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Staadegaard
Verspreiding in buitengebieden 

Laarbeek + Boerdonk

Gerard van Maasakkers
vrijdag 10 juni - 20:30 uur

gratis entree:
Harmonie St. Caecilia 
zondag 12 juni - 11:00 uur

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl

slechts

Kijk voor meer info op onze website

€ 1.299,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  
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VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Dameskoor St. Leonardus viert 50-jarig bestaan

Laarbeek geniet weer volop van Juni Watermaand!

Laarbeek – Onder een stralende zon vond afgelopen weekend de officiële opening plaats van Juni Watermaand. Wethouder Joan Briels opende in Mariahout de 
nieuw gerealiseerde afkoppeling van de hemelwaterafvoer van de kerk naar de vijver in het processiepark en gaf daarmee het startsein voor een maand die bol 
staat van water gerelateerde activiteiten. Prima wandelweer was het voor de deelnemers van de Laarbeekse Wandeltochten en wat werd er weer genoten van het 
kikkerconcert bij het IVN in Aarle-Rixtel. Het belooft een hele Mooie maand te worden!

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
    (Beek en Donk)

Beek en Donk - Het Dameskoor 
St. Leonardus vierde afgelopen 
weekend in de Michaëlkerk het 
50-jarig bestaan. Het was een 

bijzonder jubileum voor 
koorlid Anneke Maas; zij 
vierde tevens haar 50-ja-
rig lidmaatschap en werd 
hiervoor gehuldigd. Het 
koor werd in 1966 door 
pastoor Bakker opgericht.

Lees verder op pagina 3.

Fotograaf: Joost Duppen Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel) 

wil jij Gratis Naar Wish Outdoor 2016?
De MooiLaarbeekKrant mag 1 full weekend + camping 

voucher voor WiSH Outdoor 2016 weggeven! 

Het enige wat je hoeft te doen is antwoord te geven op de volgende vraag:

Wie is de slotact van WiSH Outdoor op zondag 3 juli?

Stuur je antwoord vóór maandag 13 juni naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl, 
en wie weet, ben jij de gelukkige prijswinnaar!
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T 0492-832182
Openingstijden: 
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Verspreidingsgebied
Beek en Donk, Aarle-Rixtel
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.

Deze straatnaam verwijst naar de gehuchtnaam Herent ook geschre-
ven als Heerent, Herend of Herende. In de Late Middeleeuwen lagen 
rond Beek diverse gehuchten. Een aantal bij elkaar liggende boerde-
rijen vormen samen een gehucht. Een dergelijk gehucht was ook het 
Heerent. Het is al een oude naam. Mogelijk was er al bewoning in 
de Romeinse tijd, omdat op een veld aldaar Romeins aardewerk is 
gevonden. Herent werd voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 
het jaar 1314. Deze oorkonde is van belang voor de Helmondse ge-
schiedenis, maar ook zij het in mindere mate voor Beek en Donk. In 
deze oorkonde droeg hertog Jan III van Brabant Helmond over aan 
de Zuid-Brabantse edelman Jan Berthout van Berlaer in leen over. 
Zoals in de middeleeuwen gebruikelijk, gebeurde dat niet als schen-
king of als verkoop, maar als 'leen'. Dit hield in dat Jan van Berlaer 
de heerlijkheid, inclusief het kasteel, als het ware in leen kreeg van de 
hertog en daarvoor in ruil de hertog weer erkende als zijn opperste 
heer. Als onderliggende tegenprestatie kreeg de hertog van Brabant 
onder andere het Herent.
Wat is de betekenis van Herent? In de literatuur* zijn hierover ver-
schillende interpretaties te vinden. Het element ‘her of heer’ zou le-
ger of legerplaats kunnen betekenen, maar het zou ook kunnen ver-
wijzen naar de lokale heer. Tenslotte wordt een derde mogelijkheid 
genoemd als zou ‘her’ een afleiding zijn van het Germaanse woord 
‘hirn’, hetgeen haagbeuk betekent. Naast ‘her’ komt ook ‘hern’ en 
‘her(e)nt’ voor. Weliswaar met een vraagteken wordt voor wat be-
treft het Herent hier in Beek en Donk de voorkeur gegeven aan de 
laatste interpretatie.

 *) H. Beijers, G.J. van Bussel, Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput, 
toponiemen in de cijnskring Helmond voor 1500 in naamkundig en 
nederzettingshistorisch perspectief, Helmond 1996.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

HEEREINDSESTRAAT

DANK BETUIGING

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

Ruimte(n) voor afscheid, uitvaart vieren,
troost, beleving, samenzijn & nazorg.

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321
Assieraden
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien 
nemen van alles wat je dierbaar en lief was. In liefde hebben 
wij los moeten laten ons moeder, schoonmoeder en trotse oma

Tonny van der Linden
* Beek en Donk, 13 december 1926 † Helmond, 7 juni 2016 

Hans en Catri

   Mïkel en Marco

   Bart

   Raimon en Cindy 

Rudy en Jolanda

   Naomi en Melvin

   Joël 

Karin en Twan 

   Sharon

   Nick

Correspondentieadres:
Zaagmolenweg 19, 5741 LR Beek en Donk

U kunt afscheid nemen van Tonny in het uitvaartcentrum De Groof, 
Oranjelaan 54 te Beek en Donk, op vrijdag 10 juni van 18.30 tot 
19.30 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 11 juni om 
13.30 uur in de parochiekerk H. Michaël, Kerkstraat te Beek en 
Donk.

Aansluitend zal om 15.30 uur de crematieplechtigheid volgen in 
de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

Langs deze weg willen wij iedereen oprecht danken voor alle 
kaarten, bloemen, medeleven en aanwezigheid tijdens haar 

ziekte en bij het afscheid van

Riet van de Moosdijk-Chermin

Jullie steun geeft ons kracht om dit verlies een plaatsje te geven.

Christ
Miranda, Hans, Tycho, Senna
Frank, Hanneke, Sebas

Beek en Donk, 25 mei 2016

Dankbetuiging

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

Onze koffietafels richten we helemaal in naar uw wensen.
 Zowel mogelijk in ons sfeervolle restaurant als op locatie!

 
Wij denken graag met u mee. Informeer vrijblijvend 

naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

Onze koffietafels richten we helemaal in naar uw wensen.

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182
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Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Afslanken in 4 stappen!
1. Figuuranalyse
2. Doelgericht bewegen 

in warmtecabines
3. Ozontherapie
4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Carla van der Linden & Thea van Rixtel

Commanderij College Laarbeek 
groeit uit zijn jasje

Redacteur: Danique Verhofstadt

Beek en Donk – Het Commanderij 
College groeit komend schooljaar zo 
hard dat er aanvullende huisvestings-
voorzieningen nodig zijn. Het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
beraadt zich over vervolgstappen en 
oplossingsrichtingen.

Aanvullende voorzieningen nodig
Op 29 februari jongstleden gaf het 
Commanderij College aan dat het 
aantal leerlingen voor de vestiging 
Laarbeek het komend schooljaar zo 
hard groeit, dat er aanvullende huis-
vestingsvoorzieningen nodig zijn, zo-
wel tijdelijk als structureel. Om dit te 
onderbouwen werd een in opdracht 
van het Commanderij College opge-
stelde leerlingenprognose overhandigd 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van Laarbeek. 

Het college van burgemeester en wet-
houders van Laarbeek heeft laten dat 
weten zij zich na beoordeling van de 
leerlingenprognose uitspreken over 
de vervolgstappen en oplossingsrich-
tingen. De nieuwe prognosecijfers lij-
ken uit te wijzen dat er de komende 
jaren sprake is van een groei van het 
aantal leerlingen op het Commanderij 
College Laarbeek. 

Een passende oplossing
Volgens de Verordening Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs gemeente 
Laarbeek moet een aanvraag voor 

een extra huisvestingvoorzieningen 
in 2017 vóór 1 februari van het voor-
gaande jaar plaatsvinden, dit om de 
gemeente in staat te stellen om op een 
zorgvuldige wijze tot besluitvorming te 
komen en om oplossingen en maat-
regelen binnen een reëel tijdspad te 
kunnen uitvoeren. Dit formele traject 
biedt in deze situatie geen oplossing. 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Laarbeek wil daarom met 
toepassing van de hardheidsclausule 
uit de Verordening direct een passende 
oplossing voor het komende school-
jaar vinden. Het college wil daarover 
het gesprek aangaan met het bestuur 
van het Commanderij College. Ook 
wil het college verkennen of het zin-
vol is om voor de langere termijn sa-
men op te trekken met de gemeente 
Gemert-Bakel. 

Overbrugging
Gezien de korte tijd voor het regelen 
van een voorziening kan het college 
van burgemeester en wethouders van 
Laarbeek niet uitsluiten dat er bij aan-
vang van het nieuwe schooljaar nog 
geen voorziening beschikbaar is. Het 
college zal zich hiertoe wel tot het ui-
terste inspannen. Indien dit alles niet 
tijdig gerealiseerd kan worden, moet 
er een overbrugging gevonden wor-
den om de extra leerlingen te kunnen 
opvangen, waarin het college, gezien 
de gedeelde verantwoordelijkheid, ook 
een belangrijke taak ziet weggelegd 
voor het Commanderij College. 

www.oltm.nl

Wilma van Asseldonk en
Brigitte Vereijken hebben beiden 

twee kaarten gewonnen voor 
Gerard van Maasakkers in het  

Openluchttheater. Gefeliciteerd! 
Bovenstaande winnaars krijgen 

bericht per e-mail.

Prijswinnaars

Vervolg voorpagina

“Het is een heel gezellig koor, dat veel plezier 
heeft onder elkaar”

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Plezier
Het dameskoor ontstond naast 
het al aanwezige herenkoor in de 
toenmalige Leonardusparochie 
op Donk. De heren verzorgden 
de zondagse gezangen, maar de 
meeste leden ervan werkten door 
de week. Omdat er ook behoefte 
was aan gezangen in uitvaart- en 
trouwplechtigheden werd door de 
toenmalige pastoor Jan Bakker een 
dameskoor opgericht. De eerste di-
rigent was Jan Leenders. Ook diri-
gent Jan Naus en pater Rooijakkers 
hebben het koor geleid. Het koor 
staat nu onder leiding van Jolanda 
Vos en wordt op orgel begeleid 
door Tony Wernens. De oprich-
ting gebeurde eigenlijk in navol-
ging van de parochie Beek, die al 
een dameskoor had. De voorzitter 
Annelies van Dijk vertelt, dat er op 
het moment 30 leden zijn, in leef-
tijd variërend van 50 tot 84 jaar. 
“Het is een heel gezellig koor, dat 
veel plezier heeft onder elkaar.”

Vijftig
Al tijdens jaren is het gebruike-
lijk dat een uitvaart- of trouw-
mis wordt opgeluisterd door het 
dameskoor. Vaak moest het snel 
onder het huishouden door. “Het 
gebeurde weleens, dat ze onder 
de jas de schort nog aan hadden”, 
vertelt mevrouw Joke Doudart - de 
la Gré, secretaris van het koor. Ook 
religieuzen hebben van het koor 
deel uitgemaakt. Zuster Philothé 
en zuster Béate passeren in dit ka-
der de revue. Het repertoire van 
het koor bestaat zowel uit kerke-
lijke als wereldlijke gezangen. Het 
aantal missen dat wordt gezongen 
neemt af. Er zijn minder mensen 
die in de kerk trouwen en vaak 
zorgen zij voor een eigen invulling. 
Soms wordt er iemand ingehuurd 

voor de muziek. Zodoende is de 
laatste trouwmis die het koor ver-
zorgde al drie jaar geleden. Voor 

een jubileum wordt de hulp van 
het koor nog wel ingeroepen. 
Ook uitvaarten vinden niet altijd 
meer in de kerk plaats. In Beek en 
Donk vinden deze diensten meer 
en meer plaats in een uitvaartcen-
trum. Hiermee zijn wel contacten 
geweest, maar het is er nog nooit 
tot een opluistering van zo’n dienst 
gekomen. De mogelijkheid bestaat 
echter wel. De diverse Laarbeekse 
koren zoeken soms elkaars steun 
bij het verzorgen van diensten. Zo 
heeft het Dameskoor St. Leonardus 
al een paar keer samen met het 
Omasekoor uit Mariahout missen 
verzorgd.

Speciale huldiging
Tijdens de jubileumdienst werd de 

84-jarige Anneke Maas gehuldigd, 
omdat zij al lid is van het koor sinds 
de oprichting; maar liefst 50 jaar.

Interesse
Als u interesse hebt om met het 
koor mee te zingen, kunt u contact 
opnemen met het bestuur via het 
mailadres: jdoudart@hotmail.com. 
Dit adres kunt u ook gebruiken als 
u de medewerking van het koor 
wilt vragen voor een dienst, even-
tueel buiten de kerk om.

Het gebeurde weleens dat 

ze onder de jas de schort 

nog aan hadden

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49, Beek en Donk
0492 468503    www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 16,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 53,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 13,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 27,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 33,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 33,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 37,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 43,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 47,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 53,-

Brug Aarle-Rixtel gaat slechts 
sporadisch open 
Aarle-Rixtel – Dit jaar zal de brug 
in Aarle-Rixtel - in tegenstelling tot 
voorgaande jaren - sporadisch wor-
den geopend om de vaarroute naar 
Helmond open te leggen. 

Zo zal de brug even geopend worden 
voor de jaarlijkse intocht van Sinterklaas 
en om de pannenkoekenboot die van-
af dit jaar in het Helmondse kanaal 
komt te liggen door te laten.

Anneke Maas is lid van het eerste uur. Zij werd gehuldigd voor haar 50-jarig lidmaatschap

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492-463233
www.manderswoonsfeer.nl



Donderdag 9 juni 20164 

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 9 - 15 juni 2016

Donderdag 9 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 10 juni

14.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Huwelijksviering Dennis Robbescheuten en 
Sharon Eijfferts

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 11 juni 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor:  Pastoor van 
Eijndhoven, Hein en Miet van Rooij-van 
Kemenade, Pastoor Henk Leemans (mged), 
Miet Dekkers-Bouw (mged), Hein en Miet 
Vogels-van den Heuvel en hun kinderen en 
familie.

Zondag 12 juni

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Henk Vos (par), 
Ben Loomans, Tot welzijn van de parochie.                                                    

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Piet van de Kam 
(Fund), Harrie en Drika van den Boogaard-
Merkelbach (Fund), Jan van Kleef (mged), 
Mia van Berlo-Slaats, Martinus en Elisabeth 
van Rooi-van de Hurk en overleden familie.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Agnes 
Verschuren-Colen, Marc en Antoon Kerkhof, 
Jan Vereijken, Maria Cuijten-Ketelaars, Harrie 
Bouw.

15.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Concert Gemengd koor Korale uit Laarbeek 
en het Groeningskoor

Maandag 13 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster 
Eucharistieviering

Dinsdag 14 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 15 juni

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed
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Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek – Afgelopen weekend von-
den de Laarbeekse Wandeltochten 
plaats. Buurtvereniging De Vijver staat 
al jaren borg voor een perfecte organi-
satie. Van wijd en zijd melden deelne-
mers zich aan, om 5-10-15-20-30 of 
zelfs 40 kilometer te komen wandelen 
door de wonderschone Laarbeekse 
dreven. Ook bij deze twaalfde editie 
was De MooiLaarbeekKrant present 
en liep op zaterdag een bescheiden 10 
kilometer mee.

Het voortraject van een wandelaar/
redacteur
Om 7.30 uur, slaperige kop uit het 
raam: “Ahum, mistig en nog geen 
zon. Temperatuur voelt goed aan. 
Vooruitzichten op buienradar gunstig. 
Conclusie: korte broek.” Vervolgens 
rugzakje inpakken met boterhamme-
tje en flesje drinken. Wandelschoenen 
aan, vrouw vaarwel kussen en go! Op 
naar de start in Beek en Donk. Shit, 
pen en papier vergeten. Lopende op 
de Beemdkant van Lieshout naar Beek 
en Donk slaan de twijfels toe. “Toch 
frisjes, was een trainingsjack niet beter 
geweest? Verdorie de weg is hier nat! 
Buienradar kan me nog meer vertellen! 
Parapluutje ligt thuis.”

De start bij Pannenkoekhuis Pluk
Het secretariaat is met vijf dames op 
‘oorlogssterkte’: “De voorbereiding 
van de wandeltochten is in handen van 
een klein groepje”, vertellen ze, “maar 

daarnaast zijn er een heleboel vrijwilli-
gers actief om de posten te bemannen 
en het verkeer te regelen. Twee voor-
lopers, Mari Vereijken en Jan Koot, 
waren vanmorgen om vier uur al op 
weg om de bordjes nog ‘even’ te con-
troleren!” Remco van Pannenkoekhuis 
Pluk ziet het vandaag ook wel zitten: 
”Ik verwacht vanmiddag grote drukte 
bij het ‘afpilsen’”, lacht hij.

De route
Onder nummer w34, gaat De 
MooiLaarbeekKrant van start. De rou-
te gaat via Aarle-Rixtel en de overkant 
van het kanaal naar het parkeerterrein 
bij de voetbalvelden. Daar is een rust-
punt ingericht. Onderweg heeft De 
MooiLaarbeekKrant veel leuke ont-
moetingen. Oude bekende Piet van de 
Kam uit Lieshout (83), Tiny en Simone 

Vogels uit Mariahout met hond-
je Trix en oud-buurmeisje Mieke uit 
Boerdonk. Het laatste stuk tot aan het 
rustpunt loopt De MooiLaarbeekKrant 
met Corrie Verhoeven en Maria Staal.

Het rustpunt
De kraam met soep, koffie en fris, 
wordt ‘bemand’ door Angeline, Tineke, 
Maria en Ellis. “Heerlijke tomatensoep, 
met ballen. En gratis water  voor het 
hondje!”, ginnegappen ze. Piet van 
Oosterwijk bemant al twintig jaar de 
EHBO-post. “Ik hoef gelukkig niks te 
doen”, vertelt hij, “het zijn allemaal ge-
oefende wandelaars.” Aan lange tafels 

zitten wandelaars gezellig te buurten. 
Tiny Hurkens uit Cuijk is in januari ge-
dotterd. Sindsdien heeft hij alweer 800 
kilometer gelopen. Het is voor hem 
de eerste keer in Laarbeek. “Prachtige 
omgeving, prima organisatie”, zegt hij.

Eindpunt
Bij het eindpunt raakt De 
MooiLaarbeekKrant in gesprek met 
Jacqueline en Sjan, twee dames uit 
Lieshout. Zij hebben juist de 30 kilo-
meter gelopen en staan op het punt 
om terug te lopen naar Lieshout. 
“Lopen we toch samen”, stelt De 
MooiLaarbeekKrant voor. “Als je ten-
minste doorloopt”, is het vinnige ant-
woord. De MooiLaarbeekKrant besluit 
om deze uitdaging vol aan te gaan. 
Halverwege blijkt dat wandelaar w34 
vergeten is om zich af te melden. Sorry 
organisatie! Hopelijk hebben jullie niet 
te lang gezocht.

Tevreden
Tevreden na zo’n oergezellige, door 
buurtvereniging De Vijver per-
fect georganiseerde wandeltocht, 
neemt De MooiLaarbeekKrant af-
scheid van zijn metgezellen om te 
starten met zijn natraject; dit arti-
kel schrijven.

Zondagavond laat een eveneens 
zeer tevreden organisatie weten 
dat er in totaal meer dan 800 deel-
nemers waren, afkomstig uit het 
gehele land en zelfs uit België!  En 
dat het prima wandelweer was. 
Op zondag wel een beetje warm, 
maar een attente bewoner van de 
Mgr. Verhagenstraat zette spon-
taan een tafeltje met extra drinken 
klaar voor passerende wandelaars 
en vergat daarbij zelfs de honden 
niet!

"De Laarbeekse Wandeltochten zijn 
toch altijd weer oergezellig"  

Evenementen juni watermaand
www.watermaand.nl

KIJK VOOR ALLE FOTO’S VAN EVENEMENTEN TIJDENS JUNI WATERMAAND OP WWW.MOOILAARBEEK.NL

Prachtige omgeving, prima 

organisatie

Bekijk alle foto's op:
 www.mooilaarbeek.nl!
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Sponsoren:

11 & 12
 Juni

Laarbeekse 
Open Tuinenroute

Waterbaan en andere
activiteiten

Caratconcert muziektuinconcert

Waar: 12 verschillende particuliere  
 tuinen
Wanneer: zaterdag 11 en zondag 12 juni  
 van 10.30 tot 16.00 uur
Info: www.laarbeeksetuinen.nl 

De Laarbeekse Open Tuinenroute is een initi-
atief van Miranda Hellings en Corien van de 
Plas uit Beek en Donk. In 2012 organiseerden 
zij de eerste Laarbeekse Tuinenroute met 
groot succes en dus voor herhaling vatbaar. 
Deze tuinenroute wordt om het jaar ge-
houden dus in de even jaren georganiseerd. 
Afgewisseld met de Kunstroute Laarbeek die 
in de oneven jaren plaatsvindt. 
Enthousiasme is het belangrijkste criterium om 
mee te doen. Tuinen die onder architectuur 
zijn aangelegd, tuinen die zelf zijn ontworpen, 
groot of klein. Het doel is om zoveel mogelijk 
variatie in de route aan te brengen! 
Is tuinieren uw passie? Kom vooral kijken bij 
de Laarbeekse Open Tuinenroute. De route-
folder is ook op de website te downloaden.

Waar: Piet van Thielplein, 
 Beek en Donk
Wanneer: zaterdag 11 juni

Er is een 14 meter lange tobbedansbaan, dat 
belooft veel spektakel voor jong en oud! Klim 
met de band de helling omhoog en glijd zo 
snel mogelijk weer naar beneden op deze 
waterattractie.
Daarnaast zijn er nog meer leuke acties op 
het Piet van Thielplein. Zo kunnen kinderen 
zich gratis laten schminken en wordt er gratis 
waterijs uitgedeeld door niemand minder dan 
prinses Elza!! 
Er zijn ook nog enkele acties die de hele 
maand duren zoals:
• een tafel die op het Piet van Thielplein ten-

toongesteld is met de watergeschiedenis 
van Beek en Donk erop,

• in de gangen van de Plus hangen diverse 
fotolijsten met daarin posters over de 
Laarbeekse watergebieden, 

• de hele maand delen winkeliers in 
heel Laarbeek gratis herbruikbare Juni 
Watermaandtasjes uit.

Waar: Stadswandelpark de Warande
Wanneer: zondag 12 juni 
 van 12.00 tot 15.00 uur
Info: www.caratconcerten.nl
 
Op de zon- en feestdagen van vinden er 
op het Carat Paviljoen, gelegen in de vijver 
van stadswandelpark de Warande, Carat 
Concerten plaats. Diverse muziekstijlen 
passeren de revue, van jazz tot pop en van 
klassiek tot blaasmuziek. Tientallen verenigin-
gen verzorgen gedurende deze periode een 
gratis concert op het karakteristieke Carat 
Paviljoen in Helmond. Op alle concertdagen 
vinden drie optredens plaats, die elk ongeveer 
drie kwartier duren. De vaste aanvangstijd is 
12.00 uur en het programma is rond 15.00 
uur afgelopen. Op zondag 12 juni treden op 
Harmonie Amicitia uit Helmond, Vocalgroup 
Jointoo uit Meerlo en de Philips Brass uit 
Eindhoven.

Waar: Muziektuinpodium 
 Beek en Donk
Wanneer: zondag 12 juni vanaf 13.00 uur
Info: www.muziektuinpodium.nl

Tijdens de juni watermaand verzorgt Stichting 
MuziektuinPodium een tweetal concerten in 
de muziektuin.
In een inspirerende groen/ blauwe omgeving 
geven verschillende bands en koren concerten 
weg. Geheel gratis, ook consumpties zijn niet 
verplicht.

Op zondag 12 juni start De Wanhoop uit 
Aarle-Rixtel om 13.00 uur. De Wanhoop is 
eind 2004 opgericht door een aantal enthou-
siaste muzikanten die naast het serieuze reper-
toire ook populaire muziek wilden maken. Om 
14.00 uur neemt B-orkest Exelsior het stokje 
over. Een hechte groep die veel plezier beleeft 
aan het samen musiceren. Tot slot zal er om 
15.00 uur een optreden zijn van Big Willy. 

Op 26 juni zal er nog een Muziektuinconcert 
zijn.

12 Juni11 Juni 12 Juni

Zaterdag 11 juni
Laarbeekse Open Tuinenroute     12 verschillende particuliere tuinen     Laarbeek
Waterbaan       Piet van Thielplein Beek en Donk

Zondag 12 juni
Carat Concert       Stadswandelpark de Warande     Helmond
Laarbeekse Open Tuinenroute     12 verschillende particuliere tuinen     Laarbeek
Muziektuinconcert       Muziektuin       Beek en Donk 

Vrijdag 18 juni 2016
Schoonmaakactie kanaalbodem     Oud gedeelte van de Zuid-Willemsvaart    Aarle-Rixtel 
Scholenzeskamp KPJ      Heereindsestraat       Beek en Donk

Zondag 19 juni
Film        Kouwenbergs kerkje      Aarle-Rixtel
Dorpszeskamp KPJ        Heereindsestraat       Beek en Donk
Badkuipenrace       Passantenhaven, Havenweg      Aarle-Rixtel
Carat Concert       Stadswandelpark de Warande     Helmond
Open dag natuurtuin de Robbert     Kemenadelaan       Helmond

Zaterdag 25 juni 
SplasH!!        Dijkstraat        Beek en Donk
Beachtoernooi Bedovo      Heuvelplein       Beek en Donk

Zondag 26 juni
Carat Concert       Stadswandelpark de Warande     Helmond
Muziektuinconcert       Muziektuin       Beek en Donk 
SplasH!!        Dijkstraat        Beek en Donk
KiKo Voorstelling       Dorpshuis, Grotenhof 2      Lieshout
Beachtoernooi Bedovo      Heuvelplein       Beek en Donk
Fietstocht Waterpoort route       Start Outdoor Laarbeek, Parklaan 2     Beek en Donk 
        Start Jan Vissermuseum Keizerin Marialaan 5    Helmond
Wandeltocht Runnersclub Lieshout     Start Provinciale weg 24      Lieshout/Mariahout
Leren vissen bij Hengelsportvereniging Het Geduld   Visvijver IJsbaanlaan      Beek en Donk 
Koopzondag       Helmond Centrum        Helmond
          
Gehele maand
Wandelroute Torreven      Torreven        Mariahout

* De activiteitenkalender is onder voorbehoud. Kijk voor het volledige programma op www.watermaand.nl en volg via Twitter @juniwatermaand.nl
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Drukbezocht en sfeervol Kikkerconcert

“Een uitje waar je ieder jaar naar uitkijkt”
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel – Tropische temperaturen, 
een prachtige ambiance en vele bezoe-
kers, dat waren de ingrediënten voor 
een meer dan geslaagd Kikkerconcert 
editie 2016. Dit evenement, georga-
niseerd door IVN Laarbeek, vond af-
gelopen zondag plaats op het terrein 
van clubgebouw ‘De Bimd’ aan de 
Beekseweg te Aarle-Rixtel.

Drukte bij de poel
Zoals ieder jaar was het op de loopbrug 
over de poel een drukte van jewelste. 
Tientallen enthousiaste kinderen (en 
ouders) schepten met een visnetje al-
lerlei waterdieren uit het water zoals 
libellenlarven, waterschorpioenen en 
stekelbaarsjes. Vanwege het prachtige 
weer trok menig ‘prutter’ al snel zijn 
schoenen uit om zijn schepactiviteiten 
vanuit het verkwikkende water voort te 
zetten. Dat de vangst daarna in het aan-
wezige aquarium van dichtbij bekeken 
kon worden en ook nog werd toegelicht 
door enkele IVN-vrijwilligers werd door 
de kinderen als zeer positief ontvangen. 
Jonge prutter Mick: “Het is gewoon heel 
leuk dat je de beestjes zo goed kunt zien 
en dat je er ook nog uitleg over krijgt. 
Daar kun je veel van leren.” 

“Gezondheid en natuur gaan samen”
Het bestuderen van de vangst gebeur-
de dit jaar voor de eerste keer onder 
een afdak in de vorm van een vlinder. 
Deze splinternieuwe aanwinst, gebouwd 
door vrijwilligers en gefinancierd door 
enkele sponsoren, werd klokslag 15.00 
uur officieel geopend door een IVN-
jeugdbegeleider en een van de sponsoren 
‘The Shooters’ genaamd. Dit team won 

als winnaar van de Gezondheidsrace een 
bedrag van duizend euro. Teamlid Diny 
van Loon (Beek en Donk) legt uit waar-
om The Shooters dit prijzengeld graag 
wilden schenken aan IVN Laarbeek: 
“Gezondheid en natuur gaan samen. 
Het IVN zet zich in voor de natuur. Ook 
doen zij steeds meer voor de jeugd. Zelfs 

de scholen maken steeds meer gebruik 
van het IVN. De jeugd heeft de toe-
komst, die bepaalt dan ook hoe gezond 
de toekomst wordt. Het IVN kan hier 
door middel van educatie een belangrij-
ke rol in spelen.”

IVN-voorzitter Kees Burghouts laat in zijn 
dankwoord weten zeer verheugd te zijn 
met de keuze van The Shooters: “Niet 
alleen vanwege het prachtige resultaat 
dat breed inzetbaar is als werkplek voor 
IVN-(jeugd)leden en allerlei activitei-
ten, maar ook vanwege het feit dat The 
Shooters voor het IVN hebben gekozen. 
Hiermee geven ze aan dat een gezonde 
natuur en natuurcontact positief effect 
hebben op de gezondheid van mensen 
en onderstrepen zij een van onze initi-
atieven ‘Natuur en gezondheid’. Wij als 
IVN zijn ervan overtuigd dat we mensen, 

door hen in aanraking te brengen met 
natuur, echt bewust kunnen laten wor-
den van de waarde hiervan. Ze voelen 
zich gezonder, gelukkiger en gaan duur-
zamer om met hun leefomgeving.”

Sfeervolle ambiance
Jong en oud vermaakten zich uitstekend 
tijdens dit drukbezochte evenement. 
Kinderen liepen het ‘blote voetenpad’, 
bekeken de insectenmuur en werden ge-
schminkt. Volwassenen flaneerden langs 
een aantal mooi ingerichte kraampjes en 
genoten van de prachtige fototentoon-
stelling van de IVN fotowerkgroep ‘Kiek 
nou’. In een Top Drie konden zij hun fa-
voriete foto’s opgeven. Daarna was het 
heerlijk toeven op het grote terras, mede 
door de gevarieerde muzikale omlijsting 
van een Tuna (Spaanse volksmuziek-
groep), Thinkers Drinkers Dreamers en 
accordeonist Peter van Lierop.
“Het is een feest voor iedereen, van acht 

tot tachtig jaar oud”, aldus jaarlijkse be-
zoeker Eric Spierings (Beek en Donk). 

“De kinderen vermaken zich met een 
schepnet, de muziek is sfeervol en je ziet 
veel oude bekenden”, voegt Mariëlle 
van den Heuvel (Beek en Donk) toe: 
”Het is echt een uitje waar je ieder jaar 
naar uitkijkt!” Ook voor medeorganisa-
tor Dieny van den Heuvel kan de dag 
niet meer stuk: “Alles zit mee: het weer, 
de bezoekers en niet te vergeten onze 
vrijwilligers. Zonder onze vrijwilligers zijn 
we nergens.”

Het is een feest voor 

iedereen, van acht tot 

tachtig jaar oud

'The Shooters' en enkele medewerkers van het IVN poseren 
onder het nieuwe afdak in de vorm van een vlinder

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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Uitleg van recept:

Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de kip 
in reepjes. Doe de bloem op een bord en klop 
op een ander bord het ei met de sojasaus los. 
Maak een derde bord waar je de kokos op 
verdeeld. Haal de kip eerst door de bloem, 
dan het ei en dan door de kokos. Leg alle 
gepaneerde stukjes kip op een bakplaat 
met bakpapier. Bak deze in ca 20 min 
gaar en iets bruin. Snijd de sla in repen, 
de paprika in reepjes, de avocado in 
plakken en de mango in stukjes en 
verdeel over borden. Haal de kip uit 
de oven en leg op de salade terwijl 
hij nog warm is. Snijd de rode peper 
in dunne ringetjes of stukjes en bestrooi 
samen met de cashewnoten en wat koriander over 
de salade. Klop het sap van de limoen, olie, peper en zout met 
de honing door elkaar tot een dressing en besprenkel de kip kokos salade 
hiermee.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Lekkere zomerse kipsalade

Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de kip 
in reepjes. Doe de bloem op een bord en klop 
op een ander bord het ei met de sojasaus los. 

samen met de cashewnoten en wat koriander over 
de salade. Klop het sap van de limoen, olie, peper en zout met 

Ingrediënten
300 gr kip75 gr geraspte kokosScheutje sojasaus1 ei

3 el bloem
1mango 
½ rode peperkoriander
1 krop little gem sla1 rode paprika cashewnoten1 avocado1 limoen

scheutje oliepeper en zouthoning

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk
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Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.
Maak kans op een waardebon van 

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

 Mail een duidelijke foto van uw gezicht naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl, 
o.v.v. ‘oogcontact’, voorzien van voor- en achternaam en woonplaats.

