Laarbeekse Complimenten
Op 7 december worden voor de twaalfde keer Complimenten uitgedeeld aan vrijwilligers van Laarbeek. Met de uitreiking van de Complimenten willen de gemeente
Laarbeek en VIERBINDEN hun waardering uitspreken voor alle vrijwilligers in de meest brede zin van het woord die actief zijn in onze gemeente.
Ook kunnen individuen een Laarbeeks Compliment ontvangen. De vrijwilligers hoeven niet gekoppeld te zijn aan een organisatie. Hiermee willen we de “onzichtbare”
vrijwilligers ook zichtbaar laten worden.
Nominaties individuen via TipMooiLaarbeek:
Genomineerd
Ad Vossenberg
Ad de Been,
Burg Mostermanslaan
44, Lieshout

Ad van der Zanden

Albert Biemans

Motivatie
Ad is altijd aanwezig in het openluchttheater, men kan op deze man rekenen
Heeft zijn huis verkocht, en hij verhuist nu naar Rosmalen. Hij heeft zeker 30 jaar de
collectes in Lieshout en/of Laarbeek georganiseerd. Tot een of twee jaar geleden heeft
hij het stokje overgedragen geloof ik... maar of dat ook daadwerkelijk gelukt is weet ik
niet. Hoe dan ook... hij doet dat belangeloos, al jarenlang. Hij is een stille kracht die wel
eens in het zonnetje gezet mag worden.
ik zou er binnen onze vereniging diverse kunnen nomineren voor een Laarbeeks
compliment. Ik heb Ad genoemd omdat hij al vele jaren secretaris is, stond aan de wieg
van ons verenigingsblad, houd de contacten met de overkoepelende organisaties goed
warm, heeft enkele jaren terug het wedstrijdvissen voor de leden weer nieuw leven
ingeblazen, koppelt alles meteen door naar mij, (voorzitter en penningmeester).
motiveert jaarlijks de leden om deel te nemen aan de zwerfvuil dag enz. enz.
omdat hij op meerdere fronten zich inzet voor Mariahout Park. kerkhof, grot, K.B.O.
mantelzorger thuis.
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Mailadres extra toelichting:
mruwers@kpnmail.nl

hhmvanschijndel@onsbrabantnet.nl

mthbiemansgras@onsbrabantnet.nl

Annie Beekmans

Ans Diepens
Chris de Hoog

Chris de Hoog
Cissy Timmers - van
Stiphout

Coen Verbakel
Coen Verbakel
Cor Boudewijns

Annie Beekmans is al tientallen jaren actief als vrijwilliger en zet zich voor iedereen en
alles in zonder eigen belang. Ze heeft jaren en jaren de jeugd EHBO wandeltochten
georganiseerd waardoor alle kinderen op de lagere scholen gratis EHBO les kregen en
nog krijgen. De EHBO lessen voor kinderen op die scholen geeft ze al jaren met veel
overgave. Alleen al daarom zou een compliment op zijn plek zijn. Daarnaast organiseert
ze jaarlijkse een wandelbijeenkomst voor de 4daagse en Kennedy mars wandelaars.
Ook is ze EHBO bij vele evenementen ondanks haar leeftijd van in de 70 blijft ze dit
voorzetten, voor verenigingen die organiseren is ze een uitgifte punt van EHBO tassen.
Het zijn enkele voorbeelden die aangeven wat ze doet,.
Voor een lintje kwam ze niet in aanmerking omdat je dan bestuurslid moet zijn geweest
en dat is ze alleen bij de jeugd EHBO.
Voor het wandelen met een Mevr. v. Esch (blind en heel veel moeite met lopen) max.
500 meter.
Chris heeft zich gedurende 6 jaar enorm ingezet om het Openluchttheater te laten
groeien naar wat het nu is. Hij is actief betrokken geweest bij de bouw- en
verbouwplannen, hij heeft voor een stevige financiële basis gezorgd en was een grote
stimulans bij de programmering
Vanwege het vele werk dat hij als voorzitter van Openluchttheater verzet heeft en
hetgeen gerealiseerd is de afgelopen jaren.
Zij is al bijna 18 jaar vrijwilliger van het G-team van Basketball Club Lieshout. Wij
hebben bijna18 jaar geleden 3 kennismakingsdagen georganiseerd om te kijken of er
animo voor was om te gaan basketballen voor mensen met een beperking. Dit was er,
want nu 18 jaar later bestaan we nog steeds en geeft Cissy samen met 3 anderen nog
steeds met veel enthousiasme training. Ik vind dat zij na zoveel jaren als vrijwilliger wel
een Compliment heeft verdiend.
Coen zet zich al 20 jaar in voor Kindervakantieweek Lieshout en zit daarnaast ook in het
bestuur van de buurtvereniging RCCH in Lieshout.
Zelf een gezin met drie kinderen een baan en dan nog zoveel tijd vrij maakt om de week
goed te laten verlopen
Cor zie je bijna altijd bij het dierenpark het rechter eind.
En dat verdient wel een compliment
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hansvdk12@gmail.com
marianneswinkels@hotmail.com

avdb1@hotmail.com

maartendegroot@bclieshout.nl
corryverbakel@onsbrabantnet.nl
leandekkers@gmail.com

Derek Dirven

Doet niets anders dan vrijwilligerswerk

r.vankaathoven@gmail.com

Diny Biemans
Koppelstraat 94
Dora Geven
FRANCIEN CORNELISSE

Heeft haar diensten echt wel bewezen

hantenhave@gmail.com

iemand waar je altijd op kunt rekenen
DOET ONTZETTEND VEEL VOOR DE GELE KILEN BUITEN HET VOORZITTERSCHAP OOK DE
PRESENTATIE VAN HET JEUGDPRINSENBAL EN NU IS ZE HEEL DRUK MET DE NIEUWE
OPZET.
Weet dat die vaak vrijwilligerswerk doen

