik het overzicht per e-mail.

Martien van Wanrooij: heb dat ook nog vaak genoeg gedaan bij zowel Mariahoutse als 
Beek en Donkse buren . 
Robert Leenders: Ons mam zal waarschijnlijk de foto geknipt hebben.  Arme koeien. De 
hele winter aan de ketting in een veel te warme vochtige stal. De koetjes van nu hebben 
een 5 sterren hotel in vergelijking met dit.

Door Bart Kersten

Door Ben Spierings

Door Robert LeendersMariahout

Beek en Donk

As ge oe aige ni skamt op unne foto!!!

Klas 4, 5 1944/1945

1971 Koeien voeren. Er is wel wat veranderd...

Har Swinkels:  wat was het vroeger gezellig toen ze nog buiten schaatsten. Elke avond 
stonden we te kijken. Er waren toen veel fans. 
Hanneke Vereijken: ja zeker weet het nog altyd kijkers is nu wel anders. 
Gem Ma: Er was altijd wel iemand “op de baan”.

Door Hanneke Vereijken

Rolschaatsvereniging De Oude Molen: Hanneke Vereijken, 
Marja Peeters, Helma v Laarschot, Rineke v Bree, Rita 
Gruiters, Carla Heesakkers, Dora Driessen, Dimpy Kuis.

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

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

Tevens het juiste adres voor 
Tuinaanleg & onderhoud 

van uw tuin 

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

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

 

    Geranium`s hang of staande

Zeer mooie tuin hortensia`s van superkwaliteit

Grote lavendel planten € 2,25 p.st 5 voor 
€ 9,95

Vaste lage prijs 
€ 0,89 p.st 

groep 8 van basisschool ‘t otterke speelt ‘Vermist!’
Beek en Donk - Alles in orde, ik 
zie niets wat er niet hoort. Zo 
begint de musical van groep 8 
van ’t Otterke. Twee maanden aan 
voorbereiding zijn voorafgegaan 
aan de uitvoering, die plaatsvindt 
in het Ontmoetingscentrum in 
Beek en Donk.

 De 17 kinderen hebben eerst auditie 
gedaan voor de verschillende 
rollen. Daarna werd er geoefend, 
zodat iedereen zijn of haar tekst 
vlekkeloos kent. Ook de decors 
zijn volledig door de kinderen zelf 
gemaakt, met natuurlijk een klein 
beetje ondersteuning van ouders 
en leerkrachten. En de kostuums 
tenslotte zijn ook zelf bedacht en  
bij elkaar gezocht. Aan alles kun je 
merken dat de musical echt van de 
kinderen zelf is. 

Het verhaal gaat over een 
buurtfestival, waarbij de hoofdact 
vermist wordt. Dit komt een 
buurman goed uit, omdat hij een 
hekel heeft aan het festival en de 
bijbehorende geluidsoverlast. Hij 
hoopt dan ook dat het festival niet 
doorgaat. Het wordt even heel 
spannend als blijkt dat er zelfs een 
politiebericht wordt uitgevaardigd 

over de vermissing van de band. 
Komt de band wel op tijd om 
het festival goed af te sluiten? 
Uiteraard komt alles weer op zijn 
pootjes terecht als blijkt dat de 
band helemaal niet vermist is, maar 
de naam Vermist draagt.

Ruim 200 kinderen en de speciale 
gasten van dagbesteding Nieuwe 
Werf zijn muisstil als de musical 
begint. Anne Mertens van groep 
8 geeft aan dat ze nu toch wel erg 

zenuwachtig is. Ook de gezichten 
van de  kinderen zijn hier en daar 
wat gespannen. Ze laten zich echter 
hier niet door uit het veld slaan en 
zetten een mooie voorstelling neer. 
Het helpt ook dat groep 6 en 7 het 
koor vormen bij de verschillende 
liedjes en goed meezingen. Dat 
een microfoon het af en toe laat 
afweten, valt het publiek niet eens 
op. Als echte professionals wordt er 
door de kinderen doorgespeeld.

Mariahout – Berrie van de 
Waardenburg wordt tijdelijk de 
waarnemende dorpsondersteuner 
voor de kern Mariahout. Dit in 
verband met wijzigingen binnen 
Vierbinden. Berrie is 30 uur per 
week werkzaam voor Vierbinden. 

In 1983 begon hij als jeugd- 
en jongerenwerker in Beek en 
Donk. Nu is hij als in Aarle-Rixtel 
actief als dorpsondersteuner. Als 
waarnemend dorpsondersteuner 
in Mariahout zal hij nauw samen 
gaan werken met Zorg om het Dorp 
en het dorpsondersteuningsteam. 
U kunt telefonisch contact met 
hem opnemen als u als persoon of 
organisatie vragen heeft op het gebied 
van Wonen, Welzijn, Leefbaarheid 
of Zorg. Hij is telefonisch te bereiken 
via 0492-328805 of 06-31244726. 
Ook is hij bereikbaar via de mail; 
bvdwaardenburg@vierb inden.
nl In het Dorpsservicecentrum, 
gevestigd in het Buurthuis, houdt 
hij op maandag van 10:00 tot 12:00 
uur en op woensdag van 14:00 tot 
15:30 uur spreekuur

Beek en Donk - Op 1 juni bestond 
de Octopusband uit Beek en Donk 
25 jaar. Een paar mensen van de 
buurtvereniging Octopus namen het 
initiatief om een buurtorkest op te 
richten. Ze noemden zich de Octopus 
Bras (s)  Band. Kort daarna werd 
de naam gewijzigd in Octopusband 
omdat de naam bras(s) band, ludiek 
bedoeld, te zeer een negatieve 
bijklank kreeg. 

Door een aantal goede muzikanten 
aan te trekken was het niveau 
zienderogen gestegen.  De band 
specialiseerde zich aanvankelijk in 
het spelen van Moravanka muziek. 
Later werd het repertoire met andere 
muzieksoorten uitgebreid, maar de 
Moravanka  bleef een belangrijk 
onderdeel ervan. De leden van de 
Octopusband grepen dit jubileum aan 
om extra feest te gaan vieren door 
in het afgelopen jubileumweekend 
een concertreis te organiseren naar 
Manderscheid in de Vulkaan-Eifel. 

Vrijdagmorgen, 31 mei, vertrok de 
band richting Duitsland. Onderweg 
was er nog een excursie naar een 
oude mosterdfabriek in Cochem met 

daarbij uiteraard ook een bezoek 
aan een wijnproeverij. In de late 
namiddag kwam het gezelschap aan 
in Manderscheid en maakte zich 
op voor een paar dagen feest. De 
volgende ochtend werden na het 
ontbijt vier leden van de band in 
het zonnetje gezet, althans binnen, 
want buiten was het bewolkt. Dat 
waren Peter Dekkers, Maria en Guido 
Klessens en Jan van Impelen. Zij zijn 
vanaf de oprichting lid, dus ook 25 
jaar!  Ze kregen door de voorzitter 
van de band, Joep Rooijakkers, een 
mooi speldje opgestoken en een 
prachtige oorkonde uitgereikt  als 
een dankbetuiging voor de inzet voor 
en toewijding aan de Octopusband 
gedurende de afgelopen 25 jaar. Na 
dit feestelijk gebeuren ging de band 
op weg naar Bernkastel-Kues voor 
een concert bij Kloster Machern, een 
oud cisterciënserklooster. Dit klooster 
is omgebouwd tot een wijnschenkerij 
met museum en een bierbrouwerij met 
daarbij een grand café. Op het terras 
van dit grand café zou gemusiceerd 
worden. Dit viel niet mee, want het was 
bewolkt en er stond een stevige wind 
uit het noorden, dus niet aantrekkelijk 
om op het terras te gaan zitten. ‘s 

Middags brachten de bandleden met 
hun partners een bezoek aan het 
mooie centrum Bernkastel. ‘s Avonds 
werd er, zoals ook op de eerste avond, 
weer ouderwets gefeest. Op zondag, 
de laatste dag werd er ‘s morgens 
‘gefrühschopt’ op de parkeerplaats 
van het hotel. Alom in Manderscheid 
waren hiervoor posters opgehangen.  

’s Middags toog het gezelschap weer 
huiswaarts en maakt zich nu weer 
op voor het volgende optreden, dat 
plaats vindt op zondag 9 juni in de 
Muziektuin te Beek en Donk om 
14.00 uur. De blaaskapel is nog op 
zoek naar een slagwerker, trompettist 
en tubablazer. Wanneer u interesse 
heeft kunt u contact opnemen met 
Maria Klessens,  tel. 0492 - 462850.

tijdelijke waarneming dorpsondersteuning 

octopusband vierde haar 25 jarig bestaan
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Bedovo beachvolleybal voor jong en oud, volleyballer 
of ongeoefend

Handboogvereniging Strijd in Vrede

Beek en Donk – Het Heuvelplein wordt 
in het weekend van 29 en 30 juni 
omgebouwd tot een tropisch paradijsje, 
waar het als zonnig strijdveld fungeert 
voor het Beachtoernooi van Bedovo. 
Deze volleybalvereniging heeft dit 
toernooi in hun 40-jarig jubileumjaar 
opnieuw georganiseerd. Iedereen, van 
jeugd tot volwassene, van ongeoefend 
tot getraind volleyballer, kan zich in het 
warme zand kan wagen. Inschrijven is 
nog mogelijk. 

Op zaterdag trapt het toernooi af met 
een combinatie van Nevobo-spelers en 

recreanten. Anders dan andere jaren 
is er op deze dag ook al plaats voor 
een recreantencompetitie. Er wordt 
gestreden in teams van 3 in verschillende 
niveaus. Als op zaterdag de laatste bal 
is geslagen, de prijzen verdeeld is er 
nog een heuse beachparty in Café 
Thuis die tot in de zwoele uurtjes door 
zal gaan. Op zondag is het de beurt 
aan de overige recreatieteams om het 
Laarbeekse publiek te vermaken.

Op deze dag bestaan de teams uit 4 
spelers en men kan zich inschrijven als 
heren-, dames- of mixteam, waarbij het 

team uit minstens twee dames moet 
bestaan. Ook wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen geoefende teams en 
ongeoefende teams. Zij jij het sportieve 
element niet zo zitten? Dan ben je 
natuurlijk ook van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen op het 
gelegenheidsstrand. Met andere 
woorden: Bedovo Beach 2013 biedt 
met recht voor ieder wat wils. Kijk op 
www.bedovo.nl/beach voor meer 
informatie, schrijf je in. De organisatie 
ziet je graag op 29 en 30 juni.

Beek en Donk – Een klein groepje 
schutters ging zaterdag 1 juni naar 
America voor 25 pijlen door de ramen 
naar buiten. Als je het niet gewend 
bent, is dat altijd lastig. Als dan ook 
nog de avondzon het blazoen deels in 
de spotlight zet, wordt het extra lastig. 

Toch lukt het Theo de Jong om met 
de compound de hoogste score neer 
te zetten, 241 punten. Verder met 
compound Manou de Jong 235 en Louis 
van de Zanden 219. Met de recurve 
Henk Caris 218, André Goedemans 
210, Martien van Deurzen 203 en Henk 
Leenders 196. 

In Schijndel vond het 
bondskampioenschap 25meter1pijl 
plaats. Hier stond Auke Segers aan de 
meet in de vierde klasse dames. Voor 
haar was dit haar eerste kampioenschap 
op de 25 meter. Het is dan altijd 
spannend of je aan je gemiddelde kunt 
komen. Is het koud en winderig dan 
wordt het helemaal spannend of je het 
gaat redden. Dit lukte haar helaas niet 
met een score van 159 en 149. Ze werd 

hiermee 8e en flink wat schietervaring 
rijker. 