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Ans v.d. KerkhofTineke Mols

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Ans v.d. Kerkhof

ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Meldkamer dierenhulp 
tel: 0900 – 112 00 00 (€0,15 p.m.)
Dierenopvangcentrum De Doornakker 
tel: 040 - 28 11 358

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@huisartsenpraktijkcoe-
nen-teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, 
spoed 0492-463775
Lieshout:
Dr. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274 (voor spoed druk 1)
Huisartsenpraktijk Hentenaar, tel:
0499-422828

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
Bosscheweg 20D, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

Wit-gele Kruis
Uitleen en verkoop van hulpmiddelen
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout 
T 0499-423169 
Elke werkdag open
van 10.00 tot 11.00 uur
 
Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111 Bezoektijden van 
13.30-14.15 en 18.45 -19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555 Bezoektijden van 
13.30-14.30 en 19.00 -20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Tel: 040-8888000 Bezoektijden van 
13.30-15.00 en 18.30-20.00 uur 
St. Anna Ziekenhuis
Tel. 040-2864040 Bezoektijden van
14.00-14.45 uur en 19.00-20.00 uur

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 23C, Beek en Donk
Woensdag 09.00 - 12.00 uur
  13.30 - 16.00 uur
Zaterdag    10.00 - 16.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

de razende reporter

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

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

Sudoku
1 8 9

2 3 8

4 2 6 5

5 3 4 2

4 5 8 6

6 4 7 1

7 8 3

9 1 7

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AALBURG
APELDOORN
BOERDONK
CROMVOIRT
DELFZIJL
ECHTELD
FRANEKER

GIETHOORN
GILZE
HEEMSKERK
JOURE
KAPELLE
LANDSMEER
LEDEACKER

MOERDIJK
NETERSEL
NUENEN
OTTERSUM
SOERENDONK
THOLEN
TRICHT

ULICOTEN
VAALS
VARSSEVELD
WAALRE
WAALWIJK
WOLVEGA
ZUTPHEN

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

SOERENDONK VARSSEVELD APELDOORN
CROMVOIRT GIETHOORN HEEMSKERK
LANDSMEER LEDEACKER BOERDONK
DELFZIJL FRANEKER MOERDIJK
NETERSEL OTTERSUM ULICOTEN
WAALWIJK AALBURG ECHTELD
KAPELLE WOLVEGA ZUTPHEN
NUENEN THOLEN TRICHT
WAALRE GILZE JOURE
VAALS

Juni watermaand

Eet smakelijk!
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Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Martin Prick

Mariahout – Afgelopen zaterdag werd 
bij de Lourdesgrot in Mariahout het 
officiële startsein gegeven van ‘juni 
watermaand’. Afgevaardigden van ge-
meente Laarbeek, Waterschap Aa en 
Maas, parochie Zalige Pater Eustachius 
van Lieshout, parkvrijwilligers en vrij-
willigers van Zorg om het Dorp waren 
aanwezig om een afkoppeling van he-
melwaterafvoer te openen.

Verdroging Brabantse natuur
Subtropische temperaturen op het kerk-
plein. De Grottendorfer Blaaskapel, die 
dit jaar het zilveren jubileum viert, speelt 
een vrolijk deuntje. In een kraampje 
aan de rand van het kerkplein krijgt De 
MooiLaarbeekKrant uitgebreid uitleg 
van Waterschap Aa en Maas. Zij zetten 
zich in om verdroging van het Brabantse 
landschap tegen te gaan. Bij het ontgin-
nen van Brabantse gronden ten behoeve 
van landbouw, zoals in Mariahout, wer-

den afwaterkanalen gegraven. Het oude 
landschap dat naast heidevelden ook 
moerassen bevatte, werd in snel tempo 
droger. Tegenwoordig is het afwatersys-
teem zo sterk dat veel relatief schoon 
regenwater direct in het riool verdwijnt. 

Naast verspillen van goed bruikbaar re-
genwater heeft het afvoeren van regen-
water via het riool nog een ongunstig 
effect. Bij extreem weer met veel regen 
in korte tijd, zoals afgelopen weken in 
Boxmeer en Asten, kunnen rioleringen 
de grote hoeveelheid water niet aan. 
Gevolg zijn overstromingen. Door bur-
gers meer bewust te maken hoe om te 
gaan met regenwater, hoopt waterschap 
Aa en Maas verdroging en overstro-

mingen in de toekomst te voorkomen. 
Burgers worden uitgedaagd om meer 
groen en minder tegels in hun tuinen te 
gebruiken en regenwater op te vangen 

in regenwaterreservoirs. Dit water kan 
perfect gebruikt worden voor het be-
sproeien van de tuin. 

Mariahout als voorbeeldproject
Zorg om het Dorp is trots dat juist deze 

kern de ‘juni watermaand’ mag openen. 
“Zoveel water heeft Mariahout niet”, 
zegt voorzitter Ria Lindeman, die ver-
wijst naar de andere drie dorpen met lig-
ging aan het kanaal. “Met een bijzonder 
project hadden we de mogelijkheid om 
de watermaand in Mariahout te ope-
nen.” Wethouder Joan Briels is blij met 
dit initiatief: “De watermaand heeft een 
toeristische en recreatieve insteek, maar 
met het oog op het milieu is aandacht 

voor water overal nodig.” Het project in 
Mariahout is als voorbeeldproject door 
waterschap Aa en Maas omarmd. Het 
regenwater dat op het dak van de kerk 
terechtkomt wordt niet meer afgevoerd 
via het riool. De hemelwaterafvoer is af-
gekoppeld en door parkvrijwilligers via 
een buizensysteem naar het processie-
park geleid. Daar komt het water terecht 
in een meanderend beekje dat via bosjes 
en struiken uiteindelijk in een vijver te-
recht komt. Het water komt direct terug 
in de natuur, waar bomen en planten 
het water vast zullen houden. In het 
processiepark, tegenwoordig open voor 
publiek, is het waterproject te bekijken. 

Scanmerken
Het zal zo ongeveer het meest 
populaire beunbaantje van 
16-jarige meisjes zijn: kassière. 
Lekker na schooltijd op die stoel 
ploffen en een eindeloze brei 
aan camembert, winterpenen en 
weet ik veel wat nog meer over je 
scanner swipen. Het zijn dan ook 
prima werkzaamheden om ’s nachts 
je Breezers en Hugo’s mee af te 
rekenen. Maar het ene kassameisje 
is het andere kassameisje niet. Zo 
werkt de één boodschappen weg 
alsof ze per klant vergoed wordt: 
“Dat is dan 53,20 euro alstublieft! 
Bedankt, fijne dag!” Dat zijn de 
besten. Dat zijn toppers. Gewoon 
doen waar ze voor bedoeld zijn. 
Dat is boodschappen aanslaan. En 
het liefste zo snel mogelijk voordat 
de vierde in de rij aansluit. Die chick 
aan kassa 2 doet 
d a a r e n t e g e n 
haar uiterste 
best om het 

serviceniveau met 38 punten 
omhoog te krikken. En aan die 
laatste kan ik me stiekem toch 
best een beetje ontzettend heel 
erg ergeren: “Deze producten 
kopen? Hebt u verder alles kunnen 
vinden? Spaart u airmiles? Wilt 
u dan misschien een airmilespas 
aanvragen? Wilt u wel deelnemen 
aan de actie voor de gratis 
zijdezachte badhanddoeken? Hebt 
u wellicht wel behoefte aan onze 
koopzegels? Dan kan ik u mogelijk 
wel verblijden met een tijdschrift 
over lifestyle voor slechts 2 euro? 
Hebt u een bonuskaart? Handig 
tasje erbij? Hmm oké, dat wordt 
dan 53,20 euro alstublieft! Heeft u 
toevallig nog 3,20 euro bij? Wilt u 
het bonnetje, meneer? Mag ik u dan 
nog een fijne dag wensen?” Ik laat 

mijn Cornetto’s, als gesmolten, 
troosteloze feestmutjes achter 
op de winkelvloer en verlaat 
het pand inmiddels veertien 
uur na aankomst. Lieve meid, 
als ik behoefte had aan een 
avondvullende monoloog was ik 
wel thuis op de bank gebleven… 
naar de schouwburg gegaan. 
Maar trek je niet teveel van mij 

aan. Ik pak de volgende keer 
wel weer die veel te drukke rij 
met dat aanzienlijk knappere 
meisje. Kassanova dat ik 
ben… 

Joey van der Leemputten

COLUMN

Opening Juni Watermaand

Mariahouts hemel(s)water stroomt door 
processiepark

Met het oog op het 

milieu is aandacht voor 

water overal nodig
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Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 461 687 | W: beekendonk.verswarenhuys.nl

WATERMAAND, FEESTMAAND: FEESTELIJKE PRIJZEN!
DE HELE MAAND JUNI VOLOP VOORDEEL!
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BELEGEN KAAS
Zo ontzettend smeuïg, zo 

ontzettend lekker!

PER KILO € 9,98

NU KILO € 5,00

STEENOVEN 
QUATRO'S
100% natuurlijk, op steen 

gebakken en bereid met 

desem: vers uit eigen oven

5 STUKS VAN € 1,99

NU 5 VOOR € 1,00

BIEFSTUK + GRATIS 
SLAVINKEN
Vers, vertrouwd en 

voordelig van onze slager!

BIJ 1 PAK BIEFSTUK

4 SLAVINKEN GRATIS!

SERRANO + GRATIS 
SCHOUDERHAM
De lekkerste vleeswaren van 

heel Laarbeek!

BIJ 100 GRAM SERRANO

100 GRAM HAM GRATIS

MEEL VOOR DE 
BROODBAKMACHINE
Keuze uit: oude granen, 

boeren bruintje, Trispelti en 

tropische..

NORMAAL € 3,49/3,99

NU 1+1 GRATIS!

EKOLAND JAM 
FAMILIEPOT
100% natuurlijk, zonder 

geur-, kleur- en 

smaakstoffen!

NORMAAL € 2,79

NU PER POT € 1,99

TARWEBROOD
Van Echte Bakker Vedder uit 

Deurne!

PER STUK € 1,89

4 STUKS VOOR € 6,99

SOL AGOSTO 
WIJNEN
Spaanse wijnen: wit, rood of 

rosé

NORMAAL 3 VOOR €15,-

NU 3 FLESSEN € 10,-

www.pacovers.nl / info@pacovers.nl
Beekerheide 6, 5741 HC Beek en Donk

Vraag vrijblijvend een offerte aan: 088-444 9550

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:
• afdekzeilen • vrachtwagenzeilen • bootkappen • agrarische 

spankappen • afschermzeilen • voorzettenten caravans • verandazeilen

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:

Verandazeilen op maat

Vakjury Entente Florale bezoekt Beek en Donk op 9 juni

Gemeente Laarbeek dingt mee naar 
titel ‘groenste dorp’ van Nederland
Laarbeek – Op uitnodiging van 
de stichting Entente Florale doet 
Laarbeek dit jaar met de kern Beek en 
Donk mee aan de landelijke groen-
wedstrijd waarbij gemeenten strijden 
om de titel ‘groenste dorp’ of ‘groen-
ste stad’ van Nederland. 

De wedstrijd
De wedstrijd bestaat uit drie onderde-
len: een beleidssamenvatting, een jury-
route en een presentatie. De gemeente 
gaat hiervoor geen nieuw beleid ma-
ken maar gaat zichtbaar maken wat er 
al is en wat er al gedaan wordt, zoals 

het verfraaien van de dorpsentrees en 
de nieuwe opzet van de boomfeestdag 
samen met het IVN. 

Beoordeling
Op donderdag 9 juni bezoekt een 
speciale vakjury Beek en Donk en zal 
zij een route door deze kern fietsen. 
Daarnaast presenteert de gemeen-
te die dag haar beleid op het gebied 
van groen, recreatie, duurzaamheid en 
milieu. Op Nationale Groendag op 21 
september aanstaande wordt bekend-
gemaakt wie er gewonnen heeft.

“Laarbeek is uniek”
“We zijn als gemeente trots op onze 
mooie groene en waterrijke gemeente 
maar we zijn vooral trots op alle vrijwil-
ligers en organisaties die zich hiervoor 
inzetten. Samen met al die mensen 
zorgen we ervoor dat ook onze kin-
deren later nog kunnen genieten van 
al het moois dat Laarbeek te bieden 
heeft”, aldus een woordvoerder van 
de gemeente.

Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.laarbeek.nl/ententeflorale. 

Beek en Donk – Als afsluiting van 
het seizoen 2015/2016 werd afgelo-
pen maandag de jaarvergadering ge-
houden van EHBO-vereniging Beek 
en Donk. 30 leden waren aanwezig, 
waaronder 2 jubilarissen. 

Naast de gebruikelijke agendapunten 
was er ook de huldiging van de ju-
bilarissen. Beide zijn al 40 jaar als lid 
verbonden aan de EHBO-vereniging.

Jan van Schijndel
Nadat Jan van Schijndel in april al 
gehuldigd was met een Koninklijke 
onderscheiding, was hij maandag 
een van de jubilarissen. Jan is sinds 
november 1976 een gewaardeerd 
lid van de vereniging. In al die jaren 
heeft Jan zich ingezet als EHBO’er. 
O.a. op zijn werk als conciërge van 
de school. Hij is een trouwe bezoeker 
van de maandelijkse oefenavonden 
en ook regelmatig beschikbaar als 
EHBO’er op evenementen. Als coach 

van het gezondheidsteam wist hij 
de deelnemers te stimuleren om een 
cursus reanimatie te volgen. Hij is zelf 
ook inzetbaar als hulpverlener bij een 
oproep van AED/alert. Kortom, een 
EHBO’er in hart en nieren.

Helmie de Jong-Kanters
De tweede jubilaris betreft Helmie de 
Jong-Kanters. Helmie is sinds februa-
ri 1976 lid van de vereniging. Zij is al 
40 jaar actief bij diverse verenigings-
activiteiten waaronder de maan-
delijkse oefenavonden. Ook zij is 
inzetbaar als vakkundig EHBO’er bij 
evenementen. Tevens was zij de des-
kundige bij ongevallen op de school, 
waar zij werkte. Ook van haar kan 
gezegd worden dat zij een EHBO’er 
in hart en nieren is en dat al 40 jaar 
lang.

Bij afwezigheid van een vertegen-
woordiger van de bond werden de 
onderscheidingen, bondsinsignes in 

zilver, opgespeld en omgehangen 
door voorzitter Elsina Koot. De ver-
gadering werd afgesloten met een 
gezellig samenzijn.

Spectaculaire races, lekkere muziek en een goede sfeer

Badkuipenrace in Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - De badkuipenrace komt 
eraan! Alle inschrijvingen zijn bin-
nen, het hele programma zit vol met 
spectaculaire races, lekkere muziek 
en een goede sfeer. Dit evenement 
vindt plaats aan de passantenhaven 
in Aarle-Rixtel op zondagmiddag 19 
juni. De aanvang is 13.00 uur en het 
programma duurt tot 17.00 uur. 

Gedurende de gehele middag strijden 
de verschillende teams tegen elkaar 
voor de beste tijd, uiteindelijk gaat er 1 
team met de beker naar huis. Uiteraard 
is er een DJ aanwezig voor de muzikale 
ondersteuning en de horeca voor een 
hapje en een drankje. Kortom, alles 
is aanwezig om er een spectaculaire, 

gezellige en sportieve middag van te 
maken. Kom dus allemaal om 13.00 
uur naar de passantenhaven om jouw 
favoriete team aan te moedigen en als 
eerste over de finish te juichen.

Deze middag wordt georganiseerd 
door de organisatie van de dorpsfees-
ten Aarle-Rixtel in het kader van het 
40-jarige jubileum jaar van de dorps-
feesten. Er zijn het gehele jaar, tot aan 
mei 2017 maandelijks extra activitei-
ten om dit jubileum extra onder de 
aandacht te brengen. De activiteiten 
die georganiseerd worden zijn be-
doeld voor iedereen, dus niet alleen de 
dorpsfeesten ploegen, iedereen is uit-
genodigd om deel te nemen.

Jan van Schijndel (l) en 
Helmie de Jong-Kanters (r)

Jan van Schijndel en Helmie de Jong-Kanters 40 jaar lid

Jubilarissen bij EHBO-vereniging Beek en Donk



Donderdag 9 juni 2016 11

TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Vrouw, echtgenote, mama en collega. Met man, drie kinderen en een baan. 
Chaotisch en verstrooid, actief en creatief, emotioneel en betrokken.

Colporteurs
Eenentwintig minuten en acht-
endertig seconden om een snelle 
maaltijd klaar te maken.  Lichtelijk 
in de stress omdat de kinderen 
moeten sporten gooi ik mijn pan-
nen op het fornuis. De boter zit 
nog niet in de pan of daar klinkt 
de telefoon. “Met de Eddy Eend. 
Wij hebben een speciale aanbie-
ding voor u. Komt het gelegen?” 
Lichtelijk geïrriteerd bedank ik 
voor het fantastische aanbod en 
neem het mezelf kwalijk dat ik 
mijn nieuwsgierigheid weer niet 
kon bedwingen en nu nog maar 
een ruim kwartier over heb.

Tijdens of net na het eten gaat 
regelmatig de voordeurbel. Een 
té vrolijke student van ‘Hallo fris’ 
staat een fantastisch product aan 
te prijzen of hij werkt samen met 
een studente op jouw schuldge-
voel omdat jij niet wilt doneren 
aan arme kinderen in andere lan-
den.  Colporteurs, ik kan niet on-
aardig tegen ze zijn.  Al zijn ze 

irritant. Gestoken in een leuk 
uniformpje en gewapend 

met een mapje formulieren 
staan ze vrolijk tegen je 

aan te kletsen.

Soms laat ik me 
verleiden tot een 

gesprek. Eens 
stond ik lek-

ker in het 
zonnetje 

te ge-
n i e -

ten 

van een slaapverwekkend betoog 
van een jongen die me naar een 
sportschool wilde hebben. Man-
liefs geduld was op en hij sloeg 
voor mijn neus de deur dicht. 
“Hee schatje, ik stond net zo 
lekker te slapen!”  Een vriendin 
woonde net samen toen ze verleid 
werd door een ‘aardige’ verkoper. 
Binnen een mum van tijd was ze 
een uitgebreid tijdschriftenpakket 
en een ervaring rijker.  De colpor-
teurwet was gelukkig  een uitweg 
om van haar kersverse aanschaf af 
te komen. Het gevoel een ‘muts’ 
te zijn duurde wat langer.

Contacten via de telefoon zijn 
anoniemer. Als er een Aziatische 
klinkende Engelstalige dame aan 
de andere kant van de lijn komt 
word ik behoorlijk agressief.  “So-
mething wrong with my compu-
ter?” Regelrechte oplichters aan 
de andere kant van de lijn die 
mijn hele bankrekening leeg willen 
trekken. Alle alarmbellen gaan bij 
me af. Ik stotter nog wat in mijn 
steenkolenengels. Doodeng vind 
ik dit soort telefoontjes. 

Met Nederlandse telefonisten kun-
nen wij nog wel eens lachen. Een 
telemarketeer presenteert op een 
hakkelende manier zijn aanbieding  
en eindigt zijn verhaal met “Hoe 
klinkt dat?” Terwijl manlief de te-
lefoon glimlachend vasthoudt en 
ad rem antwoordt: “Alsof u het 
voorleest", gier ik van het lachen. 
Binnenkort maar ingaan op het 
‘bel-me-niet-register’.

Verzekeringen | Hypotheken | Financieringen | Betalen en Sparen
Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu

Vanaf nu zijn wij ook bereikbaar via WhatsApp: 06 - 552 99 990

Eerste Sinti-festival in Laarbeek heet 'Latcho Diewes'

“Een middag vol muziek, dans, cultuur, 
entertainment en eten”

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Lieshout – 'Latcho Diewes' be-
tekent in de taal van de Sinti's: 
'Goedendag'. Met die begroeting 
hoopt Koekie Wagner op zondag-
middag 18 september veel mensen 
te mogen verwelkomen op het eve-
nemententerrein in Beek en Donk. 
Iedereen die wil kennismaken met 
de Sinti-cultuur is van harte wel-
kom. De toegang is gratis. 

Al 35 jaar in Lieshout
Koekie Wagner (33) straalt omdat 
een lang gekoesterde wens uit-
komt. Hij vertelt: “Het idee voor 
een Sinti-festival bestaat bij mij al 
langer. Maar toen waren er geen 
mogelijkheden. Nu is dat gelukt 
door hulp van mijn collega Maria 
van de Water van de Hollandia 
Media Groep. Ik kan niet goed lezen 
en schrijven, ben dyslectisch. Toen 
ik haar over mijn ideeën vertelde zei 
zij: 'Ik ga je helpen'. En het is ge-
lukt! We hebben nu alles onderge-
bracht bij stichting 'Latcho Diewes'. 
Bij de Hollandia Media Groep rege-
len we trouwens allerlei zaken zoals 
optredens, geluid en ondersteuning 
voor Nederlandstalige zangers.”

Waarom? 
Koekie vertelt dat mensen blijkbaar 
nieuwsgierig zijn naar het leven 
van de Sinti's. “Toen wij een keer 

buiten muziek maakten, zo rond 
het kampvuur, kwam iedereen aan-
fietsen. Mensen vertelden hoe mooi 
ze het vonden. Daar speelt dit fes-
tival op in. Mijn familie woont hier 
al vijfendertig jaar in Lieshout en 
dit is pas de eerste keer dat zoiets 
gebeurt. We willen laten zien dat 
wij normale mensen zijn. Wij hou-
den van onze familie, zitten niet te 
stressen en hebben elke dag feest! 

Wij zijn Sinti's, maar ook gewone 
Laarbekers. Weg met de vooroor-
delen. Als het kan, organiseren we 
volgend jaar weer zo'n festival.”
Van pipo-woonwagentjes, muziek 
tot lekker eten
Wat staat er allemaal op het pro-
gramma? Koekie vertelt: “Eigenlijk 
wil ik niet te veel verklappen. Het 
moet uniek blijven.” Gelukkig 
licht hij een tipje van de sluier op 
voor De MooiLaarbeekKrant. “Het 
wordt een middag vol muziek, 
dans en lekker eten. Op het terrein 
zal naast een grote tent een apar-
te kinderhoek worden ingericht. 
Daar vind je pipo-woonwagentjes 
en een springkussen. Er zijn kleur-
boekjes voor de kinderen waarin 
de geschiedenis van de Sinti's is 

verwerkt. En natuurlijk is er lekker 
eten en veel, veel muziek! Zoals 
gezegd is het festival gratis. Wél 
staat er een pot waarin mensen 
een bijdrage kunnen geven.” De 
gemeente Laarbeek heeft het ini-
tiatief beloond met een eenmalige 
subsidie van €2.000,-. Daarover is 
Koekie vol lof: “Wij worden van alle 
kanten geholpen, maar dat is we-
derzijds. Wij helpen anderen ook.”

Maak kennis!
Uniek is de start van het evene-
ment. Pater Van der Zanden uit 
Den Bosch gaat het festival inze-
genen, althans dat is voor 99% 
zeker. Daarna klinkt er muziek, 
wordt er gedanst en lekker ge-
geten! De flyer verraadt al welke 
muzikanten komen. Dat zijn De 
Prisor Jazz Band, the Rosenbergs, 
Rudy Wagner, Martien Wagner en 
de Tabor Gypsy Band. Daarboven 
staat nog in grote letters: Stochelo 
Rosenberg. De Sinti's hebben er zin 
in! Schoonvader Feigeli laat desge-
vraagd bij het maken van de foto 
de gitaar klinken. Op 18 september 
kan iedereen daarvan genieten, van 
14.00 tot 22.00 uur!

We willen laten zien dat 

wij normale mensen zijn

Koeki Wagner (links) en schoonvader Feigeli
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Naam:

Knip onderstaande bon uit en lever deze vóór donderdag 16 juni 16.00 uur in bij één van de 
deelnemende winkeliers van Beekvlied! Op maandag verzamelen de winkeliers alle krantenbonnen en worden 
er maar liefst 14 winnaars getrokken. Je kunt hierbij een waardebon van €25,00 van één van de 
deelnemende winkels winnen. Woensdag 22 juni vindt om 16.00 uur de uitreiking plaats bij Fietsvakman v/d Berg.  
De winnaars worden telefonisch hierover geïnformeerd.

Uw kwaliteitsbakker

Lieshout          T. 0499-422976

Gildeslager 
Brouwers

WAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWoonplaats:WAARDEBONWoonplaats:

Telefoon:WAARDEBONTelefoon:

Naam

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres€ 25,-
De

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeek

krant

Vaderdagloterij op het Heuvelplein

Pen 
In huize Slegers aan de Dorpsstraat in Lieshout 
is het ‘de zoete inval’. Terwijl Johan (53) de 
deur opendoet, zit zijn halve familie aan tafel. 
De MooiLaarbeekKrant wordt begroet door 
een Deense dog en later stuiteren drie Jack 
Russels door de kamer. Dochter Famke (23) 
eet een bord nasi en Johan laat zijn bezoek 
uit. Famke deelt dezelfde passie als pa en ma. 
Paarden, paarden en nog eens paarden.
    
Een levensgrote afbeelding hangt te 
pronken aan de muur. Drie speciale 
paarden?
“Drie generaties paarden. Oma, moeder en 
kleindochter”, legt Famke uit; “Helaas is oma 
overleden. Kleindochter is drachtig van haar 
eerste veulen.” Famke en haar familie zijn 
helemaal weg van KWPNers. Het Koninklijke 
Warmbloed Paard Nederland. Als twaalfjarig 
meisje mocht Famke deelnemen aan het 
Nederlands kampioenschap. Ze werd daar 
kampioen met rijvereniging St. Bernadette 
uit Mariahout. “Ons Fam was de jongste 
deelnemer”, lacht aangeschoven Johan trots. 

Door acht ruiters samen werd er een proef 
gereden. Het puntentotaal van de dressuur 
was genoeg om kampioen te worden. “Ons 
eigen kind reed op onze eigen fok”, zegt Johan 
apetrots. 

Hebben vader en dochter beiden van hun 
hobby hun beroep gemaakt?
“Ik ben reizende hoefsmid”, legt Johan uit. “Het 
vak leerde ik van mijn vader, die ook hoefsmid 
was.” Het bedrijf, dat van vader op zoon ging, 
bestaat 73 jaar. “In dit pand ben ik geboren”, 
vertelt Johan. “Mijn vader is 22 jaar geleden 
gestorven. Ons mam woont hier nog.” Johan 
reist de hele regio af om hoeven van paarden 
te verzorgen. “Hoefsmid is een nauwkeurig 
beroep”, legt Johan uit. “Je werkt op de 
millimeter. Als je de hoeven verkeerd kapt of 
je brengt een hoefijzer verkeerd aan dan kan 
een paard verschillende klachten ontwikkelen. 
Een paar millimeter verschil in de hoeven werkt 
door in de houding van een paard.” Johan moet 
lachen om de opmerking ‘orthopeed’ maar 
het klopt wel, een paardenorthopeed. Famke 
vertelt dat zij groom is. “Eigenlijk een manusje 
van alles”, zegt Famke. “Ik doe in de stoeterij 
alles voor de ruiter en paard.” Als groom gaat 
ze mee als het Nederlands kampioenschap 
gereden wordt. Ze is dan meestal een aantal 
dagen van huis. 

Famke, je zorgt nu voor je eigen drachtige 
paard. Spannende tijden?
“Vanaf deze week ga ik elke nacht bij haar 
slapen”, vertelt Famke. “Paarden bevallen 
liggend en soms hebben ze een helpend 

handje nodig.” Famke staat haar mannetje 
wel en weet hoe ze moet handelen als een 
paard aan het bevallen is. “Het is nu wel extra 
spannend omdat het ons eigen paard is en de 
vierde generatie”, legt Famke uit. “Het proces is 
ook bijzonder. Je kan het volgen van het zaadje 
dat geïnsemineerd wordt tot de geboorte van 
een veulen dat in je stal rondloopt.” 

Gaf Claartje Ruis van ‘Hengstenhouderij 
van Bommel’ de pen met een reden aan een 
smid door?
“Ja, dat was niet voor niets”, lacht Johan. 

“Wij geven de pen weer door aan Annie van 
Lankveld. Daarmee is een paardendrieluik 
compleet. Begonnen met sperma en eindigen 
met het zadel.” Johan wijst erop dat de 
paardensport eigenlijk een cirkel is waarin 
verschillende disciplines goed met elkaar 
moeten samenwerken. Van fokker tot goed 
voedsel, van een deskundige dierenarts tot 
een goede trainer, van een getraind ruiter tot 
een secure hoefsmid. Dan kun je ver komen in 
de paardensport.

kletskop pen Famke Slegers

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Om de week lees je in de rubriek KletskopPEN 
een interview met een inwoner uit Laarbeek. 
Hij/zij kiest zelf aan wie hij de pen ‘geeft’. 
Uiteraard laat de interviewkandidaat zijn/
haar handtekening achter op deze nu al 
befaamde MooiLaarbeek-pen!  

Het vak leerde ik van mijn 
vader, die ook hoefsmid was

Famke Slegers met haar zwangere paard Helo Bellie en vader Johan Slegers aan het werk 

Fotograaf: Paul Colen
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

Kanaaldijk 2   Aarle-Rixtel   0492-382768   www.baboux.nl

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Maud van Berlo

Een druk najaar was het zeker voor 
ons. Eerst zou een Poolse aannemer 
ons helpen maar deze liet ons na wat 
sloopwerkzaamheden in de steek. Ik had 
het niet meer. Slapeloze nachten, ruzie 
over en weer. Moet je jezelf indenken; 
half november, nog slopen, afvoeren 
en weer opbouwen. Leonie nog een 
bekende benaderd die wat rondbelde 
of toch nog iemand op het aller, 
allerlaatste moment ons kon helpen. 
Wel Italianen dus dagelijks heeft Leonie 
hun achter hun vodden aangezeten. De 
tijd begon te dringen. Gelukkig waren 
de ouders van Leonie er. De vader van 
Leonie heeft veel werkzaamheden 
verricht zodat er veel gedaan werd in 
korte tijd. Trots zijn we op hem. Zouden 
we het echt gaan redden? Ook mijn 
ouders kwamen ons mee helpen want 
er moest nog heeeel veel gebeuren. Een 
week voor de eerste gasten kwamen, 
stond de voorgevel nog in de steiger. En 
jullie geloven het niet, dinsdagmiddag 
werd de steiger afgebroken en was de 
buitenzijde klaar. Nog drie dagen om 
voordeur te plaatsen, de grond vlak te 
maken voor parkeerplaatsen, de trap 
en gang te betegelen en dan ook nog 
alles pico bello gepoetst te hebben. De 
laatste dagen waren kort maar het is 
ons gelukt. Gasten konden ontvangen 
worden en het winterseizoen kon 
beginnen. Vele mooie maanden 
hebben we beleefd. Verse sneeuw 
had af en toe wel iets meer mogen zijn 

maar mopperen deden we niet. Alle 
gasten waren tevreden en dat is het 
belangrijkste. De stube blijft altijd even 
gezellig. Poolen en darten en op zijn tijd 
een onvergetelijke Karaoke-avond. Die 
microfoon bleef gelukkig bij de gasten 
want als ik ga zingen hebben we niet 
veel gasten meer. Kijk nu al weer uit 
naar het optreden van de Laarbeker 
Rob van Herk, onze beroemde Jodelaar. 
Wordt weer supergezellig.

Nu de zomermaanden. Een periode in 
Oostenrijk die door velen onderschat 
wordt. Oostenrijk? In de zomer? 
Geloof mij maar, het is hier prachtig. 
Wandelen, mountainbiken, rodelen...
noem maar op. De bergen weer groen, 
de beken helder en de meren weer 
blauw. De mooie routes loop ik (ook 
regelmatig met Joy (8) en/of Brett (7)) 
zelf om de gasten de juiste informatie 
te kunnen geven. Eén van de mooiste 
wandelingen: de Coburgerhütte. Een 
wandeling die voor velen goed te doen 
is en waar je een adembenemend 
uitzicht krijgt over de Seebensee en 
Zugspitze.

Dan nog even over het Europees 
Kampioenschap. Nederland is er 
niet bij. Echt balen maar vooral voor 
winkeliers en horeca. Zou mooi zijn 
geweest, eerst een BBQ met gasten 
en daarna op groot scherm de finale 
Duitsland - Nederland.  De overwinning 
van Duitsland vieren... of nie Ard van 
de Burgt...? “Ohne Holland Fahren 
wir zu EM... .” Denk dat onze gasten 
liever gaan karaoken tijdens het EK dan 
naar het scherm te kijken. We gaan het 
zien. Misschien wel met wat mensen uit 
Laarbeek, iedereen is welkom.

Ciao und bis zum nächsten Mal!
Liebe Grüsse, Helmut van Schijndel
Haus Brabant in Tirol 

Luchtpost
oostenrijk

Van Winter naar zomer 

 

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.n l
info@dejong-rijschool.nl

Beek en Donk   
0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

De eerste 5 uur voor 
€175,00!
Wij komen in 
de hele regio!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 
op zoek naar iets? Meld uw zoekertje (max. 
20 woorden) aan via info@mooilaarbeek.nl. 
Een commercieel zoekertje plaatst u al vanaf 

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

Voor al uw rioolontstoppingen
www.risero.nl  06-10025295

Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, 
horren. Verkoop, montage, reparatie, re-
novatie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359, info@kluijtmanszonweringen.nl

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

Nieuwe naaimachines (Pfaff, Singer, 
Husqvarna, Brother, Lewenstein) en repa-
ratie van alle merken. A. van de Westerlo, 
St. Annastraat 21 in Gemert, tel. 
0492-361116

AANGEBODEN
Deze schatjes van jonge katjes zoeken 
een nieuw baasje. Gratis af te halen. Tel. 
0492-329155

Zwart/wit katertje, 9 weken oud zoekt 
per direct lief baasje. Gewend aan kids en 
hond. Tel. 06-22507529

GEVONDEN
Sleutels gevonden achter op het veld bij 
Orchideestraat. Een afgebroken sleutel en 
een (huis)sleutel. Af te halen bij kantoor 
MooiLaarbeek

Bril in geel brillenhoesje (met zonne-
tjes) gevonden op hoek Schoolstraat-
Raagtenstraat (Beek en Donk) af te halen bij 
kantoor MooiLaarbeek

2 identieke sleuteltjes (abus) gevonden bij de 
Laarbrug richting Aarle-Rixtel. Af te halen bij 
kantoor MooiLaarbeek

Automatten en handleidingen van een 
Opel Corsa. Gevonden op bankje bij 
de Muziektuin. Af te halen bij kantoor 
MooiLaarbeek

HTC telefoon in de Koppelstraat. 06-21450835

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

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, 
klokken, beelden, kleingoed, zolder-
opruimingen, etc. Tel. 06-13208306

Te koop gevraagd:  koersfi etsen - race-
fi etsen, retro wielerkleding, folders/boe-
ken, racefi ets onderdelen, staat of merk 
niet allerbelangrijkst, 06-19421860, 
f.elzen@hotmail.nl

Gezocht: Friese of Zaanse klok met 2 of 
3 gewichten. Liefst los uurwerk. Mail: 
ahavandenheuvel@onsbrabantnet.nl Tel 
0499-422360

Gezocht: goed tehuis voor een mooi klein 
konijntje grijs/wit het is een mannetje. 
Voor info, tel. 0492-461617

OVERIG
Inzamelpunt voor OLIE en VET. Octopus 

speeltuin, Lage Heesweg. Iedere derde zaterd-
ag van de maand. 18 juni/16 juli/ 17 sept. van 
10.30 tot 12.00 uur.