marjan_meijers@live
LIAVANDENHEUVEL@HEVU.NL

Gaat als vrijwilliger koken bij hospice de Populier in Bakel en is ook vrijwilliger bij het
Laarbeeks Landschap.
hij kookt al jaren als vrijwilliger bij de hospice in Bakel
als iemand een beroep op hem doet staat hij bijna altijd klaar
Al bijna 50 jaar maakt zij de kleding voor de toneelvereniging. Verder is zij al bijna 30
jaar bij het rode kruis.
Guido is op diverse vlakken actief als vrijwilliger. Van carnaval, muziek tot heemkunde.
Guido zet zich al jaren in voor club van 100/teugelders en nog vele activiteiten meer...
Doet al jarenlang ontzettend veel voor de voetbalclub en is bijna iedere dag op het
voetbalveld als trainer, leider, bestuurslid en voorzitter VTC. Daarnaast ook in bestuur
van de buurtvereniging en tot voor kort van het Parochiebestuur.
Doet al heel veel jaren vrijwilligerswerk voor mensen met een beperking
Jaren heeft hij de kantine van 't Slotje gedraaid.
Weliswaar tegen salaris, maar daarnaast heeft hij ook veel uren van zichzelf in de
vereniging gestopt waardoor deze goed kon blijven draaien.
Helmie Segboer betrokken duizendpoot met hoge creatieve prestaties bij het creëren
van kleding decor voor de toneel lub Mariahout
Stille kracht binnen de vereniging. Draagt achter de schermen bij aan het tot stand
komen van de toneelvoorstellingen van Toneelvereniging Mariahout.
Het aansturen van de kledingploeg. Grime ontwerp. Decor ontwerp en bouw. En actief
binnen de Pr-groep

h.heesakkers4@upcmail.nl

Friedy en Mari v.d.
Kerkhof
Ger Jansen
Ger Jansen
Gerard Arends
Gerda van der Burgt
Guido Klessens
Guido Klessens
Hans Aarts

Hans Klessens
Hans van Gend

Helmie Segboer
Helmie Segboer
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m.rakt@upcmail.nl
p.burgt67@upcmail.nl
Rtl@outlook.com
jackenerica@planet.nl

marzjie2@hotmail.com

b.turnhout@onsbrabantnet.nl

Helmie Segboer
Henk de Hair
Henk en Gerda Berkers

Henk en Jan:
materialenploeg hiep
hoi
Henk van Beek
Henny Donkers
Henrie Boumans
(Vierbinden)
Henry Bouwman
Henry Bouwmans
Henry Bouwmans

Henry Bouwmans
(dorpsondersteuner
Vierbinden)
Ida van Osch - de Wit
Ine Merks
Ine van Dintheren

Zij doet heel veel voor de toneelvereniging.
Al vele jaren ontzettend actief in het totale gildewezen. Altijd positief refererend aan
onze gemeente en onze rijke (gilde)historie.
zij begeleiden wekelijks wandelingen voor ouderen. zowel voor goede als minder goede
wandelaars!
zo kunnen alle ouderen die nog enigszins ter been zijn mee doen. de manier waarop
deze twee mensen dat doen is erg motiverend om te gaan bewegen ook als het even
wat minder gaat.
Deze mannen doen al jaren goed werk op de achtergrond

Hij is de Aarlense promotor
Als heel heel veel jaren sponsor zaken Sparta 25
Henrie zet zich erg veel in voor Laarbeek en haar inwoners.
Dit is de enige persoon uit de gemeente Laarbeek die we kennen!
Dorpsondersteuner voor ondersteunen en vooruit helpen van de inwoners!
ik denk dat we hier niet over uit hoeven weiden Henry is een duizendpoot zoals Henry
zijn er maar heel weinig.
Wat deze man voor de samenleving doet is niet op 1 A-viertje op te schrijven. Wat er
ook te doen is, Henry is er altijd bij, of het nu gaat om ouderen, vluchtelingen, mensen
met een beperking, het maakt hem niet uit, hij staat altijd voor iedereen klaar!
Deze man doet zoveel mensen goed, Denkt zo veel met de mensen mee. Ook al is het
zijn werk, mag dit best eens genoemd worden. Ik vind hem heel veelzijdig, kundig en
hartelijk.
Voorzitster Vrouwenbond Beek en Donk, schoonmaakster in kerk,
Ze zet zich in voor howeko en daarnaast dat ze kei veel voor haar klein kinderen en dat
alles ondanks haar ziekte.
Zet zich al heel lang op veel verschillende terreinen in.
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Vandevenmiko@hotmail.com

miekew1@hotmail.com

postbuikema@hotmail.nl
lindabrans@hotmail.com

Ilsevankreij@hotmail.com

hmchaakman@live.nl

t.bruggen@hotmail.nl
Pj@wesselsshop.nl

Jan Egelmeers uit
Mariahout

Jan Leenders
Jan Leenders
(penningmeester
Sparta'25
Jan Merks
Jhonny en Maria
Peeters- Driessen
Jo Hoebergen
Johan van Bakel

Joke van Erp

Joke van Venrooij

Loek Bos

Mijn motivatie is : Hij zet zich in als vrijwilliger bij de Brandweer van Lieshout, is
voorzitter van de buurtvereniging maar gaat ook met de jeugd van de buurt een
avondje skiën.
Verder is hij de drijvende kracht achter de kletscommissie van carnavalsvereniging de
Heikneuters uit Mariahout, hij is hierin de voorzitter, artiestenboekingen, zorgt dat het
allemaal geregeld is achter de coulissen voor de artiesten, zoals de artiestenruimte
aankleden, met beamer en geluid, verlichting en aankleding, en zorgt ervoor dat deze
elke keer weer opgeruimd word zodat ze de volgende avond weer in een opgeruimde
zaal komen. Samen met de andere leden van de kletscommissie zorgt hij ervoor dat we
elk jaar weer schitterende avonden hebben in de kleinste kern van Laarbeek
Een voorbeeld voor vele vrijwilligers !!
Jan staat sinds jaar en dag 24 uur per dag klaar voor Sparta'25, is niet enkel
penningmeester maar 'bemoeit' zich bijna overal mee. Is erg enthousiast en brengt dit
over op vrijwilligers en leden van de club.
Voor zijn inzet voor zijn gezin en met name voor zijn zoon Wiljan.
Staan altijd, altijd en dan ook echt altijd klaar voor een oude buurman. Boodschappen,
verstelwerk, tuinwerk en klusjes, niks is hen te veel! Een super stel!
Zij staat al jaren klaar als vrijwilliger in Zonnetij en is paraat tijdens alle activiteiten die
er georganiseerd worden.
Iemand die heel actief is in verenigingsleven scouting carnaval altijd de
zeskampdorpsfeesten en sinterklaas gilde je hoeft maar te vragen bij een of ander
activiteiten en hij is berijd
Deze dame zet zich in binnen Laarbeek in voor veel vluchtelingen. Ze verzamelt spullen,
regelt dingen en bakt een taart op verjaardagen. Onlangs heeft ze een aansprekende
column geschreven in de MooiLaarbeekKrant.
Joke staat altijd klaar voor de Runnersclub Laarbeek. Al vele jaren verzorgt zij trainingen
en is al jaren bestuurslid. Ze stimuleert de wandelaars en is goud waard voor de club.
Zeker een nominatie waard.
Al vele jaren organiseert hij voor de KBO leden de uitstapjes naar de schouwburg.
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sassie5@msn.com