Zondag 2 juni was Henk Caris in de 
eerste klasse veteranen aan de beurt. 
Het was minder koud dan zaterdag 
maar de wind bleef iedereen parten 
spelen. Henk verbeterde zichzelf tijdens 
de tweede wedstrijd. Met een score van 
215 en 223 werd hij 11e in een veld 
van 28 schutters. Rita Segers schoot in 
de eerste klasse masters dames en had 
een zeer slechte start met de eerste vijf 
pijlen. Maar ook zij verbeterde zich in 
de tweede wedstrijd. Met een score van 
196 en 215 punten eindigde ze op een 
4e plaats. Marijn Kanters slaagde er in 
om zich te verbeteren tijdens de tweede 
wedstrijd bij de compounders. Met een 
score van 224 en 231 werd hij 17e.

In het weekend van 8 en 9 juni vinden 
in Schijndel de teamkampioenschappen 
plaats. Een zestal van Strijd in Vrede 
staat dan aan de meet in de A-klasse. 
Misschien is het dan minder winderig en 
een stuk warmer en zijn de schutters in 
vorm. 

Venco rally team houdt open dag 

Beek en Donk – Wie het erf bij de 
familie Van Lankveld in Beek en 
Donk oprijdt, kijkt tegen een paar 
grote trucks op. Het zijn de Dakar 
rallytrucks van Frans van Lankveld. 
Als chauffeur van het Venco Rally  
Team blikt hij terug op Dakar en 
bereidt hij zich voor op de Venco 
Dakar Dag, welke komende zondag 
plaatsvindt in Reusel.

“Ik wist 25 jaar geleden al dat ik ooit 
Dakar wilde rijden. Ik kocht een truck 
zonder dat iemand dit wist. Ineens 
stond de wagen bij mij op de stoep. 
Mijn omgeving verklaarde me voor 
gek, maar ik wist het zeker: ik moest 
en zou deelnemen aan Dakar”, aldus 
Frans, die in januari voor de vierde 
keer aan deze grootse rallytocht 
deelnam.
Oefenen in Marokko
De truck kocht hij rond juni en een 
half jaar later stond hij met een team 
aan de start van Dakar. “De truck was 
het belangrijkste voor mijn deelname, 
maar ik had ook nog een team nodig. 
Het lukte om een groep personen te 
vinden die hier graag aan mee wilde 
werken en zo konden we aan de 
slag.” Om te ‘oefenen’ vertrok Frans 
voor twee weken naar Marokko. 
“Dichterbij mag je nergens rijden. Dat 
is illegaal.” 

Lustrumdeelname
Inmiddels is Frans in vier jaar tijd een 
ervaren Dakar-deelnemer geworden. 

Hij werkt met een team van 14 
personen. Voor volgend jaar is ook 

alles alweer in kannen en kruiken 
om mee te doen aan Frans’ 
lustrumdeelname van dit grootse 
evenement. “Vorig jaar hadden we 
nogal pech in de voorbereiding. 
Alles wat mis kon gaan ging mis. Dat 
hoop ik dit jaar niet mee te maken. 
Daarom ben ik ook erg op tijd met de 
voorbereidingen.”

Communicatie Venco Rally Team
Martijn van Lankveld en Manon 
van Someren zorgen samen voor de 
communicatie van het Venco Rally 
Team. Martijn ging afgelopen jaar 
voor het eerst mee naar Zuid-Amerika 
voor de Dakar-race. Hij maakte veel 
foto’s en video’s van het evenement. 
Deze stuurde hij door naar Nederland, 
zodat Manon het online kon zetten. 

Het thuisfront
Manon bleef thuis. Haar eigen huis 
heeft ze niet veel gezien; ze vormde 
samen met Isa, Frans’ vrouw, het 
thuisfront. Samen waren ze twee 
weken lang bezig met het volgen van 
de race en het up-to-date houden van 
de website. Isa: “We zaten misschien 
niet in Zuid-Amerika; het voelde wel 
zo. We leven hier heel erg mee. In 
deze twee weken komen we ook wel 
eens slaap te kort. Soms zitten we te 
kijken en dan denk ik ‘Frans, waar 
blijf je nou? Ik wil naar bed!’, dat 

komt natuurlijk ook door de andere 
tijden in Zuid-Amerika. Er live bij zijn 
is natuurlijk leuk, maar vanuit thuis 
gieren de zenuwen ook door ons lijf.”

Venco Dakar Dag
Het Venco Rally Team houdt 
aankomende zondag (9 juni) een 
Venco Dakar Dag. Iedereen is dan van 
harte welkom om een kijkje te komen 
nemen op het circuit van Reusel. Hier 
worden demonstraties gegeven en 
bestaat ook de mogelijkheid om zelf 
als bijrijder een ritje in een Dakar-truck 
te beleven. Daarnaast zijn er bekende 
coureurs aanwezig, zoals Tim Coronel 
en Robert van Pelt. 

De Venco Dakar Dag vindt zondag 
plaats op het circuit van MC de 
Wielewaal aan de Pikoreistraat in 
Reusel. Vanaf 10.00 uur is iedereen 
welkom om de Dakar van dichtbij 
mee te maken. De entree is gratis. Kijk 
voor meer informatie op de website: 
www.vencorallyteam.nl.
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Zonnig en geslaagd Fietsspektakel Mariahout

Podiumplaats voor Colet Claessens

Kilometervreters vechten mee tegen aLS

team 1rgie voor energie – 
Duchenne Heroes

Mariahout – Fietsspektakel 
Mariahout vond afgelopen zondag 
plaats. De organisatie was in 
handen van BZET de Bosduvels. 
Ruim 500 fietsers, waaronder het 
grootste gedeelte mountainbikers, 
vertrokken vanuit de startplaats 
‘Oranjebar’ in Mariahout of 
vanuit Sportpark De Kranenhof in 
Escharen. 

De mountainbikers leefden zich 
uit op een uitdagend parcours, 
voorzien van veel singeltracks en 
scherpe bochten. Bij deze echte 
‘Bosduveltocht’ kon natuurlijk 
de Duveltjesberg niet worden 
overgeslagen. De route leidde 
door een prachtige omgeving, 
met als afsluitend hoogtepunt de 
vuilnisbelt van Mariahout. 

Slechts een enkeling fietste de vrije 
tourfietstocht van 60 kilometer. 
Mooie, pittoreske landschappen 
kwamen voorbij en niet te vergeten: 
de fietspolonaise bij Slabroek, met 
uitzicht over de heide. 

Een man die helaas 
zijn velg kapot 
reed, werd netjes 
opgehaald door 
de organisatie. 
Vrijwilligers waren 
druk in de weer om de 
route verschillende 
keren na te fietsen. 
De bewegwijzering 
was dan ook prima 
in orde. 

‘MTB-you’ zorgde 
voor mooie 
actiefoto’s. Op hun 
website zijn deze te 
bewonderen: www.
mbt-you.nl. 

BZET de Bosduvels 
kan terugkijken op 
een geslaagd evenement. Vanuit de 
deelnemers kwamen veel spontane, 
positieve reacties. Een man die net 
70 km op de mountainbike heeft 
afgelegd, roept: “Complimenten 

voor de organisatie en de uitstekend 
verzorgde pauzeplaats. En dat voor 
slechts vier euro. Volgend jaar 
weer!”

Lieshout – Vrienden voor het leven 
zijn ze: Roel Welten uit Lieshout en 
Ruud van der Meijden uit Tilburg. 
Het zijn twee sportieve veertigers die 
elkaar kennen sinds de eerste dag op 
de Heao. In het weekend van 15 en 16 
juni fietsen de beide mannen 500 km 
binnen 24 uur om geld in te zamelen 
voor de strijd tegen de ziekte ALS.

Roel is in het dagelijks leven werkzaam 
als accountmanager bedrijven bij de 
gemeente Son en Breugel en Ruud 
werkt als logistiek manager bij Verbunt 
Wijnkopers in Tilburg. “We wilden 
meer tijd samen doorbrengen én ons 
inzetten voor een goed doel.” vertelt 
Roel.

De keus viel op de Stichting ALS 
Nederland. De afkorting ALS staat 
voor Amyotrofische Laterale Sclerose. 
“Deze zenuw-spierziekte is bij velen 
nog onbekend. Door snelle uitval 
van verschillende spiergroepen raken 
mensen verlamd. Na de diagnose 
hebben de patiënten gemiddeld nog 
drie jaar te leven”, vertelt Ruud. De 
campagne van de stichting greep de 
vrienden aan en ook doordat Roel 
er in zijn familiekring mee te maken 
kreeg. Nederland kent ongeveer 
1500 ALS-patiënten. Door dit relatief 
kleine aantal wordt het onderzoek 
naar oorzaak en behandeling van 
deze genadeloze ziekte bemoeilijkt. 
Er is minder geld voor beschikbaar in 
de wetenschappelijke wereld en in de 
farmaceutische industrie: dit vraagt 
om actie van vrijwilligers.

Roel en Ruud dachten: “Dat is ons 
doel! We houden van fietsen en gaan 

deze hobby nu bewust inzetten voor 
een spectaculaire uitdaging.” In het 
weekend van 15 en 16 juni fietsen de 
vrienden 500 km binnen 24 uur. Een 
parcours van 140 kilometer wordt maar 
liefst drie keer afgelegd. Vervolgens 
‘vreten’ de vrienden nog rondes van 
10 kilometer rondom Lieshout om 
de actie te voltooien. De afgelopen 
maanden is er veel trainingswerk 
verricht. “We hebben onder de 
meest extreme weersomstandigheden 
gefietst, behalve goed weer”, lacht 
Ruud. “Het vergt daardoor veel 
discipline maar dat hebben we er erg 
graag voor over. Daarnaast kregen we 
veel steun van onze vrouwen. Dit was 
heel belangrijk voor ons.”

De mannen hebben gemerkt dat de 
kleinschaligheid van hun actie veel 
mensen aanspreekt. Behalve collega’s, 
vrienden en familie hebben ook 
Laarbeekse bedrijven hen gesponsord. 
“Het feit dat we deze moeite willen 
doen en de kleinschaligheid van onze 
actie spreekt blijkbaar heel erg aan”, 
vertelt Roel.  

Zaterdagmiddag 15 juni starten de 
Kilometervreters na het middaguur 
op de start- en finishlocatie aan de 
Burgemeester Mostermanslaan 16 
in Lieshout. De vrienden finishen 
zondag 16 juni ergens tussen 14.00 
en 15.00 uur. DJ Rob Verkuijlen zorgt 
voor een muzikaal onthaal. Iedereen 
die de actie op wat voor manier dan 
ook wil steunen, kan kijken op: www.
kilometervreters.net/doneer-nu/ en 
op 
www.alsacties.nl/kilometervreters.

Beek en Donk – Het Team 1Rgie 
voor Energie – Duchenne Heroes 
vraagt steun voor onderzoek naar 
een medicijn voor de genezing van 
Duchenne Spierdystrofie. Dit onder 
het motto ‘Wij trappen Duchenne de 
wereld uit!’ Het team staat zondag 9 
juni op de Friesche markt op het Piet 
van Thielplein. 