Gezocht: Standhouders voor de tweedehands-
beurs op de Mamaverwendag op zondag 16-
10-2016. Denk aan (kinder)kleding, speelgoed, 
en leuke spullen voor de moeders. Meer info: 
www.mamaverwendaglaarbeek.nl

Nette alleenstaande man zoekt op korte ter-
mijn woonruimte. Nader informatie, tel. 
06-18430758

TE HUUR
Rolsteiger te huur (H 3,50 x L 3,00 x B 
0,8 m.) €10 per dag of €40 per week. 
Makkelijk op en af te bouwen d.m.v. 
kleuren. Tel. 0492-461248

Te huur: Garagebox Bisonstraat te Gemert. 
Tel. 06-14812916

TE KOOP  
Te koop: jonge bruine legkippen volledig in-
geent. Tel. 0499-471755 of 06-13894215

Nieuwe Dessotapijttegels in allerlei kleuren/
soorten. Grote voorraad, scherpe meeneem-
prijs. Vanaf €0,50 per tegel. Duinweg 17, Schijndel 
06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

Te koop: autostoel merk nania, geschikt van 
9 tot 36 kilo. € 30,00. Tel. 06-30810445

Te koop mooi looprek donkerbruin hout, 
inklapbaar met boxkleed en telraam. 
€15,00. Tel. 06-31936922

Te koop, meisjesfi ets merk Sparta ‘seno-
rita’. I.z.g.st. Dynamo in het voorwiel, 3 
versnellingen, 2 handremmen en terug-
traprem. Wit. tel. 06-42898369

Renault Clio 1.2 bouwjaar 1997. Metallic 
donkerblauw. Handgeschakeld, benzine, 
hatchback. APK tot 30-11-16. KM 149.669. 
Incl. winterbanden. Tel. 06-10831975

Te koop: grote, harde reiskoffer met cijfer-
slot. Slechts 1x gebruikt. Was €130,00, nu 
€60,00. Tel. 0492-463747

Te koop: splinternieuwe Bambino kinder-
stoel, €30,00. Tel. 06-10420801

Te koop Toyota Yaris bosal uitlaatdemper, 
nooit gebruikt. Nieuwprijs €119,-. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 0492-463386

Diverse aanbiedingen! Staande gerani-
um € 0,99, lavendel  15cm pot € 1,49. 
Zomerbloeiers, kuipplanten, groente- en 
kruidenplanten, vaste planten, coniferen 
en heesters. Potgrond en meststoffen. Van 
Heesch groencentrum, Kerkdijk-zuid 7b, 
Sint-Oedenrode, 0413-472040

Diverse maten hedera's, taxus van plant-
goed tot 2,5 mtr. Bomen, ook fruit-
bomen (in pot). Van Heesch groencen-
trum, Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode, 
0413-472040

VACATURES
Zomerkracht gezocht voor 2 tot 4 dagen p.w. 
(in overleg). Totaal Service Laarbeek zoekt 
een praktisch ingestelde (M/V)  +-16 jaar die 
technisch is ingesteld, en zaken betreffend 
onderhoud aan pand en groenvoorziening 
kan verrichten. Stuur een email met C.V. naar: 
info@totaalservicelaarbeek.nl

VERLOREN
Sleutelbos met daaraan een blauw lint. 
Waarschijnlijk verloren op parkeer-
plaats bij de ijssalon, Beek en Donk. Tel. 
0492-383669

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Uw vakkundige meubelstoff eerder
          Paul  van der Velden

Openingstijden
Ma. 13.00 - 17.00 uur

Di. - Vr. 09.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

www.paulvandervelden.nl

Berg 28
Nuenen
(040) 283 5252

sinds 1980

Gefeliciteerd Ria!

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

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!
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Onvergetelijke week!
Langer dan een half jaar geknald. 
Activiteiten georganiseerd, ge-
dieet, geen alcohol en trainen. 
Allemaal om de berg te kunnen 
beklimmen in Frankrijk, de Alpe 
d’Huez. TopTeam Huibers heeft 
inmiddels meer dan €17.000 euro 
op kunnen halen en wil iedereen 
bedanken die iets heeft gespon-
sord. Zonder jullie hebben we dit 
bedrag niet kunnen realiseren. En 
allemaal voor onderzoek om kan-
ker te kunnen bestrijden.

De week is sneller voorbij als de 
weg ernaar toe. Maar wat een 
beleving zeg. Een team van 11 
personen waarvan Alpe d’Huzes-
sers, alpe d’Huzussers en suppor-
ters. Ieder gaat de rollercoaster 
van emoties in, lachen, huilen. 
Gevoel van trots, boos, vreug-
de, verdriet en blijdschap. Riny 
en Tiny hebben op woensdag de 
berg bewandeld en waren als een 
van de snelsten binnen. Ton heeft 
de berg 6x gefietst, Peter en Mar-
cel 4x en Ricardo 3x. Bijzonder 
geweldig. Er kan gezegd worden 
dat we samen 19x de berg heb-
ben beklommen. Al is het 1 maal 
of 6 maal het is allemaal net zo 

goed, want we weten waar we 
het voor doen.

Niet alleen de prestaties en de 
emoties zijn bijzonder deze week. 
Maar je komt ook dichter tot el-
kaar. Zowel het team als iedereen 
die je vanuit thuis steunt als ie-
dereen die deze week op de berg 
aanwezig is. Ook al is de ander 
vreemd zo voelt het niet. Je juicht 
niet alleen voor je eigen team, 
maar ieder die voorbij komt, daar 

wordt net zo hard voor geklapt. 
Al staat er een vreemde naast je 
om te supporten deze is binnen 
no time je vriend! Wil je alles nog 
eens terug kunnen lezen of zien 
kijk dan op:  https://www.face-
book.com/TopTeamHuibers/.

Iedereen bedankt!
TopTeam Huibers 

LEZERSPODIUM

TopTeam Huibers bedankt iedereen die hen een warm hart heeft toegedragen 

Bijna Nacht van de Vluchteling 
Beek en Donk - Nog 8 nachten dan 
begint Peter Ronkes Agerbeek aan 
zijn wandeling van Rotterdam naar 
Den Haag.  Hij zal wel zenuwach-
tig beginnen te worden. Is dat een 
probleem?

Te weinig getraind? 
Peter: “Absoluut! Het probleem is 
namelijk dat ik niet zenuwachtig 
word. Een nog groter probleem is, 
dat ik dit jaar nog minder getraind 
heb dan vorig jaar. En nu is er niet 
zoveel tijd meer.” Hoe is dat zo 
gekomen? Geen overzicht gehou-
den van wat er nog gedaan moest 
worden? “Overzicht heb ik beslist. 
Maar als je dat telkens opschuift 
zonder iets weg te werken, heb 
je daar niet veel aan. Vorige week 
keek ik en zette ik een to-do-list op. 
Het was een prima lijstje maar alles 
moet nog gebeuren. Alles!” lacht 
Peter.

Niets gedaan?
“Jawel. Het Kouwenbergs Kerkje is 
geregeld. Beheerder Henk van Beek 
werkt enorm mee. Het Benefiet in 
Aarle-Rixtel is tiptop in orde. Op 10 
juni speelt Simits hun verrassende 
Klezmer repertoire. En Eyad Shawi 
speelt dan zijn prachtige Syrische 
volksmuziek. Zijn ontroerende tek-
sten projecteren we op de muur. 
Het wordt mooi!”

Rijk worden van muziek? 
Peter kijkt geïrriteerd. “Rijk worden 
is helemaal niet aan de orde. Het 
lot van de meest berooide mensen 
wat verlichten – dàt beoog ik. Het 
Benefiet in het Kouwenbergs Kerkje 
is dan wel gratis toegankelijk maar ik 
zorg er wel voor nadrukkelijk met de 
pet rond te gaan. Er wordt informa-
tie verstrekt. We praten met elkaar. 
Mensen begrip bijbrengen voor wat 
er gebeurt op de wereld met 60 mil-
joen vluchtelingen. Dàt wil ik. Want 
het gaat om 60 miljoen medemen-
sen!” Het anders zo goedlachse ge-
zicht staat even op onweer…

Aanmelden is fijn
Terwijl aanvankelijk alleen koffie en 
thee beschikbaar zou zijn, wordt nu 
ook voor fris, bier en wijn gezorgd. 
“Mooi gebaar van het Kerkje: de winst 
daarvan doneren ze aan de Nacht van 
de Vluchteling. Die zorgt dat vluchte-
lingen in hun regio daarmee worden 
geholpen. Aanmelding is niet verplicht 
maar om overbodige inkoopkosten te 
beperken, is het fijn dat wèl te doen 
via info@petertbd.nl.”

Nu al sponsoren? 
Dat kan via www.nachtvande-
vluchteling.nl/peterronkesager-
beek. En wie meer wil weten, kan 
te allen tijde bellen: 06-53362942. 
Tot vrijdag 10 juni!Zeepkist vermist!

Tussen vrijdag 3 juni en zondag 5 
juni is deze banaan uit een garage 
ontvreemd.
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats? Neem dan telefonisch 
contact op met Berry Huygens 
via 06-51949303 of mail naar 
berryhuygens@hotmail .com. 
Degene met de gouden tip, ont-
vangt een passende beloning.

Wedvlucht PDV De Luchtbode 
vanuit Laon
Beek en Donk - PDV de Luchtbode 
hield afgelopen weekend een wed-
vlucht vanuit Laon (Frankrijk). De to-
tale afstand bedroeg 257 kilometer. In 
concours waren 180 duiven.

Uitslag:
1 Sjef Schellekens, 2 en 3 Pieter 
Beekmans, 4 Harrie Barten, 5 en 6 
Frans Manders en zoon, 7 Ad Barten, 
8 Frans Manders en zoon, 9 Joop 
Vereijken, 10 Ad van Rhee
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Wat wordt de titel voor het duurzaamheidsprogramma?

Vorige maand hebben we u hier, op facebook en op internet gevraagd om mee te 
denken over een pakkende titel voor het duurzaamheidsprogramma. We hebben 
een aantal leuke titels van u ontvangen, dank u wel daarvoor! 

Het probleem is nu dat we zelf niet kunnen kiezen uit wat we ontvangen hebben, 
dus we vragen wederom wat u er van vindt. We hebben een selectie gemaakt 
van de vier beste inzendingen en de werktitel die we al gebruikten. U kunt daar 
via internet op stemmen. Wij hopen dat u weer met ons meedenkt. 

De kanshebbers zijn:
• Energie(k) Laarbeek
• Led op Laarbeek
• Investeren in Laarbeek is investeren in elkaar
• Laarbeek laadt op

Wij zijn erg benieuwd waar uw voorkeur naar uit gaat. Maak uw keuze via 
www.laarbeek.nl/duurzaam. Als u uw stem laat horen, maakt u kans op een 
leuk presentje.

Duurzaam Wonen Laarbeek is het initiatief van een aantal gepensioneerde 
vrijwilligers die graag hun technische kennis en passie voor duurzaamheid 
inzetten om anderen te helpen. Voor vragen over duurzaamheid, energiebesparing 
en levensloopbestendig wonen kunt u bij hen terecht. Aan het woord: Wim 
Hijnen. 

Waarom bent u gestart met Duurzaam Wonen Laarbeek?
‘Zelf ben ik al heel lang met duurzaamheid bezig. Dankzij de economische 
vooruitgang hebben we het tegenwoordig heel goed, maar we zitten nu op een 
kantelpunt als het gaat om energieverbruik en hoe we met elkaar omgaan. Ik 
wil niet dat onze kinderen ons later verwijten dat we het verkeerd gedaan 
hebben en daarom moeten we energiezuinig met de aarde omgaan, 
verspilling stoppen en goed voor elkaar zorgen. Mijn eigen huis heb ik 
35 jaar geleden al zo energiezuinig mogelijk gebouwd en het is, mede 
dankzij zonnepanelen en veel slimme investeringen nu energieneutraal. 
Ik zoek graag uit wat de mogelijkheden zijn en probeer die toe te 
passen. Toen ik met pensioen ging, vond ik het tijd om mijn kennis te 
gebruiken om anderen te helpen. Veel van die kennis is ook toepasbaar 
op het realiseren van slimme en eenvoudige aanpassingen in huis, 
waardoor ouderen langer veilig thuis kunnen wonen. Daarom zijn we 
vijf jaar geleden gestart met Duurzaam Wonen Laarbeek. Dit is een 
vrijwilligers initiatief en heeft geen commercieel belang. Zo kunnen we 
onafhankelijk advies geven.’

Wie kan er bij Duurzaam Wonen Laarbeek terecht?
‘Iedereen die in Laarbeek woont en duurzaam bezig wil zijn, kan bij 
ons terecht. Zowel als het gaat om vragen over energiebesparing als over 
levensloopbestendig wonen. Wij kunnen mensen met raad en daad bijstaan op 
het moment dat ze concreet geholpen willen worden met een vraagstuk. Veel 
informatie is op internet te vinden, maar vaak is het lastig om zelf een goede 
afweging te maken. Mensen betalen bij ons slechts € 2,50 voorrijdkosten. Verder 
is onze hulp gratis.’

Hoe werkt Duurzaam Wonen Laarbeek?
Met onze technische achtergrond hebben we veel kennis, maar daarnaast 
beschikken we ook over meetapparatuur waarmee we bepaalde zaken inzichtelijk 
kunnen maken. Met onze warmtebeeldcamera maken we bijvoorbeeld zichtbaar 
waar in huis energie verloren gaat. En onze energiemeter geeft weer hoeveel 
stroom een koffiezetapparaat, computer of diepvries verbruikt. Ook hebben we 
veel voorbeelden beschikbaar van manieren om de veiligheid in huis te verhogen. 
Wist je dat met een eenvoudig en goedkoop lampje met sensor onder het bed 
veel ongelukken voorkomen kunnen worden? Dankzij het omgevingslicht dat 
aanspringt zodra je uit bed stapt is het veel gemakkelijker om je te oriënteren. 
Zo zijn er nog veel meer eenvoudige oplossingen. Nu de mensen steeds ouder 
worden én langer thuis blijven wonen is veiligheid in huis een belangrijk thema. 
Wij kunnen samen met de bewoners inventariseren welke (kleine) aanpassingen 
er mogelijk zijn om hun huis een stuk veiliger te maken.” 

Voor meer informatie over energiebesparing en veilig wonen kunt u terecht 
op www.duurzaamwonenlaarbeek.nl. Heeft u een concrete vraag of wilt 
u advies voor uw eigen woning? Neemt u dan contact op met Wim Hijnen: 
wimhijnen@gmail.com of telefonisch 0492 462 190.

          Vanaf deze week zullen we regelmatig mooie 
       Laarbeekse initiatieven belichten die zich al voor 
     duurzaamheid inzetten. We hebben het over enthou-
   siaste mensen die het goed voor hebben met de toe            
  komst van Laarbeek.   
 Heeft u ook een goede voorbeeld van duurzaamheid,   
  waarvan u vindt dat het wat extra aandacht mag krijgen?  
   Geef het ons door via duurzaam@laarbeek.nl.
    Deze week vertelt Wim Hijnen, één van de initiatiefne
     mers van Duurzaam Wonen Laarbeek, over wat Duur
       zaam wonen Laarbeek doet en waarom ze zich daar 
         als vrijwilliger voor inzetten.

Duurzaam Wonen Laarbeek:
Ondersteuning bij vragen over duurzaamheid en 
veilig wonen 

Goed voorbeeld!!

Wim Hijnen

MARKT
10 JULI 2016

+ LIVE MUZIEK ACTIVITEITEN SPEELVELD
EN ZO VEEL MEER!

KASTEEL CROY
AARLE-RIXTEL

gratis
entree!

DUURZAAMHEIDS
PROEVEN
KIJKEN
KOPEN
DOEN!

Proeven aan 
   duurzaamheid!Proeven aan 
   duurzaamheid!
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Lieshout - De kaartverkoop loopt, het 
programma is rond en een klein legertje 
top artiesten bundelt de krachten om er 
samen met St Caecilia een topavond van 
te maken. Alles wijst er op dat de Sounds 
of Caecilia een groot feest gaat worden, 
8 juli in de feesttent aan de Floreffestraat 
in Lieshout.

Het Sounds of Caecilia promsconcert is zo 
veel meer dan het gebruikelijke harmo-
nieconcert. ‘De Sounds’ is een echt pop-
concert met af en toe een toegankelijk 
klassiek randje. Voor ieder wat wils. Het 
harmonieorkest wordt versterkt met zan-
gers en zangeressen en een dik combo uit 
de buurt. Stilstaan kan niet en meezingen 
gaat bijna vanzelf!

Wie worden er 8 juli op het podium ver-
wacht? Jong talent en winnaar van The 
Voice Nuenen, Evi Schuts uit Gerwen. 
Ook jong en zeer talentvol is Charlotte 
Cardinaal uit Geldrop en Franka van 
Dommelen is onze ster op het klassieke 
vlak. 

Uit Heeswijk-Dinther komen showman 
George Blanken en alleskunner René 
Habraken. Niet te vergeten, bekend van 
The Voice en meerdere bands uit de 
buurt, Jean Louis Finta uit Aarle-Rixtel. Tot 

slot wordt er een verwachten speciale gast 
op het podium verwacht. De vaste bezoe-
kers kunnen raden wie dat is, want als hij 
niet is geweest, is het feest niet compleet. 

Combo
Het echte popgevoel wordt gemaakt door 
het combo, de band binnen het harmo-
nieorkest. Dat combo bestaande uit lokale 
helden Jackie Peeters, Enzio van Erp en 
Frans van den Nieuwenhof. De toetsenist 
is ook geen onbekende, oud dirigent Eric 

Swiggers vond het een eer om achter de 
piano te kruipen.

Kaartjes
Kaartjes kosten €16,00 en zijn te krijgen 
bij DIO Drogisterij Mark in Lieshout, De 
Pelgrim Mariahout, Bloemsierkunst Fons 
in Beek en Donk en Snoeperij Jantje in 
Aarle-Rixtel. De kaartverkoop loopt goed 
en het aantal kaartjes is beperkt, wacht 
daarom niet te lang, want op is op!

COLUMN

Harmonie 

St. Caecilia viert 

8, 9 en 10 juli 

groot feest

Lid van de Dorpsraad Lieshout,

Cees Dekker, viert mee…
 
Komende vanuit Noord-Hol-
land kwam ik ongeveer 35 jaar 
geleden met mijn gezin naar 
Lieshout. Mijn eerste kennis-
making met de Harmonie was 
tijdens de opening van het 
nieuwe politiebureau op de 
hoek van de Molenstraat en de 
Martien Coppensstraat. Deze 
kennismaking was er een van 
de vele die volgden. Duidelijk 
is in de loop der jaren gewor-
den, dat de Harmonie zorgt 
voor verbinding en welzijn in 
de Lieshoutse en Mariahout-
se gemeenschap. Ik herinner 
mij nog dat de Harmonie het 
grote Dorpsfeest op de Heuvel 
opende waar een os aan het 
spit werd gebraden en er bier 
stroomde uit de waterpomp op 
de Heuvel. Ook bij het kam-
pioenschap van Eli in 1986 en 
1990 werd het kampioensteam 
vanaf het sportpark opgehaald 
door de Harmonie en naar het 
gemeentehuis begeleid.
Gedurende de jaren heb ik bij 
diverse gelegenheden kunnen 
genieten van de fijne muziek 
van de Harmonie. Speciaal was 
de onthulling van het beeld bij 
de Molen de Leest door HKH 

Prins Claus waar de Harmonie 
zich onder een fijn zonnetje 
van haar beste kant liet zien. 
Overal waar iets te vieren is, 
is de Harmonie aanwezig. De 
Dorpsraad Lieshout is dan ook 
zeer trots op de Harmonie die 
wij dan ook van harte steunen 
bij het goede werk en heel 
veel muzikaal plezier bij het 
jubileum wensen. Wij hopen 
dat heel Lieshout en Mariahout 
het feest op 8, 9,en 10 juli mee 
zullen vieren.
 
Cees Dekker,
Namens Dorpsraad Lieshout

Iedere zondag open
van 12:00 tot 17:00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
TuincaféDeze aanbiedingen zijn 

geldig van 8 t/m 14 juni 2016

Het mooiste groenWij gaan uitbreiden
Alles moet weg!

OP = OP

TuinverlichtingTuinverlichtingTuinverlichtingTuinverlichtingTuinverlichtingTuinverlichtingTuinverlichtingTuinverlichtingTuinverlichtingTuinverlichtingTuinverlichting

tot 50% 
korting

Tuinhout & 
tuinafscheiding

tot 50% 
korting

Petunia “Surfinia”
Diverse kleuren
ø 20-cm in 12-cm pot
€ 1,99 p/stuk
ø 20-cm in 12-cm pot
€ 1,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

KuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplanten

tot 50% 
korting

Tuinbeelden &
WaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamenten

tot 50% 
korting

Tafelarrangement
Gezellig voor op tafel!
Van € 14,99
Gezellig voor op tafel!
Van € 14,99

nu

€9.99

Platycodon
“Ballonbloem” Diverse 
kleuren, 20-cm hoog
in 12-cm pot
€ 1,99 p/stuk

kleuren, 20-cm hoog
in 12-cm pot
€ 1,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Vijverartikelen
& vissen

tot 35% 
korting

& vissen& vissen& vissen& vissen& vissen& vissen& vissen& vissen

tot 35%tot 35%tot 35%

Barbecues &
accessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoires

tot 25% 
korting

St Caecilia werkt aan feestconcert

Jean Louis Finta

Concert at Croy Castle
Aarle-Rixtel - Prachtige muziek op 
een van de mooiste plekjes van de 
wijde omgeving op een mooie zwoe-
le zomeravond en na afloop gezellig 
napraten met vrienden en bekenden 
onder het genot van een lekker koel 
glaasje wijn, bier of fris. 

Dat is wat Fanfare De Vooruitgang uit 
Stiphout en Harmonie De Goede Hoop 
uit Aarle-Rixtel voor ogen hebben. 
Daarom houden beide verenigingen 
op zaterdagavond 18 juni samen een 

concert bij kasteel Croy met als titel 
‘Concert at Croy Castle’. 

In de entourage van dit prachtige land-
goed met als decor het in de avond 
verlichte kasteel zetten beide orkes-
ten hun beste muzikale beentje voor. 
Muziek gebracht in een sfeer zoals bij 
de Prinsengrachtconcerten of André 
Rieu. U wordt vanaf 19.00 uur in stijl 
welkom geheten op het landgoed 
onder de klanken van folklore-orkest 
Binderin. Het concert zelf begint om 

20.00 uur.  Na afloop van het concert 
kunt u nog even gezellig nagenieten 
van de muziek, de bijzondere sfeer van 
deze plek en elkaars gezelschap.

Kaarten voor dit unieke concert zijn 
à €8,50 verkrijgbaar bij (Aarle-Rixtel) 
Snoeperij Jantje, Kapsalon Tess en op 
dinsdagen bij ‘Bij van Dijk’ na de re-
petitie van het groot orkest. De op-
brengst uit de kaartverkoop is bedoeld 
om de kosten van de organisatie van 
dit concert te kunnen dekken.
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Redacteur: Dieuwke Kommerij

Het was op 14 mei 2016 precies vijf-
tig jaar geleden dat in Beek en Donk de 
'Rowan-afdeling 129' van de Katholieke 
Verkenners werd opgericht. Drie - van de 
zeven - jongemannen die destijds plechtig 
geïnstalleerd werde, zijn nu de zestigers: 
Joep, Johan en Hein. Zij kijken met veel 
plezier terug op deze periode die hen als 
mens vormde. 

Rowan-groep 129
Ze ontgroeiden de verkenners bij de 
scoutinggroep zo rond hun 15e jaar: Joep 
Beckers, Johan Maas, Hein van Vijfeijken, 
Maarten Wouters, Ton van Dijk, Peter van 
Schijndel en Ger Vogels. Of zoals Joep ver-
woordt: “Je had de welpen, de verkenners 
en daarna was er niks meer.” Om dit gat te 
vullen werd de Rowan-afdeling 129 opge-
richt voor de jeugd vanaf 15 jaar. De eerste 
Rowan-afdeling in Nederland werd opge-
richt in 1958. Beek en Donk volgde als 129e 
in 1966. Tien jaar eerder was Jan Jacobs al 
de grondlegger geweest van de scouting in 
Beek en Donk.

Mis en feest
Terug naar deze bijzondere dag in 1966. 

Belangrijke mensen uit de verkennersbe-
weging, van de gemeente en van de kerk 
kwamen naar de blokhut aan de Smalleweg 
34, waar nu Howeko zit. Vijfenzestig 
welpen en verkenners vormden een ere-
haag voor hun oudere clubgenoten die hun 
verkennersuniformen verruilden voor die 
van de 'Rowans'. Er volgden een heilige mis 
en toespraken en de vlag werd gehesen. De 
jongens deden hun Rowan-belofte: 
“Ik beloof als goed Rowan mijn 
plaats te zoeken ten opzichte van 
God, kerk en land en bereidwil-
lig anderen van dienst te zijn.” 
Speciale aandacht was er voor de 
woonwagen die was omgebouwd 
tot een eigen honk. Joep glimt 
als hij daaraan terugdenkt: “Ik 
had bij burgemeester De Leeuw 
thuis aangebeld om dit voor el-
kaar te krijgen. We kregen 'm voor 
25 gulden die we bij de installatie 
terugkregen van de gemeente.” 
's Avonds volgde er een groot 

feest met orkest LMB. “Jeetje, wat was het 
druk!”, verzuchtten de mannen nu nog, als 
ze hieraan denken.

Avontuur bij de scouting
Hein vertelt dat hij als 10-jarige bij de 
scouting kwam: “Het was Sparta of Jong 
Nederland. Omdat vriendjes bij de scou-
ting zaten, belandde ik daar ook. Het was 
grandioos. We waren van de straat, met 
een club van ongeveer 30 jongens. Meiden 
kwamen pas later”, zegt hij lachend. “Later 
ben ik geen leiding meer geworden. Ik koos, 
net als mijn vader, voor de vrijwillige brand-
weer.” Herinneringen aan allerlei activitei-
ten passeren de revue. Joep vertelt: “Ik kan 
me goed herinneren dat we met de verken-
ners op kamp gingen naar Valkenburg. De 
zware tent lag gewoon op de pakjesdrager. 
Die brak natuurlijk, maar dat regelden we! 
We hebben die tent nauwelijks vanbinnen 
gezien”, grinnikt hij. Johan vertelt: ”Alle 
activiteiten bij de Rowans waren top. We 
gingen naar de bossen, deden kompas-
tochten, hikes en gingen pionieren.” Hein 
doet er een schepje bovenop als hij con-
cludeert: “De vorming van een mens vond 
hoofdzakelijk bij de scouting plaats. We 
leerden er van alles, zelfs koken en het was 
natuurlijk een vriendengroep.”

Aalmoezenier
Een speciale rol had aalmoezenier Sjef Arets 
in dit verhaal. Hij hoorde gewoon bij de 
club. Leuk detail is het verhaal van Joep die 
vertelt: “Hij heeft ons getrouwd, maar is 
daarna uitgetreden.” En natuurlijk dat deze 
mannen allemaal hun vrouw ontmoetten 
bij de scouting!

De vorming van een mens vond 

hoofdzakelijk bij de scouting plaats

dEzE wEEk:dEzE wEEk:dEzE wEEk: iNsTalLaTie rOwAn-AfDelInG iNsTalLaTie rOwAn-AfDelInG iNsTalLaTie rOwAn-AfDelInG iNsTalLaTie rOwAn-AfDelInG iNsTalLaTie rOwAn-AfDelInG iNsTalLaTie rOwAn-AfDelInG iNsTalLaTie rOwAn-AfDelInG iNsTalLaTie rOwAn-AfDelInG iNsTalLaTie rOwAn-AfDelInG

  

AANBIEDING

NATUURLIJKALDI

SUPER PRIJS!

!

1.99
  4 STUKS

2.79
  500 G

2.49
  500 G

1.29
  1 KG

1.49
  PER STUK

0.75
  70 G

1.39
  150 G

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VR 10 T/M ZO 12 JUNI

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VRIJDAG 10 JUNI

    

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

  

PERZIKEN 

GEKRUIDE SPEKLAPPEN 
À LA MINUTE*

MAGERE 
VARKENS LAPJES*

CANTALOUPE OF 
GELE MELOEN

JACK KLIJN
CHOCO MIX

HAM-KAAS
CROISSANTS

CROKY 
MEGA MINDY STARS

Vlnr. Johan Maas, Ger Vogels, Hein van Vijfeijken, Maarten 
Wouters, Ton van Dijk, Peter van Schijndel en Jan Jacobs (chef)

Vlnr. Joep Beckers, Johan Maas en Hein van Vijfeijken

Kienen in Zonnetij
Aarle-Rixtel - Elke 2e donderdagmiddag van de 
maand (deze maand 9 juni) kan er van 14.00 tot 
16.00 uur gekiend worden in zaal 87 van Zonnetij.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 13.30 uur. Iedereen 
is van harte welkom om mee te kienen. Ding mee 
naar leuke prijsjes.

Zet je vader in het zonnetje voor Vaderdag!

Heb jij de liefste, leukste, sportiefste of gekste va-
der van de hele wereld en mag iedereen dat we-
ten? Verras hem dan met een bijzondere plek in De 
MooiLaarbeekKrant.

Stuur vóór dinsdag 14 juni een foto met een 
korte motivatie (max. 150 woorden) naar 
redactie@mooilaarbeek.nl. Wie weet, komt jouw 
vader in de krant. Bovendien maak je door mee te 
doen kans op leuke prijzen!
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AUTO CORSTEN
OPEL ERKEND
REPARATEUR

GOED
EN BETAALBAAR

ONDERHOUD

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76
autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl

VOOR ALLE MERKEN

Bedevaartsreis naar Lourdes
Laarbeek - Wilt u graag naar Lourdes, bent u 
C.Z. verzekerd en heeft u een medische achter-
grond? Vraag dan naar de hoge korting die ze 
u kunnen bieden. Natuurlijk kan iedereen mee 
naar Lourdes.

Ieder jaar gaan er duizenden mensen uit Neder-
land naar Lourdes, ze gaan per trein, bus of vlieg-
tuig. Mensen gaan alleen of met een groep. En 
toch zijn er nog altijd mensen die dolgraag naar 
Lourdes willen, maar weten niet hoe ze dit moe-
ten aanpakken. Veel vragen komen dan op hun 
af. De Lourdesgroep kan u informatie geven. Als 
u besluit om mee te gaan, dan kan deze groep u 
inschrijven voor deze reis. Alles wordt geregeld. 
In het hotel is een reisleidster en Bernadetjes (me-
dewerkster) die u helpen met het dragen van de 
koffers, het duwen van een rolstoel en alle voor-
komende hulp bieden.

Deze reis is medisch verzorgd. Dit wil zeggen 
dat er Nederlandse artsen en verpleegkundigen 
mee gaan. De reis is een stukje bedevaart, maar 
ook zeker een stuk vakantie. De bedevaartsreis is 
zowel voor jongeren als voor ouderen, wat voor 
een mooie combinatie zorgt.

De Lourdesgroep gaat van 1 tot en met 8 sep-
tember met de trein en van 2 tot en met 7 sep-
tember met het vliegtuig. Treinpelgrims en vlieg-
pelgrims logeren samen in hetzelfde hotel. 

Voor meer informatie over deze reis en het 
aanvragen van een brochure kunt u bellen 
naar Joke Hoekman, tel. 013-5216701 of 06-
42347729. Alle informatie is ook te vinden op 
www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl. 
Zij zijn aangesloten bij de Stichting Organisatie 
Limburgse Bedevaarten (Huis van de Pelgrims).

Aarle-Rixtel – Korale, ensemble voor vocale mu-
ziek en het Groenings koor geven op zondag 12 
juni om 15.00 uur een gezamenlijk concert in de 
parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie 
in Aarle-Rixtel. 

Beide koren staan onder leiding van Hans van 
Zeeland. Korale bestaat momenteel uit 26 zan-
gers, het Groenings koor telt 38 zangers. De vas-
te pianist van het Groenings koor is Frans Stegers. 
Korale zingt meestal a capella.

Beide koren hebben een breed repertoire. Voor 
deze lentemiddag is gekozen voor leuke, luchti-
ge muziek, zoals bijvoorbeeld Boleras Sevillanas, 
Matona Mia cara, Stämming, El ultimo café, en-
kele vrolijke Franse nummers enz. Een gevarieerd 
en gezellig programma. Ook worden er een paar 
nummers met de twee koren samen gezongen. 
Halverwege het concert is er een korte pauze.

U bent van harte uitgenodigd voor dit lentecon-
cert. De organisatie wenst u veel luisterplezier. De 
entree is gratis. 

Luchtig lenteconcert in parochiekerk 
Aarle-Rixtel

Het koor 'Korale'  

Kienavond bij KBO Lieshout

Opbrengst collecte Longfonds Mariahout

Lieshout - Seniorenvereniging KBO Lieshout 
houdt vrijdag 10 juni in het Dorpshuis te 
Lieshout een gezellige kienavond met mooie 
prijzen. 

Iedereen is van harte welkom. Win een van de 
prachtige prijzen en misschien wel het bedrag dat 
in de Jackpot zit. De zaal in het Dorpshuis is open 
om 19.00 uur en aanvang kienen is om 20.00 
uur. Na het kienen is er traditiegetrouw de loterij. 

Mariahout - In de laatste week van mei dit 
jaar gingen ruim 40.000 collectanten op pad 
voor het Longfonds (voorheen Astma Fonds). 
De opbrengst van de collecte in Mariahout 
bedroeg € 376,25. Hartelijk dank voor uw 
bijdrage! 

Hiermee kan het Longfonds blijven strijden te-
gen longziekten en onderzoek financieren om 
kapotte longen te repareren. Want gezonde 
longen zijn van levensbelang. In Nederland zijn 

ruim één miljoen mensen met een longziekte.  
Het Longfonds financiert  wetenschappelijk 
onderzoek: zo werken we aan een vaccin te-
gen astma en zetten we ons in voor reparatie 
van kapotte longen.

Collectant gemist? Sms dan ‘LONG’ naar 
4333. Hiermee doneert u alsnog € 1,50 aan het 
Longfonds. Of ga naar longfonds.nl/steun-ons

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

Verschillend identiek
(een greep uit onze  “opsta-hulp” fauteuils)
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In bed met...Marlon Kicken
Marlon Kicken vindt zichzelf echt niet 
de leukste thuis. Hij lacht niet het hardst 
om zijn eigen grappen en op verjaarda-
gen heeft hij niet het hoogste woord. 
Moppen kan hij niet onthouden en hij 
kijkt zijn eigen shows nooit terug. Toch 
staat hij als cabaretier in het middelpunt 
van de belangstelling en is daar hele-
maal op zijn plek.

Je wilde niet als klein jongetje al cabare-
tier worden. Toch?
"Nee, ik ben op mijn zestiende begonnen 
op de politieschool. Hier ben ik uiteinde-
lijk vanaf gestuurd omdat ik nog te jong 
was. Toen ben ik in de werktuigbouw-
kunde gaan werken, waar ik tegelijker-
tijd leerde. Mijn eerste cabaretierervaring 
was als tonprater voor de Wereldomroep. 
Tien minuten mocht ik live op de radio 
tonpraten. Iets wat ik nog nooit gedaan 
had, maar zenuwachtig was ik niet."