hansvangend@onsbrabantnet.nl

Lidy@vdvegt.net
a.bekkers70@upcmail.nl

dieuwkekommerij@hetnet.nl

p.verhagen@fontys.nl

pgordijn@planet.nl

Loes van de Laar
Maarten de Groot

Maarten de Groot
Mari vd Heijden van HV
Bedo

Mari Vereijken
Marianne Swinkels

Marie Jose van Bakel
Mario Rovers

Mario Rovers

Mario van Dinter van
omroep kontakt.
Mario van Dinther
Martien Swinkels
Sparta 25

Ondanks haar eigen gemis/verdriet een stichting opgericht voor ongewild kinderloos
zijn.
Voor de Kindervakantieweek Lieshout maar ook voor Basketbalclub Lieshout is hij een
zeer actieve vrijwilliger. Hij staat altijd klaar bij vragen en probeert een oplossing te
zoeken ook al ligt die taak eigenlijk bij een ander. Ook het Laarbeeks scholen
basketbaltoernooi organiseert hij mede, dit is voor kinderen van alle Laarbeekse
scholen een heel leuk evenement waar velen naar uit kijken!
vrijwilliger bij Basketbal Club Lieshout, Kindervakantieweek in Lieshout,
Buurtvereniging. Vooral binnen BC Lieshout een dragende kracht, en dat al jarenlang.
Ik nomineer Mari vd Heijden van handbalvereniging Bedo. Hij is lid van het eerst uur en
een van de belangrijkste personen binnen de club en het zou leuk zijn als hij hiervoor
eens een keer in het zonnetje gezet kan worden. Mari is een stille kracht en is bij iedere
activiteit, trainingsavond of wedstrijddag de eerste die er is om op te bouwen/ klaar te
zetten en is er als laatste om alles weer op te ruimen. Verder is hij zelf langs het veld te
vinden als coach, op veld als scheidsrechter en al 25 jaar lid van de kampleiding. Ik zeg
meer dan verdiend!!!
Zet zich voor 100% in voor de buurt
Als bestuurder van OLTM steekt ze letterlijk en figuurlijk haar handen uit haar mouwen.
Ze is een verbindende factor tussen alle verschillende vrijwilligers die in het theater
rondlopen.
Penning meester scouting, lid gele kielen. doet zeer goed werk, al lange tijd
Hij staat altijd voor iedereen klaar! Hij heeft pas geleden een schaakbord gemaakt voor
de jan de witkliniek in Bakel. Hij is al jaren trainer en coach bij de kpj. Al jaren zeer actief
bij de teugelders van Ganzendonck. Hij vrijwilligers werk bij de volkstuin vereniging
Staat altijd klaar voor iedereen bijvoorbeeld schaakbord maken Jan de Wit, wandel
tweedaagse van de Vijver organiseren, alle voorkomende dingen bij Teugelders zowel
voor jong als oud. Vrijwilliger bij jongerenwerk zoals spooktocht etc.
Zeer actief---inhoudelijk op de hoogte op allerlei gebied---veel eigen initiatief---vele
goede ingangen.
Enorm veel inzet voor omroep kontakt en daardoor erg betrokken bij de gemeenschap
Nou deze man zet zich geweldig in voor de vereniging , hij zorgt 4 dagen in de dat er
alles buiten en om de velden mooi bij gehouden wordt.
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jeannebouwmans@hotmail.com
felix-annemiek@vanudenmail.nl

jeroen.thijssen@gmail.com
Vermeulenstefanie@hotmail.com

mcvlieshout@gmail

zegmaariets@gmail.com
pamelarovers@hotmail.com

jphajansen@onsbrabantnet.nl
Wimvandeburgt@gmail.com
h.ermers1@upcmail.nl

Mevr. van de heuvel,
burgm. van de
heuvelstraat Lieshout
mezelf

Mies van Berlo uit
Lieshout
Mies van de Heuvel
Mijn zus

Mw. Teuny van Leuken
Nelleke v. Kaathoven
Pas Hamelijnck
Paul Biemans
Paul de Hoon
Paul Sprengers
Peter Ronkes Agerbeek
Peter Verhagen
Piet van Doren

Zij zorgt al jaren voor haar bedlegerige man en voor haar dochter die door een ongeval
in een rolstoel is terecht gekomen

mail@willyschrama.nl

al zo'n kleine 20 jaar een digitale opvang voor vrouwen, met voorlichting, informatie,
lotgenotencontact, herkenning, erkenning, nieuwsbrieven enz. inclusief het technisch
onderhoud ervan en het up to date houden
Mies heeft al zoveel jaren veel werk verzet voor de Roparun ( running team Laarbeek)
en voor de runners club
zij zorgt al jaren voor haar man die een spierziekte heeft.
Ja doet veel vrijwilligerswerk en is er altijd voor iedereen in goede en slechte tijden. Als
ik alles op moet geven wat zij doet dan moet ik daar even voor gaan zitten.
Bv. vuil prikken in haar straat, kerststukken maken voor zorgenkind en omase, werken
voor de buollclub poetsen in de kerk jaren lang voor het openlucht theater vrijwilligers
werk in het bestuur van de buurt vereniging gezeten in het bestuur van omase een
zieke buurvrouw helpen dit is nog niet alles.
Zij verzorgd jaarlijks binnen de KBO alle excursies, reizen, Hotels voor de fiets vijfdaagse
en treed als gastvrouw op.
Nelleke staat al jarenlang klaar, zowel voor verenigingen als voor individuelen, KBO,
Plan West, Franciscushof
Zet zich op veel plaatsen in als vrijwilliger, en aanvaart dikwijls ook nog een
bestuurspost
Paula doet al meer dan 35 jaar vrijwilligerswerk bij de ouderen op allerlei gebied .als t
nodig is staat ze dag en nacht voor ze klaar
Doet veel werk voor gehandicapten, zoals voor de bewoners van De Bleek, Ook voor
jongeren zet hij zich in.
doet al lang en veel belangeloos
Enorm gedreven vooral voor vluchtelingenwerk, draaft soms een tikje door maar zo
houdt hij anderen scherp
Altijd in de weer voor anderen.
Hij is vrijwilliger voor de kerk en doet heel veel in zijn buurt(de Wielewaal)voor de
bewoners .