Deze sponsortocht voert van 15 
tot en met 21 september door vier 
landen: België, Frankrijk, Duitsland 
en Nederland. De tocht eindigt in 
Nijmegen. Het is een uitputtende 
7-daagse mountainbiketocht, waarbij 
meer dan 700 kilometer en bijna 13.000 
hoogtemeters worden overbrugd via 
zware modderige mountainbiketracks 
en loodzware beklimmingen. Het 
doel van deze tocht is om geld in 
te zamelen voor de genezing van 
Duchenne Spierdystrofie. Aan deze 

zwart tocht staan 400 mountainbikers 
aan de start. 4 Laarbeekers, Corné van 
de Ven, zijn vrouw Ingrid, Richard de 
Beer en zijn vrouw Ingrid zullen hier 
hun bijdrage aan leveren. Zij zijn buren 
en Corné en Ingrid zijn tevens broer en 
zus. Vanaf januari zijn zij drie keer per 
week aan het trainen om deze toch te 
kunnen volbrengen. 

Tijdens de braderie zondag kunnen 
bezoekers in de stand van Team 
1Rgie voor Energie deelnemen aan 
een loterij. Hier zijn mooie prijzen te 
winnen die beschikbaar zijn gesteld 
door onder andere winkeliers en 
marktkooplui van het Piet van 
Thielplein. Teamleden verkopen voor 
dit goede doel wafels met aardbeien, 
slagroom en chocoladedressing. Steun 
Team 1Rgie voor Energie en zorg dat 
zij ‘Duchenne de wereld uit kunnen 
trappen’.

‘Ik hou van Helmond’ voor het goede doel
Aarle-Rixtel – Fietsploeg AIVgD 
(Aarle-Rixtelse Inzet Voor 
goede Doelen) organiseert twee 
benefietavonden met Dynamic 
Orchestra, Wim Daniëls, Marlon 
Kicken en Berry van Aerle, om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor stichting Ride4Kids. AIVgD 
gaat hiervoor deelnemen aan de 
Pyreneeën Challenge 2013. De 
feestelijke avonden vinden plaats 
op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni in 
zaal Traverse te Helmond.

Iedere week worden er twee 
kinderen geboren met een, 
tot nu toe, ongeneeslijke 
energiestofwisselingsziekte. Meer 
dan de helft van deze kinderen 
overlijdt vóór zijn of haar tiende 
levensjaar. Het geld dat de 
stichting Ride4Kids ophaalt, met 
evenementen zoals de Pyreneeën 
Challenge, is bestemd voor 
wetenschappelijk onderzoek en 
behandeling van kinderen met een 
energiestofwisselingsziekte.

De Pyreneeën Challenge 2013 is 
een zware driedaagse fietstocht. 
De leden van AIVgD gaan tijdens 
deze tocht, samen met 150 
andere wielrenners, enkele pittige 
cols bedwingen, waaronder de 
beroemde Col du Tourmalet. Deze 
fietstocht voor het goede doel 
vindt plaats van 12 tot en met 14 

september.

“Je hobby uitoefenen en 
tegelijkertijd geld inzamelen voor 
een goed doel.” Dat is volgens 
de Aarlese AIVgD-leden Roland 
Roijackers en Leo Albers van der 
Linden de belangrijkste reden om 
deel te nemen aan de Pyreneeën 
Challenge. Sinds 5 jaar zetten de 
acht leden van de enthousiaste 
Laarbeekse fietsploeg zich bijna 
jaarlijks in voor een goed doel, zoals 
‘Duchenne Heroes’ en de stichting 
‘Be more’. 

“Wil je deelnemen aan deze 
Challenge, dan moet je 
minimaal €750,00 per persoon 
inschrijfgeld inleggen. Daarom 
organiseren we, samen met enkele 
Helmondse fietsvrienden, twee 
benefietavonden”, aldus wielrenner 
Roland Roijackers. De eerste avond, 
vrijdag 7 juni, staat in het teken 
van swingende muziek. Dynamic 
Orchestra & friends biedt deze 
avond een gevarieerd repertoire 
van pop tot rock en van funk 
tot jazz en klassiek. Dit energiek 
showorkest bestaat uit een vette 
blazers- en strijkersgroep, een strak 
en swingend combo en uitstekende 
zang.

De spelavond ‘Ik hou van Helmond’ 
vindt plaats op zaterdagavond 8 

juni. Het publiek en twee teams, met 
leden van lokale en zelfs nationale 
bekendheid, nemen het tegen 
elkaar op in deze Helmondse variant 
van de dynamische televisieshow ‘Ik 
hou van Holland’. Met teamleden 
als Berry van Aerle en Marlon 
Kicken en Wim Daniëls als jury, staat 
het publiek een plezierige avond te 
wachten met een Laarbeeks tintje 
en een Helmond accent.

Op beide avonden verzorgt een DJ 
de afterparty. De avonden beginnen 
om 20.00 uur. Zaal Traverse is open 
vanaf 19.30 uur. Entreekaarten 
kosten  €10,00 (of €17,50 voor beide 
avonden) en zijn verkrijgbaar aan de 
zaal, Steenweg 19, te Helmond. De 
opbrengst van de kaartverkoop gaat 
naar het goede doel.

APS Praktijk VitalisAPS Praktijk Vitalis
  hulp bij pijn en welzijn

Ribbiusstraat 3  Lieshout
Tel: 0499 - 42 22 42

info@apspraktijkvitalis.nl

www.apspraktijkvitalis.nl

Zaandam/Mierlo – De Lieshoutse 
Colet Claessens reed afgelopen 
zaterdag voor de 2e keer dit jaar 
een wedstrijd in de discipline 
Figuren van het kunstrolschaatsen. 
Deze discipline is niet eenvoudig 
en vergt veel concentratie van een 
rijdster. Op één rolschaats wordt 
voor- of achterwaarts gereden 
over een cirkel; ieder Figuur heeft 
een aantal verplichte elementen 
welke door de 3 juryleden 
zeer nauwkeurig worden 
gadegeslagen.

Dit jaar bestaat het wedstrijdseizoen 
uit een Internationale wedstrijd 
(april jl.  te Zaandam) en 2 
wedstrijden voor de A-klasse, 
waarna in Mierlo het Nederlands 
Kampioenschap volgt in het 
weekend van 21/22/23 juni a.s. Dit 
NK wordt door de thuisvereniging 
van Colet georganiseerd. Tijdens 

de Internationale wedstrijd werd 
Colet verdienstelijk winnaar in de 
categorie Junioren. In verband met 
verplichtingen voor school, kon 
Colet niet aanwezig zijn bij de 1e 
A-klasse wedstrijd, maar afgelopen 
zaterdag nam zij wel deel aan de 
2e A-klasse wedstrijd, welke ook in 
Zaandam werd georganiseerd.

Een wedstrijd Figuren bestaat 
voor de klasse Junioren uit 4 
verschillende Figuren met ieder een 
eigen moeilijkheidsgraad. Colet 
komt wekelijks een aantal uur naar 
Mierlo om de vele verschillende 
Figuren te trainen. Een week voor 
de wedstrijd krijgen de trainsters 
te horen welke Figuren tijdens de 
wedstrijd gereden moeten worden, 
zodat daar nog extra de “puntjes 
op de “I” gezet kunnen worden. 
Het was een zeer spannende 
wedstrijd voor Colet. De eerste 3 

Figuren gingen supergoed, maar 
net voor het 4e Figuur begonnen 
de zenuwen op te spelen en 
verspeelde Colet onnodig de 
voorsprong. De wedstrijd werd 
beoordeeld door 3 juryleden; zij 
waren het niet unaniem eens wie 
de winnaar moest worden. Voor 
zowel Judith Pietersma (Zaandam) 
als Colet was er één winstpunt en 
jurylid nummer 3 kon geen keuze 
maken en kwam op hetzelfde 
aantal punten (1,5 tegen 1,5 punt) 
uit voor Colet en Judith. Met dit 
resultaat wordt gekeken naar het 
moeilijkste Figuur en daaruit bleek 
dat Judith de hoogste de punten 
had gekregen, waardoor Colet 
nipt 2e werd. Tijdens de volgende 
wedstrijd, de Nederlandse 
Kampioenschappen, gaat Colet 
voor de sportieve revanche. 

rolschaatsen



Donderdag 6 juni 201324 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Beek en Donk – Jaccy van den 
Enden zet na zes seizoenen een 
punt achter zijn loopbaan bij ELI. Hij 
keert vanaf volgend seizoen terug 
bij de club waar hij begon en ook 
nog steeds actief is als begeleider 
en jeugdtrainer: Sparta’25.

Waarom heb je destijds gekozen 
voor een verblijf bij ELI?
“Ik speelde in de A1 van Sparta’25 
en zou overgaan naar de senioren. 
Mijn vader (Rudy van den Enden) 
was al 2 seizoenen hoofdcoach 
bij ELI. Mijn oom Johan Slegers 
was assistent-trainer. Ik hoorde 
regelmatig goede geluiden over 
de sfeer en Johan heeft mij min of 
meer naar ELI getrokken. Ons pap 

wist niets van de overschrijving af. 
Hij kwam er pas achter toen hij mijn 
naam op de selectielijst zag staan!”

Hoe was jouw tijd in Lieshout?
“In totaal ben ik zes seizoenen 
actief geweest bij ELI. Al die tijd heb 
ik veel plezier gehad in het voetbal. 
Helaas heb ik mijn tijd bij ELI moeten 
afsluiten met een degradatie naar 
de 5e klasse. Bij ELI ben ik vooral 
fysiek veel vooruitgegaan. Er 
worden regelmatig overtredingen 
begaan. Ik heb moeten leren om 
me te weren en te zetten. Door 
mijn fysieke gesteldheid nu, ben ik 
minder geblesseerd dan voorheen. 
Dat heb ik bij ELI opgebouwd. 
Overigens heb ik daar in de kantine 

ook bier leren drinken toen Bavaria 
nog hoofdsponsor was”, zegt Jaccy 
met een dikke knipoog.

Is het ‘boek’ ELI nu definitief 
gesloten?
“ELI zal zeker niet verwateren. Ik heb er 
veel mensen leren kennen en vrienden 
mogen maken, die ik zal blijven zien. 
Als ELI voetbalt en ik ben vrij, dan zal 
ik bij ELI te vinden zijn. Ik sluit niet uit 
dat ik op latere leeftijd nog terugkeer.”

Wat verwacht je volgend seizoen 
bij Sparta’25?
“Ik heb een positief gesprek gehad 
met trainer Ronnie Couwenberg. 
Het zal zeker wennen zijn om van 
de 4e naar de 1e klasse te gaan. 
Ik heb ambitie en zal voor mijn 
kansen gaan om in het eerste elftal 
te spelen. Dat is mijn doelstelling. 
De trainer gaf aan dat niet alleen 
het voetbal belangrijk is, maar 
ook de groep in zijn geheel. Daar 
zullen de selectiespelers en ikzelf 
ons in moeten laten zien. Ik ken 
alle jongens bij Sparta, met een 
aantal heb ik vroeger al gevoetbald. 
Qua voetbal verwacht ik dat het 
makkelijker wordt. Bij Sparta loopt 
er veel kwaliteit rond, overtredingen 
worden bijvoorbeeld niet gemaakt 
door onkunde, maar door tactische 
redenen. Dat was in de 4e klasse 
wel anders.”

Beek en Donk – Na de winst in de spannende derby tegen Mariahout (2-4) is 
Sparta’25 F3 kampioen van de voorjaarreeks geworden. 

Laarbeek - Op het voetbalterrein 
van Sparta’25, ‘t Heereind, 
wordt zondag 9 juni het 
Laarbeekcuptoernooi gehouden. 
De deelnemers zijn voetballers van 
7 t/m 16 jaar van de Laarbeekse 
verenigingen Sparta’25, ELI, 
Mariahout en ASV’33. 