Hoe is dat balletje verder gaan rollen?
"Op de radio ging het lekker, dus be-
sloot ik mee te doen aan open podia. 
Uiteindelijk heb ik me ingeschreven voor 
de voorronde van de Culture Comedy 
Award. Ik wilde wel eens weten wat 
een serieuze jury van mijn act vond. 
Onverwacht nam ik zowel de juryprijs 
als de publieksprijs mee naar huis. Ineens 
was ik een bekend cabaretier en de beste 
van de Benelux."

Wat maakt jou bijzonder als cabaretier? 
Heb je echt een eigen stijl?
"Mijn humor blijft altijd dichtbij me-
zelf. Op het podium geef ik me toch op 
een bepaalde manier bloot. Ik verwerk 
ook persoonlijke, moeilijke ervaringen 
in mijn act en maak daar grappen over. 
Daarnaast houd ik altijd rekening met de 
plek van de show. Wat voor mensen ko-
men erop af en is er lokaal misschien iets 
aan de hand waar je grappen over kunt 
maken?"

Nu treed je op met je show Bako. 
Waar gaat dat over?
"Bako gaat over het kleine geluk. 
Mensen zijn voornamelijk bezig met 
het grote geluk. Eigenlijk schrijf ik 
gewoon van alles op en zoek daarna 
de rode draad en dat bleek nu het 
kleine geluk te zijn. Ik ben altijd wel 
bezig met maatschappelijke proble-
men, maar ben absoluut geen preker. 
Sommige cabaretiers willen je overtui-
gen. Ik wil je alleen aan het denken 
zetten. Dit is hoe ik erover denk en 
wat jij denkt moet je zelf weten."

Hoe verzin je eigenlijk al die grappen?
"De ellende van grappen is dat ze 
altijd onverwacht komen. Ze komen 
meestal als ik ont-
spannen 

ben. 
Ik verzin grappen
onder de douche, in bad, tijdens het 
autorijden of als ik zit te schijten. 
Ik houd ook het nieuws bij, want dat 
is een belangrijke inspiratiebron. Pas in 
de allerlaatste fase ga ik er echt goed 
voor zitten en zet ik alles op papier. 
Een grap komt pas echt tot zijn recht 
op het podium. Als hij dan aanslaat, is 
hij goed en anders weet je dat er iets 
aan moet veranderen. Dat betekent 
dat je eerste show heel anders kan zijn 
dan je laatste show."

Een show van Marlon Kicken bij-
wonen? Kijk voor alle data op 
www.marlonkicken.com 

ben. 
Ik verzin grappen

Redacteur:      Iris Savenije
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

In bed met… is een nieuwe rubriek 
waarin inspirerende personen uit 
Laarbeek op informele wijze letterlijk 
het hemd van het lijf gevraagd worden. 
Deze keer spreekt onze redacteur met 
Marlon Kicken.

Laarbeeks ondernemersfonds in beeld gebracht
Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Afgelopen week presenteer-
de Frits Rutten van Parkmanagement 
Laarbeek namens Centrummanagement 
Laarbeek, Parkmanagement Laarbeek en 
ZLTO (afdeling Laarbeek) de plannen om 
een ondernemersfonds in te richten aan 
de gemeenteraad. De raad beslist uitein-
delijk of het fonds er wel of niet komt.

Doel van een ondernemersfonds
In zijn presentatie ging Rutten uitge-
breid in op het waarom van het instel-
len van een ondernemersfonds. Rutten 
benadrukt: “Het fonds is geen doel op 
zich maar een instrument voor de ver-
sterking van het handelend vermogen 
van het lokale ondernemerschap. Het 
gaat om financiering van de collectieve 
belangen van ondernemers.” Rutten on-
derbouwt deze stelling met argumenten 
als ‘Iedereen doet mee en betaalt mee 
en er zijn geen zogenaamde free-ri-
ders meer’ en ‘het doel is te komen tot 
cross-overs tussen de organisaties en 
gebieden die bijdragen aan een optimaal 

voorzieningenniveau van ondernemend 
Laarbeek’.

Waarom een ondernemersfonds en hoe 
dan?
Er wordt ingestoken op een onderne-
mersfonds en niet op reclamebelasting 
en BIZ omdat dit oplossingen zijn voor 
afgebakende terreinen of winkelcen-
tra zoals nu op het Piet van Thielplein 
en Bemmer IV het geval is. ‘Een onder-
nemersfonds is vrijer van vorm en past 
beter in een participatiemaatschappij’ en 
‘Doordat ondernemers beter georgani-
seerd zijn en beschikken over een eigen 
financiële positie, ontstaan kansen om te 
werken aan de kwaliteit van de omge-
ving’, betoogt Rutten in zijn presentatie.

Hoe werkt een ondernemersfonds?
Hoe zo’n ondernemersfonds wordt 
gevormd, legt Rutten in zijn presenta-
tie helder uit: “Het ondernemersfonds 
wordt gevormd door een extra bijdrage 
van €30,- per €100.000,- WOZ-waarde. 
Deze bijdrage wordt geïnd via de OZB 
op niet-woningen.” Concreet betekent 

dit dat het nieuw op te richten onderne-
mersfonds in Laarbeek een bedrag van 
€114.000,- zal beheren.

Samenwerking tussen ondernemers-
fonds en gemeente
Het ondernemersfonds beoogt samen-
werking met de gemeente. ‘De ge-
meente zal publieke taken niet bij het 
ondernemersfonds onderbrengen’, 
‘Kwaliteitsvragen komen aan de orde die 
eerst niet in beeld waren’ en ‘Door finan-
ciële prikkels vanuit de ondernemersor-
ganisatie wordt het voor de gemeente 
interessant om te participeren’, zijn be-
langrijke argumenten die tijdens de pre-
sentatie worden aangevoerd om het be-
lang van een goede samenwerking met 
de gemeente Laarbeek te benadrukken.

Goed bezocht
De presentatie werd goed bezocht; de 
publieke tribune stroomde vol met on-
dernemers. Na afloop van de presen-
tatie werd er nog druk na geborreld 
door ondernemers en leden van de 
gemeenteraad. 

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt vrijwilligers
Laarbeek - Voor een 67-jari-
ge bewoonster van de Bleek is 
Laarbeekvoorelkaar.nl op zoek naar 
een computervrijwilliger die 1x in de 
week bij haar langs kan komen. 

Er wordt iemand gezocht die met haar 
bekijkt waar de vragen liggen betref-
fende de computer en eventueel op 
afstand mee kan kijken op de com-
puter waar knelpunten in het gebruik 
liggen. De vraag ligt vooral bij het ge-
bruik van internet, bijv. mail, het weer 
samen bekijken enz.

Voor een Lieshoutse man met beginnen-
de dementie zijn ze op zoek naar een 
vrijwilliger die iedere week op maandag- 
of woensdagochtend met hem wil gaan 
zwemmen in Nuenen. 

Voor de organisatie van de Dag van de 
Mantelzorg is ViERBINDEN mantelzor-
gondersteuning op zoek naar meerdere 
vrijwilligers of mantelzorgers die het leuk 
vinden om deze dag te organiseren. De 
Dag van de mantelzorg wordt jaarlijks op 
10 november gehouden en heeft als doel 
om een leuke, ontspannen dag te orga-
niseren voor mantelzorgers. Het landelijk 

thema voor 2016 is: Mantelzorg doe je 
samen! De voorbereiding voor de orga-
nisatie van de Dag van de Mantelzorg 
start in juni en zal 1 dagdeel in de twee 
weken in beslag nemen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaan-
de of andere vrijwilligersvacatures kunt u 
contact opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek via 0492-328 807 of mailen 
naar: vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 
De vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.laarbeekvoorelkaar.nl.

In Frankrijk deden afgelopen week diverse Laar-
bekenaren mee aan de Alpe D’HuZes. Zo ook 
TopTeam Huibers uit Beek en Donk. Zij dachten 
niet alleen aan de bijzondere week die zij tege-
moet gingen, maar ook aan het meenemen van 
De MooiLaarbeekKrant. Tussen alle perikelen 
door hadden ze even tijd om te poseren voor dit 
huis-aan-huisblad. Groetjes uit de Alpe D’Huez! 

Het ondernemersfonds beoogt samen-
werking met de gemeente. ‘De ge-
meente zal publieke taken niet bij het 
ondernemersfonds onderbrengen’, 
‘Kwaliteitsvragen komen aan de orde die 
eerst niet in beeld waren’ en ‘Door finan-
ciële prikkels vanuit de ondernemersor-
ganisatie wordt het voor de gemeente 
interessant om te participeren’, zijn be-
langrijke argumenten die tijdens de pre-
sentatie worden aangevoerd om het be-
lang van een goede samenwerking met 
de gemeente Laarbeek te benadrukken.

De presentatie werd goed bezocht; de 

In Frankrijk deden afgelopen week diverse Laar-
bekenaren mee aan de Alpe D’HuZes. Zo ook 
TopTeam Huibers uit Beek en Donk. Zij dachten 
niet alleen aan de bijzondere week die zij tege-
moet gingen, maar ook aan het meenemen van 
De MooiLaarbeekKrant. Tussen alle perikelen 
door hadden ze even tijd om te poseren voor dit 
huis-aan-huisblad. Groetjes uit de Alpe D’Huez! 

Mooi GespotMooi Gespot
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PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456   WWW.YOURSFASHION.NL

Lieshout - De gildebroeders van 
het Sint Servatius Gilde gingen 
zondag 5 juni op bezoek bij het 
Koningspaar Peter en Jo Keursten, 
om een vendelhulde te brengen 
ter ere van de verjaardag van de 
Koning. 

Na aankomst bij de Koning lieten 
de vendeliers zien dat ze, na vele 
keren Brabants kampioen te zijn 
geweest, deze prijs echt verdien-
den. Na de vendelhulde overhan-
digde voorzitter Frans Manders 
een Koningsbeeldje aan de jarige 
Koning. Peter, bood, zoals gebrui-
kelijk bij het Gilde, een zilveren 
schild aan. Op het schild stond een 
afbeelding van het paviljoen, waar 
Peter al jaren de scepter zwaait 
over het barpersoneel. Ook stond 
er een steek op, wat te maken had 
met CV de Raopers, waar hij ooit 
Prins was. Verder stonden er twee 

in elkaar gevouwen handen op, 
wat symbool stond voor de een-
dracht binnen het Gilde. Na het 

officiële gedeelte bleef het Gilde en 
hun partners nog een tijdje gezellig 
napraten. 

Sint Servatius Gilde Lieshout bezoekt hun Koning
De Koning krijgt een beeldje uitgereikt uit handen van Frans Manders

Teerdag Sint Margaretha Gilde

Aarle-Rixtel – De teerdag van het Sint 
Margaretha gilde werd gehouden op 
zaterdag 4 juni. 

Op deze dag werden Harrie Verschure 
en Harry van Dooren in het zonnetje 
gezet vanwege hun 25-jarig jubileum. 

Verder werd op deze dag Guido van 
Stiphout geïnstalleerd als gildebroeder 
na het afleggen van de eed van trouw.

Harrie Verschure en Harry van Dooren Guido van Stiphout

Laarbeek - de Spannende Boeken 
Weken vinden van 3 tot en met 
19 juni plaats. Twee weken volop 
aandacht voor misdaadliteratuur.   
motto is:  ‘Bloed in de polder’  en 
de Spannende Boeken Weken 
staan daarmee geheel in het teken 
van de Hollandse thriller.

Blind date met een spannende 
thriller
Ook Bibliotheek De Lage Beemden 
brengt twee weken lang de span-
nende boeken extra onder de aan-
dacht. In verschillende vestigingen 
van de bibliotheek staan presen-
taties die de bibliotheekbezoekers 

mogelijk op nieuwe boeken en 
schrijvers brengen. 

Tussen de presentaties liggen ook 
ingepakte boeken die ‘schreeu-
wen’ om uitgeleend te worden. 
Laat u verrassen en kies voor een 
spannend ingepakt boek. Durft u 
het aan? Een blind date met een 
spannende thriller?

'Bloed in de polder'

Spannende Boeken Weken bij 
Bibliotheek De Lage Beemden

De Lage Beemden
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Bedrijf: De Klussenier Rogier Bruines
Eigenaar: Rogier Bruines
Locatie: Klaproosstraat 24, Beek en Donk

Rogier Bruines, een veelzijdig vakman met 
enorm veel ervaring in verschillende takken van 
de bouwbranche. De liefde voor het klussen is 
hem met de paplepel ingegoten. Rogier werkte 
de laatste 12 jaar als bedrijfsleider van een 
groothandel in afbouwmateriaal maar de drang 
om met zijn handen te werken was altijd al 
aanwezig. Vandaar dat deze bedrijfsleider zeer 
regelmatig demonstraties en trainingen op de 
werkvloer verzorgde en naast zijn werk graag 
verbouwingen uitvoerde bij bekenden.

Onlangs besloot Rogier zijn eigen klusbedrijf 
op te zetten als Klussenier. Inmiddels een paar 

maanden later is Rogier druk met de laatste 
voorbereidingen voor de start van zijn eigen 
klusbedrijf. Vanaf 1 juni is hij beschikbaar als 
Klussenier in de gemeente Laarbeek en omgeving 
Gemert, Helmond en Veghel.

Vanwaar de stap om een eigen klusbedrijf te 
starten?
Eigen baas zijn is iets wat al heel lang speelde 
bij mij. Toen ik werkloos werd dacht ik meteen 
een eigen groothandel te beginnen, dat waar ik 
de afgelopen 12 jaar goed in was. Helaas was 
de financiële markt zodanig dat je als startende 
ondernemer moeilijk aan financiering kon komen. 
Op dat moment koos ik ervoor om een eigen 
klusbedrijf te beginnen. Een klusbedrijf willen 
beginnen is één maar hoe zet je jezelf op de kaart? 
En wat te doen met de administratie? Je moet 
immers je handen uit de mouwen steken en niet 
te veel achter een computer zitten. Via Facebook 
kwam ik op het idee om contact op te nemen met 
De Klussenier. Na een persoonlijk gesprek was 
voor mij meteen duidelijk dat deze organisatie 
precies biedt wat ik zocht. De administratieve 

ondersteuning zal me grotendeels ontlasten 
zodat ik mezelf bezig kan houden met klussen. 
En daarnaast staat het merk De Klussenier bekend 
als betrouwbaar en professioneel. Een gevestigde 
naam in Nederland.

Wat is uw specialiteit?
Ik wil mezelf geen specialist noemen omdat 
ik erg veelzijdig ben. Ik kan nagenoeg alle 
werkzaamheden in en rond het huis uitvoeren. 
Bijvoorbeeld een volledige keukenverbouwing, 
elektra, installatiewerk, timmerwerk en 
hovenierswerk. Kwaliteit staat bij mij hoog in 

het vaandel, evenals de klant. Als ik een tijd 
afspreek, dan ben ik er ook. Ik werk efficiënt 
en professioneel. Mijn werkplek is, voor zover 
mogelijk, altijd netjes. De klant mag rekenen op 
een professionele werkhouding. Ik denk ook graag 
met de klant mee en bespreek alle mogelijkheden 
in hun situatie. Die veelzijdigheid maakt mijn werk 
ook zo leuk. Maar het leukste is natuurlijk iets 
nieuws maken en de voldoening van een tevreden 
klant. Niks is mooier dan dat beide partijen bij de 
oplevering elkaar glimlachend de hand schudden. 

Wilt u verder nog iets kwijt aan de mensen?
Vanaf 1 juni ben ik als Klussenier beschikbaar in 
de regio Laarbeek en omgeving Gemert, Helmond 
en Veghel. Als mensen een verbouwing of een 
kleinere klus gepland hebben kunnen zij gerust 
vrijblijvend contact opnemen. Net als mijn collega 
Klusseniers geef ik vooraf een vrijblijvende offerte, 
reken geen voorrijkosten en klanten ontvangen 
12 maanden garantie. Ik ben bereikbaar op 
06 - 15313107, 0492 - 231146 en via 
rogierbruines@klussenier.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.klussenier.nl. 

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

OP DE KOFFIE BIJ...  DE KLUSSENIER ROGIER BRUINES

Rogier Bruines start 

klusbedrijf: “Mijn 

werkplek is altijd netjes”

Rogier Bruines

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

Tip Marcel! Bel: 0492-383103 www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

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

Modderbad

Afgelopen zondag besloot ik om in alle vroegte nog eens even op pad te gaan en te gaan kijken hoe 
het met de ijsvogels stond na het gebeuren met de nerts op de Biezen. Het was een prachtige och-
tend met mooi zacht licht en nevel over de velden. Genietend van de rust had ik me geïnstalleerd in 
het hutje en na verloop van tijd kwam de eerste ijsvogel kijken of hij een visje kon verschalken. Het 
was een jong exemplaar die hoogstwaarschijnlijk van een nest in de buurt komt en dit visrijke plekje 
ontdekt heeft. Plotseling landde er met behoorlijk wat kabaal een vogel boven op het hutje dat ik 
afgedekt heb met wat takken. Ik bleef muisstil zitten wachten wat er gebeuren zou, en tot mijn verba-
zing sprong een groene specht vanaf het dakje naar de waterkant. Hier ging hij in het natte zand een 
modderbad nemen waarna hij er even niet meer uitzag. Ze doen dit om van luizen en ander ongedier-
te af te komen en misschien ook wel voor wat verkoeling.

Zo word je altijd wel weer verrast in onze Mooie Laarbeekse natuur!

Locatie: de Biezen

Graag tot ziens!
Rob en Maril de Beer

Tel: 06-22479902 / 06-51167939
www.vishandeldebeer.nl

Openingstijden haringkraam Oranjelaan
Maandag:     gesloten
Dinsdag:       13.30-20.00 uur
Woensdag:   14.00-20.00 uur
Donderdag:  15.00-20.00 uur

Vrijdag:          Op het Heuvelplein 
     10.00-19.00 uur
Zaterdag:      15.00-18.00 uur
Zondag:        11.00-18.00 uur

Hollandse nieuwe ze zijn er weer!
 Vanaf woensdag 15 juni t/m zondag 10 juli staan wij 

weer op het alom bekende stekje aan de

Oranjelaan in Beek en Donk

Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!

19 juni
Vaderdagtip

Zondag 19 juni staan wij op de Oranjelaan 
in Beek en Donk van 10.00 tot 19.00 uur

Rommelmarkt op binnenplaats 
klooster
Aarle-Rixtel – Bij Missieklooster Heilig 
Bloed vindt op zaterdag 11 en zondag 
12 juni een rommelmarkt plaats.

De rommelmarkt begint om 11.00 uur 
en eindigt om 17.00 uur. Er is koffie, 
thee of frisdrank en warme wafels met 

kersen en slagroom te verkrijgen. Te 
koop zijn spullen die afkomstig zijn van 
de kloosterzolder en nuttige voorwer-
pen uit de kloosterkelder. Het klooster 
is gelegen aan Kloosterdreef 7 te Aarle-
Rixtel. De toegang is gratis. 
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Ophaaldata binnengebied

Gemeente actueel Nieuwe zelfbouwkavels in Beek en Donk en Lieshout

Agenda’s raadscommissies

9 juni bezoekt vakjury Entente Florale Beek en Donk 

Bep Coolen neemt na 25 jaar afscheid als trouwambtenaar

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van 
burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad in de uitzending van Radio 
Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 10 juni komt burgemeester Willems aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Over twee weken zijn er weer drie commissievergaderingen. De vergaderingen 
van deze raadscommissies starten om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek. U 
bent daarbij van harte welkom. De agenda’s vindt u hieronder. 

Agenda raadcommissie Sociaal Domein dinsdag 21 juni 2016
1.  Opening.
2.  Vaststelling van de agenda.
3.  Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 10 mei 2016.
4.  Ingekomen stukken en mededelingen.
5.  Wijziging afstemmingsverordening Participatiewet 2016.
6.  1e Tussenrapportage 2016.
7.  Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
8.  Rondvraag.
9.  Sluiting.

Agenda raadcommissie Ruimtelijk Domein woensdag 22 juni 2016
1.  Opening.
2.  Vaststelling van de agenda.
3.  Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 11 mei 2016.
4.  Ingekomen stukken en mededelingen.
5.  1e Tussenrapportage 2016.

De gemeente Laarbeek biedt diverse 
aantrekkelijke zelfbouwkavels aan. Het 
gaat om bouwpercelen aan de IJsweg 
in Beek en Donk en in het plan Nieuwenhof 2014 in Lieshout. Inschrijving voor 
deze kavels is mogelijk vanaf woensdag 15 juni 2016 om 9.00 uur en kan alleen 
schriftelijk of via e-mail. 

De nieuwe Hees - Beek en Donk
Aan de IJsweg worden vier percelen voor een vrijstaande woning uitgegeven 
met elk een perceeloppervlakte ongeveer 400m2. Voor dit plan is geen specifi ek 
beeldkwaliteitplan uitgewerkt. Dit betekent echter niet dat hier alles mogelijk is. 
Uitgangspunt is dat de woning moet passen in de omgeving, zowel qua architectuur 
als materiaalgebruik. 

Nieuwenhof 2014 - Lieshout
De uitgifte omvat hier 32 bouwkavels. Het gaat hier om kavels voor zowel 
vrijstaande, half vrijstaande, als rijwoningen. Dit woningbouwplan wordt een 
woonomgeving met een hoogwaardige en duurzame ruimtelijke kwaliteit van 
zowel de gebouwen als de openbare ruimte. Voor dit plan is wel een specifi ek 
beeldkwaliteitplan uitgewerkt.

CPO-project
Ook bestaat er de mogelijkheid om in het plan ‘Nieuwenhof 2014’ een CPO-
project te starten. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm 
van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever 
zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Als u kiest voor een gezamenlijke aanpak, 
dan heeft u medebouwers nodig met wie u in collectief verband de woningen kunt 
realiseren. Bij een CPO-project in dit plan gaat het om goedkope koopwoningen 
met een stichtingskostengrens tot € 195.000,- vrij op naam. 

Kavelpaspoorten
De voorschriften zijn samengevat in een zogenaamd kavelpaspoort. Op de website 
www.laarbeek.nl zijn de locatie, het uitwerkingsplan, het beeldkwaliteitsplan en 
de bovenbedoelde kavelpaspoorten in te zien. Ga naar ‘Wonen en leven’ en 
vervolgens ‘Bouwkavels’. Onder de tabbladen ‘De nieuwe Hees’ en ‘Nieuwenhof 
2014’ vindt u deze informatie.
Voordat met de uitwerking van het bouwplan wordt gestart, wordt de mogelijkheid 
geboden om met de bouwplanbegeleider van gedachten te wisselen over de 
uitgangspunten, ideeën en ontwerp.

Grondprijs
Voor de vrijstaande en de half vrijstaande woningen geldt de reguliere grondprijs 
van € 320,65 per m2, inclusief BTW, kosten koper. Valt de woning in de categorie 
goedkope koop, woningen met een stichtingskostengrens tot € 195.000,- vrij op 
naam, geldt een grondprijs van € 272,25 per m2, inclusief BTW, kosten koper.

Interesse?
Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met de heer B. van Liempd van de 
gemeente Laarbeek. Het telefoonnummer van de gemeente is 0492 469 700. Er is 
geen sprake van een loting. Bij toekenning van de optie geldt ‘Wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt’. Inschrijving voor deze kavels is mogelijk vanaf woensdag 15 juni 
2016, 9.00 uur en kan alleen via e-mail naar gemeente@laarbeek.nl of schriftelijk 
door middel van hert inschrijfformulier op www.laarbeek.nl/bouwkavels.

Laarbeek doet mee met de landelijke groenwedstrijd Entente Florale. Hierbij 
strijden gemeenten om de titel ‘groenste dorp’ of ‘groenste stad’ van Nederland. 
Laarbeek is door de stichting Entente Florale uitgenodigd om mee te doen met 
de kern Beek en Donk. Op 9 juni bezoekt een speciale vakjury onze gemeente 
en fi etsen zij een speciale route. Ook presenteren wij hen ons beleid. Daarbij 
gaat het niet alleen om beleid voor groen, maar bijvoorbeeld ook om recreatie, 
duurzaamheid en milieu. 

Wat maakt Laarbeek uniek?
We zijn trots op onze mooie groene en waterrijke gemeente. Maar we zijn vooral 
trots op alle vrijwilligers en organisaties die zich hiervoor inzetten. Zij vormen het 
groene hart van Laarbeek en zijn, soms in weer en wind, actief bezig op allerlei 
gebieden. Bijvoorbeeld het monitoren van natuur, snoeien, educatieve activiteiten, 
het opruimen van zwerfvuil, of het inrichten van een mooie natuurspeeltuin. Samen 
met al die mensen zorgen we dat ook onze kinderen later nog kunnen genieten van 
al het moois dat Laarbeek te bieden heeft. 

De wedstrijd
Voor de wedstrijd gaan we geen nieuw beleid optuigen, maar maken we 
vooral zichtbaar wat we hebben en wat we doen in Laarbeek. Bijvoorbeeld het 
verfraaien van de dorpsentrees en markante plekken in heel Laarbeek volgens 
het groenbeleidsplan, maar ook de nieuwe opzet van de boomfeestdag, samen 
met het IVN. 

Filmpje!
Op www.laarbeek.nl/ententefl orale vindt u alle informatie over onze deelname. 
Ook vindt u hier een fi lmpje waarin wij u meenemen langs een aantal ‘pareltjes’ aan 
de juryroute. Ook maakt u kennis met enkele van de vele vrijwilligers die Laarbeek 
rijk is. 

Op 22 april 2016 heeft onze buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 
(Babs) Mevrouw Bep Coolen-Hegeman na ruim 25 jaar het stokje overgedragen 
aan mevrouw Klaartje van Ham-de Ruijter.
Bep Coolen-Hegeman is op 1 november 1989 benoemd als buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de voormalige gemeente Beek en Donk. 
Ze heeft voor vele bruidsparen meegeholpen aan een onvergetelijke dag en nu 
vindt ze het na al die jaren tijd worden voor andere zaken. Om haar op te volgen, 
is mevrouw Klaartje van Ham-de Ruijter op 19 april benoemd door het college van 
burgemeester en wethouders van Laarbeek om vervolgens op 17 mei beëdigd te 
zijn bij de Rechtbank.

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

Inzameling oud papier per kern
 Donk op dinsdag 
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

Inzameling oud papier per kern
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag 
 Beek en Donk op zaterdag 

J U N I
ma di wo do vr za zo

J U N I
ma di wo do vr za zo

Koppelstraat 37
Postbus 190
5740 AD  Beek en Donk
T  0492 469 700
F 0492 469 701
E  gemeente@laarbeek.nl
I  www.laarbeek.nl 
F facebook.com/GemeenteLaarbeek
T @Laarbeeknieuws

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen) 
Woensdag: 
14.00 - 17.00 uur (alléén Burger-
zaken) en van 18.00 - 19.30 uur 
(alléén Burgerzaken en Bouwen 
& Wonen)

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 - 17.00 uur
Woensdag:
18.00 - 19.30 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

Openingstijden:
Woensdag tot en met vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek
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Vanaf 15 juni 09.00 uur
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Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verkeersbesluiten

Verleende vergunningen

Trekkercertificaat omwisselen vóór 1 juli 2016

• In verband met de kermis in Mariahout, die van 18 tot en met 21 juni 2016 op 
het Oranjeplein plaatsvindt, wordt het Oranjeplein afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers van 15 tot en met 22 juni 2016. 

• In verband met een Midzomerklank markt in de voormalige Klokkengieterij aan de 
Klokkengietersstraat 1 in Aarle-Rixtel op 19 juni 2016, geldt er aan beide zijden 
van de Helmondseweg, vanaf de Klokkengietersstraat en de Kannelustweg, een 
parkeerverbod. Deze maatregel geldt op 19 juni 2016 van 8.00 tot 18.00 uur.

• In verband met een badkuipenrace op het kanaal aan de Havenweg in Aarle-
Rixtel wordt een gedeelte van de Havenweg, vanaf de Albers Pistoriusstraat, 
afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op 
zondag 19 juni 2016 van 10.00 tot 19.00 uur.

Voorbereidingsprocedure instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
Otterweg Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen 
te hebben om de verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Otterweg in Beek en Donk.
Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 10 juni 2016 tot vrijdag 22 juli 2016 
ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de 
inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en 
wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge 
zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Leefbaarheid, 
telefoon 0492 469 700.

Wijzigen van de komgrens Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad 
in de vergadering van 2 juni 2016 heeft besloten de bebouwde komgrens van 
Lieshout te wijzigen in verband met de bouw van woningen in het plan Nieuwenhof 
2014 en het plan Vogelenzang. Dit besluit treedt vrijdag 10 juni in werking, de dag 
na deze bekendmaking. Het raadsbesluit ligt van vrijdag 10 juni 2016 tot vrijdag 22 
juli 2016 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.

Contact, bezwaar en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift 
indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te 
nemen met de heer Frans Vlemmix. Frans Vlemmix bespreekt dan met u het 
genomen besluit. Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een 

De burgemeester van Laarbeek maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• bewoners Dijkmanstraat voor het organiseren van een spelletjesmiddag en 

buurtbarbecue op het pleintje in de Dijkmanstraat in Aarle-Rixtel op 11 juni 2016 
van 13.00 tot 1.00 uur (verzonden op 1 juni 2016),

• Café Bij Ons voor het plaatsen van een tent op het Piet van Thielplein voor Café-
bar Bij Ons, Piet van Thielplein 29 in Beek en Donk van 8 september tot en met 
14 september 2016 (verzonden op 1 juni 2016),

• Runnersclub Lieshout voor het organiseren van wandeltochten met diverse 
afstanden op zondag 26 juni 2016 van 7.00 tot 17.00 uur (verzonden op 1 juni 
2016),

Sinds 1 juli 2015 is het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Met categorie T op 
het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte 
snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg. Sinds 1 juli 2016 is het verplicht om 
een LBT en een MMBS te besturen met een rijbewijs met de categorie T. Nu mag dit 
nog met een trekkercertificaat. Vanaf 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 is het mogelijk om uw 
trekkercertificaat om te wisselen voor een categorie T op het rijbewijs.
 
Moet ik mijn trekkercertificaat omwisselen? 
Voldoet u aan de onderstaande drie voorwaarden krijgt u de categorie T automatisch 
bijgeschreven bij de eerstvolgende verlenging van uw rijbewijs. 
1. U heeft een rijbewijs met categorie B die is afgegeven door de gemeente voor 

1 juli 2015.
2. De categorie B op uw Nederlands rijbewijs is niet ongeldig verklaard (op het               

moment van de aanvraag).
3. U bent op het moment van de aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder.Als u 

hier niet aan voldoet dan moet u uw trekkercertificaat omwisselen. Hoe       moet 
u dat doen? U moet de aanvraag vóór 1 juli 2016 bij de gemeente indienen, 
anders kunt u uw trekkercertificaat niet meer omwisselen. Zorg er dus voor dat 
u op tijd bent! Bent u te laat met omwisselen? Dan is de enige manier om nog 
een categorie T op uw rijbewijs te krijgen, door te slagen voor een theorie- en 
praktijkexamen. Vanaf 16 jaar mag u aan het examen meedoen en krijgt u bij 
slagen de categorie T op het rijbewijs. 

Zo wisselt u uw trekkercertificaat om:
• Download een aanvraagformulier van de site van het CBR of Rijksdienst van het 

wegverkeer (RDW). Vul het formulier volledig in en onderteken het. 
• Stuur het aanvraagformulier samen met het originele trekkercertificaat en een 

kopie van een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse 
identiteitskaart of Nederlands rijbewijs of een EU/EER paspoort) naar de 
RDW, Unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam. Het originele 
trekkercertificaat neemt de RDW in. Deze krijgt u niet terug.

• De RDW beoordeelt uw aanvraag. U krijgt bericht per post.
• Naast de aanvraag bij de RDW moet u ook een ’Eigen verklaring’ invullen en 

indienen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR 
beoordeelt vervolgens uw rijgeschiktheid. Meer informatie hierover kunt u lezen 
op de website van het CBR. 

• Als u een positieve beoordeling van de RDW en het CBR per post heeft 
ontvangen, dan vraagt u het rijbewijs aan bij de gemeente. U krijgt dan een 
rijbewijs met alleen de categorie T erop. Met dit rijbewijs mag u alleen een LBT 
en een MMBS besturen. 

Kosten
De omwisseling van uw trekkercertificaat bij de RDW is gratis. Aan de ‘Eigen 
verklaring’ en een nieuw rijbewijs zijn wel kosten verbonden.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 9 juni 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 
AD in Beek en Donk. Een be- 
zwaarschrift moet u ondertekenen 
en moet tenmiste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrij- 
ving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. Als u een be-
zwaarschrift heeft ingediend, is 
het daarnaast mogelijk om een 
schriftelijk verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening in 
te dienen. Een voorlopige voor-
ziening vraagt u aan bij de Voorzie-
ningenrechter van de rechtbank  
’s-Hertogenbosch, sector be- 
stuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. U 
dient hierbij een afschrift van 
het bezwaarschrift te overleg-
gen. Voor een verzoek om voor-
lopige voorziening is griffierecht  
verschuldigd.

6.   Herziening Exploitatieplan D'n Hoge Suute 2015.
7.   Stand van zaken bouwplannen.
8.   Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.
9.   Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Agenda raadcommissie Algemene Zaken donderdag 28 juni 2016
1.   Opening.
2.   Vaststelling van de agenda.
3.   Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 12 mei 2016.
4.   Ingekomen stukken en mededelingen.
5.   Businesscase Peelsamenwerking.
6.   1e Tussenrapportage 2016.
7.   Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
8.   Rondvraag.
9.   Sluiting.