mijnpost@onsmail.nl
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J_meulensteen@hetnet.nl

Macorste@onsbrabantnet.nl

tapardoel@onsbrabantnet.nl
m.vereiken8@upcmail.nl

femke59@live.nl
tvdlinden3@hotmail.com

info@martienvanwanrooij.nl

a.vlamings@chello.nlKBO

Niels en Derk Dirven
(tweeling)

Ria Lindeman/ZOD
Mariahout
Ria Thijssen
Ria Thijssens
Ria Tijssen
Ria Tijssen uit Beek en
Donk

Nog jonge mensen (+/-42) die zich al jaren en jaren inzetten voor de gemeenschap in
Lieshout. O.a.
- Harmonie St Caecilia
Derek, bestuurslid, commissies etc.
Niels, commissielid verschillende activiteiten
- Badmintonclub Lieshout
Begeleiding jeugd trainingen en wedstrijden
( weet niet helemaal zeker of ze dit pas hebben opgezegd)
- In elkaar zetten van het verenigingsblaadje
- Niels, medeorganisator Oktoberfeest Aarle-Rixtel
- Derek verricht hand en span diensten
- Derek, muzikaal leider ' Bloast 'm mar wir op'.
Carnaval Lieshout
- Niels muzikant
- Allebei herschrijven van muziek voor de band.
Teveel om op te noemen eigenlijk. Ze zijn beide buiten hun fulltime baan bijna elke
avond bezig met musiceren voor verschillende verenigingen. Daarnaast zijn zij vaak
degene die de organisatorische werkzaamheden mee ondersteunen. Al hun vrije tijd
zetten ze met hart en ziel in en dit al hele vele jaren!!!
Zij heeft, als voorzitter van ZOD, sturing gegeven aan de organisatie voor collectief
collecteren. Deze gaat in 2017 definitief van start.
Haar inzet voor de Teugelders van Ganzendonck en wekelijkse vrijwillige inzet voor De
MooilaarbeekKrant
haar wekelijkse vrijwillige bijdrage aan De MooiLaarbeekKrant en haar inzet voor de
Teugelders van Ganzendonck
Ria doet altijd vrijwilligerswerk. In elk geval gedaan bij Howeko, Radio Kontakt,
Carnavalsvereniging en nu bij Mooi Laarbeek
Zij doet/deed al tientallen jaren vrijwilligerswerk bij o.a. De Raagten, radio Kontakt,
Teugelders van Ganzendonck, MooiLaarbeekKrant, HoWeKo, en vele kleinere
activiteiten. Omdat ze dit meestal op de achtergrond doet, vallen deze duizenden
vrijwilligersuren bij de meeste mensen niet op. Toch is ze al tientallen jaren meerdere
dagen per week actief sls vrijwilliger.
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janneketillemans@xs4all.nl

frits.vorstenbosch@onsmail.nl
Jsfvandeurzen@onsbrabantnet.nl

antonetbarten@gmail.com

Rini Daniels
Rob de Fockert ASV
Ronnie en Ria Tijssen

Rosemarie Vogels

Sissy vd Weijer
Theo Pardoel
Theo Pardoel
Theo Theunissen
Theo van Rossum
Tonnie Gevers
Tonnie van Berlo
Toos v/d Linden
Walther van Kessel
Wendela Bevers

Wies Rooyakkers

Rini zet zich belangeloos en non stop in voor aan de wielen. Hij doet dit niet voor een
paar jaar maar al tientallen jaren. De vereniging kan echt op hem bouwen.
Rob is na zoveel jaren gestopt met het clubblad van ASV. Ook heeft hij jaar in jaar uit
veel tijd gestoken in de jeugd van ASV.
Motivatie: Ronnie en Ria zijn al 11 jaar ‘het adjudantenpaar’ bij CV de Teugelders. Altijd
trouw voor de prins en zijn gevolg en de vereniging, op een bescheiden en
professionele wijze. Wij hebben dit (als prinsenpaar) afgelopen jaar uit eigen ervaring
mogen ondervinden. Ronnie heeft besloten om met de adjudantenfunctie te stoppen,
maar blijft wel actief in het bestuur van de Teugelders en (o.a.) de redactie van ‘d’n
Teugelder’.
Staat altijd klaar om van alles te doen, bij de kindervakantieweek jaren als vrijwilliger
meegeholpen. Bij de speel-o-theek, voor 10 verschillende collectes gelopen. Nu kan zij
minder vrijwilligerswerk doen in verband met de ziekte van haar partner. Maar nog
altijd doet ze wat ze kan.
zet zich op vele vlakken in (dementie, activerend huisbezoek) en is altijd bereid om zich
hiervoor belangeloos in te zetten.
Hij is altijd aan het werk voor anderen
Is bij meerdere verenigingen actief
Typisch Laarbekenaar; extreem harde werker, inzetten voor zowel eigen bedrijf als de
gemeenschap is Maximaal. En op persoonlijk gebied een Top mens
ondank zijn ziekte en problemen heel veel actief voor Sparta
Ze zet zich ruimschoots in de voor ontwikkelingswerk en het gilde.
Sinds de zomer hij naar vele tientallen jaren wat rustiger binnen de club aan gedaan.
Daarvoor lang alles voor de bar geregeld en lang coach/ begeleider van een jeugd team.
Ze staat voor iedereen klaar.
Goede vrijwilliger
Na succesvol de meidenavonden gerealiseerd te hebben in Aarle-Rixtel (Cendra) gaat ze
binnenkort 11 oktober de meiden begeleiden die dit in Beek en Donk op gaan zetten,
een team van allemaal jonge meiden, die voor de groep 6 t/m 1e middelbare een mooie
avond neerzetten!
Is al vijf jaar lang de drijvende kracht achter de dorpsraad
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bramswinkels@hotmail.com
marcodebeer@hotmail.com
erikvanhaperen@onsmail.nl

ansvdkerkhof@onsmail.nl

Pjamdegroot@planet.nl
ragazzi@zonnet.nl

hvanrheeschilders@gmail.com
addyverbakel@yahoo.com

catti_523@hotmail.om

Willy van Oorschoot
Wim van de Burgt
zie toelichting
Zijn er veel
Zjon van de Laar
Zus van de Eijnde