Dit toernooi wordt al voor de 
6e keer gehouden. Vanaf het 
eerste jaar wordt het toernooi ‘De 
Rabobank Laarbeekcup’ genoemd. 
De Rabobank vind het zeer prettig 
dat er op een positieve manier voor 
jeugd een voetbaltoernooi wordt 
georganiseerd. Ook de gemeente 
stimuleert deze voetbalactiviteit 
voor alle Laarbeekse verenigingen. 
Voorgaande jaren heeft dit toernooi 
2 keer bij Sparta’25 plaatsgevonden, 
1 keer bij ELI en 1 keer bij Mariahout 
en vorig jaar bij ASV’33. Dit jaar 
is het toernooi daarom weer bij 
Sparta’25 te Beek en Donk. 

De verenigingen, ouders, opa’s 
en oma’s, broertjes en zusjes en 
om niet te vergeten de spelers en 
de trainers/leiders zelf, ervaren 
de ‘Laarbeekcup’ als een sportief, 
gezelligheidstoernooi als afsluiting 
van het voetbalseizoen. De 
voetballers spelen voor de laatste 
keer samen dit jaar en daarom is 
een toernooi zoals dit, in Laarbeek, 
ontzettend leuk om naar uit te 
kijken. 

Op dit toernooi zijn 24 teams actief, 
de F1, F2, E1, E2, D1 en MC tot en 
met 16 jaar van elke vereniging. De 
organisatie heeft voor de tweede 
keer van alle 4 de verenigingen een 
meidenteam op de been gekregen 
om 11 tegen 11 te spelen op een 
groot veld.  

Het evenement duurt van 09:00 
uur tot 15:00 uur. Hier zijn ruim 20 
vrijwilligers bij betrokken die het 
toernooi mede begeleiden. Zonder 
vrijwilligers is het onmogelijk om 
een toernooi als dit te kunnen 
organiseren. De Laarbeekcup 
is een verenigingscup, waarbij 

de resultaten van alle 
elftallen, wedstrijden en 
spelpunten, bij elkaar 
genomen worden en  
waardoor je zo uiteindelijk 
de Laarbeekse kampioen 
krijgt. Vorig jaar was 
ASV’33 de gelukkige 
en nam de Rabo-
Laarbeekcup in handen. 
Zij hadden met alle teams 
86 punten gescoord. 
Mariahout scoorde 83 
punten, Sparta’25 scoorde 
73 punten en daarachter volgde ELI 
met 63 punten. Na afloop, tijdens 
de prijsuitreiking, krijgt iedere speler 
een aandenken mee naar huis.

Ook waren er individuele prijzen 
te winnen per leeftijdscategorie, 
voor de beste speler, speelster van 
het Laarbeekcuptoernooi 2012. 
Hieronder de individuele winnaars 
van 2012:
F- jeugd, Nart Donkers van Eli F2
E- jeugd, Stan de Beer van ASV’33 

E1
D- jeugd, Noa van Rossum van 
Mariahout D1
MC- jeugd, Lieve Peltier van 
Sparta’25 MC

De organisatie hoopt op een mooie, 
zonnige, sportieve en plezierige 
dag. U bent van harte welkom op 
sportpark t’ Heereind, voetbalterrein 
van Sparta’25, bij de 6e Rabobank 
Laarbeekcuptoernooi 2013.

Aarle-Rixtel - Het was al heel knap 
dat Meisjes C1 van ASV’33 zich 
geplaatst had voor de districtsfinale 
van het KNVB Bekertoernooi in 
Susteren. Dit was nog nooit in de 
geschiedenis van ASV’33 gebeurd. 
Maar dat zij dan ook nog eens 
dit toernooi winnen, is helemaal 
uitmuntend. 

Op de velden van SV Susteren was 
het afgelopen zaterdag zover. De 
meiden waren enigszins zenuwachtig 
voor wat hen te wachten stond. De 
KNVB had deze dag uitgeroepen 
tot Dag der Kampioenen en in elke 
leeftijdscategorie werden de finale-
wedstrijden afgewerkt. Na nog één 
overwinning kon de beker met de 
grote oren mee naar Aarle-Rixtel. Er 
moest echter nog gewonnen worden 
van Brevendia MC1 uit Stramproy. 

In een sportieve wedstrijd was 
ASV’33 de eerste 25 minuten de 
betere ploeg. Brevendia nam de 
laatste 10 minuten van de 1e helfd 
het heft in handen en de rust ging 
in met een 0-0 stand. In de tweede 
helft was de spanning om te snijden. 
Er werd al snel duidelijk dat wie het 
eerst scoort neemt de beker mee 
naar huis. ASV’33 drukte Brevendia 
terug op eigen helft, maar moest 
zeer zeker oppassen voor de snelle 
uitvallen van Brevendia, maar verder 
als wat speldenprikjes middels 
afstandsschoten kwamen ze niet. 
Met nog 15 minuten te gaan was het 
Jinke Beniers die haar tegenstandster 
te snel af was, en helaas haar inzet 
tegen de paal zag belanden. Het 
geluk was niet aan haar zijde want 
de bal stuiterde weer het veld in. 

Meegereisd publiek dacht dat de 
wedstrijd zou worden beslist door 

strafschoppen. Echter met nog 
3 minuten op de klok was het 
wederom Jinke Beniers die met een 
schot de keepster van Brevendia 
kansloos liet en de bal tegen de 
touwen aanjoeg, 1-0 in het voordeel 
van ASV’33. Brevendia gooide 
alles op alles om de gelijkmaker 
te forceren, maar door een snelle 
uitval van de Aarlese meiden was die 
aanval alleen nog maar te stoppen 
door een behoorlijke overtreding op 
een speelster van ASV’33, net buiten 
de 16. Cheslyn Piqué ging achter de 
bal staan, en iedereen hoopte dat 
ze de wedstrijd zou beslissen. Met 
een hard schot kwam de bal in de 
muur van Brevendia, maar kwam 
daardoor weer terug voor de voeten 
van Cheslyn. Deze keer haalde ze 
echt verwoestend uit en spatte de 
bal onderkant lat in het doel 2-0. 

De wedstrijd was inmiddels in 
blessuretijd beland en tevens door 
die 2e treffer ook beslist. De meiden 
van ASV’33 MC1 hebben een 
geweldige prestatie geleverd, en 
na 80 jaar ASV’33 heeft er eindelijk 
een team de beker gewonnen. 
De leiders Ad Dekkers en de altijd 
nuchtere Gerjan Beniers hebben 
samen met hun meiden een doel 
bereikt dat altijd zo ver weg leek te 
zijn, maar toch hebben ze bijna het 
onmogelijk lijkende gedaan, daarom 
gaan natuurlijk ook naar deze twee 
kanjers de felicitaties uit. Direct na 
de wedstrijd werd de beker op een 
groot podium in een grote tent 
uitgereikt aan de dappere meiden, 
menig traantje werd op dat moment 
bij de ouders weggepoetst na het 
zien van dit schitterende tafereel, 
en zoals ze dan zeggen, het bleef 
nog lang onrustig in het Limburgse 
Susteren.

ELI-aanvoerder keert terug op het oude nest
Jaccy van den enden zet carrière voort bij Sparta’25

Sparta’25 F3 kampioen

6e Laarbeekcup toernooi 2013

aSV’33 Meisjes C1 schrijft historie voetbal

Vlnr. Staand: Bram Bergman, Max Klijssen, Thijs van Ham, Juul van de Ven, Martijn van de Elzen, 
Peet de Beer. Zittend: Mart Vereijken, Joris Egberts, Tijn Verbakel, Lars van de Ven, Tiego Breemer

Aarle-Rixtel -  De 6e wedstrijd van het 
50e Van Ganzenwinkeltoernooi van 
Handboogschutterij de Eendracht vond 
op zaterdag 1 juni plaats. De Haagse 
Rozenknop uit Helmond was op bezoek. 

Het werd een zeer leuke wedstrijd tegen 
een gezellige tegenstander. Het aantal  
geschoten punten liet te wensen over, 
maar dat werd gecompenseerd door de 
leuke sfeer. De Haagse Rozenknop was 
met 11 schutters aanwezig. 5 Schutters 
schoten met houten pijlen. Vooraf gaven 
zij aan een totaal van 1635 punten 
te gaan schieten. Uiteindelijk werden 
dit er 1436. Een negatieve score van 
-199. Volgens de schutters speelden de 
weersomstandigheden ook een grote rol 
op dit resultaat. Na de zomervakantie kan 
men zich niet meer verschuilen achter de 
weersomstandigheden. De Eendracht 
hoopt dat dan het nieuwe doel in gebruik 

kan worden genomen. De hoogste 
schutter van de Haagse Rozenknop werd 
Sjoerd van Beers met 210 punten, hij had 
185 opgegeven. Toon van Hoof van De 
Eendracht werd de hoogste schutter met 
218 punten. 

Uitslag schutters van de Eendracht:
1. Toon van Hoof   218 
2. Erwin Wijnhoven  200                         
3. Arno Donkers  172                             
4. Harry Moors  108  hs                              
5. Geert van Ganzenwinkel   96   hs          
6. Gerrie van Hoof              89   hs               

De eerst volgende wedstrijd is op donderdag 
6 juni. Dan wordt de 7e wedstrijd van 
het 50e van Ganzenwinkeltoernooi 
verschoten. Tegenstander is dan HBV 
Kunst en Vriendschap uit Liessel en de 
aanvang 20.00 uur.

Uitslag 6e wedstrijd van het 50e van 
ganzenwinkeltoernooi

handboogschieten
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Lieshout – Het jaarlijkse 7 x 7 toernooi 
vindt op vrijdag 7 juni van 19:00 
tot 22:00 uur plaats op sportpark ’t 
Luijtelaar, bij voetbalclub ELI.

Voor dit toernooi hebben er meer 
dan 16 teams zich aangemeld. Helaas 

kunnen er maar 16 teams deelnemen. 
De teams komen onder andere van 
Nuenen, Beek en Donk, Gemert, 
Helmond en Lieshout. Aansluitend is 
er een feestavond, waarbij iedereen 
welkom is. De muziek wordt verzorgd 
door DJ R-Bass. 

7 x 7 toernooi 
bij eLI 
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Uitslagen driebandenspel van 
maandag 3 juni
Poule A
0-2  Gerrit van Osch - Jan Verbakel
2-0 Henk van de Bergh - Ad de Koning
2-0 Jan Verbakel - Lambert van Bree
0-2  Gerrit van Osch - Ad de Koning

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

Poule C
2-0  Lou Muller - Bennie Beerens
0-2  Frits Wilbers - Bennie Beerens
2-0 Hendrik Korsten - Bennie Beerens
2-0 Willie Vorstenbosh - Bennie Beerens

Poule D
2-0 Leo Migchels - Bert van Wanrooij
0-2  Jan van Dijk - Jan van Hout
2-0 Tonnie Raaijmakers - Jan van Hout
2-0  Jan van Dijk - Leo Migchels
 
Uitslagen driebandenspel van 
dinsdag 4 juni
Poule A
2-0 Ad de Koning - Lambert van Bree

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

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

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

Barrage
0-2  Huub Biemans - Antoon Maas

Kwart finale
0-2  Hendrik Korsten - Jan van Dijk
0-2 Willie Vorstenbosch - Tonny Raaijmakers
2-0  Ad de Koning - Jan Hesselmans
0-2  Henk van de Bergh - Antoon Maas

Halve finale en finale op donderdag 
13 juni

Beek en Donk - Het damesteam 
presteerde in haar 7 competitie 
wedstrijden uiterst constant. Met 
5 ruime overwinningen en een 
gelijkspel stond het team glansrijk 
aan kop van de ranglijst. Met deze 
grote voorsprong was er geen 
vuiltje aan de lucht voor de laatste 
ronde. 