• Buurtvereniging De Valkeniers voor het organiseren van een buurtfeest op het 
speelveld aan de Buizerdstraat in Aarle-Rixtel op 25 juni 2016 van 18.00 tot 1.00 
uur (verzonden op 2 juni 2016),

• Kindervakantieweek Lieshout voor het organiseren van diverse activiteiten tijdens 
de kindervakantieweek op het sportpark ’t Luijtelaar, Herendijk 11 in Lieshout van 
maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september 2016 van 9.30 tot 16.00 uur 
(verzonden op 2 juni 2016),

• Kindervakantieweek Lieshout voor het houden van een feestavond ter afsluiting 
van de kindervakantieweek 2016 op vrijdag 2 september 2016 van 16.00 tot 1.00 
uur (verzonden op 2 juni 2016),

• Oranjebar voor het organiseren van een volleybaltoernooi voor families en 
buurtverenigingen op het Oranjeplein in Mariahout op 25 juni 2016 van 11.00 tot 
21.00 uur en op 26 juni 2016 van 11.00 tot 20.00 uur (verzonden op 2 juni 2016),

• Seniorenorkest St. Caecilia voor het geven van een terrasconcert in de 
Bernadettestraat, tegenover het terras van restaurant ‘De Pelgrim’, in Mariahout 
op 17 juli 2016 van 14.00 tot 16.00 uur (verzonden op 6 juni 2016),

• Buurtvereniging Octopus voor het organiseren van een fietstocht in de omgeving 
van Beek en Donk en aansluitend een barbecue op het speelterrein aan de 
Lage Heesweg in Beek en Donk op zaterdag 9 juli 2016 van 13.00 tot 1.00 uur 
(verzonden op 6 juni 2016),

• Buurtvereniging Octopus voor een kampavond met kampvuur in de speeltuin 
aan de Lage Heesweg op 15 juli 2016 van 19.00 uur tot 16 juli 2016, 9.00 uur 
(verzonden op 6 juni 2016),

• Buurtvereniging Nieuwenhof voor het houden van een buurtfeest in het park/
speeltuin aan De Zicht in Lieshout op 16 en 17 juli 2016 telkens van 12.00 tot 
24.00 uur (verzonden op 6 juni 2016),

• Oranjebar voor het houden van een summerparty op het Oranjeplein in Mariahout 
op zondag 28 augustus 2016 van 12.00 tot 20.00 uur (verzonden op 6 juni 2016), 

• Bestuur Coovelse Menners voor het organiseren van de Vincent van Gogh-rit in 
Aarle-Rixtel op zondag 2 oktober 2016 van 10.00 tot 16.30 uur (verzonden op 7 
juni 2016).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders 
op de gemeentenieuwspagina’s.
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Aangevraagde sloopmeldingen
Locatie   Ingediend      Werkomschrijving
Provincialeweg 4, Lieshout 31-05-2016     verwijderen van asbest golfplaten
De Vinken 39, Aarle-Rixtel 03-06-2016     verwijderen van asbest
 
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.

Afgehandelde sloopmeldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Locatie  Kern  Werkomschrijving               Activiteit
Rooijseweg 15 Mariahout  slopen van een bijgebouw     slopen
Liesdijk 2  Beek en Donk verwijderen van asbest          slopen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie   Ingediend      Werkomschrijving
Everbest 4, Beek en Donk 30-05-2016     verbouw bedrijfsruimte naar kantoor
Den Hoek 7, Beek en Donk 31-05-2016     wijzigen bestemmingsplan
Wilhelminalaan 2-4,   31-05-2016     wijzigen bestemmingsplan
Aarle-Rixtel
Everbest 64, Beek en Donk 01-06-2016     plaatsen van een tijdelijke woonunit
Beekerheide 2, Beek en Donk 02-06-2016     vervangen van een opslagloods

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie       Werkomschrijving        Activiteit      Verzonden
Mariastraat 58, Beek en Donk      plaatsen gevelreclame   bouwen         03-06-2016

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Locatie       Werkomschrijving          Activiteit       Verzonden
Helmondseweg 12a,     oprichten B&B            bouwen         03-06-2016
Aarle-Rixtel

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

bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. 
Als het gaat om een besluit van de burgemeester of de raad, dan moet u het 
bezwaarschrift bij de burgemeester of raad indienen. Zorgt u ervoor dat u het 
bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit 
besluit. Daarmee voorkomt u dat het bestuursorgaan (college van burgemeester 
en wethouders, de burgemeester of de raad) uw bezwaarschrift niet meer kan 
behandelen.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de 
datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. 
Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. 
Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal 
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) beroepschrift of een voorlopige 
voorziening? Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant, telefoon (073) 
620 20 20. 

GAAT 
VERHUIZEN!

per 15 juni is mijn 
nieuwe adres:

De Klokkengieterij
Klokkengietersstraat 1
5735 EH Aarle-Rixtel

Nieuwsgierig!? 
Kom op 15 juni kijken naar 
mijn nieuwe locatie in de 

Klokkengieterij. U bent vanaf 
19:00 uur welkom voor een 

hapje en een drankje!

T. 0619350196
E. info@johanvanbakel.nl

www.johanvanbakel.nl

Maak kans op een gratis 
mannenpakket voor Vaderdag!

Bij een aankoop bij één 
van de winkeliers op

het Winkelplein Laarbeek 
ontvangt u een kanskaart. 

WIN!

De actie loopt van 13 t/m 17 juni 2016

Er zijn 50 
mannenpakketten 

t.w.v. €12,95 
beschikbaar! 

Prijswinnaars worden vrijdagavond 
17 juni gebeld!

mannenpakket voor Vaderdag!mannenpakket voor Vaderdag!
Bij een aankoop bij één 

van de winkeliers op
het Winkelplein Laarbeek 
ontvangt u een kanskaart.

Er zijn 50 
mannenpakketten 

t.w.v. €12,95 
beschikbaar! 

Prijswinnaars worden vrijdagavond 

mannenpakket voor Vaderdag!

De actie loopt van 13 t/m 17 juni 2016

het Winkelplein Laarbeek 
ontvangt u een kanskaart.

mannenpakketten 

Prijswinnaars worden vrijdagavond 
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De (18e eeuwse) adellijke bewoners van Kasteel Croy worden weer in volle glorie hersteld

Restauratie portretten in kasteel Croy
Aarle-Rixtel - In Galerij-Museum-
Bies in Aarle-Rixtel is momenteel de 
restauratie gaande van de twee por-
tretten die in de ontvangstruimte van 
Kasteel Croy hun vaste plaats hebben. 
Het betreft de geschilderde portretten 
van voormalige adellijke bewoners 
van kasteel Croy, Jonker Johan Carel 
Gideon van der Brugghen en echtge-
note Margaretha Geertruide Falck.

De werken waren dringend aan res-
tauratie toe. Marc Bies, van Galerij Bies 
en restaurator, heeft van de stichting 
Geloof Hoop en Liefde die het land-
goed en Kasteel Croy beheerd, de op-
dracht gekregen de staat van de wer-
ken te inventariseren en de te nemen 
maatregelen ten behoeve van het be-
houd aan te geven. Hij stelde vast dat 
de hechting van de verf op het doek, 
bij het mannelijk portret zwak was. En 
dat er aan de onderkant van het werk 
al stukjes verf waren afgevallen. Bij 
het vrouwelijk portret zijn bij eerdere 

restauraties  diverse gaten en scheuren 
op onjuiste wijze gerestaureerd.
 
Er zijn destijds diverse lapjes op de ach-
terzijde van het doek geplakt die inmid-
dels aan de voorzijde in de vorm van 
reliëf storend werken bij het aanschou-
wen van het schilderij. Deze moeten 
verwijderd worden, waarna de gaten en 
scheuren opnieuw gehecht worden met 

dun nylonvlies. Dan wordt het schilde-
rij nog in zijn geheel met nieuw linnen 
bedoekt. Overigens is de bedoeking 
tevens een conserveringsmaatregel die 
de beide werken sterker maakt en die 
er tevens voor zorgt dat de doeken 
minder uitzetten en krimpen bij lucht-
vochtigheidsverschillen, waardoor er 
minder craquelé  (barst vorming) in de 
verflaag optreed. Het meest in het oog 
springende effect is voor de aanschou-
wer echter de zogenaamde ‘reiniging’. 
Dit betreft het verwijderen van de oude 
sterk vergeelde vernislagen. 

Op zaterdag 11 en zondag 12 Juni, 
kan men tussen 15.00 en 17.00 
uur in Galerij-Museum-Bies aan de 
Bosscheweg 15 in Aarle-Rixtel ko-
men kijken hoe de restauratie vor-
dert. Kunstenaar-portretschilder 
Croy wel bekend, zelfs internationaal
In het boekje over Croy dat enige ja-
ren geleden verschenen is staat bij de 
afbeeldingen dat niet bekend is wie 

de schilder van de portretten is. Het 
is dus een aardige toevoeging aan 
de culturele geschiedenis van Aarle-
Rixtel. Dat bij dit restauratieproject 
de maker van de werken is vastge-
steld. De werken zijn namelijk beiden 
gesigneerd met ‘Martin Ferdinand 
Quadal 1794’. Het blijkt een inter-
nationaal redelijk bekende schilder 
te zijn,  waarvan ook werk in de 
Hermitage in Leningrad en in andere 
musea hangt. 

Het betreffende schilderij van Jonker Carel Gideon van der Brugghen nog voor de restauratie
Het portret van Margarethe Geerstuide Falck deels gereinigd 

Op deze foto, gemaakt met ‘strijklicht’ is te zien hoe de lapjes op de 
achterkant storend reliëf veroorzaken aan de voorzijde van het doek 

Redacteur: Jac Babin

Munten, kaarten, postzegels en thee-
zakjes. Het zijn zo maar wat populai-
re verzamelitems. Maar er is nog veel 
meer. Mensen verzamelen de meest 
bijzondere dingen, ook in ons Mooi(e) 
Laarbeek.

Verzamelaarsechtpaar
Het is een echt verzamelaarsechtpaar, 
Francien en Jan Kerkhof. Jan was 
met zijn verzameling over de schrijver 
Antoon Coolen al eerder aan het woord 
in deze rubriek. Nu is het de beurt aan 
zijn vrouw Francien, want zij spaart al 
vijfentwintig jaar alles over de bekende 
schrijver Toon Kortooms. 

De verzameling
De wanden van een kamer op de bo-
venverdieping zijn van onder tot boven 
gevuld met boeken, mappen, archief-
dozen, tijdschriften, fotoalbums, affi-
ches. Francien schat het aantal boeken 
op 400, het aantal tijdschriften, voor-
al Panorama’s, op 900 en het aantal 
krantenartikelen op een dikke 300! 
“Deze boeken verschillen allemaal van 
elkaar”, zegt Francien. “Boeken zon-
der handtekening van de schrijver en 
boeken met een handtekening of kor-
te opdracht. Boeken van verschillend 

formaat, verschillende druk of andere 
kaft. Het boek ‘Help, de dokter ver-
zuipt’, bijvoorbeeld, verkocht in België 
slecht. Dat kwam door de negatieve 
uitstraling dat het woord ‘verzuipt’ daar 
heeft. De uitgever gaf, in een beperkte 
oplage, dit boek uit met als titel ‘Help 
de dokter verdrinkt’. Heel zeldzaam, 
maar ik heb het!”, zegt Francien trots.

Boekenmarkten
Samen struinen ze boekenmarkten af in 
heel Nederland. “Bij de ene kraam wor-
den we aangesproken als de heer en 
mevrouw Coolen en bij de andere als 
de heer en mevrouw Kortooms”, lacht 
Francien. Dichtbij huis, op de boeken-
beurs in Gemert, vond Jan in de verza-
melband van het tijdschrift ‘Roomsche 
Jeugd’ van 1934 een verhaal met als 
titel ‘Een avontuurlijk motorboottocht-
je’. Een vluchtige blik in het verhaal 

gaf zoveel aanknopingspunten dat dit 
verhaal wel door Toon Kortooms ge-
schreven mòest zijn, terwijl alle Toon 
Kortoomkenners ervanuit gingen, dat 
er tussen 1928 en 1939 niets gepu-
bliceerd was!  Jan en Francien hebben 
met veel moeite hun unieke vondst 
geheimgehouden. Op de openingsdag 
van het Toon Kortoomsjaar, 21 februari 

jongstleden hebben ze de verzamel-
band aangeboden aan het museum in 
Griendtsveen. “De reacties waren over-
weldigend!”, zegt Francien.

Toon Kortooms
Toon Kortooms, is geboren in 1916 
in Deurne. Het jaar 2016 is als hon-
derdste geboortejaar, uitgeroepen tot 
Toon Kortoomsjaar. Toon Kortooms 
is in 1999 overleden. Hij ligt be-
graven in Griendtsveen. Het Toon 

Kortoomsmuseum staat op Deurnes 
grondgebied, vlakbij Griendtsveen. 
Francien zegt dat ze het jammer vindt 
dat ze haar idool nooit in levenden lij-
ve heeft ontmoet. Wel heeft het echt-
paar een innige band met de familie 
Kortooms. Zo innig, dat ze de werkka-
mer van zijn woning in Bloemendaal 
mochten fotograferen. Jan, van 

oorsprong meubelmaker, heeft voor het 
museum het bureau van de schrijver na-
tuurgetrouw nagemaakt!

Oproep
“Toon Kortooms schreef, toen het be-
drijf van zijn jeugdvriend, Leo Koppens 
veertig jaar bestond, een boekje met als 
titel ‘Veertig jaar Koppens Automatic, 
Het ging niet automatisch’. Naar dat 
boekje ben ik al een hele tijd op zoek”, 
zegt Francien hoopvol. “En als iemand 
een visitekaartje of een ander leuk 
item heeft van Toon Kortooms, dan 
is dat ook erg welkom!” Bel of mail 
naar Francien Kerkhof, 049-461093, 
jag.kerkhof@kpnplanet.nl.

Mooi Laarbeek Verzamelt...

je’. Een vluchtige blik in het verhaal 

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...

te opdracht. Boeken van verschillend mochten fotograferen. Jan, van 

Bij de ene kraam worden we 
aangesproken als de heer en 
mevrouw Coolen en bij de 

andere als de heer en mevrouw 
Kortooms

Francien Kerkhof
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Mooi UIT in Laarbeek

Voor meer info: www.sparta25.nl

ZONDAG 12 JUNI 2016

OP SPORTPARK ’T HEEREIND 
HEEREINDSESTRAAT 10 – BEEK EN DONK

ROMMELMARKT 
VAN 09.00 TOT 15.00 UUR

ENTREE € 2.00
KINDEREN TOT 12 JAAR GRATIS

Bourgondische tafels!Bourgondische tafels!
 Ideaal voor op uw feest!

Tafel vol bourgondisch eten met diverse lekkernijen met vis en vlees tot 
aan verse broden, salades, tapenades, wraps, een grote carpaccio-spiegel 

en nog veel meer lekkers. Voor ieder genoeg wils, de hele avond lang!

Wij kunnen ook het complete feest voor u verzorgen!
Informeer naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

Gerard van Maasakkers en Harmonie 
St. Caecilia in Openluchttheater

Mariahout - Het wordt weer een sfeervol weekend 
in het openluchttheater. Laat je meevoeren met 
het gemoedelijke theaterprogramma van Gerard 
van Maasakkers, of vier een bijzonder jubileum tij-
dens het koffieconcert van Harmonie St. Caecilia.

Gerard van Maasakkers
Deze Brabantse singer-songwriter put uit zijn rij-
ke repertoire, en voegt daar enkele nieuwe liedjes 
aan toe. Het geheel is herkenbaar en toegankelijk. 
Dicht-bij-huis, maar allerminst doorsnee. Zijn mu-
ziek grijpt je bij de keel, met afwisselend luister-
liedjes, stevige blues krakers en countryduetjes met 
een behoorlijke dosis levensgevoel. Altijd eenvou-
dig van taal, altijd met zo’n wuivende melodie, al-
tijd oprecht. Van Maasakkers zingt àltijd liedjes van 
altijd. Deze voorstelling is te zien op vrijdag 10 juni 
om 20.30 uur.

Koffieconcert
Harmonie St. Caecilia en de slagwerkgroep bestaan 
samen 200 jaar! En om dit bijzondere jubileum te 
vieren nodigen we iedereen uit voor een speciaal 
koffieconcert. Harmonie St. Caecilia, de gezelligste 
harmonie van Brabant, bestaat dit jaar 140 jaar. 
De slagwerkgroep die hen vergezelt bestaat 60 
jaar. Kom langs en vier dit bijzondere, sfeervolle en 
vooral muzikale feestje mee! Zondag 12 juni om 
11.00 uur.

Kaartverkoop
Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.oltm.nl of via de verkoopadressen in Laarbeek 
(zie website). Openluchttheater Mariahout. Beleef 
meer!

Brabants Dialectenfestival 2016 in Lieshout

‘Zo doen we dat hier tegenwoordig’
Lieshout – Het Brabants Dialectenfestival wordt 
op zondag 12 juni voor de 12e keer gehouden in 
het centrum van Lieshout. Het festivalthema is: 
‘Zo doen we dat hier tegenwoordig’. 

Jeugdmiddag 
Vrijdagmiddag wordt gestart met de jeugdmid-
dag. Leerlingen van groep 7 en 8 van de basis-
scholen van Lieshout en Mariahout hebben zich 
op school voorbereid op deze middag. De mid-
dag wordt gepresenteerd door Marie-Christien.  
De leerlingen leveren per school een bijdrage en 
er is een digitale quiz om hun kennis van het di-
alect te testen.

Martien Coppensprijs
Een dag later (11 juni) is er aandacht voor de 
Martien Coppensprijs. Dit is een wedstrijd voor 
documentairefotografie voor vrijetijdsfotografen.  
Er zijn 55 inzendingen. Van 11.00 tot 13.00 uur 
vindt de openbare bespreking en prijsuitreiking 
plaats in Bavaria Brouwerij Café. Aansluitend 
wordt de fototentoonstelling in het Dorpshuis 
geopend.

Dialectenfestival 
Zondag 12 juni is de dag van het festival. De 
opening wordt verricht door de voorzitter van 
het dialectenfestival: Wim Daniels. Onder de 
gasten bevindt zich een van de ambassadeurs 
van het festival, Dhr. W. van de Donk, de com-
missaris van de Koning in Noord-Brabant en de 

waarnemend burgemeester van Laarbeek Dhr. H. 
Willems. 

Kraampjes 
Na de opening worden op 11 podia – verdeeld 
over het centrum, binnen en buiten – door di-
verse zangers, groepen en vertellers afwisselend 
optredens verzorgd van 12.30 tot 17.00 uur. 
Informatie over optredende artiesten op de web-
site. Daarnaast zijn er kraampjes i.v.m. dialect. 
In de kraam van de Heemkundekring Hof van 
Liessent is o.a. een tentoonstelling van verschil-
lende Brabantse Leesplengkskes

Schrijfwedstrijd
Van 13.00 tot 14.00 uur is er aandacht voor de 
schrijfwedstrijd die georganiseerd wordt i.s.m. de 
Stichting Erfgoed Brabant. De wedstrijd is onder-
verdeeld in 3 categorieën: verhalen, gedichten 
en liedteksten. De winnaar van elke categorie 
ontvangt de Brabantse Dialectpenning – geno-
mineerden en winnaars worden bekend gemaakt 
op zondagmiddag tijdens het festival.

Van 17.00 tot 18.00 uur wordt het festival op 
de kiosk afgesloten door NL Roots Band Ronald 
Verstappen. Bij slecht weer is er voor de buiten-
podia een vervangende locatie geregeld.

Wie iets heeft met Brabant en Brabants dialect 
wil dit festival niet missen. Kijk voor meer info 
ook op www.brabantsdialectenfestival.nl

Jaarlijks uitje Vrouwenbeweging Beek en 
Donk
Beek en Donk – De Vrouwenbeweging Beek en 
Donk heeft op dinsdag 21 juni weer het jaar-
lijks uitje gepland staan. 

Dit jaar wordt er een bezoek gebracht aan de kame-
len farm in Berlicum. Daarna vertrekt de groep naar 
’s-Hertogenbosch. Als afsluiting is er een diner bij 
’t Huukske. Voor degene die zich hiervoor hebben 
opgegeven, de groep vertrekt om 08.30 vanaf het 
Ontmoetingscentrum. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij in de bus. Als je nog mee wilt, kun je voor inlich-
tingen terecht bij Carla Jansen, tel. 0492-463096.

Op dinsdag 5 juli gaat de vrouwenbeweging 
fietsen. De groep vertrekt dan om 09.00 
uur vanaf het Ontmoetingscentrum en zijn 
rond 15.30 uur weer thuis. Er moet wel een 
lunchpakketje meegenomen worden. 

Verder wil de Vrouwenbeweging Beek en 
Donk hun leden een hele fijne vakantie wen-
sen en ziet ze graag weer op de volgende 
avond terug in september. 
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Mis het niet, met op zaterdag 9 juli 

Finale Dorpenbattle 
Slagwerkshow 

Feestband STOOT!
voor meer informatie www.harmonielieshout.nl en facebook.com/harmonielieshout

Harmonie St Caecilia 
viert groot feest!

Feest mee 8-9-10 juli
Sounds of Caecilia XXLXXL

Sounds
ofCaecilia

Toegang gratis

locatie: feesttent Floreffeplein lieshout

Eerste Watermaandconcert in de Muziektuin

Beek en Donk – De concertmiddag op zondag 
12 juni van de Stichting Muziektuinpodium 
in de Muziektuin staat in het teken van juni 
Watermaand.

Om 13.00 uur opent het orkest De Wanhoop 
uit Aarle-Rixtel het programma. Rond 14.00 uur 
treedt het B-orkest van de Harmonie Excelsior uit 
Gemert op. De afsluiting van de middag volgt 

om circa 15.00 uur met een optreden van Big 
Willy uit Beek en Donk.

De Stichting MuziektuinPodium nodigt ieder-
een van harte uit om deze gratis optredens bij 
te komen wonen. Voor meer informatie over de 
stichting, de optredende groepen en de overi-
ge concerten van dit seizoen, kunt u terecht op 
www.muziektuinpodium.nl. 

Seniorenorkest Gemert

Reggae en ska op Lowmanfestival

Aarle-Rixtel – Liefhebbers van reggae- en ska-mu-
ziek kunnen zondag 26 juni hun hartje ophalen 
bij het OJA aan de Schoolstraat te Aarle-Rixtel. 
Daar vindt vanaf 13.00 uur, voor jong en oud, 
het Laarbeekse reggae- en ska-festival Lowman 
plaats.

Na drie succesvolle eerdere edities wil de organi-
satie er ook dit jaar weer alles aan doen om een 
gezellig, laagdrempelig festival te organiseren met 
een gevarieerd, hoogstaand programma en een 
aantal festivalkraampjes in stijl. In samenwerking 
met OJA wordt er momenteel hard gewerkt aan 
de voorbereidingen.

Programma
Lowman wordt geopend door Vreemde Vogels. 
Deze vijfkoppige band uit Deventer combineert tro-
pische roots reggae met strakke Nederlandstalige 
rap. Dit maakt de band een beetje vreemd, uniek 
en geschikt voor een breed publiek. De band, die 
nu zo’n twee jaar bestaat, heeft al op talrijke podia 
gestaan in Nederland en België. In 2015 brachten 
de leden in eigen beheer debuutalbum ‘Groove 
met me’ uit. 

Als tweede betreden The Upsessions het podi-
um. Deze band brengt de Jamaicaanse muziek 
uit de jaren 60/70 opnieuw tot leven. Een strak-
ke en swingende ritmesectie met vuige orgelthe-
ma’s, blazerssectie, mooie meerstemmige zang 
en catchy melodieën maken The Upsessions tot 
een bijzondere band met een unieke en zeer her-
kenbare sound. Al tien jaar achtereen touren The 
Upsessions door heel Europa. In hun kenmerkende 
groen/gele trainingspakken stond de enthousiaste 
ska/ reggae formatie ook al op grote Nederlandse 
festivals als Lowlands, de Zwarte Cross en Into the 
Great Wide Open. Met hun zeer wervelende en 

energieke live reputatie toveren ze iedere zaal en 
ieder festival om tot een feest. Van Amsterdam tot 
Sao Paulo, van Servië tot Spanje.

Het festival wordt afgesloten met Super Natural 
Selection. Deze Gelderse reggae band speelt voor-
namelijk eigen nummers, in het Engels, Nederlands 
en Sranang Tongo. In 2013 verscheen hun de-
buutalbum, nog geen jaar later gevolgd door een 
tweede album. VPRO's 3voor12 noemde Super 
Natural Selection 'een band om te koesteren'. 
Super Natural Selection speelt op Lowman krachti-
ge roots reggae met lekkere grooves, ‘catchy’ me-
lodiën en ‘kickass’ gitaarsolo’s. Kortom, stilstaan is 
geen optie.

De presentatie van Lowman is in handen van MC 
Marlon Kicken. Deze Aarlese cabaretier schreef in 
2009 de belangrijkste stand-up prijs van de Benelux 
op zijn naam: de Culture Comedy Award. Tussen 
en na de live-sets wordt de muziek verzorgd door 
diverse reggae DJ’s. Om het festivalgevoel te ver-
sterken, worden diverse kraampjes geplaatst. Zo 
kun je Surinaams eten, zijn er leuke spulletjes te 
koop en zijn er enkele bezigheden voor kinderen.

Voorverkoop
De voorverkoop is inmiddels gestart. Kaarten zijn 
te koop in Aarle-Rixtel bij OJA en Snoeperij Jantje 
aan de Wilhelminalaan, in Helmond bij Lokaal 
42. De entreeprijs bedraagt €6,- in de voorver-
koop. Op de dag zelf betaal je €8,-. Kinderen 
tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. Wil je 
verzekerd zijn van een gezellige, relaxte en hope-
lijk zonnige reggaemiddag, koop dan een ticket 
in de voorverkoop. Het aantal is beperkt. Voor 
meer informatie kijk op www.lowmanfestival.nl  of 
www.oja-aarle.nl/facebook. Tot ziens bij 
‘Lowman’.

Archieffoto uit 2015 Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 08 JUNI 2016

Zootropolis 2D NL:  
13:30 

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:30 19:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30 

Angry Birds: De Film 3D: 13:45 16:00

The Junglebook 2D:  
15:45 20:00

Zootropolis 2D (NL): 
16:00

Warcraft: The Beginning 3D: 16:00 19:45

Mothers Day: 
20:00

DONDERDAG 09 JUNI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 19:45

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Now You See Me 2: 
20:00

VRIJDAG 10 JUNI 2016 

Warcraft: The Beginning 3D: 18:45 21:30

Mothers Day: 
19:00

Alice Through the Looking Glass 3D: 19:00

Now You See Me 2: 
19:00 22:00

Bad Neighbours 2: 
21:30

X-Men: Apocalypse 2D: 21:45

ZATERDAG 11 JUNI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:15 19:00

Now You See Me 2: 
13:15 16:00 19:00 22:00

Alvin en de Chipmunks: Roadtrip:13:30 15:45 

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

The Junglebook 2D: 
15:45

Warcraft: The Beginning 3D: 16:00 18:45 21:30

Mothers Day: 
19:00

Bad Neighbours 2: 
21:30

X-Men: Apocalypse 2D: 21:45

ZONDAG 12 JUNI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:15 19:45

Now You See Me 2: 
13:15 16:00 19:45

Alvin en de Chipmunks: Roadtrip:13:30 15:45 

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

The Junglebook 2D: 
15:45

Warcraft: The Beginning 3D: 16:00 19:30

Bad Neighbours 2: 
19:30

MAANDAG 13 JUNI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 19:45

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Now You See Me 2: 
20:00

DINSDAG 14 JUNI 2016

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

The Junglebook 2D: 
19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Now You See Me 2: 
20:00

WOENSDAG 15 JUNI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:30 19:45

Now You See Me 2: 
13:30 16:15 20:00

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

Alvin en de Chipmunks: Roadtrip:13:45 16:00

The Junglebook 2D: 
15:45

Warcraft: The Beginning 3D: 16:00 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!
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www.ven-hollanders.nl
Kapelstraat 19 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 43 43

* Vraag naar de voorwaarden. 
Keuze zaterdag 2 of zondag 3 juli

Lid van:

Bij aankoop van 
een badkamer

2 VIP-kaarten*

voor Wish Outdoor 2016

Offi ciële opening Blokhut en open dag op 18 juni
Welpen van Scoutinggroepen redden de
Toekomstboom
Lieshout/Mariahout – Een groep 
houthakkers is in de jungle om al-
lerlei bomen om te hakken om 
landbouwgrond te maken. Ook de 
bomen die belangrijk zijn voor de 
junglebewoners, waaronder ook de 
toekomstboom, staan op de lijst om 
geveld te worden. Kunnen de hout-
hakkers op tijd overtuigd worden 
om geen bomen te kappen, maar om 
juist samen te leven met de natuur?  
 
Zaterdag 4 juni trokken ruim 
400 welpen, leiding en ouders 
van Scoutinggroepen uit de re-
gio Helmond naar het Zandbos in 
Deurne om de houthakkers te leren 
géén bomen te kappen, maar om sa-
men te leven met de natuur. Na het 
openingstoneel, uitgevoerd door de 
leiding van de verschillende scouting-
groepen, kon gestart worden met de 
8 verschillende spelen. Bij alle spelen 
konden leuzen verdiend worden die 
aan het einde van de Jungledag aan 
de centrale Toekomstboom werden 
bevestigd. 

Door de opzet van het roulatiesys-
teem, speelden telkens twee groep-
jes hetzelfde spel of uitdaging. Bij 
een aantal van de spelen ontstond 
er dan ook vaak een gezonde com-
petitie tussen beide groepjes om de 
opdracht op een zo snel of slim mo-
gelijke manier te behalen. Een beken-
de scoutingregel (60% buitenspeler, 
35% teamspeler en 5% valsspeler = 
100% scout) was dan ook veelvuldig 
van toepassing. 

De spelen en opdrachten varieer-
den van het versieren van een boom 
met behulp van een menselijke 

kruiwagen, tot het afleggen van een 
hindernisbaan met een zojuist ver-
bonden gewonde (knuffel)beer op 
een gepionierde brancard. Ook een 
speciaal aangelegde zip-lijn kon re-
kenen op grote belangstelling van 
de welpen. Gezekerd met een tuigje 
werd hierbij met een enorme vaart 
een afdaling gemaakt. Een aantal 
welpen heeft voorafgaand aan de 
afdeling hun angsten moeten over-
winnen; des te groter was echter hun 
trots en blijdschap als ze deze span-
nende beproeving hadden doorstaan. 

Aan het einde van de Jungledag wer-
den de leuzen als een ketting aan de 
centrale Toekomstboom gehangen 
en hiermee werden de houthakkers 
overtuigd van het nut om samen 
te leven met de natuur! Deze over-
winning werd afgesloten met een 
barbecue voor alle welpen en hun 

begeleiders, waarna iedereen moe, 
maar met een zéér tevreden gevoel 
huiswaarts keerde.

Blokhut Scouting Lieshout – Mariahout
Bij de blokhut van Scouting Lieshout 
– Mariahout werd ondertussen door 
de vrijwilligers niet stil gezeten. Met 
vereende krachten werd er ook tij-
dens deze jungledag hard gewerkt 
om de blokhut en het terrein klaar te 
maken voor de officiële opening van 
de Blokhut en open dag van Scouting 
Lieshout – Mariahout op zaterdag-
middag 18 juni.

Iedereen is op deze dag  van harte 
welkom op de Herendijk 7 in Lieshout; 
meer informatie over de open dag en 
opening is beschikbaar op de website 
van Scouting Lieshout – Mariahout 
(www.scoutinglieshoutmariahout.nl) 
en op de facebook pagina. 

Welpen trotseren de waterpoel tijdens de Jungledag 2016 in het Zandbos in Deurne

Laarbeekse jeugd gaat rondsnuffelen
Ruim duizend kinderen 
gaan roefelen

Laarbeek – In Laarbeek vindt de twin-
tigste Roefeldag op zaterdag 11 juni 
plaats. In de vier kernen gaan ruim 
duizend kinderen weer snuffelen bij 
bedrijven, organisaties en verenigin-
gen. Naast de duizend kinderen bie-
den honderden enthousiaste volwas-
senen hun hulp aan om de kinderen 
een interessante dag te bezorgen.

Op pad in Laarbeek
Vooral op de fiets zullen de kinderen 
met hun begeleiders Laarbeek door-
kruisen. Al maanden is er gewerkt om 
deze dag geslaagd te maken. De or-
ganisatie vraagt aan de kinderen en 
begeleiders zich als gasten te gedragen 
op Roefelplekken. Het is erg fijn dat 
zoveel mensen zich belangeloos inzet-
ten voor de Roefeldag. De organisatie 
is er trots op dat ze dit in de gemeente 
kunnen realiseren. 

Mocht u in Beek en Donk bij het Piet 
van Thielplein komen, dan staat daar 

voor begeleiders een kopje koffie of 
thee klaar. De kinderen mogen zich 
uitleven op een springkussen. Alle 
kinderen die in Laarbeek Roefelen zijn 
hier van harte welkom.  

Roefelen in de kernen
In Aarle-Rixtel is het Brukelum het cen-
trum van het dorp. Vanaf 11.00 uur 
kun je daar de lunch ophalen. In Beek 
en Donk zijn er activiteiten rondom de 
Muldershof en den Ekker. Neem zelf 
je lunchpakket mee, voor het lekkers 
wordt tijdens de Roefeldag gezorgd. 
Kom je zaterdag bij de Sprankel in 
Lieshout, dan is het daar een drukte 
van belang. Groepjes komen hier sa-
men om naar Roefelplekken te ver-
trekken en tussen de middag geza-
menlijk te eten. In Mariahout wordt 
vanuit het Buurthuis geroefeld. De or-
ganisatie hoopt op een prachtige dag 
met schitterend weer en allemaal blije 
gezichten. 

De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  
0492-381217  •  www.heikantje.nl

Buitenschoolse opvang 
& Kinderopvang

ModderDag/open dag op ‘t Heikantje 
Aarle-Rixtel - Agrarische kinder-
opvang ’t Heikantje doet weer 
mee met Nationale ModderDag 
en Juni watermaand. Dat bete-
kent dat op zaterdag 18 juni van 
12.00 tot 16.00 uur alle kinderen 
uit Laarbeek en omstreken met 
zand en water spelen en lekker 
vies mogen worden in de modder. 
Kom tevens ook een kijkje nemen 
in onze nieuwe groepsruimte! 

Zand en water, dat is alles wat de 
kinderen nodig hebben om in de waterweek eindeloos te spelen. Moddersoep maken, glij-
den over de waterbaan, zandtaartjes maken, Rennen over de stormbaan voor groot en klein, 
ponyritje, schminken of lekker een pannenkoek eten met wat ranja van de ranjakoe en nog 
veel meer. 

Tijdens ModderDag ontdekken kinderen en volwassen wat modder is, hoe je er mee kunt spe-
len en wat de aarde betekend voor ons dagelijks leven. Word jij net zo vies als onze varkens? 

Ben je geïnteresseerd of wil je zomaar even komen kijken? Schroom niet en loop op zaterdag 
18 juni even binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.

18 juni 2016
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Speelberg op speelplaats De Raagten bijna klaar

Beek en Donk – Een groep enthou-
siaste vrijwilligers heeft zaterdag 28 
mei met man/vrouw en macht on-
der deskundige leiding van Arian de 
Groot van Top Gardens gewerkt om 
de speelberg op de speelplaats van 
basisschool De Raagten te renoveren 
en fatsoeneren. 
 