Willy is al lang vrijwilliger bij de SOOS van kans plus en zingt veel in instellingen .
Sociaal betrokken bij diverse verenigingen, instanties, radio kontakt, mantelzorg, oppas
opa etc.
Ik wil niemand nomineren, maar deze keuze had ik niet
Ook hier is het moeilijk omdat veel mensen zich inzetten
Bestuurslid schaakclub DOT
Een stille kracht waar je altijd een beroep op kunt doen
altijd klaar staat en helemaal niet in de belangstelling wil staan. Een voorbeeld voor de
vele stille krachten.

rosemarievogels@chello.nl
bram@vandeburgt.org

mariovandinther@gmail.com
donvansambeek@onsbrabantet.nl

Nominaties individuen zonder naam/motivatie:
Genomineerd
Dat kunnen er velen
zijn.
dat zijn er heel veel
degene die bloemen
water geeft die overal
hangen in de kern
geen
geen
Hein van Brug
Noud Maas

Motivatie
Het is net als met onderscheidingen, waarom krijgt de een er wel een en een ander die
wellicht meer doet en niet voorgedragen wordt er geen. Veelal wordt vrijwilligerswerk
gedaan buiten het gezichtsveld van anderen.
neen
Mooie aanvulling van het dorp, ziet er goed verzorgd uit.

Mailadres extra toelichting:
rinidaniels@onsbrabantnet.nl

dianne-harrie@hotmail.com

Ik vind elke vrijwilliger even belangrijk en dus nomineer ik geen individu
nee

Een eenvoudig iemand die niet op de voorgrond treedt maar wel van grote waarde is
voor de gemeenschap. Dit soort mensen komt echter niet aan de bak.
Teveel om op te
noemen
jeugdtrainer/begeleider maakt niet uit wie

hgafransen@onsbrabantnet.nl
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Nominaties verenigingen via TipMooiLaarbeek:
Genomineerd
Alle vrijwilligers van
Stichting Manege De
Raam
Asv'33
B.C Mixed
Badminton vereniging
Mixed
Belangenvereniging van
huurders
woongebouwen De
Burcht, De Regt en De
Oever met
aangrenzende
oudbouwen
boulesclub Doeti-ut

Buurtvereniging de
Eendracht
Buurtvereniging de
Eendracht
Cendra
Club van 100

Motivatie
Aan de buitenkant van Manege D'n Perdenbak zou je het misschien niet zeggen, maar
als je eenmaal binnen bent, zie je een keurig en netjes onderhouden gebouw, dat met
veel plezier wordt beheert door de vrijwilligers.
Zelf jaren lid van de vereniging geweest. Zonder de vrijwilligers zou het niet zo goed
draaien.
Hebben een perfecte jeugdleiding en hun zaakjes ,ook financieel voor elkaar.
Er zijn super veel leden betrokken bij diverse activiteiten voor jong en oud en door jong
en oud. Dit alles brengt binnen deze vereniging verbondenheid en saamhorigheid.
Een heel warm gevoel!
Een belangenvereniging die nu al vijf jaar lang de collectieve belangen van hun leden,
medeleden en andere huurders van deze woongebouwen vertegenwoordigd. Die alle
tegenwerkende vertegenwoordigers van voorheen Woningstichting Laarbeek en nu
WoCom voor lief neemt om de huurders een fijne woonplek en woonsfeer te laten
genieten.

Deze club met ongeveer 40 enthousiaste leden organiseert frequent wedstrijden en
toernooien, heeft een eigen accommodatie in Aarle-Rixtel en een binnen
accommodatie richting Bakel.
Bij de buurtvereniging worden ontzettend veel activiteiten georganiseerd, zowel voor
jong als oud.
organisatie van een heel scala aan activiteiten en financieel de zaken goed op orde.
Deze mensen doen goed werk voor Aarle en voor de jeugd
elk jaar worden diverse activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen in
de Beek en Donkse samenleving: kinderen, senioren, kansplus, en mensen die een
opkikkertje kunnen gebruiken.

11

Mailadres aanvullende vragen:
stichtingderaam@live.nl

Lidy@vdvegt.net

ben@zelfhulpverbindt.nl

h.heesakkers4@upcmail.nl

Club van 100

De
activiteitencommissie
van de Regt Beek en
Donk
DE GELE KIELEN
De Laarbikker

De Laarbikker
De vrienden van de
brandweer
De werkploeg van
voetbalver Mariahout.
De Zonnebloem
Dementie Vriendelijk
Laarbeek
Dierenpark Regtereind
Dorpsplatform AarleRixtel
Duurzaam wonen
Laarbeek