Op 28 mei, de laatste competitie 
wedstrijd, tegen Geldrop hoefden 
de dames nog maar een wedstrijd 
te winnen om het kampioenschap 
veilig te stellen. Maar de zenuwen 

sloegen toe en waren nog bijna 
een spelbreker. De bloemen en 
champagne moesten wachten tot 
na de derde partij die glansrijk in 2 
sets door Yvonne en Marjolein werd 
binnen gesleept. Daarmee was het 
kampioenschap een feit, ondanks 
dat een van de sterspeelsters van 
het team Esther geblesseerd aan de 
zijlijn moest toekijken. 

Dames van harte gefeliciteerd met 
deze geweldige titel in de 2e klasse 
van de Dinsdag competitie.

Nuenen - In Nuenen werd afgelopen 
zaterdag 1 juni de Van Goghloop 
gehouden. Aan de start verscheen 
een hele delegatie van Runnersclub 
Lieshout, waarvan sommigen een 
persoonlijk record (pr) liepen. 
De weersomstandigheden waren 
ideaal om hard te lopen.

Antonio Duijmelinck uit Nuenen 
werd 3e bij de halve marathon 
voor de mannen. Hij had vooraf 
al gezegd hij rond de 1 uur en 
17 minuten de eindstreep zou 
passeren. Hij hield zich aan zijn 

belofte. Bantita Haeve werd 
3e bij de halve marathon voor 
de vrouwen. De overige lopers 
behaalden de volgende resultaten.

Mannen, 5 km.
9. Christ Korsten, Beek en Donk, 18:41

Vrouwen, 5 km.
14.Dieuwke Kommerij, Lieshout, 25:09 (pr)

Mannen, 10 km.
24. Coen Sanders, Lieshout, 42:54
26. Ronny van Lieshout, Aarle-Rixtel, 46:46
103. Gerard Vorstenbosch, Lieshout, 50:09

Vrouwen, 10 km.
13. Marjan van de Tillaar, Aarle-Rixtel, 50:16 (pr)
26.Hanneke Lukassen, Aarle-Rixtel, 53:33

Mannen, 15 km.
76. Hans Janssen, Aarle-Rixtel, 1:19:04 (pr) 

Mannen, halve marathon
3.Antonio Duijmelinck, Nuenen, 1:17:19
20.Herman Segers, Beek en Donk, 1:29:53
32.Mies van Berlo, Lieshout,       1:33:53
48.Guus Bruijstens, Beek en Donk, 1:39:22

Vrouwen, halve marathon
3. Bantita Haeve, Beek en Donk, 1:36:39

Lieshout - Na een gezellig, leuk en 
sportief dubbeltoernooi is Marvin 
Jansen bij de jeugd van Badminton 
Club Lieshout winnaar geworden. 
Een jaar lang mag hij zich nu ‘de 
beste dubbelspeler van de jeugd van 
Badmintonclub Lieshout’ noemen. 
Mathijs Janssen werd 2e en Patty 
Duymelinck werd 3e.

Het dubbeltoernooi werd dit jaar 
door Marvin Jansen gedomineerd. 
Marvin wist uiteindelijk al zijn 
partijen te winnen en dus met een 
gemiddelde van 2,00 punten per 
gespeelde partij bovenaan te eindigen. 
Tijdens het dubbeltoernooi moesten 
alle deelnemers zeven wedstrijden 
afwerken. Zij deden dat steeds met een 
andere partner, zodat uiteindelijk de 
beste dubbelspeler naar voren komt. 
Die dubbelpartijen werden steeds 
gespeeld in twee sets (tot 21 punten), 
zodat de uitslag 2-0 of 1-1 kon zijn. Op 
gepaste afstand van Marvin eindigde 
Mathijs Janssen. Mathijs behaalde 
8 punten uit de zeven wedstrijden 
en scoorde dus een gemiddelde van 
1,14. Met eenzelfde gemiddelde 
wist Patty Duijmelinck Mathijs net 

niet voorbij te steken. Zij eindigde 
als derde en mocht voor die prestatie 
ook een beker in ontvangst nemen. 
Vierde bij dit toernooi eindigde Tijn 
van den Baar, Janne van de Laarschot 
én Sabine Verbakel. Al deze fanatieke 
badminton(st)ners wisten uiteindelijk 
met een gemiddelde van 0,86 dus 
6 punten bij elkaar te spelen. Ook 
onderling was er nauwelijks verschil, 
zodat zij gedrieën op de vierde plaats 
eindigden. Direct achter Tijn, Janne
en Sabine was ook het dringen: Rick 
van Aspert en Tygo Hendriks scoorden 
evenveel punten (4) waardoor zij met 
een gemiddelde van 0,57 de rij sloten. 
Uiteindelijk hadden de deelnemers dus 
punten verzameld en is er niemand met 
alleen maar verliespartijen geëindigd. 

De uitslagen van de jeugd op een rij:
1. Marvin Jansen                14       (2,00)
2. Mathijs Janssen               8         (1,14)
3. Patty Duijmelinck              8         (1,14)
4.Tijn van den Baar              6        
(0,86)
   Janne van de Laarschot    6        (0,86)
   Sabine Verbakel              6        (0,86)
5. Rick van Aspert              4        (0,57)
    Tygo Henriks                   4       (0,57)

Beek en Donk - Tennisvereniging 
’t Slotje kan de vlaggen uitsteken. 
Niet alleen voor hun sterkste 
herenteam zaterdag, maar vooral 
voor het Gemengd Seniorenteam 
dat bij winst in de komende 
wedstrijd naar de 3e klasse van 
de landelijke voorjaarscompetitie 
promoveert. 

Thuis tegen Rapiditas (Nijmegen) 
werd een belangrijke stap gezet met 
de 8-0 winst. In de slotwedstrijd 
thuis dient nog met Langenboom 
afgerekend te worden om 
concurrent Uden voor te blijven.

Wesley Muijs, Stef Geven, Monique 
Herwegen, Emma Spijkers en Britt 
Mennen (15-16 jaar) spelen nu zo’n 
drie jaar samen met Nils Herwegen 
(23) die zorgt voor een stukje 
ervaring en veldcoaching. Trainer 
Jorg Gussenhoven formeerde dit 
team uit clubspelers aangevuld met 
Brabantse talenten als de Geldropse 
Mennen en Schaijkse Spijkers die 
hij kent via Stedentennis Oost 
Brabant. Hij keek niet alleen naar 
de individuele kwaliteiten zoals 
Gevens’s sterke backhand, Monique 
Herwegen’s tempo, Nils Herwegen’s 
forehand, de aces van Muijs en de 
volleys van Spijkers,  maar zocht 
ook naar passende karakters. De 

grote onderlinge band lijkt hecht: 
zelf aangeschafte teamkleding, 
samen huiswerk maken naast 
de baan of inschrijven voor 
komende toernooien en uiteraard 
een groepapp. De toekomstige 
clubvaandeldragers verbeterden 
zich inmiddels van nivo 6-7 tot 
nivo 3-4-5. Muijs draait inmiddels 
volop mee in het eerste heren 
zaterdagteam en speelt een dubbele 
competitie.

De doelstelling voor het team 
is eenvoudig: ’t Slotje wil haar 
rol als regionale tennisclub sterk 
naar buiten toe uitdragen met 
aansluitende teams in de landelijke 
voorjaarcompetitie in de 3e, 4e en 
5e klasse. Gussenhoven: ”Hoe de 
weg precies zou of zal lopen weet je 
niet van te voren. Wel dat je je focus 
kunt houden op het beoogde punt 
op de horizon. Je groeit allemaal 
via je eigen weg: fysiek, mentaal en 
technisch. Winst of  verlies maakt 
niet uit, daar leer je van. Tot nu 
toe verloopt alles crescendo. Na de 
promotie vorig jaar naar de 4e klasse 
zal komen seizoen, tussen enige 
eindexamens door, de verworven 
positie in de 3e klasse waargemaakt 
dienen te worden. De ambitie om te 
slagen is nu al merkbaar.”

Lieshout – Het herenteam 35+ De 
Raam speelde afgelopen zaterdag 
de laatste competitiewedstrijd. Om 
kampioen te worden had het team 
nog 3 punten nodig. 

René Eijkemans en Jos Swinkels 
speelden de 2 single-wedstrijden en 
haalden de eerste 2 punten binnen. 
Hierna volgde de dubbelwedstrijden. 
De spanning was om te snijden. 
Van de 3 dubbelpartijen werden er 

2 gewonnen en de punten waren 
toen binnen. Het kampioenschap kon 
worden gevierd en dat is aan dit team 
wel toevertrouwd. 

Personen op de bijgaande foto van 
links naar recht

Willy Vereijken, Gerard Brouwers, 
Jan van Veggel, Jos Swinkels sponsor 
Mari Coppens
en René Eijkemans)

Beek en Donk / Ommel – Onder 
leiding van de Jeugdcommissie en 
alle jeugdbegeleiders fietsten bijna 
40 kinderen afgelopen vrijdag 31 mei 
naar kampeerboerderij ‘Ons Thuis’ in 
Ommel voor een geweldig jeugdkamp 
met als thema Piraten. Kapitein 
Barbados was tijdens zijn gevechten 
veel manschappen verloren en zocht 
nieuwe piraten. De kinderen konden 
tijdens allerlei activiteiten bewijzen 
dat zij geschikt waren voor deze 
avontuurlijke taak.

Aangekomen in Ommel werden de 
kinderen verdeeld in groepen. De 
eerste opdracht was het maken van 
een banier, een soort vlag,  voor op 
het piratenschip. In de groepen zitten 
kinderen van elke leeftijdsklasse zodat 
de oudere jeugd de jongere kinderen 
een beetje kan aansturen als dat nodig 
is. De creaties waren stuk voor stuk 
geweldig en werden buiten op het 
grote speelveld bij de kampeerboerderij 
opgehangen. 

Nadat de slaapvertrekken waren 
ingedeeld was het tijd voor het avond 
en nachtprogramma. Alle kinderen 
speelden eerst een soort quiz waarin ze 
konden laten zien hoe slim, creatief en 
snel ze zijn. Kwaliteiten die belangrijk 
zijn voor elke piraat. Nadat de kleinsten 
hun bedje hadden opgezocht ging de 
oudere jeugd nog het bos in voor het 
traditionele nachtspel. In een variant 
van Cluedo moesten ze proberen te 

achterhalen welke piraat met welk 
wapen waar een moord had gepleegd. 
Hiervoor moesten ze in het donkere 
bos op zoek naar aanwijzingen. Een 
paar landrotten zorgden hier en daar 
voor wat schrikreacties, maar ook deze 
opdracht werd succesvol uitgevoerd. 

Na een korte nacht traden de 
piraten in spé om 8 uur aan voor de 
ochtendgymnastiek. En na en lekker 
ontbijtje was het weer tijd voor een spel. 
Deze keer een levend ganzenbord met 
allerlei leuke en grappige opdrachten. 
’s Middags gingen de spellen verder 
in het bos waar denkspellen en fysieke 
spellen elkaar afwisselden. Zo was er 
de blindenmanrace, een reuzen versie 
van memory en ballonscheren. Bij 
terugkomst op de boerderij wachtte 
ons een heerlijk frietje met een snack 
(of twee) en konden de kinderen zich 
op gaan maken voor een creatieve 
avond. Elke groep kreeg voor die avond 
een uur de tijd om een optreden van 
ongeveer 5 tot 10 minuten in elkaar te 
zetten op basis van een piratenthema 
wat ze vooraf kregen. Aan creativiteit 
geen gebrek bij onze jeugd. Van 
touwtjespringen tot zwaardgevechten, 
het is allemaal voorbij gekomen. 
Met een korte maar heel gezellige 
afsluitende disco wat het voor de 
jongsten al weer tijd om te gaan slapen. 
De rest kon nog kijken naar Pirates of 
the Caribbean. 