Het resultaat mag er zijn! Ook de par-
keerplaats en de vijver zijn weer in 
oude staat teruggebracht. De hard-
werkende ploeg sloeg de handen in-
een. Al vlug werd er prachtig resultaat 
geboekt.

De takken, die uit de vijver wa-
ren gevist, werden door ouders van 
De Raagten Riad Mtwally, Jon en 
Marianne Greenall, Marianne Dijk, 

Erica van Dijk op de aanhanger ge-
stouwd. Martien Wagelmans, de opa 
van Albion en Pim, leerlingen van De 
Raagten, bracht de volgeladen aan-
hanger met wilgentenen naar een 
stortplaats.

Intussen waren andere ouders en opa’s 
van De Raagten, Arian en zijn vader, 
René Bakker, Twan van Dijk, Paul Dijk, 
Harold Verhoeven en Cor Theunissen, 
vrijwilliger van het Laarbeeks 
Landschap druk doende om de speel-
berg te voorzien van robinia-palen en 
kastanjehout hekwerk.

Tijdens een pauze werd de club aan-
genaam verrast door de komst van juf-
frouw Wilma met verschillende dozen 
overheerlijk gebak. Opnieuw moest er 

een aanhanger wilgentenen worden 
geladen en gelost. Twee aanhangers 
Dolomiet, een verharder, werden door 
groot én klein leeggeschept en op de 
berg aangebracht. Wat een samen-
werking! En het resultaat mag er zijn. 
Nu moet er nog een hovenier aan de 
slag om de berg een groen aanzicht te 
geven.

Het personeel van De Raagten be-
dankt alle vrijwilligers en ook Liss, Mila, 
Thijmen, Bart, Zin, Esmee, Ruben, 
Aidan, Daan en Teun voor hun gewel-
dige inzet! Ook een woord van dank 
aan meneer Piet en meneer Thijs! Een 
deel van hun vrije zaterdag hebben 
ook zij zich ingezet voor het speelple-
zier van de kinderen van De Raagten.

Zwemmen in de zomervakantie
Beek en Donk - Wil je gezellig met 
je vrienden en vriendinnen tijdens 
de zomervakantie komen zwemmen? 
Schrijf je dan in!

De zwemactiviteiten vinden plaats in 
Zwembad ‘De Drie-essen’ te Beek en 
Donk op dinsdag 26 juli en dinsdag 
30 augustus, van 13.30 tot 14.30 uur. 
Doelgroep zijn kinderen in de leeftijd 
van 8 tot en met 12 jaar. De entree 
bedraagt €2,50 per persoon, per keer.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 22 
juli door een mail te sturen naar: jvden-
den@vierbinden.nl. Noteer in de mail 
je naam, school, groep, telefoonnum-
mer, mail en datum van de activiteit. Kom gezellig ‘s middags met elkaar 

zwemmen en maak gebruik van 
verschillende attributen waar je vrij 
mee mag spelen. Hopelijk tot dan.

Lieshout - Het kan niet onopgemerkt 
voorbijgaan, ook al is het twee we-
ken geleden. Op woensdagmiddag 
25 mei werd basisschool De Sprankel 
namelijk kampioen van het Laarbeeks 
schoolvoetbaltoernooi. 

Het voetbalspektakel vond plaats bij 
voetbalvereniging ELI in Lieshout. 
De Sprankel werd winnaar in de 
wedstrijden tegen de basisscholen 
Muldershof (1-0), Brukelum (2-1) 
en de Bernadetteschool (2-1). Alleen 
tegen de Raagten (0-1) moesten ze 
hun meerdere erkennen. Dat kon 
snel vergeten worden toen ook de 
Penaltybokaal door De Sprankel naar 
binnen werd gesleept.   

Beek en Donk – ‘Maak kennis met 
tennis’ is de slogan en dus gingen, 
op navolging van de Muldershof 
en het Klokhuis, nu de kinderen van 
groep 3, 4 & 5 van De Raagten en ’t 
Otterke aan de slag met racket en bal. 
Zodoende kregen de kinderen spelen-
derwijs een beetje de grondbeginse-
len van het tennis bijgebracht. 

De kinderen kregen aan het eind van 
de les een uitnodiging van twee proef-
lessen bij de tennisvereniging T.V. ’t 

Slotje. Deze proeflessen vinden plaats 
op een woensdagmiddag van 15.00 
– 16.00 uur of op een zaterdagmid-
dag van 12.00 – 13.00 uur. Alle kin-
deren zijn dan welkom om te komen 
tennissen. 

Wil je graag meedoen aan een 
proefles? Stuur dan een mailtje naar 
training@tv-slotje.nl, of neem contact 
op met hoofdtrainer Jorg Gussenhoven 
op 0628772291. 

'Maak kennis met tennis'
Schooltennisproject ’t Slotje 
bij De Raagten en ’t Otterke

De Sprankel winnaar Laarbeeks 
schoolvoetbaltoernooi

Vissen voor de jeugd
Beek en Donk – In het kader van ‘juni 
watermaand’ in de gemeente Laarbeek 
houdt Hengelsportvereniging Het 
Geduld uit Beek en Donk op zondag 
26 juni een vismiddag. Deze mid-
dag is bedoeld voor de schoolgaan-
de jeugd van het basisonderwijs. 
Iedereen die mee wil vissen is van 
harte welkom, maar vol is vol!

Het is toegestaan om een eigen hen-
gel mee te nemen. Beschik je niet over 
een eigen hengel, dan is dit geen pro-
bleem. De vereniging heeft een aantal 
hengels die gebruikt mogen worden. 
Ook hoeft er niet voor aas en voer om 
de vissen te lokken gezorgd te wor-
den. Hier zorgen de wedstrijdvissers 
voor. Het is niet nodig om over een 
vispas te beschikken.

Eerst wordt er wat uitleg gegeven 
over het vissen en hoe een gevan-
gen vis behandeld en onthaakt moet 
worden. Daarna start er om 14.00 uur 
een twee uur durende wedstrijd. Na 
afloop vindt meteen de prijsuitreiking 

plaats. De nummers een, twee en drie 
ontvangen van de vereniging een 
mooie prijs. 

Tijdens de wedstrijd krijgen alle deel-
nemers een versnapering en wat te 
drinken, zodat het altijd een gezellig 
middag wordt. Ouders, grootouders 
en vrienden mogen mee komen om 
een deelnemer aan te moedigen. Voor 
de begeleiding wordt gezorgd vanuit 
de vereniging. Er zijn een aantal per-
sonen aanwezig die kunnen helpen 
als dat nodig is.

Aanmelden kan via 
p.beerens2@chello.nl of via 
hhmvanschijndel@onsbrabantnet.nl. 
Deelname aan deze wedstrijd is gra-
tis. De aanvang is om 14.00 uur en 
eindtijd is 16.00 uur. Mochten er nog 
plaatsen over zijn, dan kun je je nog 
aanmelden voor de aanvang van de 
wedstrijd vanaf 13.30 uur. De wed-
strijd vindt plaats aan de Ijsbaanlaan. 
De ingang is tegenover PLUK 
Pannenkoekenhuis, het pad in. 
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Aarle-Rixtel – Het jaarlijkse uitje ging 
dit jaar, op de laatste dag van mei, 
naar Garderen. Kort na 9.30 uur ver-
trokken de leden van de Zonnebloem 
uit Aarle-Rixtel. De weergoden waren 
goed gezind en de stemming was uit-
stekend.

Tegen het middaguur kwam de groep 
aan in Garderen om eerst de lunch 
te nuttigen. Daarna mocht de groep 
zandsculpturen bewonderen. De schil-
derijen van Rien Poortvliet stonden dit 
jaar centraal, maar ook spreekwoorden 
en gezegden werden op een fantasti-
sche wijze in zand uitgebeeld.

Na de lunch werd op het gemak ge-
wandeld rond over het mooi aange-
legde expositieterrein. De zandsculp-
turen stonden opgesteld in kleurrijk 
aangelegde bloemperken. Ze zagen 
er allemaal uit als echte kunstwerken. 
Vervolgens ging de looproute naar 

binnen. De gasten konden hier op 
een formulier aangeven welke spreek-
woorden en gezegden in het zand af-
gebeeld werden. 

Voordat de groep de bus weer in ging 
voor de terugreis, werd er nog heerlijk 
op het terras genoten van een ijsje of 
drankje. Tegen 17.30 uur arriveerden 
ze weer in Aarle-Rixtel, met mooie in-
drukken die vanuit Garden mee waren 
genomen. 

Jaarlijks uitje Zonnebloem 
Aarle-Rixtel

Repair Café Laarbeek op 15 juni

Repareren en ontmoeten in Dorpshuis Lieshout
Lieshout - De Dorpsraad van 
Lieshout houdt woensdag 15 juni 
het maandelijks Repair Café. In 
het Dorpshuis van Lieshout draait 
het dan allemaal om repareren 
en ontmoeten. Tussen 13.30 en 
16.00 uur staan diverse vaklieden 
voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubel-
stukken, fietsen en klein huis-
houdelijk elektrische  apparatuur 
kunnen daar allemaal een tweede 
kans krijgen. Gereedschap en ma-
terialen zijn aanwezig.  Mensen die 
het Repair Café bezoeken, nemen 
van thuis kapotte spullen mee. 
Broodroosters, lampjes, föhns, 

kleding, fietsen, speelgoed, ser-
vies. Alles wat niet meer werkt is 
welkom en maakt kans op een ge-
slaagde reparatie. De vaklui in het 
Repair Café weten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen 
aan het verkleinen van de afval-
berg. In Nederland gooien we ont-
zettend veel weg. Helaas zit repa-
reren bij veel mensen niet meer in 
het systeem. Met het Repair Café 
wil de Dorpsraad daar verandering 
in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwo-
ners van Laarbeek en omgeving. 

Het dient ook om bewoners op 
een andere manier met elkaar in 
contact te brengen. En te ontdek-
ken dat er heel veel kennis en prak-
tische vaardigheden in de buurt 
aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten 
in de buurt. Maar bovenal willen 
we met het Repair Café laten zien 
dat repareren leuk is, en vaak heel 
makkelijk. 

Kom naar het gezellige Repair Café 
op woensdag 15 juni. 

De Hei 23, Mariahout
06-47316642

trimsalonpip@hotmail.com

vachtverzorging voor hond & kat

NIEUW GEOPEND

'Waarschuwing voor parkeren in het groen'
Toen ik gisterenmiddag bij mijn 
auto kwam was mijn verbazing 
groot. Achter de ruitenwisser was 
een geel briefje gestoken. ‘Waar-
schuwing voor parkeren in het 
groen’ stond erop te lezen, met 
als extra opmerking ‘er waren 
voldoende parkeerplaatsen voor-
handen’. Het briefje was gedag-
tekend 06-06-2016 met 09.12u 
als tijd. Toen brak mij helemaal 
de klomp! Gemeente Laarbeek 
voorziet de ‘nieuwe’ Nassaus-
traat met 15 parkeerplekken voor 
14 woningen, terwijl de Neder-
landse norm 2 parkeerplaatsen 
per grondgebonden woning aan-
geeft. Daar komt bij dat de ge-
middelde straatbewoner werkt, 
en er om 9.12u op een (werk)
maandag dus weinig tot geen au-
to’s in de wijk te bekennen zijn. En 
wat de gemeente onder ‘groen’ 
verstaat, is een armetierig stukje 
gras wat in een ver verleden ooit 

eens in het ‘plantsoen’ gegooid 
lijkt te zijn. En om nou te zeggen 
dat het een plantsoen is...... Ver-
volgens heb ik direct Gemeente 
Laarbeek gebeld om opheldering 
te vragen. Wat erg onhandig is, 
is dat het gele briefje getekend is 
met ‘afzender: Toezichthouder/
Handhaver’ en er dus geen naam 
te vinden is. De mevrouw die ik 
aan de lijn kreeg heeft een te-
rugbelverzoek voor betreffende 
ambtenaar achtergelaten, echter 
tot op heden nog geen enke-
le reactie. Schrijnend vind ik het 
tevens, dat diverse wijkbewoners 
de gemeente al diverse malen be-
naderd hebben over het feit dat 
de woonwijk gebruikt wordt door 
bijna al het bouwverkeer wat aan 
de toekomstige woningen aan 
het werken is, terwijl daar speci-
ale bouwwegen voor zijn aange-
legd, en dat de buurt regelmatig 
het toneel van een hardcore-par-

ty lijkt te zijn (bouwvakkers die 
de radio met zogenaamde hard-
core muziek uren aan een stuk 
vol open hebben staan. Hierop 
wordt door Gemeente Laarbeek 
geen enkele actie ondernomen. 
Gemeente Laarbeek neemt er 
dus wel aanstoot aan dat bewo-
ners hun auto bij ernstig gebrek 
aan parkeerplaatsen (wat overi-
gens vanaf de nieuwbouw 6 jaar 
geleden al regelmatig gemeld is), 
maar als de bewoners zelf komen 
met zaken, dan wordt dat on-
derop op de stapel gegooid. Een 
terugbelverzoek komt kennelijk 
op dezelfde stapel terecht. Keu-
rig werk van de Gemeente Laar-
beek, je voelt je op deze manier 
echt trots om Laarbekenaar te 
zijn............

Jos van Kilsdonk

LEZERSPODIUM
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VAN SCHIJNDEL 
WONEN

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  0492-46 11 00  
www.vanschijndelwonen.nl 

Onze nieuwe meubellijnen zijn binnen.Zondag 19 juni 
meubelshow

Volg ons!

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

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

10% KORTING 
IN DE MAAND JUNI 
(VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN)

RUIM ASSORTIMENT SIERBESTRATING

OPENINGSTIJDEN
IEDERE ZATERDAG OPEN 

VAN 9.00 TOT 16.00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

Géén Ruit. Biedt het alternatief de oplossing?
Op 20 mei 2016 is het eerste 
concept van de Bereikbaarheids-
agenda voor de regio Zuidoost 
Brabant gepresenteerd. Een 
agenda om te komen tot het ver-
beteren van de bereikbaarheid 
van het gebied gelegen tussen de 
hoofdwegen in Zuidoost Brabant 
(N279, A67 en A50). Laarbeek is 
in dit middengebied gelegen. In 
deze agenda worden maatrege-
len beschreven die ertoe moeten 
leiden dat verkeersknelpunten in 
dit middengebied worden op-
gelost en de leefbaarheid langs 
wegen in dit gebied wordt ver-
beterd. 

Eerder is in november 2015 door 
de provincie al een agenda ge-
presenteerd, het zogenaamde 
Bidbook, met maatregelen op 
basis waarvan de doorstroming 
en bereikbaarheid van de hoofd-
wegen moet worden verbeterd.
Op 23 juni 2016 wordt het de-
finitieve bereikbaarheidsakkoord 
gepresenteerd, waarna de regio-
gemeenteraden medio oktober 
2016 moeten beslissen of ze kun-
nen instemmen met het akkoord.

Wij als CDA Laarbeek stellen ons 
ernstig de vraag of in de bereik-
baarheidsagenda, de juiste stap-
pen worden gezet om:
• doorstroming bij de Beekse 

brug te bevorderen;
• sluipverkeer door de kernen en 

het buitengebied van Laarbeek 
te verminderen;

• de leefbaarheid langs de door-
gaande wegen binnen Laar-
beek  te verbeteren.

Uitgangspunten in de concept 
agenda zijn stimulering van reizi-
gers om over te stappen van auto 
naar openbaar vervoer en fiets en 
gebruik van slimme verkeerstech-
nologie. Maar ook het wijzigen 
van de uitvoering van de Beekse 
brug. De informatie over de on-
derbouwing, dat deze maatre-
gelen voldoende effect hebben 
om de verkeersproblemen daad-
werkelijk op te lossen, ontbreekt 
echter volledig. Ook is onbekend 
voor wiens budget deze maat-
regelen komen. Hoeveel moet u 
als burger van Laarbeek meebe-
talen?

Om een goede beoordeling te 
kunnen maken van de inhoud en 
de gevolgen van de voorgestel-
de maatregelen in het Bidbook 
en de Bereikbaarheidsagenda 
hebben we afgelopen maanden 
het college en portefeuillehou-
der Van Zeeland meerdere keren 
in de commissie Ruimtelijk Do-
mein gevraagd de commissie en 
raad meer informatie te geven 
over de uitgangspunten en de 
onderbouwingen van de maat-
regelen. Omdat deze informatie 
nog steeds uitblijft hebben we 
afgelopen week hier opnieuw om 
verzocht.

De precieze vragen zijn te vinden 
op de website van de gemeen-

te Laarbeek onder “vragen van 
raads- en commissieleden”.

Zonder deze onderbouwing is 
het onmogelijk om op 23 juni 
een bereikbaarheidsakkoord te 
hebben waar weloverwogen en 
realistische maatregelen worden 
genoemd. Maatregelen die er toe 
leiden dat Laarbeek voor de toe-
komst goed bereikbaar is met zo 
min mogelijk overlast als gevolg 
van sluip- of doorgaand verkeer.

CDA Laarbeek
Marcel van der Heijden (fractie-
voorzitter)
Albèr van der Aa (commissielid 
Ruimtelijk Domein)

LEZERSPODIUM

Natuurwandeling bij Voorbeemd/Goorloop 

Beek en Donk – Het IVN verzorgt 
zondag 12 juni een wandeling in 
het gebied ten noorden van de wijk 
Voorbeemd in Beek en Donk, grenzend 
aan de Goorloop.

In dit gebied is men in 2013 gestart met 
het inrichten van een nieuwe groenzo-
ne met de bedoeling de Goorloop beter 
te kunnen laten functioneren als ecolo-
gische verbindingszone waardoor het 
leefgebied van dieren zoals de kamsa-
lamander, heikikker, riet- en struweelvo-
gels en dagvlinders verbetert. Ook is het 
de bedoeling het leefgebied van de pa-
trijs en dat van de ijsvogel te verbeteren.

Al deze dieren hebben voedsel en 
broedgelegenheid nodig. Daarom is 
stromend water (Goorloop), de aanwe-
zigheid van poelen en een kleinschalig 
afwisselend landschap met graanveld-
jes, bloemrijke randen en schuilgelegen-
heid nodig. Voor een groot gedeelte is 
dat het landschap zoals het er ongeveer 
100 jaar geleden uitzag. 

Een ander belangrijk doel van de herin-
richting is de vorming van een regen-
waterberging. Dit om de overlast van 
regenwater in de woonwijk te beper-
ken. Hiervoor zijn sloten gegraven  die 
dienen als bergingsvijvers. Een mooie 
bijkomstigheid hiervan is dat de lager 

gelegen weilandjes wat natter blijven 
en dat de oorspronkelijke landschap-
pelijke structuur hersteld wordt. Bij een 
zeer grote wateraanvoer gaat het water 
via een overstort naar de nabij gelegen 
Goorloop.

Wilt u met de gidsen eens een kijkje 
gaan nemen in het gebied dan bent u 
van harte welkom op zondag 12 juni om 
10.00 uur aan het einde van de Pater 
de Leeuwstraat waar de Goorloop uit-
komt in het kanaal. Dit is ter hoogte van 
huisnummer 63a. De wandeling zal naar 
schatting tot ongeveer 12.00 uur duren.

De Voorbeemd/Goorloop Fotograaf: Ria van Liempd

Albèr van der Aa en Marcel 
van der Heijden bij de 
Beekse Brug in Beek en Donk
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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
W 23 - Aanbiedingen gelden van maandag 6 t/m zaterdag 11 juni 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

3.00
3 pakjes

5.00
3 stuks

0.99
kilo 4.95

5.00

1.50
liter 3.75

2 bakjes

25%
KORTING

Verse worst of saucijzen
(varkensvlees)

200 gram

1.39

Markant mini ijsbakjes
2 bakjes à 200 ml.

1.90-1.94

Halve verse aardbeienvlaai 
met slagroom

per stuk

6.99

Pickwick éénkopsthee
rooibos harmony, delicious spices, herbal 

goodness, pure green, fruit garden, 
fruit fusion of double green

3 pakjes à 20 zakjes

3.99-6.00

Lay’s superchips
of Cheetos zoutjes

alle soorten

1.18-1.33

Voordeliger uit met het mixen van fruit
wilde perziken (500 gram), galia meloen (per stuk), 

abrikozen (500 gram), Lola appels (1500 gram) 
of pitloze witte druiven (500 gram) 

3 stuks naar keuze

5.97-7.77

Wicky fruitdrink, fruitzacht 
of ice tea green
pak 6 pakjes à 200 ml.

Potgrond of tuinaarde
zak 20/25 liter

1.55/1.85

0.95

0.89

Prijsvoorbeeld: Wicky fruitdrink 
aardbei, pak 6 pakjes à 200 ml. 

van 1.01 voor 0.75

mijn slijterij

Hooghoudt premium 
jenever of graanjenever 

of Esbjaerg vodka*
literfl es

of Esbjaerg vodka*of Esbjaerg vodka*of Esbjaerg vodka*

3 EURO
KORTING

Prijsvoorbeeld: Hooghoudt premium jenever,

literfl es van 18.29 voor 15.29
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KBO Lieshout naar Langenboom
Lieshout - Seniorenvereniging/KBO 
Lieshout houdt twee kienavonden: de 
eerste op vrijdag 10 juni en de tweede 
op vrijdag 1 juli. Dit is dan de laatste 
KBO kienavond voor de zomervakan-
tie. Iedereen is van harte welkom om 
eens aan te schuiven aan een van de 
lange tafels en een avond ouderwets 
gezellig mee te kienen. 

Door mee te doen ondersteunt u ook 
de seniorenvereniging.  De jackpot is 
weer gegroeid en kan deze avond ge-
wonnen worden. Ook de loterij met 
mooie prijzen na afloop is niet alleen 
spannend, maar komt ook weer geheel 
ten goede aan de seniorenvereniging. 
Er wordt om 20.00 uur begonnen 
met kienen. De zaal is geopend vanaf 
19.00 uur. 

Nostalgie en techniek in Langenboom
Op vrijdag 24 juni gaat de seniorenver-
eniging op excursie naar Langenboom. 
Het Museum voor Nostalgie en 
Techniek van Wim van Schayik in het 
Brabantse Langenboom is een uniek 
en geliefd museum. Een bijzondere 
collectie oude gereedschappen en ge-
bruiksvoorwerpen van meer dan 70 
ambachten en beroepen met duizen-
den voorwerpen en machines uit het 
verleden zijn door Wim van Schayik in 
ruim 70 jaar verzameld, gerestaureerd 
en tentoongesteld. Van handgereed-
schappen tot de eerste elektrisch aan-
gedreven machines. Het bezoek met 
een tijdsduur van circa drie uur bestaat 
uit: ontvangst met koffie of thee, ge-
volgd door een rondleiding door des-
kundige gidsen en een nabeschouwing 
met drankje. Info en aanmelden bij de 
Inloop.

Inloop
Wilt u weleens weten waar het alle-
maal over gaat, wat WMO, HHT, PGB 
enz. betekenen, voor wie deze zaken 

gelden, wie in aanmerking komen voor 
ondersteuning en wanneer? Sinds kort 
hebben ze in Lieshout het Team Zorg 
en Welzijn. Daarin werkt ook Suzan 
de Koning als dorpsondersteuner. Zij is 
meestal op dinsdagmorgen aanwezig 

bij de Inloop. Zij weet antwoord op 
uw vragen, kan en wil u dingen een-
voudig uitleggen, en kan u als dat no-
dig is ook verder helpen. Zij is graag 
bereid er met u over te praten. Op 
dinsdag 14 juni is een medewerker 

van Wocom aanwezig om vragen te 
beantwoorden. 

Aanmelden voor activiteiten en infor-
matie vragen kan bij de Inloop. Iedere 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 

uur en ’s avonds van 19.00 tot 20.00 
uur in het Dorpshuis. Loop eens gezel-
lig binnen voor een praatje, voor een 
kop koffie en om kennis te maken met 
een actieve seniorenvereniging.

Woensdag 25 mei gingen 113 Lieshoutse senioren een dagje naar Limburg en de Ardennen

Zanggroep De Halmen zoekt gitarist en pianist
Lieshout - Zanggroep de Halmen 
zoekt een (amateur)gitarist en -pi-
anist. Zij zijn een enthousiast koor 
met circa 20 leden uit heel Laarbeek. 

De zanggroep zingt vlotte nummers, 
zowel pop als liturgisch. Ze luiste-
ren o.a. elke laatste zondag van 
de maand de mis op in een van de 
Laarbeekse kerken. Heb je interesse, 
kom dan een keer luisteren of mee-
doen op de repetitieavond op dins-
dag van 20.30 tot 22.30 uur in het 
Dorpshuis te Lieshout (Grotenhof 2). 
Voor meer informatie, stuur een mail 
naar claudiajongerius@gmail.com. 

Beek en Donk - Op en rondom het kantoor van Omroep Kontakt was zondag van alles te beleven. Met stralend weer vond de open dag van deze lokale radio- en televisiezender plaats. 
Diverse artiesten traden op, er was een leuke braderie en geïnteresseerden konden een kijkje in de keuken nemen van Omroep Kontakt. Er werd volop genoten. 

Zanggroep De Halmen

Gezellige open dag bij Omroep Kontakt 

Fotograaf: Joost Duppen
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MooiBoerdonk

 

 
 
 
 
 

NIEUW in BEEK & DONK 
Op Basisschool ’t Klokhuis, Wijnkelderweg 3a 

 

Hiphop en 
Breakdance 

 

1e les is op Vrijdag 12 september  
  15.30 Hiphop X-mini (4-5 jr.)

16.15 Hiphop Teens (va. 13 jr.)
17:00 Hiphop Mini ( 6-8 jr.)
17:45 Hiphop Kids (9-12 jr.)

18:30 Breakdance B-Boys/girls (5-7 jr.)
  19:15 Breakdance B-Boys/girls (8-12 jr.)

-  

 

Een cursus bestaat uit 15 lessen van 45 minuten. Kosten € 80,- 
www.mandersgemert.nl 

 

Inschrijven? Stuur een mail naar info@mandersgemert.nl of bel Jose 06-20882266 
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NIEUW in BEEK & DONK 
Op Basisschool ’t Klokhuis, Wijnkelderweg 3a 

 

Hiphop en 
Breakdance 

 
1e les is op Vrijdag 30 augustus 

  16:15 Hiphop X-mini (4-5 jr.) 
17:00 Hiphop Mini ( 6-8 jr.) 
17:45 Hiphop Kids (9-12 jr.) 

 

18:30 Breakdance B-Boys/girls (5-7 jr.) 
  19:15 Breakdance B-Boys/girls (8-12 jr.) 

 

Een cursus bestaat uit 15 lessen van 45 minuten. Kosten € 80,- 
www.mandersgemert.nl 

 
Inschrijven? Stuur een mail naar info@mandersgemert.nl of bel Jose 06-20882266 

Inschrijven? Stuur een mail naar info@mandersgemert.nl of bel Jose 06-20882266

Hiphop en Breakdance op vrijdag.
Musical-les op donderdag.

Start medio september!

www.mandersgemert.nl
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START in BEEK & DONK

MUSICAL-LES
 en ook weer 

Hiphop & Breakdance

Jeugd vermaakt zich met veel leuke activiteiten

Voetbalkamp bij RKSV Boerdonk

Boerdonk - Het spektakel begon op vrijdag 
3 juni. De ouders werden enthousiast uitge-
zwaaid. Ze begonnen het voetbalkamp met het 
wereldberoemde ruilspel. 

Bij alle deuren in Erp werd aangebeld om te vra-
gen of ze voorwerpen hebben die ze wilden rui-
len met hen. Het hele alfabet wordt geruild en 
er kwamen dingen voorbij zoals een pizzadoos, 
ijsjes, frikandel, nijptang, en een echte webcam. 

Nadat Erp onveilig gemaakt was, was het tijd 
voor de greppeltocht. Alle kinderen werden in 
kleine groepjes verdeeld en ze liepen een route 
terug naar Boerdonk. Terwijl de auto`s rondreden 
om iedereen te spotten sprongen de kinderen 
weg in sloten en tussen de prikkers. Alles was on-
veilig en de rondrijdende auto`s hadden moeite 
om iedereen te vinden. Nadat iedereen veilig en 
wel terug was hebben ze nog een broodje knak-
worst gegeten en duurde het nog lang voordat 
alle ogen dichtgingen. 

Op zaterdag stond volgens traditie de zeskamp 
op het programma. Dit jaar met het grootste 
luchtkussen van Brabant. Maar liefst een vrije 
val van wel 125 meter (volgens de jongens van 
de mini-F) werd door alle kinderen overwonnen. 
Verder werd er enthousiast aan een spijkerbroek 
gehangen, kratjes horizontaal gestapeld, buikge-
schoven tot wel 40 meter ver. Ook was er een 
honkbalspel op een schuimbaan, en een levend 
drie op een rij. Als klap op de vuurpijl mochten 
ook de leiders over het grote luchtkussen, maar 
de beste tijd van de kinderen werd niet geëven-
aard.

Na een super vet coole schuimparty werden 
alle kinderen onder de douche gezet om daar-
na lekker te gaan barbecueën. Daarna hadden 
de kinderen tijd om even te chillen voordat de 

spooktocht begon. De kinderen die durfden wer-
den aan de rand van het bos afgezet waarna ze 
door de meest donkere paadjes, waar je echt 
geen hand voor ogen zag, langs de spoken ge-
leid werden. De spoken vielen uit bomen, zaten 
in ingegraven containers, dreven op de vijver en 
kwamen van alle kanten uit het bos gesprongen. 
Heel de buurt heeft de jongens en meiden horen 
gillen van de schrik. Het meest spannende von-
den de kinderen dat ze een schuurtje in moesten 
waarna ze onder een zeil naar buiten moesten 
proberen te komen, terwijl de witte wieven ze 
bang maakten. Op een gegeven moment stond 
aan het eind van het pad een verlichte clown, 
waardoor enkele kinderen omdraaiden en naar 
huis wilden rennen. Gelukkig zijn ook na deze 
spannende tocht alle kinderen weer veilig terug 
op het kamp gekomen en sliepen de kinderen 
duidelijk sneller als de avond ervoor. 

Zondagmorgen zijn de jongste kinderen naar de 
speeltuin geweest en de oudere kinderen heb-
ben op het voetbalveld spellen gedaan. Als laat-
ste stond de strijd om de penalty bokaal op het 
programma. In de finale stonden Nick Biemans, 
Joep Kuiten, Pleun Biemans en Remco Ketelaars. 
Na een bloedstollende finale kwam Nick als grote 
winnaar uit de bus. 

Na een afsluitend woordje van de voorzitter 
werd het kamp weer afgesloten en gingen alle 
kinderen moe maar voldaan richting huis. Als 
laatste nog een woord van dank en een com-
pliment aan de vele vrijwilligers die het kamp 
ook dit jaar weer tot zo`n groot succes hebben 
gemaakt. Vooral een groot woord van dank aan 
hun kampcommissie die zich zo ontzettend goed 
hebben ingezet en al hun vrije tijd de laatste we-
ken opgeofferd hebben om dit kamp tot een suc-
ces te maken. Bedankt.

Organisatie hoopt op deelname van veel jeugd

Maak kennis met de obstaclerun
Boerdonk - Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Zo is de gedachte van de organi-
satie van de Boerdonkse Buffelrun. Zij wil-
len de jeugd graag mee laten doen aan een 
echte obstaclerun en wel op 2 manieren. 

Op zaterdag 3 september is er de 
Familiecolourbuffelrun voor jeugdigen tus-
sen 10 en 14 jaar. Dit is een familierun over 
een deel van het parcours dat u ook samen 
met uw kind of kinderen kunt lopen. Het is 
een colourrun waarbij de deelnemers een 
aantal obstakels moeten overwinnen en 
daarbij ook nog bekogeld gaan worden met 
afwasbare kleurbommen. Een kaartje kost 
€7,50 voor de jeugdige deelnemers en als 
volwassene betaalt u €12,50. 

Voor de jeugd tussen 13 en 16 is er ook de 
mogelijkheid om zondag 4 september de 
6 km run te lopen. Dan loop je het eerste 
deel van de buffelrun die in totaal 12 km 
is. Op zondag is er geen colourrun maar 
wel geweldige obstakels zoals de splash, de 
obstakels over rivier de Aa en uiteraard het 
modderbad en de ijsbak. Als ouder kunt u 
samen met uw kind lopen maar u kunt er 
ook voor kiezen om een eigen buffelrun te 
lopen van 6 of 12 km. 

Kaartjes voor zondag kosten voor de jeugd 
€12,50 en voor volwassenen €25,00. 
Alle bedragen zijn exclusief reserverings-
kosten. Voor meer informatie en inschrij-
ven voor beide dagen ga dan naar de site 
www.buffelrun.nl. Buffelrun Boerdonk: 
Voor jong en oud! Be there!!

Boerdonk - Tismarwadegewendbent, wie 
kent ze niet. Hét gezellige dweilorkest uit 
Boerdonk. 

Zij zijn op zoek naar nieuwe leden om het 
slagwerk te komen versterken. Ben je ge-
interesseerd stuur dan een mailtje naar 
ingriddonkers@home.nl of bel 06-30607151.

De Buffelrun, kan jij het aan?

Tismarwadegewendbent zoekt slagwerkers
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Sportend Laarbeek
Lopen voor het goede doel over het prachtige 
landgoed van Croy

Redacteur: Ans van de Kerkhof
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
   (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel - Afgelopen vrijdag 
vond op Landgoed Croy de EyeOn 
Croy Nightrun plaats over een par-
cours van 8,4 kilometer. Een kleine 
honderd deelnemers - vooral uit 
de regio - startten en finishten bij 
Kasteel Croy. De opbrengst van de 
Nightrun is bestemd voor Artsen 
zonder Grenzen. 

Sporten en het goede doel
Lopen wordt al eeuwenlang in alle 
varianten beoefend door mensen. 
Wandelen, hardlopen, duurlopen, 
halve en hele marathons en ga zo 
maar door. Tegenwoordig worden 
sportevenementen vaak gekoppeld 
aan een goed doel. Het mes snijdt 
aan twee kanten. Deelnemers zijn 
bezig met hun gezondheid en/of 
conditie en het goede doel komt 
aan (extra) inkomsten. Sportende 
mensen zijn blijkbaar een goede 

bron van inkomsten. Hoe wordt zo’n 
evenement gekoppeld aan het doel? 
Dat was de vraag aan een van de 
organisatoren van de Nightrun op 
Croy, Eric Eggenhuizen. Eric werkt bij 
Eyeon en vertelt over de beweegre-
denen achter dit evenement. 