De belangeloze inzet van mensen die er alles aan doen om kinderen, ouderen,
gehandicapten en zieke een leuk moment te bezorgen. Deze kwetsbare groepen een
gevoel van onkwetsbaarheid geven is toch prachtig!!
De activiteitenbegeleiders hebben ze bij de Zorgboog weg bezuinigd. Nu zijn het
vrijwilligers die activiteiten organiseren voor de bewoners. Het mag zo veel mogelijk
niets kosten voor de bewoners. Ze gaan veel instanties af om het gesponsord te krijgen
voor bepaalde dingen. Bijvoorbeeld dat ze bij een optreden een lekker hapje krijgen.
Of dat het koor gratis op komt treden enz.
DOEN VEEL VOOR DE JEUGD VAN AARLE RIXTEL HELAAS IS DAAR OOK HET PROBLEEM
JONGE VRIJWILLIGERS
Dit is een organisatie waarbij vrijwilligers een maaltijd bereiden voor mensen met een
laag inkomen waarbij het veel alleenstaande zijn zodat het sociale aspect ook een grote
rol speelt.
Een mooi initiatief van vrijwilligers, waarbij mensen samen kunnen eten. Elkaar
ontmoeten en gezellig met elkaar omgaan voor een betaalbare prijs.
Na ons werk en nu met pensioen komen wij elke twee weken bij elkaar als oud
brandweermensen .
Wat die allemaal doen voor de vereniging op de maandag en vrijdag . Plus op zaterdag
en zondag en dat vele leden. Dit heel normaal vinden en ze zelf niets doen.
Omdat de vrijwilligers van de zonnebloem altijd klaar staan voor de medemens met
een lichamelijke beperking
enthousiaste groep vrijwilligers die volgens mij hier veel tijd en energie insteken en al
heel veel van de grond hebben gekregen, denk aan het toneelstuk 'Zoeken' en de
brochure die gemaakt is.
Dierenpark regtereind is een Centrale ontmoetingsplek voor jong en oud. Is vrij
toegankelijk en spreekt veel mensen aan.
Doen veel voor de leefbaarheid in Aarle-Rixtel, regelen en helpen veel verenigingen
achter de schermen, (het hoeft niet allemaal in de krant) Hebben er mede voor gezorgd
dat de Ruit niet door gaat
Die mensen zetten zich geheel belangeloos in voor een heel goed maatschappelijk doel.
Voor de huidige generatie direct maar nog meer voor de komende generaties.
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helma_tillaart@hotmail.com

LIAVANDENHEUVEL@HEVU.NL
theovanderzanden@hotmail.com

ansvdkerkhof@onsmail.nl

Martinavanturnhout@hotmail.com
m.hagelaar@hotmail.com

postbuikema@hotmail.nl

Dashcorona@hotmail.com

De Zonnebloem

De zonnebloem geeft oudere en of zieke mensen een zonnige middag. Even een paar
uurtjes uit de dagelijkse zorgen.
EHBO
De leden van deze vereniging zijn lid voor een ander. Er is geen eigen gewin aanwezig
Gilde Sint Servatius
Staan altijd klaar voor de gemeenschap in Lieshout-Mariahout
Gilde St. Leonardus
staan ook voor andere dingen in de gemeenschap o.a. voor leergeld
Handbalvereniging Bedo Fijne club waar iedereen welkom is en opgenomen wordt!
Handboog
Vereniging voor jong en oud stabiele en niet vaak in de spotlights
Harmonie St Caecilia
Een vereniging die midden in Lieshout en Mariahout staat. Geen enkele club is zo naar
buiten gericht, met elke serenade is er toch zo'n 50 man op straat! 30 keer per kaar.
Daarnaast vierde de vereniging haar jubileumfeest op zo'n manier dat iedereen daar
aan feel kon nemen. Lage prijzen, maar 1 avond entree, echt een feest voor de
gemeenschap.
Harmonie St Caecilia
Op vele fronten zijn veel vrijwilligers actief. Mensen hebben niet altijd in de gaten
Lieshout
hoeveel tijd het kost om een harmonie te laten functioneren. Van de ledenwerving tot
aan het seniorenorkest zetten mensen zich in om een bloeiende vereniging te blijven,
die midden tussenin de gemeenschap staat.
Heemhuis Aarle
doen veel voor Aarle
Heemkunde
heemkunde versterkt het gemeenschapsgevoel, meestal in de geschiedenis haar
oorsprong vindt. Don vaN DD
Heemkunde Barthold
Ze doen erg hun best om de geschiedenis van Aarle-Rixtel levend te houden voor zowel
van Heessel
oud als jong. Waarom: als je trots bent op je dorp ben je ook eerder geneigd om hier
wat voor terug te doen.
Heemkunde ver. 't Hof
Het project 100 jaar Wilhelmina kanaal, Lesprogramma voor de school jeugd gemaakt
van Liessent
is en 300 kinderen groepen 7 en 8 kennis hebben laten maken met de tentoonstelling
en de oude ambachten die erbij hoorden
Hondenvereniging de
Als je kijkt wat er afgelopen jaren is gebeurd qua huisvesting zonder financiële steun.
Roedel
Het aantal leden en het goed bekend staan in de omgeving.
Howeko
Staat open voor iedereen in Laarbeek, laagdrempelig, voor veel mensen een mooi
ontmoetingsgebouw.

HSV Het Geduld en

Bloeiende vereniging waar veel mensen zich vrijwillig inzetten om alles mogelijk te
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dirkjan.gloudemans@gmail.com

r.vankaathoven@gmail.com

janneketillemans@xs4all.nl

pgordijn@planet.nl
jeannebouwmans@hotmail.com

cjgvanhout@onsbrabantnet.nl

Ldekwant@hotmail.com

hhmvanschijndel@onsbrabantnet.nl

Werkgroep Sint Nicolaas maken wat de leden vragen. En dat is niet gering!
Beek en Donk
Ivn
Heel veel mensen die zich inzetten voor de natuur in Laarbeek, en proberen andere
mensen ook bewust te worden van al dat moois
Ivn en Laarbeeks
Zij hebben samen met onze beleidsmakers Laarbeek weer op de kaart gezet met de
landschap
entente florale
IVN Laarbeek
IVN werkt hard om de gemeenschap en de gemeente bewust te maken van natuur en
milieu. Mede dankzij hen is o.a. de groenste gemeente van Nederland bewerkstelligd
Jeu de Boulesclub Dû
Zij zijn een actieve club, voornamelijk gericht op senioren en ouderen, maar ook
Tie Ut, Aarle-Rixtel
jongeren en mensen met een beperking zijn van harte welkom bij die club.
Judo
Met weinig middelen en zonder subsidie
Judoclub Mariahout
Mooie, goed georganiseerde vereniging met een heel enthousiast vrijwilligersnetwerk.
Helaas momenteel in zwaar weer i.v.m. teruglopend ledenaantal, veroorzaakt door o.a.
het teruglopend aantal kinderen in Mariahout en de vele alternatieven. Zij kunnen een
boost goed gebruiken.
Judovereniging Beek en betrokken mensen
Donk
lessen op maat; ieder kind telt
KBO
Doen veel werk voor ouderen
KBO