Op de laatste dag van het kamp werd 

het uithoudingsvermogen nog eens 
goed op de proef gesteld. Met weer een 
heerlijke dosis ochtendgymnastiek om 
te beginnen kon de jeugd zich opmaken 
voor een ochtend vol sport en spel 
tijdens de zeskamp. Met het prachtige 
weer was het geen straf om met 
sponzen vol water over te gooien. Ook 
de stormbaan viel goed in de smaak en 
het scheeptouwhangen was natuurlijk 
een echte piratenopdracht. Na nog een 
heerlijke piratenpannenkoek als lunch 
was het tijd voor de terugreis naar Beek 
en Donk. De kinderen waren allemaal 
met vlag en wimpel geslaagd voor 
hun piratenexamen en konden al hun 
avonturen vertellen aan hun ouders 
die bij terugkomst vol smart stonden te 
wachten.  

Biljartclub ‘t Cen-
trum Beek en Donk   

Dames Slotje 1 Dinsdag competitie 
Kampioen

Hardlopen in de 19e LoNU Van goghloop

Marvin Jansen winnaar dubbel-
toernooi Badminton Club Lieshout 

’t Slotje op ‘matchpoint’ voor 
promotie naar de 3e klasse

tennisteam Heren 35+ De raam 
Lieshout kampioen

Piraten gezocht op Jeugdkamp 
Badmintonclub Mixed 

biljartentennis

hardlopen

badminton

voetbal
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Unieke DeWalt vakavond voor 
iedere geïnteresseerde
Bouw- en klusbedrijven, deze avond mag u niet missen!

Op vrijdag 21 juni aanstaande organiseert Harold 
Vereijken Gereedschappen & Verhuur in samenwerking 
met met DeWalt een vakmiddag- avond speciiek gericht op bouw- en klusbedrijven. Tij-
dens deze middag- avond worden de nieuwste DeWalt producten gedemonstreerd, 
waaronder de innovatieve Accu Tacker en diversen 4.0 Ah Accugereedschappen. Alle 
deelnemers kunnen deze middag- avond rekenen op scherpe prijzen en daarnaast 
ontvangt u extra korting op al uw DeWalt bestellingen.

U bent vanaf 17.00 uur welkom in onze winkel aan de Wilhelminastraat te Mariahout 
en eindigt omstreeks 21.00 uur. Uiteraard wordt u ontvangen met een kop koffie.

ZZoals u van ons gewend bent zijn wij één van de eerste dealers die nieuwe gereed-
schappen ook daadwerkelijk in het assortiment heeft. Zorg ervoor dat u op de 
hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze vakavond!

Om zorg te kunnen dragen voor een goede organisatie weten we graag vooraf wie er 
aanwezig zijn. U kunt u inschrijven door te mailen naar info@haroldvereijken.nl, tele-
fonisch via 0499 422126 of via onderstaande antwoordstrook.

Harold Vereijken Gereedschappen & Verhuur 
Wilhelminastraat 20c
5738 AE Mariahout

Mariahout – Deze week vindt het buurtvoetbal in Mariahout plaats. Het mooie weer maakt 
het voetbal aangenamer voor de spelers en zeker niet minder voor de supporters en kinderen. 
De spanning zal in de loop van de week nog wel stijgen bij de deelnemende teams.

Wie mag zich het komend jaar buurtvoetbalkampioen noemen? En wie krijgt de titel van 
sportiviteitsbuurt? Voor de kinderen is er nog een penaltybokaal waar om gestreden moet 
worden in verschillende leeftijdscategorieën. Al met al weer een volle week, waar u zeker bij 
zou moeten zijn. Op vrijdag en zaterdag zijn er nog volop wedstrijden waar u kunt komen 
aanmoedigen. Het buurtvoetbal wordt op de voetbalvelden van voetbalvereniging Mariahout 
gehouden. 

Donderdag 6 juni
A Bernadettestraat  – Moerasvogels 2  19.30
B Veghelsedijk/Rooijseweg 1- Kom/Oranjebuurt 19.30
A Bruukske/Heideriet – Kempkens 2   20.00

Vrijdag 7 juni
A Veghelsedijk/Rooijseweg 2 – Bernadettestraat  19.00
B Kempkens 1 – Veghelsedijk/Rooijseweg 1  19.30
B Kom/Oranjebuurt - Moerasvogels 1  19.30
A Moerasvogels 2 – Bruukske/Heideriet  20.00

Zaterdag 8 juni 2013 de finaledag
De kruisfinales
Tijd 12.30  1e poule A 2e poule B
Tijd 12.30   1e poule B 2e poule A
Plaats 9 en 10   tijd 13.30 5e poule A -verrassingsteam 
Plaats 7 en 8  tijd 13.30 4e poule A 4e poule B
Plaats 5 en 6  tijd 14.30 3e poule A 3e poule B
Plaats 3 en 4  tijd 14.30 Verliesaars kruisfinale   
Finale penaltybokaal is in de pauze van de finale
Plaats 1 en 2  tijd 15.30 Winnaars kruisfinale

Lieshout - De laatste speeldag in de 
Lieshoutse zaalvoetbalcompetitie is achter 
de rug, evenals de geslaagde feestavond als 
afsluiting van het seizoen. Het einde van een 
geslaagd seizoen, waarbij op een sportieve 
en gezellige manier werd gestreden om de 
punten. 

Het was het eerste seizoen waarbij de 
competitie werd uitgebreid met een groot 
aantal teams uit Aarle-Rixtel. Al snel was 
duidelijk dat dit een welkome aanvulling was. 
Het leverde vele spannende wedstrijden op 
en de onderlinge concurrentie nam toe. Aan 
het einde van het seizoen bleek dat Migchels 

Metselwerken dit jaar het sterkste was.

Nu is het tijd om vooruit te kijken naar het 
nieuwe seizoen. De aanmeldingen voor het 
seizoen 2013-2014 lopen al goed. Er is echter 
altijd ruimte voor uitbreiding van het aantal 
teams. Heb je interesse om met een team 
deel te nemen aan deze competitie? Neem 
dan voor meer informatie contact op met 
P. Donkers, 06-28930659 of pcmdonkers@
gmail.com. De wedstrijden worden gespeeld 
op vrijdagavond in sporthal de Klumper. Het 
nieuwe seizoen zal medio september starten 
en loopt door tot medio mei 2014. Tot in 
sporthal de Klumper!

Beek en Donk – Tijdens de Winteravond 
Competitie zaalvoetbal (WAC) vond de laatste 
speelavond van het seizoen plaats. Op deze 
allerlaatste speelavond van dit seizoen stond 
alleen de bekerfinale op het programma en de 
inhaalwedstrijd tussen van Kuringe Adviesgroep 
en Café Thuis.

In een spannend, goed en sportief duel werd de 
score geopend door v. Kuringe dat nota bene via 
de eigen keeper tot scoren kwam. Nog in dezelfde 
minuut maakte Café Thuis alweer gelijk, maar v. 
Kuringe nam weer snel daarna een hernieuwde 
voorsprong. Kansen over en weer werden niet 
verzilverd, of verijdeld door de keepers. Pas in de 
slotfase bracht een tijdstraf voor Café Thuis de 
beslissing. v. Kuringe scoorde direct nadat een 
speler van Café Thuis het veld moest verlaten de 
beslissende 3-1 en maakte in de slotseconden ook 
nog de 4-1. 

In de bekerfinale speelde D3 Architecten/Café Zaal 
Dave v.d. Burgt tegen Vesters/Roos Combinatie 
dat de hele wedstrijd zonder wissels moest spelen. 
Tegen een voltallig D3 was dat al een voorbode 
voor een overwinning van de kampioen, en zo 
geschiedde. In twee helften van 18 minuten wist 
D3, vooral in de tweede helft, de score naar een 

eclatante 1-9 te tillen. Van een zinderende finale 
was dus niet echt sprake, maar voor D3 was de 
“dubbel” natuurlijk een mooie kers op de taart van 
dit seizoen.

Deze avond was er letterlijk sprake van de bekende 
“3e helft” omdat de jaarlijkse feestavond aansluitend 
op het programma stond. De kampioenen werden 
gehuldigd, Topscoorder in de B-klasse werd P. 
Scheepers van Traxx Party en Kartcentrum, in de 
A-klasse viel die eer te beurt aan K. Vesters van 
Vesters/Roos Combinatie. De sportiviteitsprijs 
ging overtuigend naar het beginnende team van 
Den Hurk Vastgoedmanagement dat daarmee een 
mooie aanmoedigingsprijs in de wacht sleepte. 
De aanwezige leden konden genieten van een 
heerlijk koud en warm buffet en ook een bekende 
Lieshoutse brouwerij kon terugkijken op een 
geslaagde avond. 

Volgend seizoen is er nog plaats voor een nieuw 
team dat zich kan inschrijven via de site www.
wacbeekendonk.nl. Wil je op donderdagavond  
in de periode van september tot en met mei een 
lekker potje zaalvoetballen? Geef je op! Namens 
het bestuur van WAC Beek en Donk iedereen 
bedankt voor weer een leuk en geslaagd seizoen, 
prettige vakantie, en tot volgend seizoen!

Beek en Donk – Op sportpark ’t Heereind 
wordt zaterdag voor de 8e keer het Daan van 
Sleuwen G-voetbaltoernooi gehouden. Dit 
toernooi voor mensen met een beperking is 
nu voor de 2e keer voor zowel senioren als 
junioren.

Daan van Sleuwentoernooi
Vanaf 10:15 uur zullen 18 teams op de 
velden hun kunsten vertonen. Bij de senioren 
en de junioren wordt in twee poules gespeeld 
en om 15:15 uur worden de winnaars op het 
hoofdveld gehuldigd. Familieleden van Daan 
van Sleuwen reiken deze prijzen uit. In 2007 
is het toernooi naar Daan vernoemd. Daan 
was vanaf de start van het voetbal voor 
mensen met een beperking lid. Hij overleed 
plotseling vlak voor het toernooi in 2006. 

Het toernooi staat in Nederland bekend om 
de goede organisatie en het defilé dat om 
12.45 uur plaats vindt op het hoofdveld. 
Onder begeleiding van gilde Sint Leonardus 
marcheren alle teams over het veld. Na 
de traditionele vendelgroet wordt het 
toernooi geopend door Sparta’25 voorzitter 
Brechje Biemans en Burgemeester Ubachs 
van de gemeente Laarbeek. Naast de 
voetbalwedstrijden mogen alle deelnemers 
tussen de wedstrijden door ook deelnemen 
aan de penaltybokaal. De keepers Remy 
Gramser en Mischa Werdens zullen het doel 
verdedigen waarbij andere jaren al gebleken 
is dat ook voor deze ervaren doelmannen een 
penalty stoppen niet altijd makkelijk is. De 
34 wedstrijden staan onder leiding van acht 
scheidsrechters afkomstig van de groenwitte 
vereniging. 

Na de middag vinden de finales plaats. 
Zoals elk jaar ontvangen de deelnemers een 
lunchpakket en ontvangen zij van de jaarlijkse 
sponsor een mooie herinnering. Dit jaar een 
herinnering in het kader van het 10-jarig 

bestaan van het voetbal voor mensen met 
een beperking in Laarbeek. Iedereen is van 
harte welkom om op een mooie zaterdag 
eens te komen genieten van een mooi en 
sportief voetbalgebeuren.