Motivatie
Toen vier jaar geleden een collega 
getroffen werd door kanker, was de 
keus snel gemaakt. Betrokken colle-
ga’s schreven zich in voor Alpe d’Hu-
zes om geld in te zamelen voor het 
KWF. De Nightrun was een van de 
onderdelen om sponsoren te krijgen. 
Gelukkig herstelde de collega en 
schreef zich het jaar daarna samen 
met zijn collega’s in om Alpe d’Huzes 

anders te ervaren. Zoals op veel 
plaatsen was ook hier een goede tra-
ditie geboren. Een van de medewer-
kers kende in zijn directe omgeving 
iemand die de ziekte ALS had, en dat 
was het doel van vorig jaar. 

Artsen zonder grenzen
Dit jaar heel iets anders; Artsen zon-
der Grenzen. Maar weer de oor-
sprong hiervan dichtbij huis. In het 
netwerk van Eyeon zijn regelmatig 
mensen die een carrièreswitch ma-
ken. Een van die mensen is voor 
Artsen zonder Grenzen aan de slag 
gegaan. Het team van Eyeon maak-
te dit jaar een workshop mee van 
Artsen zonder Grenzen waarin de 
logistiek van de organisatie onder de 
loep werd genomen.

Nadat zij van dichtbij ervoeren hoe 
deze organisatie werkt en wat voor 

goed werk zij verrichten op veel 
plekken in deze wereld, was het 
goede doel voor 2016 een feit. 

‘Ontspanning door inspanning’
Een van de deelnemers zegt: “Ik 
kan op deze manier mijn hoofd 
lekker leegmaken. Lopen is voor 
mij een perfecte therapie. Ik kan 
het doen wanneer en waar ik wil 
en op mijn eigen manier.”Voor de 
honderd deelnemers is de nightrun 
een manier  van ontspanning door 
inspanning. 

Het doel maakt voor de deelne-
mers niet zoveel verschil. Een van 
de deelnemers: “Het is een mooie 
bijkomstigheid.” Een enkeling komt 
speciaal voor de goede doelen, maar 
de meesten vinden het gewoon een 
leuk evenement. 

Lopen is voor mij een perfecte 

therapie. Ik kan het doen 

wanneer en waar ik wil en op 

mijn eigen manier

 
  

  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Maak uw eigen houten sloopmeubels! 
Prachtige sloop look en alle diktes te realiseren. 

Scherp in prijs (gratis afkorten)

Openingstijden: ma-vr: 08.00-17:30 / za: 08.00-13.00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a te Sint-Oedenrode 

Telefoonnummer: 0413-490524

Het eerste wat er in je opkomt bij het 
lezen van deze titel met uitroepteken, 
is zoiets van: "Hatseflats, 't is gedaan, 
we zijn klaar, mooi afgesloten, tot ziens 
maar weer!" Dat zou ook zo maar de 
echte betekenis van het woord kunnen 
zijn. 
De voetbalcompetitie zit er immers 
op, heb mooie jaren gekend in het 
Keldonkse en nu heerlijk met vakantie.
Maar de kenner van diverse 
kaartspelletjes weet wel beter! Dit 
'knasten' of 'kenaste' is inderdaad een 
zeer levendig kaartspel, wat gespeeld 
kan worden met, in ons geval, 6 
personen.
Canasta is nog niet zo’n oud spel. 
Origineel was het een jokerspel dat 
pas na de tweede wereldoorlog in Zuid 
Amerika is ontstaan. Het spel is via de 
Verenigde Staten in Europa terecht 
gekomen en was een waar succes. De 
spelnaam is Spaans voor ‘mandje’. Het 
kan voor beginners wat lastig zijn, maar 
wanneer je het onder de knie hebt zal 
het zeker de verveling wegnemen waar 
iedereen wel eens last van heeft. Zeker 
nu het voetbal afgelopen is. 
Maar wat zeur ik,...sportgebeurtenissen 
in overvloed, de komende maanden. 
Maar vind je een gaatje? Speel Canasta!
Als een stel 'oudjes' die regelmatig bij 
elkaar komen om te kaarten, (trouwens 
er lopen er al enkelen in de 60) binden 
we de strijd aan in 3 koppels, om als 
eerste 5000 punten te vergaren. Dan 
hoef je immers niks in de pot te leggen, 
niks te betalen. Word je met jouw maat 
derde en laatste, kost dat het meeste 
uiteraard. Maar niet getreurd... in mei 
mag je de pot samen delen, als we met 
z'n zessen een weekendje weggaan. 
Dat één koppel het meeste ingelegd 
heeft, mag de pret niet drukken. Immers 
is het dan toch vooral dankzij hen, dat 
dit uitstapje een succes wordt. Maar 
wát wordt er toch gepraat en overlegd 
tijdens het spel. Je mag notabene 
eigenlijk niet eens praten ... laat staan 
overleggen tijdens dit kaartspel! 
Maar ... in het begin moesten we het de 
anderen nog leren, maar tegenwoordig 
hebben ze zo veel bijgeleerd en wordt 
ondergetekende niet meer zomaar 1e 
bij elke pot. We rouleren van locatie 

en zo komt iedereen aan de beurt, om 
gastheer en gastvrouw te zijn. En dat 
willen we allen weten! Men haalt alles 
uit de kast, om het de gasten zo gezellig 
mogelijk te maken! Er is drinken in 
overvloed, veel rauwkost, salades, 
chips en borrelnootjes. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat er een stel 
aan het 'lijnen' is geslagen na enkele 
Canasta-spelen. Niks past meer, dus 
werk aan de winkel. Helaas houdt men 
het niet vol op zo'n avond en valt men 
gruwelijk door 'het mandje', en 'valt' 
men zelfs op een heel laat tijdstip voor 
de chocolade, die door de gastvrouw 
wordt voorgeschoteld en dan ook 
gretig aftrek vindt.
Kortom: Canasta staat borg voor 
een heerlijk avondje kaarten, eten en 
drinken, maar vooral veel lachen! Er 
wordt gelachen om fouten van anderen, 
gelachen om diverse uitspraken zoals: 
"ken du komme?", "Leg alles wa du 
hèt op toffel", "Ik heb nog wa achter de 
hand", "Gij mucht trèkke!" Zoals je ziet 
vooral 'ouwelullekoek', 'platte proat', 
wat ons aan het lachen maakt, maar 
waar het wél om draait; een plezierig 
avondje! En natuurlijk wordt de pot 
gespekt voor dat weekendje in april of 
mei. Voorwaar een heel eind weg, maar 
we hebben in ieder geval iets om naar 
uit te kijken en voor te kaarten.
De komende tijd moeten we even pas 
op de plaats maken, iedereen is druk en 
heeft andere prioriteiten. Ik ook; kamp 
voorbereiden, eindrapporten schrijven, 
musical oefenen, noem maar op. Kijk 
al weer uit naar het volgende Canasta-
avondje!

R. van den EndenR. van den Enden

CANASTA!
COLUMN

Bosscheweg 96  Aarle-Rixtel  0492-382110
www.ocslaarbeek.nl  info@ocslaarbeek.nl

OCS LAARBEEK BIEDT AUTO LEASE IN ALLE VORMEN 
VAN PRIVÉ LEASE TOT FULL OPERATIONAL LEASE
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Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? 
Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl
ksterkennatuursteen@gmail.com

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken
- Keukenbladen

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

Haar Zaken, Raagtenstraat 21, Beek en Donk
T: 0492 - 593433 E: margo@haarzaken.net 

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

Bikinilijn ! 20,-  |  Bovenlip of kin ! 10,-
oksels ! 15,-

onderBenen ! 50,-  |  rug en schouders ! 100,-
Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.

De meeste iPl apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als Ce of FDA) maar de 
Record iPl is tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse

Kwalteit- en veiligheidscertificaten: FDA: Food and Drug Administration (usA)
Ce-MDD: international Medical standardieC 601-1: Medical safety standard
CFs: governmental health Approval CsA: Canadian & us safety standards

isO 13485: Quality Medical Production isO 9001: Quality Management standard

Pijnloos definitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Haar Zaken, Broek 20, 5738 PA Mariahout (zijstraat Sonseweg) 
T 06-53975005 E margo@haarzaken.net 

www.haarzaken.net

Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.
De meeste IPL apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als CE of FDA) maar de Record IPL is 
tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse Kwaliteit- en veiligheidscertificaten.

RUIM 9 JAAR ERVARING IN DEFINITIEF ONTHAREN 
MET UITSTEKENDE RESULTATEN!

zie voor meer informatie onze webpagina 

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN
BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK

BIKINILIJN € 25,- | BOVENLIP OF KIN € 12,50  
OKSELS € 20,-

ONDERBENEN € 50,- | RUG EN SCHOUDERS € 100,-

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

Nieuw:
aanhangwagen 

met huif 
tot 750 kg.

Zomer proefabonnement bij 
TV De Raam 

Lieshout - Dit jaar biedt tennisvereniging 
De Raam Lieshout aan niet-leden de mo-
gelijkheid om in de maanden juni, juli en 
augustus een zomer proefabonnement te 

nemen. Veel mensen willen in de vakan-
tieperiode tennissen zonder dat ze lid zijn 
van een tennisvereniging.

Tennisvereniging De Raam geeft de thuis-
blijvers, sportievelingen en tennisfanaten 
zo een mogelijkheid om eens kennis te 
maken met de tennissport, in een fijne 
ambiance en met optimale faciliteiten van 
de club. Kosten voor 3 maanden onbe-
perkt tennis, zonder deelname aan club- 
en KNLTB-activiteiten bedragen €42,00. 
Inschrijven kan via www.tvderaam.nl.
Dus, voor aantrekkelijke bedragen kunt u 
tenminste 3 maanden veel tennisplezier 
beleven. Grijp deze kans en maak kennis 
met de tennissport bij TV De Raam.

Snuffelwinkel
Malle Pietje

Voor 2e handsspullen
Wij halen ook uw spullen op.
Openingstijden:
ma t/m vrij 11.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 15.00 uur

Beekerheide 23 - Beek en Donk
06 - 16054486

Mariahout – In een tweestrijd maak-
ten Olland en VV Mariahout onder-
ling de promotie/degradatie 4e en 5e 
klasse uit. Bij winst zou VV Mariahout 
promoveren naar de 4e klasse en 
Olland de plaats van Mariahout over-
nemen in de 5e klasse. Bij winst van 
Olland zouden beide clubs volgend 
seizoen in dezelfde klasse blijven als 
het huidige seizoen. 

Het thuisduel in Mariahout eindigde in 
3-2, waardoor de ploeg met vertrou-
wen en een voorsprong kon afreizen 
naar Olland voor het tweede en be-
slissende duel. Zondag 5 juni was het 
erop of eronder voor de Marianen, 
ze hadden alles in eigen hand, terwijl 
Olland moest winnen.

Mariahout begon, vergeleken met 
de wedstrijd van vorige week tegen 
Olland, met 3 wijzigingen in het elftal, 
even schakelen dus. De eerste kans in 
de wedstrijd was voor Ollandia. Een 
voorzet van de zijkant werd keurig 
ingekopt door Stefan Erven 1-0. De 
3-2 overwinning van Mariahout vo-
rige week, was weer weggepoetst. 
Mariahout moest nu wel degelijk 
aanvallen en de voorsprong die ze 
hadden weer veiligstellen. Mariahout 
begon druk uit te oefenen op het doel 
van Tom Wouters. De keeper van 
Olland kon nog redding brengen op 
de inzet van Guus van Bosbeek in de 
18e minuut, maar in de 24e minuut 
moest hij toch de bal uit zijn doel ha-
len na een mooie vrije trap van Coen 
van Eijndhoven, 1-1. Mariahout wil-
de graag de marge wat groter maken 
en dus kreeg de piepjonge Huib van 
Zutphen (17 jaar) het op zijn heupen. 
Na een mooie loopactie passte hij de 
bal door naar Guus van Bosbeek die 
de bal naar Coen van Eijndhoven pas-
ste en hij tekende voor een ruststand 
van 1-2.
Na de rust was het Mariahout dat 

sterk uit de kleedkamer kwam. Een 
voorzet van Tim Barten werd door 
Coen van Eijndhoven op de bal op de 
paal geschoten. Ollandia zag in dat als 

het iets wilde, ze actie moesten on-
dernemen. Na een mooie volley werd 
de stand weer gelijkgetrokken naar 
een 2-2 stand.

voetbal

VV Mariahout C1 levert unieke prestatie met winst KNVB-beker
Mariahout - De spelersgroep en de 
begeleiders van Mariahout C1 reis-
den zaterdag af naar het sportpark van 
RKSV Schijndel om de bekerfinale dis-
trict Zuid II te spelen tegen het Zuid-
Limburgse ST. DPJ/RKDFC C1. Ook de 
Mariahoutse supporters waren in gro-
te aantallen naar Schijndel afgereisd 
om de C1-spelers aan te moedigen.

Mariahout begon sterk aan de wed-
strijd, en wist direct al enkele kansjes 
te creëren.  Na ongeveer 15 minuten 
werd Thijs van Wanroij in de 16 meter 
gevloerd en kreeg Mariahout een pe-
nalty. Haike van den Burgt bleef kalm 
en schoot de bal onberispelijk in de lin-
kerbovenhoek: 1 – 0. Mariahout bleef 
druk zetten, en dit resulteerde al snel 
in de 2 -0. Brent Maas werd op de 16 
meter aangespeeld en schoot de bal 
uit de draai met een volley prachtig in 
de rechterbovenhoek. In de voorlaat-
ste minuut van de eerste helft scoorde 
ST. DPJ/RKDFC via een van richting 
veranderd schot de aansluitingstreffer. 
De ruststand was 2 – 1. Na de pauze 
kwam ST DPJ/RKDFC fanatiek uit de 
startblokken, en wist met fysiek spel 
Mariahout onder druk te zetten. Ze cre-
eerden enkele kansjes, maar Mariahout 
was via enkele counters ook dicht bij 
een goal. Halverwege de tweede helft 
kwam ST DPJ/RKDFC op gelijke hoog-
te door een voorzet die binnengetikt 
werd. Vanaf dat moment werd het fy-
sieke spel van de Limburgse tegenstan-
der nog feller, maar Mariahout bleef 
goed weerstand bieden, en kreeg nog 
enkele kansen. Ongeveer 3 minuten 
voor het eindsignaal stoomde Stein van 
den Heuvel op naar de goal en rondde 
koelbloedig af: 3 – 2. In de laatste mi-
nuten van de wedstrijd wist Mariahout 
C1 eenvoudig overeind te blijven, 

waardoor de overwinning een feit was. 

Na het laatste fluitsignaal barstte de 
feestvreugde los; Mariahout C1 heeft 
de KNVB-beker gewonnen! De spe-
lers werden op het veld gefeliciteerd 
door het Mariahoutse publiek. De 

prijsuitreiking vond plaats in de KNVB-
tent, waarbij beide finalisten sportief 
een erehaag voor elkaar maakten toen 
ze het podium opkwamen. Alle spe-
lers kregen een medaille, en daarna 
werd de KNVB-beker door een aantal 
KNVB-bestuurders aan de aanvoerder 

VV Mariahout toont kracht en doorzettingsvermogen

VV Mariahout bekroont goed seizoen met promotie naar 4e klasse

Het vaandelteam van VV Mariahout viert de promotie naar de 4e klasse
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Na deze gelijkmaker was het Olland 
dat de druk op het doel van Mariahout 
groter en groter maakte. Mariahout, 

dat doorzettingsvermogen en kracht 
toonde, bewaarde de spanning net 
zoals in de thuiswedstrijd voor het 
laatst. Michel Leenders en Tim Barten 

waren nog trefzeker in de blessuretijd 
en dus is het Mariahout dat via deze 
2-4 overwinning volgend jaar mag 
gaan uitkomen in de 4e klasse.

Willem Aarts nieuwe 
hoofdtrainer Sparta'25

Beek en Donk - Willem Aarts, 35 jaar 
en geboren, getogen en woonachtig 
in Deurne. In het dagelijks leven is hij 
werkzaam (inkoop) bij Flint-Group in 
Helmond, een fabrikant van drukinkten. 

Als voetballer is hij actief geweest voor 
SJVV en in de jeugd bij Helmond Sport. 
Dat ging allemaal heel goed, totdat hij 
op zijn 14e jaar in een wedstrijd met een 
regionaal selectieteam een dubbele been-
breuk opliep en langer dan een jaar was 
uitgeschakeld. Na deze blessure nog en-
kele jaren bij SJVV gespeeld, maar door 
aanhoudende blessures aan lies en heup 
moeten besluiten op jonge leeftijd te 
stoppen met voetballen.

Hij wilde toch betrokken blijven bij het 
voetbal en werd jeugdtrainer bij SJVV. Dat 
beviel hem zo goed dat hij de trainersdi-
ploma’s wilde gaan halen. Hiervoor moest 
hij een jeugdteam gaan trainen op divi-
sieniveau. Gelukkig kreeg hij daarvoor de 
kans bij ZSV. Uiteindelijk heeft hij daar 4 
seizoenen mogen trainen, waarin hij met 
de A1 de 2e Divisie bereikte.

Na ZSV kreeg hij in 2013 de kans om weer 
terug te keren bij SJVV, als hoofdtrainer. 
Met SJVV heeft hij  2 seizoenen boven-
in de 3e Klasse C meegedraaid. Daarna 
maakte hij de overstap naar MULO. 
Met MULO werd afgelopen seizoen 
het ongeslagen kampioenschap in 5H 
binnengehaald.

In december 2015 nam Sparta'25 contact 
met hem op om hoofdtrainer te worden. 
Hij ziet deze stap als een mooie kans om 
door te ontwikkelen als trainer. Hij vindt 
Sparta'25 een grote club met een rijke 
historie en goede uitstraling in de regio en 

daarom een eer om trainer te mogen zijn 
van de groen-witten. 

Hij gaat er alles aan doen om met ver-
zorgd en aanvallend voetbal weer rich-
ting die tweede klasse te gaan! Sparta’25 
wenst Willem veel plezier en succes. 

Frans Kluijtmans neemt afscheid als 
jeugdvoorzitter
Op 30 mei heeft Frans na vier jaar jeugd-
voorzitter te zijn geweest op een ingelaste 
algemene ledenvergadering zijn taak als 
jeugdvoorzitter overgedragen aan zijjn 
opvolger Jan Verheijen. Vier jaar die hem 
altijd zullen bij blijven als heel waarde-
vol. In die vier jaar heeft hij gezien dat 
Sparta'25 beschikt over een geweldige 
groep vrijwilligers die de vereniging die 
uitstraling geven die het nu heeft.

Als scheidend jeugdvoorzitter kijkt hij 
met trots terug op de jeugdafdeling van 
Sparta'25. Een jeugdafdeling waar een 
grote groep mensen er elke week weer 
voor zorgt dat uw kinderen een gezonde 
en fijne vrijetijdsbesteding kunnen heb-
ben. Het doet hem daarom goed dat hij 
met een fijn gevoel het stokje kan over-
geven aan Jan Verheijen. Jan is een echte 
Spartaan met veel bestuurservaring. Frans 
is uiteraard niet voor Sparta'25 verloren 
want hij hoop nog lang deel te mogen 
uitmaken van deze schitterende club. 
Bij zijn afscheid had hij nog wel een be-
langrijke vraag: Bent u in de gelegenheid 
om iets voor Sparta'25 te betekenen, 
meld je dan aan als vrijwilliger! De jeugd 
van Sparta'25 is u eeuwig dankbaar.

Frans bedankt voor de jaren dat je de 
jeugd hebt geleid en goed dat ze nog ja-
ren van jouw inzet gebruik mogen maken.

1e Plaats voor ELI D1 op toernooi

Lieshout/Mierlo - Het was een warme 
en zonnige zaterdag waarop het laat-
ste toernooi plaatsvond waaraan ELI 
D1 deelnam.  

Het toernooi werd op 4 juni gehouden 
door Mifano in Mierlo. Van de vijf wed-
strijden werden er maar liefst vier met 
winst afgesloten door de Lieshoutse 
voetballers. Goed gepresteerd jongens 
en op naar het volgende seizoen!

ELI D1 met de beker

VV Mariahout C1 levert unieke prestatie met winst KNVB-beker

VV Mariahout toont kracht en doorzettingsvermogen

VV Mariahout bekroont goed seizoen met promotie naar 4e klasse

Apk I en II
Onderhoud van Personen- en 
Bedrijfswagens (tot 50 ton)
Campers en Aanhangwagens
Reparatie, Banden (ook opslag)
Airco, Diagnose, Elektro, Remservice, Uitlijnen
Schadetaxatie /Herstel
(vervangend vervoer)

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

voor het betere onderhoud

van Mariahout C1 overhandigd. De 
feestelijkheden werden daarna nog 
uitbundig voorgezet in de kantine 
van VV Mariahout. De sponsor van 
Mariahout C1, Eric Maas Bouw- en 
Montagewerken, bood de spelers gra-
tis eten en drinken aan! 

VV Mariahout wil de spelers van de 
C1 van harte feliciteren met deze 
unieke prestatie. Nog nooit eerder 
wist een team van VV Mariahout de 
KNVB-beker te winnen. Ook danken 
zij Eric Maas voor zijn financiële steun. 

Zaterdag 11 juni zal het C-team tij-
dens de rust van de finale van het 
buurtvoetbaltoernooi (omstreeks 
16.00 uur) nogmaals gehuldigd 
worden.



Donderdag 9 juni 201638 

EXTRA KOOPZONDAG 12 JUNI
Extra veel voordeel, gezellig buitenterras, live muziek en demo/promoteams aanwezig van Outdoorchef, Regatta, Ecco, SodaStream en The North Face.

12:00-17:00 UUR
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

150,-
229,-

129,99
189,-

FastRider 
Shopper Sakura
Enkele fi etstas voor 
achter op de fi ets

Cadac 
Skottelbraai
Veelzijdige skottelbraai 
voor het koken en 
bakken van gerechten 
buitenshuis. 

Incl. handige draag- en 
opbergtas.  Verkrijgbaar 
in diverse modellen.

Outdoorchef 
Easy Charcoal 
570
Houtskoolbarbecue met 
trechtersysteem, 
geïntegreerde temperatuur-
meter en grilloppervlak van
Ø 54 cm. Inclusief handige 
dekselhouder. 

The North 
Face Trekker Pant
Veelzijdige lichtgewicht wandelbroek 
voor dames en heren.

Ook verkrijgbaar in afritsbare 
versie. (€ 90,-)

Regatta 
Cartersville II 
fl eecevest heren

Noize
Heren shirts.

20,-
46,50

Ook verkrijgbaar in afritsbare Ook verkrijgbaar in afritsbare 
versie. (€ 90,-)versie. (€ 90,-)

Veelzijdige lichtgewicht wandelbroek 
voor dames en heren.

Ook verkrijgbaar in afritsbare Ook verkrijgbaar in afritsbare 

49,95
74,95

Heren shirts.

570
Houtskoolbarbecue met 
trechtersysteem, 
geïntegreerde temperatuur-
meter en grilloppervlak van
Ø 54 cm. Inclusief handige 
dekselhouder. 

fl eecevest heren

49,9549,9549,
74,9574,9574,9574,9574,

129,99129,99129,
189,-

99,-
Vanaf

14,95
24,95

85,-

Bardani Wapiti
Sportieve 2 persoons 
katoen/polyester tunneltent, 
PE kuipgrondzeil in 
slaapcabine. 
Gewicht: 6,2 kg.

vissen Mark Geurts wint eerste 
wedstrijd H.S.V Het Geduld

Willy Vorstenbosch

Frans Bekkers Kampioen libre 
bij Ons Vermaak

Beek en Donk - Ook dit jaar is bij bil-
jartvereniging Ons Vermaak, die op 
dinsdagavond in De Tapperij speelt, 
met tien personen een libre competi-
tie gespeeld. 

Het gemiddelde van het vorige jaar 
bepaalt hoeveel caramboles men moet 
maken. Dan worden er per wedstrijd 
steeds 23 beurten gespeeld. Het aantal 
gemaakte caramboles bepaalt hoeveel 
punten men behaalt, dat varieerde dit 
jaar van 18 tot 4 punten. Elke wed-
strijd is dus belangrijk en zo blijft tot 
het laatst de spanning erin. Uiteindelijk 

is Frans Bekkers op de eerste plaats 
geëindigd, Piet van den Berg op de 
tweede en Mari Coppens op de derde 
plaats. Op een feestelijke avond mocht 
Frans uit handen van de voorzitter de 
‘gouden’ wisselbokaal in ontvangst 
nemen. 

Op de foto staat behalve het winnend 
drietal ook Ad de Fost die dit jaar het 
60-jarig lidmaatschap vierde, een uni-
cum. Wanneer er mensen geïnteres-
seerd zijn in de biljartsport, zijn ze van 
harte welkom om op dinsdagavond 
eens een kijkje te komen nemen.

Vlnr: Piet van den Berg, Ad de Fost, Frans Bekkers en Mari Coppens

Beek en Donk - Met een gro-
te opkomst voor de eerste 
Koningswedstrijd is de toon gezet 
voor de titel Viskoning 2017. In 
de competitie lopen twee compe-
tities langs elkaar, het aantal ge-
vangen vissen en hoeveel gewicht 
dat je vangt. 

Mark Geurts, die afgelopen jaar de 
titel in handen leek te hebben en 

hem toch nog op het laatste mo-
ment uit zijn handen zag glippen, 
pakte met het aantal de volle 25 
punten, maar met het gewicht van 
meer dan anderhalve kilo kwam 
Willy Vorstenbosch als sterkste uit 
de strijd. Willy en Mark hadden sa-
men een eindscore van 47 punten, 
maar omdat het aantal boven het 
gewicht staat komt de wedstrijd op 
naam van Mark. 

Op zaterdag 11 juni vist de club 
de tweede wedstrijd op Vijver de 
Koppelen en u kunt als u een vis-
pas heeft en lid bent van de club, 
gewoon meedoen. Om 13.30 uur 
is de loting en om 14.00 uur be-
gint de wedstrijd die duurt tot 
17.00 uur.Alle informatie over de 
wedstrijden van H.S.V. Het Geduld 
treft u aan op www.hetgeduld.nl.

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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Lieshout - Bij een naderend seizoen-
seinde hoort een seizoensafsluiting. 
Ook dit jaar organiseert een klein 
comité weer een leuke en gezellige 
seizoensafsluiting. Deze keer is de 
datum geprikt op zaterdag 25 juni. 
Het evenement vindt plaats in de 
kantine van Sporthal de Klumper.

Seizoensafsluiting
Met nog enkele weken te gaan orga-
niseert Badminton Club Lieshout een 
(jaarlijks terugkerend) evenement ter 
gelegenheid van het einde van het 
seizoen. Dit evenement vindt plaats 
op zaterdag 25 juni en start rond 
18.30 uur. Plaats van handeling is 
de thuishaven van Badminton Club 
Lieshout: de kantine van Sporthal 
‘De Klumper’, aan de Papenhoef in 
Lieshout. Vorig jaar was de vereni-
ging uitgeweken naar het scouting-
terrein, maar dit jaar is gekozen voor 
een plaats dichterbij. De organisatie 
van dit evenement bestaat dit jaar 
uit Frans van Waardenburg, Hennie 
Arends en Marianne Arends die al-
lemaal gepokt en gemazeld zijn in 
het organiseren van dit soort evene-
menten. Hennie en Marianne Arends 
hebben in het verleden immers vele 
jaren de jaarlijkse seizoensafslui-
ting van de badmintonners geor-
ganiseerd. Inmiddels was het stokje 
overgedragen, maar door omstan-
digheden kan de vereniging tóch 
weer op hun oude en vertrouwde 
organisatie terugvallen. Uiteraard is 
deze avond enkel toegankelijk voor 

leden van Badminton Club Lieshout 
en bestemd voor alle leden, zodat 
bijv. nieuwe leden beter kennis kun-
nen maken.

Training
Gedurende de laatste weken van 
het seizoen wordt er bij de senioren 
van Badminton Club Lieshout niet 
meer getraind. Tijdens de speelavond 
worden er enkel (dubbel)partijen 

gespeeld, die in de eerste drie ron-
des door loting (trekken van rackets) 
tot stand worden gebracht. Zo speelt 
ieder lid met ieder ander lid en ont-
staan er geen aparte groepjes. Na 
de drie ‘lotingrondjes’ kan er verder 
vrij gespeeld worden, waardoor de 
groepjes alsnog gevormd worden en 
ieder tijdens de speelavond óók met 
zijn/haar gelijken kan spelen. 

badminton Badminton Club Lieshout nadert 
seizoenseinde

De eerste dubbelpartijen tijdens de speelavonden worden altijd via loting bepaald

Ganzeveer kroont clubkampioenen 2016
Aarle-Rixtel - Ieder jaar staat het voor-
jaar bij badmintonclub De Ganzeveer 
in het teken van de clubkampioen-
schappen. Zowel bij de jeugd als se-
nioren wordt er fel gestreden om de 
wisselbekers. Ondanks de extreem 
hoge temperaturen in de zaal waren 
ook dit jaar de partijen van hoog ni-
veau en werden de ereplaatsen zwaar 
bevochten.

Jeugd
Bij de jeugdafdeling bestaan de club-
kampioenschappen uit twee onder-
delen. De eerste speelavond wordt er 
een spellenparcours afgelegd. Bij elk 
station zijn punten te verdienen en 
deze worden aan het einde van de 
avond dan opgeteld en opgeslagen 
voor de volgende ronde. Tijdens de 
tweede avond worden de kinderen 
– op basis van de eerste avond – ge-
plaatst in een poule en binnen deze 
poule wordt dan met wedstrijden 
beslist wie zich clubkampioen mag 
noemen. 

Dit jaar was er één poule bij de meis-
jes en twee poules bij de jongens. Na 
iedereen in haar poule verslagen te 
hebben, mag Iris Beekers zich club-
kampioen bij de meisjes noemen. Bij 
de jongens in de B-poule was het 
spannender, daar kon zo maar ieder-
een van iedereen winnen. Het kwam 

aan op een paar punten in het sal-
do, maar Joey Pan is de verdiende 
kampioen bij de jongens B. Ook bij 
de jongens in de A-poule was het 
spannend, erg veel partijen werden 
slechts op een paar punten beslist. 
Desalniettemin sprong Rens Musters 
er bovenuit dit jaar en versloeg hij 
iedereen in zijn poule. Daarmee mag 
hij zich in zijn laatste jaar als jeugdlid, 
voor het eerst clubkampioen jongens 
A noemen.

Senioren
De senioren strijden over drie avon-
den om diverse clubkampioen-titels. 
De eerste avond worden er dames- en 
herendubbels gespeeld en de tweede 
avond singles. Op de laatste avond 

vinden dan de kruisfinales plaats, ge-
volgd door de finales per onderdeel.

Bij de single kampioenschappen (toch 
wel het belangrijkste onderdeel) wa-
ren drie van de vier kampioenen een 
andere dan vorig jaar. Alleen Mark 
van Melick kon zijn titel bij de heren A 
met succes verdedigen. Dit was sinds 
2007 door geen enkele heer meer 
gelukt. Bij de dames A werd Nienke 
Houët gekroond als kampioen (al lag 
dit ook wel aan een gebrek aan echte 
concurrentie). In de B kwamen twee 
nieuwe kampioenen bovendrijven. 
Charlotte Hendriks en Rik Sanders 
versloegen al hun concurrenten en 
mogen dik verdiend de wisselbeker 
een jaar thuis houden.

Uitslagen 2016
Herenenkel A: 1. Mark van Melick, 2. 
Oskar Martens, 3. Luc Musters
Herenenkel B: 1. Rik Sanders, 2. 
Vincent de Groot, 3. Rob Boetzkes
Damesenkel A: 1. Nienke Houët
Damesenkel B: 1. Charlotte Hendriks, 
2. Jeanette Verbakel, 3. Joan Pieloor
Herendubbel A: 1. Johan Manders en 
Daan van Melick, 2. Oskar Martens 
en Maico Sanders, 3. Mark van Melick 
en Jeroen van der Heijden
Herendubbel B: 1. Rik Sanders en Bart 
Sterken, 2. Vincent de Groot en Bart 
Kweens, 3. Frank van den Heuvel en 
David Kweens
Damesdubbel: 1. Nienke Houët en 
Joan Pieloor, 2. Imke Vliegenberg en 
Joyce van den Heuvel, 3. Manon van 
Deursen en Jeanette Verbakel

Clubkampioenen senioren vlnr: Mark van Melick, 
Charlotte Hendriks, Rik Sanders en Nienke Houët

Clubkampioenen jeugd vlnr: Joey Pan, Iris Beekers en Rens Musters

Jeugdbegeleiders bedankt met barbecue

Zonnige jeugddag BC Mixed 

Beek en Donk – De tweejaarlijkse 
jeugddag van BC Mixed was op 
zaterdag 4 juni. Met een ochtend- 
en een middagprogramma werden 
de aanwezige jeugdleden lekker 
beziggehouden. Ook de Mini’s 
waren in de ochtend aanwezig. 
Na afloop van de dag was er voor 
de jeugdbegeleiders een barbecue 
om hen te bedanken voor het af-
gelopen seizoen en een geslaagde 
jeugddag.

Nadat iedereen zich om half 10 
had verzameld werden de groe-
pen ingedeeld en was het tijd om 
te vertrekken. Voor het ochtend-
programma ging de jeugd met be-
geleiders het dorp in om daar een 
mooie fotowandeling te maken 
met allerlei leuke opdrachten. Er 
werd onder andere geblinddoekt 
een proef- en een geurtest gedaan. 
Dat leverde hilarische taferelen op. 

De Mini’s bleven op het terrein en 
hadden daar een eigen program-
ma. Onder leiding van Anniek en 
Jaimy gingen zij zich verkleden en 
werden ze geschminkt. Er liepen 

ineens hele stoere haaien en inkt-
vissen over het veld. Het weer 
werkte enorm mee. In de ochtend 
was het nog bewolkt, maar ’s mid-
dags brak de zon door en werd het 
heerlijk warm. Dat kwam goed uit, 
want er waren enkele waterspellen 
gepland. Ook de grote stormbaan 
viel goed in de smaak, net als de 
friet en de snacks die voor aan-
vang van het middagprogramma 
bij de frietwagen gehaald konden 
worden. 

Na een mooie spelmiddag met 
ringgooien, sponsen doorgeven en 
buikschuiven werd de jeugd rond 
4 uur weer opgehaald door hun 
ouders. De begeleiders hadden zo 
nog tijd om alles op te ruimen zo-
dat ze op tijd konden aanschuiven 
voor de barbecue. Dit als bedankje 
voor hun vrijwillige en geweldige 
inzet gedurende het hele seizoen. 

Voor foto’s van de jeugddag en 
meer info over BC Mixed kijk je op 
www.bcmixed.nl en volg je hen op 
Facebook, Twitter en Instagram.