KBO Aarle-Rixtel
kbo beek en donk
KBO Lieshout
KBO Lieshout
KBO Lieshout
Kbo Lieshout

kbo doet veel voor onze ouderen in beek en donk.
je kunt er nieuwe contacten opdoen, maar ook leuke en zinvolle bezigheden
ontdekken. ook de gezondheid van de ouderen komt ruimschoots aan de orde binnen
de diverse sportmogelijkheden die de kbo aan de ouderen aanbiedt
Deze vereniging is er echt voor de ouderen. zij organiseren heel veel.
Zij verzorgd veel dingen voor zowel jonge leden als de echt ouderen
Doen heel veel voor de ouderen
Het heel goed organiseren van heel veel diverse activiteiten met heel veel vrijwilligers
Zeer hoge inzet van het bestuur en diverse leden; er wordt veel georganiseerd.
Zij doen heel veel voor de ouderen.
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leanda@leato.nlf

a.bekkers70@upcmail.nl

gerardenfrancienspit@
onsbrabannet.nl

a.vlamings@chello.nlKBO
hlaavogels@onsbrabantnet.nl
m.vereiken8@upcmail.nl
spboltjes@onsbrabantnet.nl
Pjamdegroot@planet.nl

Kindervakantieweek
Lieshout
Kindervakantieweek
Lieshout
Kindervakantiewerk
Lieshout

kvo
Kvw Mariahout
Laarbeek voor elkaar
Laarbeek Werkt
Laarbeeks Landschap
Laarbikker
maaltijd bezorgers
Vierbinden
Mixed
Muziek is COOL,
onderdeel van
harmonie De Goede
Hoop
OLT

Met een kleine groep fanatieke vrijwilligers zorgen ze elk jaar voor een super leuke
week voor een grote groep Lieshoutse kinderen.
Omdat zij tussen de mensen staan en breed gedragen worden door het hele dorp.

felix-annemiek@vanudenmail.nl

ik heb bewondering voor de vrijwilligers en vooral het bestuur dat ze zoveel tijd
insteken om de kinderen een fijne week te bezorgen. Voor de kerngroep allemaal
mensen die twee weken van de drie vakantie die ze hebben besteden aan
kindervakantieweek. Het zijn allemaal mensen die het hele jaar werken en dan nog
zoveel tijd besteden aan het organiseren van deze week. vele van hen hebben zelf ook
nog een gezin. Petje af voor ze
breed publiek en werkt verbindend en heel sociaal.
Omdat ze het hele jaar door vergaderen en organiseren om bijna 200 kinderen een
hele leuke week te bezorgen
goed initiatief aanbod en vraag bij elkaar brengen
Eigenlijk zou ik alle organisaties willen nomineren maar mag er maar één
Deze vereniging doet veel om het landschap te onderhouden en de weide vogels te
beschermen.
Haalt mensen uit hun eenzaamheid en brengt ze op een leuke en niet al te dure manier
bij elkaar.
altijd op tijd en correct de maaltijd bij de mensen

corryverbakel@onsbrabantnet.nl

Deze vereniging is zo goed bezig dat er in sommige leeftijden een ledenstop is. Dit komt
door een zeer goede organisatie en goede vrijwilligers.
Al jaren op rij regelen enkele mensen, dat honderden kinderen muziekles krijgen, met
ieder een instrument. Zij worden bijgestaan door mensen, die vrijwillig les geven.

hansvangend@onsbrabantnet.nl

OLT is een organisatie die volledig op vrijwilligers draait bij de jaarlijks circa 30
voorstellingen. Ook het vele onderhoudswerk wordt door vrijwilligers gedaan. Zonder
vrijwilligers geen theater!

15

dianne-harrie@hotmail.com
ljpmverhoeven@onsbrabantnet.nl

mariovandinther@gmail.com
donvansambeek@onsbrabantet.nl

l.vdweijer@onsbrabantnet.nl

oMase

Roefeldag Laarbeek
Runners club

Deze vereniging in staat om voor en door leden een afwisselend jaarprogramma aan te
bieden met voor elk wat wils. Ook komen er nog steeds nieuwe leden bij doordat het
programma voor veel mensen aanspreekt.
doen activiteiten op allerlei gebied voor de vrouwen.
Zeer actief regelen heel veel voor de leden op allerlei gebied
oMase is uitgegroeid tot een bloeiende en zeer actieve vereniging met inmiddels 125
leden. Jaarlijks worden er gezellige, leerzame, educatieve, sportieve, culinaire en
culturele activiteiten georganiseerd. Voor elk wat wils!
Het enthousiaste bestuur weet steeds weer leden in allerlei werkgroepjes te activeren
om actief mee te werken bij het organiseren van activiteiten waardoor het een mooie
club van en voor iedereen wordt en de betrokkenheid van de leden dus erg groot is.
Ze proberen met allemaal vrijwilligers van alle leeftijden, nieuws, actualiteiten bij de
mensen thuis te brengen. en organiseren zelfs verschillende evenementen
Van een stoffig oude ondernemersclub is het in 1.5 jaar tijd veranderd in een frisse
actieve en ondernemende club onder de nieuwe naam Vier. Hier is door de organisatie
en commissies enorm veel tijd in gestoken.
Het wordt in stand gehouden door allemaal vrijwilligers. Organiseren veel.
Zijn druk bezig, het is een hele organisatie, de neuzen van veel collectanten/collectus
een kant op te krijgen., zodat ook in de toekomst goede doelen van fondsen te kunnen
voorzien.
er wordt veel tijd en eigen geld gestoken in de omroep welke 'n zeer groot (Lokaal)
maatschappelijk belang dient.
Vrijwel alle dagen in de week is men bezig om te zorgen dat de leden kunnen sporten,
jong en oud
Ze organiseren mooi lopen
Het is 1 dag in het jaar waarbij kinderen, volwassenen en vele bedrijven een steentje
bijdragen aan een leerzame dag.
Zowel kinderen als volwassenen zijn op deze dag actief in de gemeente bezig.
Actieve vereniging met mooie goede doelen

Runnersclub Laarbeek

Runnerclub Laarbeek is er voor iedereen. Laagdrempelig en iedereen kan meedoen. Je