Vrijwilligersavond
Op vrijdag 7 september zal het clubgebouw 
van Sparta’25 uitpuilen van de vele 
vrijwilligers van de vereniging. Zij worden op 
deze avond door middel van een feestavond 
in het zonnetje gezet voor hun bijdrage aan 
de vereniging. Meer dan 200 genodigden 
zullen aanwezig zijn, waarbij door de 
topband E-clips de muzikale omlijsting wordt 
verzorgd. 

E-F Kamp 
Afgelopen weekend vond een enorm 
geslaagd E-F kamp plaats voor onze pupillen. 
Ruim 100 jongens en meisjes genoten van 
een zeer geslaagd en soms griezelig weekend. 
Ondanks de sombere weersvoorspelling 
mocht men toch profiteren van redelijke 
weersomstandigheden. Alle vrijwilligers in 
dit weekend werden door voorzitter Frans 
Kluijtmans nog eens hartelijk bedankt. 

Teamindelingen 
Naar aanleiding van de teamindeling voor 
het nieuwe seizoen 2013-2014 zijn er 
voor alle teams kennismakingsgesprekken 
gepland om het team (spelers en ouders) 
en de teamleiding voor komend seizoen te 
ontmoeten. Deze gesprekken vinden plaats 
op maandag 10 en dinsdag 11 juni. De tijden 
per team zijn te vinden op de internetsite 
van Sparta’25. Bij deze gesprekken zijn 
een jeugdcoördinator, een lid van de 
jeugdcommissie en mensen van de commissie 
Normen en Waarden aanwezig. Uiteraard 
worden alle leiders, trainers, spelers, leiders 
en trainers verwacht.

Aarle-Rixtel – Anders dan andere jaren worden 
de Laarbeekse dubbelkampioenschappen 
Tennis gehouden van 11 t/m 18 augustus. Dit 
is een maand eerder dan ander jaren, waarin 
altijd in september de kampioenschappen 
plaatsvonden. Er is gekozen om deze nu net na 
de bouwvak te houden om te kijken of deze 
datum beter geschikt is. 

Er wordt op de tennisparken van De Hut 
in Aarle-Rixtel en op De Raam in Lieshout 

gespeeld. Op De Raam wordt het finaleweekend 
gehouden waardoor er wedstrijden vanaf 
vrijdag t/m zondag zullen plaatsvinden. Op 
basis van een bepaald thema zullen er tijdens 
het toernooi hapjes worden verstrekt. Tijdens 
de finale op zondag is er een loterij waarbij de 
hoofdprijzen zullen zijn, een gratis lidmaatschap 
bij één van de tennisverenigingen.  Inschrijven 
kan van  8 juni t/m 21 juli (dit is midden in 
de bouwvakvakantie) dus schrijf nog voor de 
bouwvak in!

Spanning stijgt met de 
dag op het buurtvoetbal geslaagd seizoen zaalvoetbal Lieshout ten einde

D3 architecten/Cafe Zaal Dave v.d. Burgt pakt de dubbel

achtste keer Daan van Sleuwen g-voetbaltoernooi

Laarbeekse Dubbelkampioenschappen tennis

voetbal zaalvoetbal

tennis
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Mariahout - Senioren 1 van 
Flamingo’s uit Mariahout, 
gesponsord door Auto Corsten, 
speelde een beslissingswedstrijd in 
Milheeze tegen SVOC’01 uit Oirle. 
Deze beslissingswedstrijd was 
nodig om uit te mogen maken wie 
er tweede zou worden in de poule. 
Deze tweede plek geeft recht op 
een promotiewedstrijd om komend 
seizoen in de hoofdklasse te mogen 
starten. 

In Milheeze begonnen de meiden 
uit Mariahout aan een normale 
wedstrijdvoorbereiding. Er was bij 
beide ploegen de nodige spanning 
aanwezig waardoor de doelpunten 
schaars waren in de eerste helft van 
de wedstrijd. Flamingo’s maakte de 
1-0 en 2-0. Gezegd mag worden 
dat de dames uit Mariahout prima 
stonden te verdedigen. Zoals eerder 
gezegd waren de doelpunten schaars 
de eerste helft, waardoor men met 
een 4-2 voorsprong de rust inging. 
In de rust werd door trainer/coach 

Tieneke Roffel aangegeven dat er 
prima werd verdedigd en dat er 
goede aanvallen werden gespeeld. 
De ploeg mocht zichzelf alleen wat 
meer gaan belonen voor het goede 
spel. Kansen waren er genoeg, maar 
Flamingo’s kon niet weglopen van 
SVOC’01 doordat de kansen niet 
werden verzilverd.

Het was Lonneke Leenders die 
direct na rust haar ploeg verder 
op voorsprong wist te zetten. De 
meiden uit Mariahout begonnen 
met steeds meer vertrouwen te 
korfballen, waardoor de kansen 
beter werden benut. Tot 9-5 leek er 
geen vuiltje aan de lucht, het leek 
erop dat Flamingo’s de wedstrijd 
met genoeg vertrouwen kon gaan 
uitspelen.
Maar niets was minder waar. Ineens 
leek de ploeg wat zenuwachtig te 
worden en slopen er wat foutjes 
in, waar SVOC’01 dankbaar 
gebruik van maakte. Vijf minuten 
voor tijd schoot SVOC’01 zelfs 

de 9-9 binnen en werd het een 
zenuwslopende eindfase. Weer 
was het Lonneke Leenders die haar 
ploeg op sleeptouw nam en scoorde 
de 10-9. Uiteindelijk was het Neeltje 
Berkvens die de wedstrijd helemaal 
in het slot gooide door de 11-9 
binnen te schieten.

Flamingo’s mag zich nu gaan 
opmaken voor de laatste 
wedstrijd van dit seizoen, de 
promotiewedstrijd tegen NDZW, om 
komend seizoen ook op het veld in 
de hoofdklasse uit te mogen komen. 
Deze wedstrijd wordt gespeeld  op 
zondag 9 juni in St Oedenrode , 
sportpark de Kienehoef om 11.15 
uur. De meiden kunnen alle support 
goed gebruiken, dus kom volgende 
week in het rood/wit de meiden 
aanmoedigen!

Doelpunten: Marleen de Groot 4x, 
Lonneke Leenders 3x, Robin Vogels 
1x, Manon de Beer 1x, Kim Vervoort 
1x, Neeltje Berkvens 1x

Gemert – Met hun laatste wedstrijd 
in dit handbalseizoen hebben de 
dames het kampioenschap in de 
wacht weten te slepen van de 
nacompetitie recreanten handbal. 
De helft van dit team bestaat 
uit dames die oorspronkelijk uit 
Laarbeek komen. 

Vier speelsters gaan nog iedere 
wedstrijd vanuit Beek en Donk 
naar Gemert om de recreanten te 
versterken.
De tegenstander was het sterke 
Olympia (Oss) dat naar alle 
waarschijnlijkheid het seizoen 
af zou  gaan sluiten met een 
kampioenschap en zij hadden 
dan ook al alle voorbereidingen 
getroffen om dit na afloop van de 
wedstrijd te kunnen vieren. Gemert 
begon echter gemotiveerd aan de 
wedstrijd en het spel was vanaf 
het eerste fluitsignaal snel en fel. Er 
werden mooie combinaties gemaakt 
en zo kwam Gemert al snel geheel 
onverwacht met enkele goals 
voor te staan. Olympia probeerde 
natuurlijk alles op alles te zetten om 
bij te houden en hun kampioenschap 
veilig te stellen maar de dames van 
Gemert gaven hun voorsprong niet 
meer uit handen. 

De wedstrijd eindigde  in een 21-
10 voor Gemert wat op zich al 
een prachtige prestatie voor het 
team van Gemert en hun coaches 
was! De vreugde werd alleen 
maar groter toen bleek dat met 
deze onverwachte overwinning 
het team van de dames Gemert 
ook nog eens het kampioenschap 
binnen had weten te slepen. Voor 
hen was er echter geen bloemetje 
of champagne voorhanden, maar 
onder het genot van een heerlijke 
ijsco in de plaatselijke ijssalon is 
er toch nog op dit onverwachte 
kampioenschap geproost! Proficiat 
dames uit Gemert en niet te 
vergeten Beek en Donk!

Beek en Donk - De veldcompetitie 
voor Handbalvereniging Bedo 
zit erop. De teams speelden de 
laatste wedstrijden en sloten 
daarmee het competitiegebeuren 
voor dit seizoen af. Nadat Heren 
4 (het toekomstige Heren 2) in de 
zaalcompetitie reeds kampioen 
geworden was, wisten ze zich ook 
in de veldcompetitie te verzekeren 
van de titel. Het behoefde nog wel 
een zwaar bevochten overwinning 
bij Saturnus. 

De heren zijn inmiddels begonnen 
aan de voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen waar ze in de 
3e klasse zullen uitkomen. Bij de 
jeugd wist de Gemengde C-jeugd 
met een overwinning op Someren 
knap de tweede plaats te behalen. 
Aristos bleek oppermachtig. Op 
de wedstrijden tegen Aristos na 
werd alles gewonnen. De Meisjes 
B-jeugd wist in de laatste wedstrijd 
eindelijk loon naar werken te krijgen 
en kon op de valreep nog een punt 
boeken nadat ze de rest van de 
competitie onfortuinlijk waren. Ook 
de Jongens B-jeugd kan terug kijken 
op een geslaagd seizoen. Op het 
moment van schrijven staat nog een 
inhaalwedstrijd op het programma. 
Als deze niet verloren wordt, dan 
eindigen zij op een knappe tweede 
plaats. De Dames senioren eindigden 
helaas op de zesde en laatste plaats 
met vijf punten. De afstand tot de 
nummer 3 bedraagt echter slechts 3 
punten waaruit blijkt hoe dicht alles 
bij elkaar zat. Alles kampioen United 
Breda en nummer 2 Avanti staken er 
met kop en schouders bovenuit. 

Naast het handballen sloot de 
jeugd ook het activiteitenseizoen 
af. Traditiegetrouw werd afgelopen 
weekend het jeugdkamp gehouden. 
Een club vrijwilligers van de senioren 
had wederom een mooi weekend 
voor de jeugd op touw gezet. Het 
weer was Bedo relatief gunstig 
gezind waardoor er ook dit jaar 
weer terug kan worden gekeken op 
een uiterst geslaagd jeugdkamp.

Bedo draait nog door tot de 
zomervakantie voor de basisscholen 
begint. Tot die tijd trainen de teams 
fanatiek door op woensdag in D’n 
Ekker. Op de zaterdagochtenden 
8, 15 en 22 juni houdt Bedo een 
jeugdinstuif voor kinderen van 4 t/m 
9 jaar. Deelname is geheel gratis. Alle 
informatie is te vinden op http://
hvbedo.nl/jeugdinstuif/. Dit is de 
ideale manier om kennis te maken 
met de handbalsport. Op 22 juni 
vind tenslotte de seizoensafsluiting 
plaats, een spetterende beachparty 
voor alle Bedo-leden en deelnemers 
van de instuifochtenden. In de eerste 
schoolweek voor de basisscholen zal 
Bedo de draad weer oppakken en 
zullen de trainingen weer beginnen. 
In september zal de eerste helft van 
de nieuwe veldcompetitie starten. 
Halverwege oktober begint de 
zaalcompetitie.