BC Mixed jeugddag begeleiders

Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

In het gezellige Brabantse dorpje Lies-
hout staat woonzorgcomplex Franciscus-
hof. Een mooi, gezellige locatie midden 
in het centrum waar u zelfstandig kunt 
wonen. Franciscushof is van alle gemak-
ken voorzien; 

• Zorg dichtbij & Fysiotherapie
• Wasvoorzieningen & Schoonmaakservice
• Ontspanningsactiviteiten
• Huiswinkel 
• Gezellige Gasterij (iedereen welkom)

Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met het Cliëntcontactcentrum.

Vragen over zorg? Bel het Cliëntcontactcentrum 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut) 

of kijk op www.zorgboog.nl

www.ditismijnfeestje.nlKI TT Y  TI JB O SC H
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Programma / Uitslagen

korfbal
Flamingo’s 
Uitslagen woensdag 1 juni 
R1 – Klick ’15 R1   5 – 0 
Corridor MW2 - MW1   5 – 4 

handbal
BEDO
Uitslagen 
Bedo E1 – H.C.G. E1  4-17
Bedo Heren C-jeugd –  42-8

Programma zondag 12 juni 
Kempen Campus, Veldhoven
11.10 Achilles '95 HC1 – Bedo Heren 
C-jeugd 
Swift terrein, Helmond
14.00 Swift E2 – Bedo E-jeugd 

bridgen
Bridgeclub 't Koppeltje
Uitslag woensdag 1 juni

A-lijn
1. Helma – Joke        63,75%
2. José – Jan          62,50%
3. Annie – Thera        61,67%

B-lijn 
1. Diana – Diny      64,88%
2. Henny – Jan       62,80%
3. José - Margreet             58,93%

Bridgeclub 
‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 1 juni
1. Marian en Joop  60,50%
2. Riky en Jan  56,50%
3. Gidi en Mari   54,58%
4. Corrie en Joos  54,17%
5. Diny en Leo  53,00%

Uitslag dinsdag 7 juni
1. Lies en Lodewijk  59,51%
2. Tonnie en Gidi  54,35%
3. Frans en Jurgen  51,60%
4. Riek en Trees   51,18%
5. Cellie en Hans  50,00%

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het 
Bavaria Brouwerijcafé te Lieshout. 
Zie voor verdere informatie: 
www.poortvanbinderen.nl

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 2 juni
1. Nellie en Theo             57,00%
2. Maria en Jan              56,00%                                                                                                                                 
3. Dora en Corry             55,00%
4. Marianne en Lenie    54,00%
5. Jo en Mari                   51,00%

De volgende zitting is op donderdag 
9 juni om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 7 juni
1. Annie en Helma  74,64%
2. Cor en Nellie   70,98%
3. Kitty en Riek   59,29%
4. Maria en Perrin   55,36%
5. Jo en Riet   52,50%
Volgende zitting op dinsdag 14 juni.

De taken van Teamleider Verpakken worden verdeeld 
over 2 leidinggevende functies, welke wekelijks rouleren:

Teamleider productie  zorgt door zijn gemotiveerde 
aanpak en gezonde werksfeer dat het dagvers product 
volgens de normen van het kwaliteitssysteem en 
binnen de gestelde normen ten aanzien van kwaliteit 
en kwantiteit word verpakt.Je hebt technisch inzicht om 
de 1e-lijnsstoringen zodanig te verhelpen dat stilstand/
stagnatie tot een minimum beperkt blijft. 

Teamleider Logistiek heeft door zijn efficiënte manier van 
werken, correcte administratie invoer in het WMS en 
goede voorraadbeheersing. Een duidelijke overzicht vanaf 
het moment dat het product transport klaar staat op de 
teeltlocaties tot aan het verladen van de bestellingen. 

Samen zijn jullie verantwoordelijk vanaf  het moment dat 
het product op transport gaat naar het verpakkingsbedrijf 
tot aan het moment dat het product geladen wordt 
voor de klant. Gedurende deze periode bewaak je de 
voedselveiligheid van het product en worden de  HACCP 
en IFS normen gehandhaafd.

In beide functies ben je  verantwoordelijk voor je 
team, bestaande uit  Nederlandse parttimers en 
fulltime seizoen- medewerkers dat vanaf het proces  
inwerken personeel, aansturing en controle tijdens de 
werkzaamheden verpakken en logistieke verwerking van 
het dagvers product tot aan het opstellen van een week- 
en vakantieplanning, het  houden van beoordelings-, 
functionerings- en verzuimgesprekken.

Functie eisen: 
• MBO werk- en denkniveau.
• Algemene computerbeheersing, MS Word en Excel.
• Relevante werkervaring in logistieke omgeving is 

gewenst. 
• Elke 14 dagen op zaterdag werken. 

Functie specifieke competenties:
• Kwaliteitsbewust.
• Organiserend vermogen (flexibel, stressbestendig, 

zelfstandig).
• Teamgeest en samenwerking.
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
• Geen 9 tot 5 mentaliteit. 

Vereijken Kwekerijen biedt:
• Een vooruitstrevende en toekomstgerichte 

organisatie die volop in beweging is.
• Een zelfstandige functie in een enthousiast  team 

met collega’s die hart  voor de zaak hebben. 
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie bezoek de website of neem 
contact op met Heidy Mezenberg, medewerkster 
personeelszaken, 
Tel: 0492-461345 of 
E-mail: heidy@vereijkenkwekerijen.nl 
(Aanwezig op maandag, dinsdag en  
vrijdag  van 8:00u  tot 16:30 u.)

Sollicitatieprocedure sluit per 17-6-2016.

Vereijken Kwekerijen B.V.  is gespecialiseerd in het kweken en verpakken van de smaakvolle Tasty Tom trostomaten. Op 
teeltlocaties in Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Someren, Heusden, ‘s-Gravenzande worden de trostomaten jaar rond geteeld. 

We behoren tot de grotere kwekerijen mede door smaak, kwaliteit en flexibiliteit wordt geleverd aan een breed scala van 
exporteurs en groothandelaren.
 
Vereijken Kwekerijen B.V. is eenomgeving die zich kenmerkt door een open cultuur,  korte communicatielijnen met en-
ergieke, enthousiaste en resultaatgerichte medewerkers. Er werken 150  medewerkers(sters) en in het hoogseizoen extra 
seizoenmedewerker(sters).

www.vereijkenkwekerijen.nl

VACATURE
Teamleider Verpakken (fulltime)

    

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

Omroep Kontakt organiseert in het 
kader van Gezondheidsrace 2.0:

LAARBEEKS JEU DE 
BOULES TOERNOOI

Wanneer: 3 juli 2016
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur
Waar: Parkeerterrein achter Kindcentrum 
 de Raagtenaan de Otterweg in Beek 
 en Donk
Wie:                           iedereen kan meedoen van jong 
 tot oud
Wat zijn de kosten: € 10,00 per team (team bestaat
  uit 3 personen)

Schrijf nu in!
Formulieren zijn te downloaden via onze website

www.kontaktfm.nl of op te halen in de studio van Omroep 
Kontakt.

Drukke en warme 
van Gogh-loop in 
Nuenen

Laarbeek – De lopers waren voor-
af diverse malen gewaarschuwd, 
veel drinken en doe het vooral 
rustig aan. Het warme en broeie-
rig weer speelde de lopers parten. 

De winnaar op de halve marathon 
trok zich van alle waarschuwingen 
niets aan en ging er als een speer 
vandoor. Met het ingaan van de 
laatste ronde was een tijd van 
1:08 mogelijk, maar finishte uit-
eindelijk in 1:15. In 5 kilometer 7 
minuten verloren, zo zie je dat alle 
waarschuwingen niet voor niets 
zijn.

Na jaren van blessureleed is hij 
weer terug, met de oranjeloop 
meteen weer de beste Laarbeeker 
en ook in Nuenen was Ben van 
Rossum op de halve marathon 
de snelste RCL-er. Al moest hij op 
het laatst nog enkele lopers voor-
bij laten gaan toch een prima tijd 
van 1:34:30. Herman Zegers was 
iets rustiger van start gegaan en 
bouwde zijn race mooi op wat re-
sulteerde in 1:36:07.

Op de 15 kilometer was Marjan 
van den Tillaar dicht bij een podi-
umplaats. Met 1:22:47 eindigde 
zij op de 4e plaats.

Twan Sterken was de eerste RCL-
er op de 10 kilometer met een tijd 
van 49:21, geen p.r. deze keer 
maar wel een mooie tijd naar 
omstandigheden. Marcel van Eck 
finishte net niet binnen het uur 
1:00:22 op de voet gevolgd door 
Loes Janssen in 1:03:43. Hans 
Janssen had het na 6 kilometer wel 
gezien en stapte uit de wedstrijd.

John Pennings die donderdag 
nog 3 keer de Alpe d’Huzes be-
klom, was naar Nuenen gekomen 
om lekker uit te lopen. 23:50 is 
toch iets sneller dan uitlopen. Zij 
vrouw Rianne deed het iets rusti-
ger en finishte in 35:45. Rianne is 
pas sinds enkele maanden lid van 
Runnersclub Lieshout en nu al in 
staat om op de 5 kilometer een 
mooie tijd neer te zetten.

Marjan van den Tillaar en Wendy 
Vane liepen op zondag ook nog 
de Lady’s-Run in Eindhoven. 
Wendy liep de 5 kilometer in 
26:06, Marjan finishte in 26:45 

Ben van Rossum in actie in Nuenen

hardlopen

biljarten Henk van den Bergh kampioen 
driebanden 

Beek en Donk – De finale van het 
driebanden bij Biljartclub ‘t Centrum 
werd op donderdag 2 juni gespeeld 
tussen Henk van den Bergh (18-car) 
en Theo van Rossum (12-car). 

De wedstrijd kwam maar moeilijk op 
gang. Na 20 beurten stond het 8-5. 
Hierna sprokkelde Henk de puntjes bij el-
kaar tot in de 30ste beurt. De stand was 
toen 13-8. Met nog een serie van 3 erbij 
kwam het einde in zicht. Ook Theo maak-
te nog enkele punten. In de 33ste beurt 
maakte Henk het uit. Theo had nog de 
nastoot, maar mistte en had in totaal 10 
caramboles gemaakt. Henk werd dus de 
kampioen driebanden seizoen 2015-2016.

Theo van Rossum (l) en Henk van den Bergh (r)
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Mooie Zomeravondwedstrijd bij Manege D'n Perdenbakpaardensport

Lieshout – Met een vol programma 
van 32 ruiters, die veelal 2 proeven 
wilden rijden, was het een drukke 
bedoeling in en rond Manage D’n 
Perdenbak op vrijdag 3 juni. 

Uit voorzorg waren de wedstrijdrin-
gen verdeeld over het zand en het 
gras en konden de ruiters binnen 
losrijden. Op het terras kon iedereen 
genieten van de mooie zomeravond 

en de paardensport die enkele meters 
verder voor hun ogen verreden werd. 
Gelukkig liep de wedstrijd vlotjes door 
en begon het pas te regenen na af-
loop van de wedstrijd. Jos Martens en 
Annie van Lankveld zorgen door mid-
del van sponsoring voor extra prijzen, 
waar de ruiters zeer blij mee waren.

Uit Laarbeek reden de volgende com-
binaties mee.

Klasse B, Anke vd Kerhof en 
Giggut, zij werden 5de in de 1ste 
proef met 180,5 punt. Tessa van 
Schaik en Faith AB reden 2 proe-
ven en werden 6de met 176,5 
punt en 4de met 194 punten.

In de Klasse L reden Ingrid van 
Veggel en Euforia zeer netjes en 
werden 2x 1ste met 193 en 195 
punten.

In de klasse M startte Cynthia 
Louwers met Billy Jean, zij werden 
2x 3de met 178 en 184 punten, 
Wendy Gijsbers en Da Vinci wer-
den 7de met 162 punten en 4de 
met 180 punten.

Deze maand vinden er nog twee 
wedstrijden plaats bij de mana-
ge. De eerste is op 17 juni, pony 
dressuur. De tweede vindt plaats 

op 18 juni vanaf 13.00 uur. Dit is 
een Bixie wedstrijd, voor de jong-
ste kinderen, doe op een speelse 
manier kennis kunnen maken met 
de paardensport. Voor beide wed-
strijden kun je je nog inschrijven. 
Kijk voor de vraagprogramma’s op 
w w w . s t i c h t i n g d e r a a m . n l 
en mail je gegevens naar 
wedstrijdderaam@live.nl. 

Tessa van Schaik en 'Faith AB'

rolschaatsen Podiumplaats voor Laarbeekse Colet Claessens  
Mierlo – Afgelopen weekend hield 
Rolschaatsvereniging Olympia 
(Mierlo) de 2e wedstrijd voor de 
Internationale en B-klasse in de 
discipline Figuren en Vrijrijden. Uit 
geheel Nederland kwamen rijd(st)
ers naar Sporthal de Weijer om te 
strijden voor de podiumplaatsen.

De Laarbeekse Colet Claessens 
komt uit in de klasse Senioren in 
de discipline Figuren. In een sterk 
deelnemersveld (8 rijdsters) wist 
Colet zich goed staande te hou-
den. Mede door haar studie kan 
Colet niet meer de trainingsuren 
maken die zij graag zou willen ma-
ken, toch traint ze ieder vrij mo-
ment en kwam alsnog goed voor-
bereid naar de wedstrijd. 

Tijdens het Figuren rollen de 
schaatsers met 1 been voor- of 
achteruit over cirkels op de vloer, 
waar zij dan ook nog verplich-
te elementen moeten uitvoeren. 
Alle verrichtingen worden door 5 

juryleden nauwlettend in de ga-
ten gehouden. Per Figuur worden 
er jurypunten gegeven en na 4 
Figuren is de winnaar bekend. Al 
jarenlang staat Dyana v.d. Doelen 
(Kerkdriel) aan de leiding in deze 
klasse. Vorig jaar naderde Colet de 
scores van Dyana, maar nog net 
niet genoeg om haar te verslaan. 

Het lukte Colet deze wedstrijd net 
niet en moest wederom genoegen 
nemen met de 2e plaats. De jury-
punten lagen heel dichtbij elkaar, 
soms scheelde het slechts 1 tien-
de punt. Toch kan Colet tevreden 
terugkijken op deze wedstrijd, de 
afstand met nummer 3 is groter 
geworden ten opzichte van de 
voorgaande wedstrijden.

Naast Colet vielen clubgenoot-
jes Mirthe de Goede (Cadet) en 
Yessie Kusters (Junior) in de prijzen 
bij het Figuren. Beide wisten met 
hun 4 Figuren een eerste plaats te 
bemachtigen. Mirthe stak met kop 

en schouders boven haar concur-
rentie uit, terwijl Yessie samen met 
Birgit van Berlo (Beek en Donk) er 
een zeer spannende wedstrijd van 
maakte. Zij waren gewaagde con-
currenten van elkaar, maar na 4 
Figuren trok Yessie aan het langste 
eind.

Ook waren er nog podiumplaatsen 
voor Olympia-rijdsters bij de dis-
cipline Vrijrijden. Elise Theunissen 
(Super Mini) reed zich naar een 
mooie 3e plaats en ook Yvon 
Swinkels werd 3e in de klasse 
Cadet. Melissa Verdonk en Yessie 
Kusters maakten de lijst vol met 
podiumplaatsen met resp. een 2e 
en 3e plaats in de klasse Junioren.

De komende weken gaat Colet zich 
voorbereiden op de Nederlandse 
Kampioenschappen Kunstrijden 
welke in het eerste weekend 
van juli in Nieuwegein worden 
gehouden. Colet Claessens uit Lieshout werd afgelopen weekend tweede in de klasse figuren 

senioren. Diana van der Doelen (woonachtig in Beek en Donk) werd eerste. 

Kapelstraat 3, Beek en Donk  Villa Leefdael
0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

ook voor: 
catering & 

afhaalmenu’s

grieks restaurant

aphroditi

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

www.schippersoptiek.com

GRATIS BASIS ZONNEBRIL OP 
DEZELFDE STERKTE BIJ AANKOOP 

VAN EEN COMPLETE BRIL.
Deze brillenglazen bieden uitstekende  

bescherming tegen schadelijke UV-stralen.
Dit geldt voor zowel enkelvoudige als 

Varilux glazen.
Deze actie geldt niet voor de huiscollecties.

Wilt u LUXE zonnebrilglazen,  
vraag dan naar de actie voorwaarden.

*Deze acties zijn niet i.c.m. andere acties.
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Beek en Donk - 3 jeugdteams van 
tennisvereniging ’t Slotje hebben 
de afgelopen 7 weken op woens-
dag en 4 jeugdteams op zondag 
deelgenomen aan de competitie. 

Het 1e team van woensdag is met 
vlag en wimpel kampioen gewor-
den. Ze hebben slechts 1 partij van 
alle 36 te spelen partijen verloren, 
top prestatie Nienke, Daphne, 
Teun, Yorg en Wouter. Helaas 
geen prijzen voor het 2e team van 

Groen1 en het 1e team Groen2. 
Wel weer ervaring opgedaan. Op 
woensdag 1 juni hebben ze met 
gezellige barbecue de competitie 
afgesloten. 

Op zondag is het het gemengd 
team t/m 17 jaar net niet gelukt 
om kampioen te worden. Voor de 
laatste wedstrijd stonden ze gelijk 
met Mierlo. Na thriller in Mierlo 
moesten ze met gelijke punten op 
games het 1e team van Mierlose 

TV hun meerdere erkennen.

Verder deden er op zondag nog 
2 meisjesteams en 1 jongens 
team t/m 14 mee. Speciale aan-
dacht voor het debutantenteam 
van de meisjes. Ondanks blessu-
res en een lastige start hebben 
ze het toch geweldig gedaan als 
team.  Complimenten voor Romy, 
Michelle, Tessa, Fenne en Danielle 
en hun begeleiders.

Beek en Donk - De laatste wed-
strijd van het seizoen had TV 't 
Slotje junioren gemengd t/m 17 
jaar de kans om kampioen te wor-
den. Samen met TV Mierlo gin-
gen ze uitmaken wie er met de 
titel vandoor zou gaan. In punten 
stonden ze precies gelijk. Dus elke 
game, set of wedstrijd zou kunnen 
uitmaken welke kant het op zou 
vallen. 

Er werd begonnen met de 
twee meisjes singels. Maud van 
Oosterwijk won de eerste set met 
6-4. Daarna draaide het momen-
tum en won de Mierlose de twee-
de set ook met 6-4. Daarna werd 
het tandvleestennis. Uiteindelijk 
trok van Oosterwijk met 7-5 het 
eerste punt over de streep. 

Nadat Kim van den Broek de eer-
ste duidelijk met 6-1 verloor, werd 
de tactische strijdplan veranderd 
in een defensieve muur. Lizzy 
Lucassen had er geen antwoord 
op. Met 6-3 6-4 werd het tweede 
punt binnengehaald.

Daniel Barendse moest proberen 
de sterke Finn Timmermans van 
zich af te houden. Timmermans 
schoot uit de startblokken naar 
4-1 voorsprong, maar Barendse 
wist met veel werklust de stand 
om te buigen in 6-4 setwinst, 
Daarna was het stuivertje wisselen 
in de tweede set. Uiteindelijk kon 
Timmermans met 6-4 de set bin-
nenhalen. De derde set was ook 
in het begin wisselend. Toch wist 
Mierlo de set met 6-2 te winnen.

Voor ’t Slotje mocht Timo Hocks 
aan de bak tegen Philip van 
Gerwen. Hocks speelde een van 
zijn beste wedstrijden tot nu toe. 
Met 7-5 6-3 was het derde wed-
strijdpunt een feit.

Nadat Maaike Jongmans en Maud 
van Oosterwijk duidelijk met 
6-3/6-2 de meisjesdubbel ver-
loren, kwam het aan op de jon-
gensdubbel. De eerste set werd 
duidelijk door de Mierlose formatie 
gewonnen met 6-2. Als Mierlo de 
tweede set zou pakken was het 
kampioenschap voorbij. De strijd 
werd heviger. Het Beek en Donkse 
team wist met kunst en vliegwerk 
de tweede set te pakken met 7-5. 
Nu kwam het aan op vechtlust en 
een dosis geluk, want de spanning 
werd steeds hoger. Tot 3-2 waren 
er kansen op en neer, maar toen 
kwam de break voor Mierlo. Deze 
konden ze vasthouden en Mierlo 
werd kampioen. Toch heeft dit 
team als een ware eenheid ge-
speeld en maximaal inzet getoond. 
Hier kunnen ze alleen maar sterker 
van worden.  

Jongens t/m 14 sloten met 6-0 ne-
derlaag op plek vijf de competitie 
af. Ook de meisjes t/m 14 sloten 
af op plaats vijf met een gelijk spel 
tegen Sint-Oedenrode.

Beek en Donk - Het eerste ge-
mengd mocht het opnemen tegen 
TV Mierlo. Op papier zou het een 
zware kluif worden. Toch wisten 
Gideon van Esch(3-6/6-2/6-4) en 
Myrne van Erp(6-3/7-6) hun singel 
te winnen. Ook Tom Booy was er 
dicht bij. Hij verloor net in de derde 
set tiebreak. 

De damesdubbel werd een ware 
slijtageslag. Mede door het war-
me weer en de lange eerste set 
wisten Loes Vermeulen en Giulia 
Hens op 5-4 de twee matchpoints 
niet te verzilveren. Bij 5-5 en 40-40 
in de game sloeg het noodlot toe. 
Giulia Hens ging onderuit met acu-
te kramp. Toch ging ze na een me-
disch verzorging de baan op. Met 
een aangepast tactisch plan lukte 
het Loes Vermeulen de partij uit te 
serveren. Op matchpoint kwam het 
geluk om de hoek kijken met een 
netbal. 

Bas de Bont en Gideon van Esch 
wisten ook de spanning op te drij-
ven en maakten er ook een ge-
vecht van. Het mondde uit in een 
derde set tiebreak, die ook de kant 

van Mierlo op viel. Toen was het 
3-3. Met de laatste twee mixen op 
het programma gooide Mierlo de 
handdoek in de ring waarmee de 
overwinning een feit was. Hiermee 
eindigde de ploeg op een verdien-
stelijke vierde plaats.

Het tweede team heeft ook de 
competitie in stijl afgesloten. Met 
5-3 werd uit gewonnen van Graaf 
Herman uit Cuijk. De herensin-
gels van Jelle Wijgergangs, Mats 
Biemans en damessingel Laura 
Hazenberg werden meteen in wist 
omgezet. Ook de damesdubbel en 
de tweede mixwedstrijd werden in 
wist omgezet. Daarmee eindigden 
ze op een nette plaats 5 in de zesde 
klasse.

Dames eerste klasse zorgde op de 
laatste dag voor een reuzensprong 
en werden zelfs tweede. Tegen de 
degradant TV Fak werd met 6-0 ge-
wonnen. Daarmee sloten Hanneke 
Biemans, Zoe Straatman, Yvonne 
Linders-Ringsma en Inge Keeman-
van de Heuvel de competitie af.

Beek en Donk - T.V. ’t Slotje over-
treft met de 6-0 overwinning op 
de ploeg uit Bergen op Zoom 
de doelstelling voor dit seizoen. 
Namelijk plaats twee i.p.v. plek 
drie in de eredivisie. Daarmee 
wordt de uitdaging voor volgend 
seizoen nog groter. Wellicht een 
gooi te doen naar het kampioen-
schap. Toch ging dit niet vanzelf.

Kopman Koen Schuurmans won 
in een boeiend gevecht van Joost 
van Loon. De eerste set eindigde in 
een tiebreak die door Schuurmans 
over de streep trok. Daarna was 
een servicebreak voldoende om de 
overwinning te claimen.

De wedstrijd van trainer Bowen 
Straatman tegen Wilbert Doomen 
werd een ware slijtageslag. 
Straatman won de eerste set, nadat 
hij zichzelf was weer herpakt had 
na de vroege break in de eerste set. 
Daarna sloeg het momentum om 

door de hitte, 4-6 voor Doomen. 
Toch door te blijven knokken en 
deels aangepast speelplan wist de 
Beek en Donkenaar de derde set 
met 6-3 binnen te slepen.

Bart van Opstal mocht het opne-
men tegen Arien Dijkhoff. Ook 
deze wedstrijd werd in de eerste set 
beslist in een tiebreak. Daarin was 
van Opstal net iets beter. Helaas 
moest Dijkhoff in de twee set op-
geven met e en schouderblessure, 
waarmee ook de dubbel ook werd 
opgegeven.

In de vierde singel mocht Stan de 
Haan optreden tegen hardhitter 
Daan Maasdam. Na een moei-
zaam begin, ging de motor lopen. 
Met 6-3 6-1 werd Maasdam aan 
de kant gezet en daarmee was de 
laatste wedstrijd van het seizoen 
gespeeld. Ook de tweede dubbel 
werd opgegeven. 

tennis Voorjaarscompetitie TV 
‘t Slotje ten einde

Het team speelde als een ware eenheid en toonde maximale inzet

TV 't Slotje gemengd t/m 17 jaar verliest kampioensduel

Ware slijtageslag bij de damesdubbel

Eerste gemengd team TV 
't Slotje sluit in stijl af

Maximale score TV 't Slotje 
tegen LTC de Zoom

Vlnr: Bart Smeets, Bart van Opstal, Koen Schuurmans, Stan 
de Haan, Bowen Straatman en coach Jorg Gussenhoven

www.vanhalstomerij.nl

Koppelstraat 1 Beek en Donk

De stomerij service van Jo Ceelen 
is verhuisd naar:
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rolschaatsen Selectiewedstrijd fi guren en 
vrijrijden in Mierlo

Beek en Donk - De tweede selectie-
wedstrijd werd op 4 en 5 juni gere-
den in Mierlo. 15 rijdsters van RC de 
Oude Molen namen hieraan deel. Op 
zaterdag reden de supermini’s, mini’s 
en Espoirs. Op zondag de Cadetten, 
Jeugd, Junioren en Senioren. 

De wedstrijd zaterdag was voor de 
jongste rijdsters. De ochtend stond in 
het teken van Figuren. Bij de supermi-
ni’s reed Danique rustig en met mooie 
gestrekte armen haar figuur.  Bij de mi-
ni’s reden Anne, Jill en Cloë hun figu-
ren heel kalm en beheerst.

Uitslagen supermini: Danique de Groot 
6e. Uitslagen mini: Anne van Melis 4e, 
Jill Donkers 6e,  Cloë de Ridder 7e. 
Na de middag werden de kuren ge-
reden. Ondanks de warmte werd er 
toch goed en geconcentreerd gereden. 
De rijdsters hadden ook nu weer hard 
getraind om vandaag hun kür strak te 
kunnen neerzetten. 

Uitslagen Supermini's: Laura Jacobs 
een zeer nette 6e plaats. Anouk 
Verbugt werd 8e en Naila Raaymakers 
wist de 9e plek te bemachtigen. Bij de 
Mini 's liet Anne van Melis een mooie 
kür zien wat haar een 9e plek bezorg-
de. De andere rijdsters kwamen wat 
minder goed uit de verf en maakten 
hier en daar een foutje. Cloë de Ridder 
werd 15e, Anne v.d. Aa 18e en Pleun 
Willems werd 19e.

Bij de Espoirs kwam alleen Chloë 
Donkers uit voor RC de Oude Molen. 
Zij behaalde een nette 10e plek. 

Op zondag werden de Figuren, Korte 
en Lange Kuren gereden. Michelle 
startte als eerste. Haar figuren liepen 
erg lekker. Chloë  had haar figuren 
ook redelijk onder controle. Kimberly 
had het wat lastiger, de zenuwen had 
ze helaas niet onder controle. Uitslag 
figuren: Michelle 4e, Chloë 5e en 
Kimberly 7e.

Daarna was het de beurt aan Birgit. 

De figuren van Birgit gingen netjes. 
Het was een spannende strijd. Helaas 
verloor ze haar spanning op het laatste 
figuur en daardoor eindigde ze op een 
2e plaats.

In de middag begonnen de korte en 
lange kuren, ondertussen was het 
erg warm geworden en dat maakte 
het voor de rijdsters niet gemakkelijk. 
Michelle reed een hele mooie korte 
kür. Haar lange kür begon heel goed, 
maar toen ging het mis, ze wist haar 
kür niet meer. Toch reed ze hem uit 
maar kreeg veel aftrek omdat ze een 
aantal elementen dubbel had gedaan. 
Kimberly reed haar korte Kür met hier 

en daar een foutje, haar lange Kür ging 
redelijk. Uitslag Cadet: Kimberly 6e, 
Michelle 10e.

Marloes had pech met haar korte kür 
en kwam hard ten val, ze reed haar 
kür toch uit. Bij de lange kür ging het 
beter, de passen waren mooi en met 
veel passie uitgevoerd.  Haar sprongen 
gingen goed en ook bij haar pirouet-
te bleef ze staan. Uitslag Senioren: 
Marloes 3e. 

Nu is het even afwachten wie er deel 
mag nemen aan het NK, deze wordt 
gehouden op 2 en 3 juli in Nieuwegein.

Vlnr: Birgit van Berlo, Michelle de Koning, Chloë Donkers en Kimberly van Schijndel

wielersport

Mariahout - De 9de editie van 
het Fietsspektakel, georganiseerd 
door ‘BZET de Bosduvels’, vond 
op zondag 5 juni weer plaats in 
Mariahout en omgeving. De rou-
tes met diverse afstanden voor de 
racefietsers, mountainbikers en 
toerfietsers waren op zaterdag al 
uitgezet door de vrijwilligers bin-
nen de club.

Op zondagmorgen scheen er al 
een heerlijk zonnetje wat een 
voorbode voor de rest van de 
dag zou zijn. Dit was welkom na 
de regenachtige dagen vooraf-
gaand aan het evenement. Om 
7.30 uur stonden de eerste deel-
nemers klaar om in te schrijven, 
ze konden niet wachten om te 
beginnen aan het Fietsspektakel. 
Met ruim 420 deelnemers kun-
nen ze spreken van wederom een 
geslaagd Fietsspektakel 2016. 
Zelfs deelnemers die speciaal uit 
Hoek van Holland waren geko-
men hebben de Bosduvels mogen 
verwelkomen.

De vrijwilligers op de pauzeplek 
kregen van de deelnemers vele 
complimenten over de diversiteit 
van het aangeboden eten, drinken 

en de gezellige sfeer rondom het 
event. Ook kon men even bijko-
men want door het warme weer 
moest er een flinke inspanning 
geleverd worden. De deelnemers 
vertrokken weer vol goede moed 
om de route te volbrengen.

Aangekomen bij het eindpunt, de 
Oranjebar in Mariahout waren de 
deelnemers moe maar voldaan en 
konden ze genieten van de gratis 
aangeboden consumptie.

Vele deelnemers bleven nog even 
hangen op het terras om na te 
genieten van de mooie tocht en 
om verder te herstellen. Ook hier 
regende het complimenten over 
de organisatie, de duidelijk uitge-
zette route en het plezier van alle 
vrijwilligers.

Voor meer informatie en fo-
to’s kan men terecht op 
www.debosduvels.nl. De organi-
satie wil dan ook alle vrijwilligers 
en sponsoren bedanken voor hun 
bijdrage. En natuurlijk niet te ver-
geten, de vele deelnemers aan het 
Fietsspektakel 2016. Misschien 
zien ze elkaar op het Fietsspektakel 
2017.

Fietsspektakel bij 'BZET de Bosduvels'

WWW.TOTAALSERVICELAARBEEK.NL
De Stater 6  | Lieshout | 0499 - 423296

.TOTAALSERVICELAARBEEK.NLOTAALSERVICELAARBEEK.NLOTAALSERVICELAARBEEK.NL
 0499 - 423296

AALSERVICELAARBEEK.NLAALSERVICELAARBEEK.NL

Een onafhankelijk, 
persoonlijk, financieel advies.

Uw hypotheek (rente) 
aanpassen? Extra aflossen?

 
Bel gerust voor een afspraak

Brouwersstraat 25 | Beek en Donk | 0492  34 99 88

www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist - Snel en deskundig - Dé shop voor hypotheken
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Vrijdag 10 juni
Dialectenfestival jeugdmiddag
13.00 uur, Dorpshuis Lieshout

'Crazy45'
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Gerard van Maasakkers
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zaterdag 11 juni
9.00 uur, Roefeldag Laarbeek
Laarbeek

Laarbeekse Open Tuinenroute
10.30 - 16.00 uur, Laarbeek

Tobbedansbaan op het plein 
10.00 – 19.00 uur, Piet van Thielplein, 
Beek en Donk

11.00 uur, Dialectenfestival Martien 
Coppens fotowedstrijd
Bavaria Brouwerij Café

Zondag 12 juni
Rommelmarkt
9.00 - 15.00 uur, Sportpark 't 
Heereind, Beek en Donk

IVN wandeling langs de Goorloop
10.00 uur, Vertrek bij de Goorloop, 
Pater de Leeuwstraat 63a, 
Beek en Donk

Laarbeekse Open Tuinenroute
10.30 - 16.00 uur, Laarbeek

Sneak-Preciew-Concert Sounds of 
Caecilia
11.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Harmonie St. Caecilia Koffi econcert
11.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Dialectenfestival Lieshout
12.00 - 18.00 uur, Centrum Lieshout

Muziektuinconcerten
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

a3art.nl & friends on tour
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Expositie historische collecties
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis 
Aarle-Rixtel

Uitwisselingsconcert met het 
Groeningskoor
15.00 uur, O.L.V. Presentatie Kerk, 
Aarle-Rixtel

Maandag 13 juni
Gratis vrij bridgen
19.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Woensdag 15 juni
Repair Café Laarbeek
13.30 - 16.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 17 juni
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D'n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 18 juni
Bixie Pony Dressuur
10.00 - 17.00 uur, Manege 
D'n Perdenbak, Lieshout

Dorpszeskamp (kinderen) 
Beek en Donk
10.00 - 17.00 uur, Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Open dag Scouting Lieshout - 
Mariahout, Opening Blokhut 
door B&W Gemeente Laarbeek en 
Trekking prijzenloterij
12.00 - 16.00 uur, Blokhut Scouting, 
Herendijk 7, Lieshout

Feestavond Zeskamp Beek en Donk
20.30 uur, Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Zondag 19 juni
Vlooienmarkt
9.30 - 15.00 uur, De Sluiter, 
De Wolwever, Lieshout

Dorpszeskamp (volwassenen) 
Beek en Donk
10.00 - 17.00 uur, Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Meubelshow bij van Schijndel 
Wonen
12.00 - 17.00 uur, Wilhelminaweg 3, 
Beek en Donk

a3art.nl & friends on tour
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Expositie historische collecties
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis 
Aarle-Rixtel

Maandag 20 juni
Gratis Vrij Bridgen
19.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Dinsdag 21 juni
Uitstapje Zonnebloem Beek en Donk
9.30 uur, Klok- en Peelmuseum, 
Asten

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

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl
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