Uitslagen:
Gemengde C-jeugd – Handbal 
Someren GC2 12-7
Meisjes B-jeugd – Bergeijk DB1 8-8
Dames Senioren – United Breda DS3 
14-20
Saturnus HS1 – Heren Senioren 25-
26

Lieshout – Afgelopen zaterdag was 
er voor de leden van HSV ’t Sluisje 
de Schepers- Daniëls trofee onder 
een lekker voorjaarszonnetje. Om 
de strijd met elkaar aan te gaan 
waren de vissers naar de visvijver 
aan het Elsduin gekomen. 

De ene met de vaste stok, de andere 
met de feeder, maar de strijd was er 
niet minder om. Regelmatig gingen 
de dobbers onder en de topjes 
gingen heen en weer. Toen het 
eindsignaal had geklonken en de vis 
was gemeten, bleek dat opnieuw 
John Ramakers,  voor de derde 
keer in een week tijd, de meeste 
vis had gevangen. Zaterdag 8 juni 
staat de Koningswedstrijd op het 
programma. Zou het John lukken 
om ook deze te winnen?

De top drie van de Schepers-Daniëls 
trofee:
1. John Ramakers
2. Frans Verkuijlen
3. Willy Verhoeven

Beek en Donk – De uitwedstrijd tegen 
Altijd Beet uit Vught is voor H.S.V. 
het geduld positief uitgevallen. 11 
sportvissers vertrokken in alle vroegte 
richting Vught om de voorsprong, 
die ze hadden opgebouwd tijdens de 
eerste wedstrijd, te verdedigen. 

Twee jeugdleden, Dennis Gruijters en 
Harm van Rixtel, waren 2 van de 11 
vissers. Deze twee jongeren zijn heel 
belangrijk voor het puntenklassement, 
omdat jeugdvissers dubbele punten 
krijgen. Dankzij de jeugd kwam Het 
Geduld afgelopen jaar in de finale. 
Zij maakt toen net het verschil tegen 
de Maasvissers uit Helmond. Ook 
nu weer bleek de jeugd het sterkste 
wapen, Harm van Rixtel werd in Vught 
nummer 1 met het meeste gewicht.  

Hij ving al in het begin van de wedstrijd 
een grote brasem van bijna 2 kilo 
en pakte voor de club maar liefst 20 
punten. Dit zette de concurrentie al na 
10 minuten op grote achterstand. De 
volgende ronde heeft de visclub geloot 
tegen de Helmondse Sportvissers, dit 
is niet de vereniging waar zij vorig jaar 
van wonnen. Kunnen zij de Helmondse 
Sportvissers verslaan dan staan zij net 
als vorig jaar weer in de finale. 

Zaterdag 8 juni gaat de tweede 
Koningswedstrijd van start. De loting 
is om 14:30 uur en er wordt gevist van 
15:00 tot 18:00 uur.  Als u zin en tijd 
heeft doe dan gerust mee. Er is geen 
voorinschrijving en de wedstrijden zijn 
kosteloos. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugde.

Flamingo’s 1 wint en speelt promotiewedstrijd

Dames gemert 
Kampioen a 
KlasseHandbalcompetitie Bedo afgesloten

Schepers-Daniëls trofee voor 
John ramakers

H.S.V. Het geduld naar de volgende 
ronde Federatiecup Zuidwest Nederland

“elk nadeel heb z’n voordeel!”
Deze column heeft als titel een 
Cruyffiaans gezegde (of was ie 
andersom?), voortgekomen uit 
de mond van Nederlands beste 
voetballer allertijden. 
Dat valt niet te ontkennen. Ook is 
Johan Cruyff, want we hebben het 
inderdaad over hem, iemand die 
altijd en overal een eigen mening 
over heeft. En ook hier kun je niks 
over zeggen, want die man heeft 
meestal (nee, niet altijd toch?) gelijk. 
Idolaat als ik was van hem als 
voetballer en later als trainer zijnde, 
zo ben ik ook jaloers op al die 
uitspraken die hij ooit heeft laten 
horen en die tot op de dag van 
vandaag nog steeds ‘te pas en te 
onpas’ gebruikt worden. Elke keer 
denk ik dan: “Ja, zo denk ik er ook 
over, waarom zeg ik dat dan niet?” 
Het zijn meestal van die heel voor de 
hand liggende uitspraken, maar hij 
zegt het en gebruikt zo op de juiste 
momenten, voor eenieder duidelijke, 
bijna belachelijke taal!
Wat denk je van deze? “Als jij in 
balbezit bent, kan de tegenstander 
niet scoren!” of “Als je iemand ziet 
sprinten, is hij te laat vertrokken!” 
Probeer hier maar eens tussen te 
komen!
Maar ook bovengenoemde titel 
staat als een huis. 
Zeker als je positief ingesteld bent, 
probeer je bij tegenslagen toch altijd 
iets positiefs te ontdekken. 
Zo heb ik als speler goede momenten 
gehad, maar ook teleurstellingen 
meegemaakt. Maar als je met 8-2 
achterstaat met nog maar enkele 
minuten te voetballen en een 
supporter roept dan nog serieus: 
“ Kom op mannen, het zit er nog 
in!”, kan en mag je toch kwaad 
worden, niet? Naderhand kun je er 
om lachen, maar zou deze rasechte 

Spartaan toentertijd, hier dan toch 
echt een voordeel, iets positiefs 
gezien hebben?
Zo ook enkele weken geleden, 
toen ik als trainer zijnde, door een 
tegenstander werd afgedroogd! Een 
groep jonge, enthousiaste supporters 
bleven mijn naam scanderen en 
riepen bij een achterstand van 4, 
5 goals nog steeds vol overgave:” 
Rudy moet blijven!”
Tja, moet je dan bij deze nadelige 
wedstrijd hun aanmoediging als een 
voordeel beschouwen? Ja, dan heeft 
elk nadeel wel z’n voordeel, als je het 
maar positief wilt bekijken. 
Bij deze voorbeelden is er dan 
ook alleen maar hulde voor de 
betrokkenen, die in alle opzichten 
positief willen blijven en alleen ook 
maar ‘goede’ dingen willen zien van 
een ander, hoe beroerd ze er ook 
voor staan. We kunnen hier dan 
ook spreken van echte supporters, 
waarvan ik weet dat ze niks negatiefs 
‘over hun club, speler of trainer’ 
willen horen!
En gelukkig zij er hier velen van! 
Natuurlijk weten ze soms wel eens 
iets over hun ‘cluppie’, maar toch 
immer komen ze op voor de eigen 
verenigingskleuren.
Zo hoop ik van ganser harte, dat de 
achterban van al die eredivisieclubs 
die nu al drie jaar op een rij achter 
het net vissen, het vertrouwen in 
hun club kunnen blijven behouden. 
En zij moeten het zo bekijken, als je 
lang niet kampioen bent geworden, 
komt de tijd dat je het weer eens 
wordt, steeds dichterbij.
“Zo heeft elk nadeel z’n voordeel!”

R. van den Enden

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

handbal

vissen

Jeugd en leiding hebben zich prima vermaakt op het Bedo-jeugdkamp 2013

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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E V E N E M E N T E N

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

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

Volg ons!

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

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

Evenementen

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

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

22 april - 1 juli 2013
Bootcamp

Muziektuin Beek en Donk 

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

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

3 - 8 juni 2013
Buurtvoetbal Mariahout

Sportpark de Heibunders, Mariahout 

6 juni 2013
openbaar D-examen slagwerkers harmonie 

St.Caecilia
Dorpshuis Lieshout 

7 juni 2013
Paarden Dressuur, Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26, Lieshout 

8 juni 2013
Open dag Kinderdagverblijf Klavertje Vier ter 

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

8 juni 2013
Roefeldag

Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en 
Mariahout 

8 juni 2013
Patroon heiligedag St. Margarethagilde

Gildeterrein aan de Havenweg, Aarle-Rixtel 

8 juni 2013
Handbalinstuif voor de jeugd (HV Bedo)

Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk 

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

8 juni 2013
Zomeravond Korenfestival met vier 

Laarbeekse koren
Openluchttheater Mariahout 

9 juni 2013
Laarbeek Cup

Sparta’25 te Beek en Donk 

9 juni 2013
Open Praktijk route Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel 

9 juni 2013
Friesche Markt, Beek en Donk

Piet van Thielpein 

9 juni 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

9 juni 2013
Brabants Wipschieten

‘t Wipke, Zwinkelweg 6, Beek en Donk 

9 juni 2013
Tentoonstelling Muziektuin 85 jaar

Heemkamer, Parklaan, Beek en Donk 

11 juni 2013
Picknick Zonnebloem

Theehuis Muziektuin, Beek en Donk 

14 juni 2013
Benefiet Diner voor de stichting Guus

Bavaria Brouwerijcafé, Lieshout 

15 - 16 juni 2013
Zeskamp Beek en Donk 2013

KPJ Terrein Heereindsestraat, Beek en Donk 

15 juni 2013
Handbalinstuif voor de jeugd (HV Bedo)

Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk 

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

Dressuurwedstrijd
Rooyseweg 8, Mariahout 

15 - 16 juni 2013
Country Dance Party
Buurthuis - Mariahout 

16 juni 2013
Open dag Zorgboerderij De Liesvelden.

Putweg 2, Beek en Donk 

19 juni 2013
Repair Café Lieshout
Dorpshuis Lieshout 

20 juni 2013
Musical groep 8

Openluchttheater Mariahout 

21 juni 2013
Pony Dressuur in Manege D’n Perdenbak

Provinciale weg 26, Lieshout 

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

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

‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk 

22 - 30 juni 2013
Bavaria open dubbeltoernooi 2013

Tv de Raam, Lieshout 

22 - 23 juni 2013
RKVV ELI Zeskamp

Sportpark ‘t Luijtelaar, Lieshout 

22 juni 2013
Handbalinstuif voor de jeugd (HV Bedo)

Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk 

22 - 23 juni 2013
SplasH!!

Kanaal bij de Beekse Brug in Beek en Donk 

22 juni 2013
PLUSh OUTDOOR

Scoutingterrein Lieshout ( ingang ELI ) 

22 juni 2013
Eindelijk in Mariahout...Karin Bloemen

Openluchttheater Mariahout 

23 juni 2013
Vlooienmarkt Buurtvereniging 

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

23 juni 2013
Open dag agrarische kinderopvang

‘t Heikantje
De wolfsputten 6, Aarle-Rixtel 

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

Openluchttheater Mariahout 2

4 juni 2013
Harmonie St. Caecilia Concert 

‘laatste repetitie’
Openluchttheater Mariahout 

25 juni 2013
Zomer daar zit muziek in

Eendrachtpleintje tegenover de Tapperij, 
Beek en Donk 

28 juni 2013
Tuinconcert

Muziektuin, Beek en Donk 

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

Openluchttheater Mariahout 

29 - 30 juni 2013
Bedovo Beachtoernooi

Heuvelplein te Beek en Donk 

30 juni 2013
RCL Wandeltocht

Provincialeweg, Lieshout 

30 juni 2013
Früh-Spät shoppen

Herberg de Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel 

30 juni 2013
Brabants wipschieten

Jan van Doorenpaviljoen (nabij het Hagelkruis) 
Aarle-Rixtel 

30 juni 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

30 juni 2013
Bigband Sunday met BBC Jazz

Bavaria Bavariabrouwerijcafé, Lieshout 

1 juli 2013
Aladdin, Jeugdtheater de Kersouwe

Openluchttheater Mariahout 

4 - 7 juli 2013
6e Fun Trike Treffen Laarbeek

KPJ terrein, Heereindsestraat 8, Beek en Donk 

4 juli 2013
Cowboy Billie Boem en de indiaan koken er 

op los
Openluchttheater Mariahout 

5 - 7 juli 2013
WiSH Outdoor

Festival Terrein de Aa, Beek en Donk