Omase
Omase
Omase

omroep kontakt
Ondernemersclub Vier

openluchttheater
Organisatie Collectief
Collecteren Mariahout
radio KontaKt
Rcl
Renclub Laarbeek
Roefelcomité
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Macorste@onsbrabantnet.nl
marianneswinkels@hotmail.com

info@skyhighmedia.nl

frits.vorstenbosch@onsmail.nl

jphajansen@onsbrabantnet.nl

mcvlieshout@gmail

p.verhagen@fontys.nl

hoeft niet over speciale sporttalent te beschikken. Iedereen kan rennen/wandelen. Een
sportieve en sociale manier om te bewegen.
Runningteam Laarbeek
Running team Laarbeek doet dit jaar voor de tiende keer mee aan de Roparun er zijn in
en Laarbeeks landschap die jaren al veel acties opgezet en met inzet van het team zijn in de regio ook enkele
organisaties van uit de Roparun bedeelt met een donatie
Laarbeeks landschap heeft al zoveel voor onze gemeenschap / natuur gedaan
Scouting
Doen goed werk, veelzijdig, niet competitief
Scouting
met kinderen de natuur in, vind ik heel erg belangrijk.
Scouting Beek en Donk
Ik ben zelf verbonden aan deze vereniging.
Deze vereniging kan ook voor kinderen die minder goed mee kunnen leuke activiteiten
bieden.
Sen. Ver. KBO Lieshout
KBO schenkt de Lieshoutse bevolking een beweegtuin
Seniorenvereniging/KBO I.p.v. de leden individueel een cadeau te geven bij gelegenheid van haar 60-jarig
Lieshout
jubileum, heeft Seniorenvereniging/KBO Lieshout er voor gekozen de Lieshoutse
gemeenschap een cadeau aan te bieden: een Beweegtuin. Daar zijn zij 1 1/2 jaar mee
bezig geweest. Ze hebben sponsors gezocht en gevonden en zijn zelf zéér actief
geweest bij het realiseren van de plannen. Ondanks allerlei tegenslagen en
tegenwerking en vervelende en onjuiste berichten in de kranten, hebben ze
volgehouden en zijn er in geslaagd een prachtige Beweegtuin aan te bieden aan de
Lieshoutse mensen. Nu werken ze er hard aan om de Beweegtuin ook metterdaad bij
de mensen te brengen. Zo wordt er voorlopig elke week op dinsdagmorgen om 10.00u
een 'beweeguur' georganiseerd o.l.v. fysiotherapeuten van de Zorgboog en de
Sportcoach van Vierbinden. De eerste keer waren er al zo'n 20 mensen aanwezig!
Sint Nicolaas comité
Zowel de intocht als uittocht is n goed georganiseerd voor jong en oud
Aarle-Rixtel
Verder zijn ze steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen
Sinterklaas comité A-R
vanwege de avond Sinterklaasuittocht staan ze ook weer klaar om de kinderen en hun
ouders te begeleiden
Sparta
Daar zijn zoveel vrijwilligers iedere dag bezig om kinderen en volwassenen te laten
sporten en in teamverband zich te ontwikkelen.
Sparta 25
zonder vrijwilligers gaat er veel verloren
Sparta 25
Zonder vrijwilligers kan zo'n club niet draaien.
Sparta weet kwaliteiten van vrijwilligers te benutten.
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J_meulensteen@hetnet.nl

zegmaariets@gmail.com
helmaenrene@hotmail.com

tapardoel@onsbrabantnet.nl
wdamen@upcmail.nl

femke59@live.nl

kvham@icloud.com
joopenrie@telfortglasvezel.nl
marjoleinkluijtmans@hotmail.com

Sparta25

Sparta'25

Sparta'25
Sparta'25
SSL
Stichting Buurtbus
Stichting Laarhuys
Stichting leergeld
Stichting
muziektuinpodium
Stichting oude raadhuis
Stichting ViERBINDEN
't Hof van Liessent

Teugelders
Teugelders van
Ganzendonck
Tienerwerk de
Boemenrang

Tienerwerk De
Boemerang

Nou Sparta is niet een vereniging die alleen voetbalt.
Ouders maken er ook misbruik van dat er een paar uur op hun kind gepast wordt.
Sparta doet veel voor de jeugd en daar hebben ze dan weer vrijwilligers voor nodig.
De vereniging organiseert veel activiteiten naast het voetbal, is continue bezig met het
verbeteren van activiteiten in belang van met name de jeugd, vrijwilligers zetten zich
dag en nacht in voor de club.
Goed georganiseerde grootste club met ambitie op sport en duurzaamheid
Veel jeugd een gezonde bezigheid en sociale vaardigheid.
Ze doen alles vrijwillig voor mensen die een Scootmobiel hebben ondanks de tegen
werking van de gemeente
verbind alle woonkernen van Laarbeek.
Deze ouders zetten zich voor 1000% in om voor hun kinderen met een beperking een
echt thuis te creëren.
ze helpen veel kinderen in arme gezinnen.
Hebben de muziektuin weer in eren hersteld.
doen een belangrijke bijdrage aan het culturele gezicht van Laarbeek
houdt zich continue bezig met het vergroten van de leefbaarheid in de Laarbeekse
kernen.
Ik vind het erg belangrijk dat er een vereniging is met mensen die het cultureel erfgoed
van een kleine gemeente in stand houden en toegankelijk maken voor een breder
publiek.
door hun eindeloze inzet toveren zij een glimlach op de gezichten van vele.
Vrijwilligers van de Teugelders zijn het hele jaar door bezig om evenementen en
verbeteringen hierin in elkaar te zetten voor alle doelgroepen van Beek en Donk.
dat ze toch altijd weer leuke dingen voor de jeugd doen, en dat best een hele opgave is
om steeds maar weer iets te verzinnen

De dames van het bestuur zijn tevens de vaste vrijwilligers voor alles, met z'n 5e
regelen ze een heel jaar, 2 á 3 keer per maand een gezellige avond of uitstapje. Dat er
veel achter de schermen voor gedaan moet worden is vaak niet zichtbaar. En dit alles
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h.ermers1@upcmail.nl

hgafransen@onsbrabantnet.nl

jmhverbakel@gmail.com
hvanrheeschilders@gmail.com

juanvdeertwegh@gmail.com

abarten@chello.nl
Rtl@outlook.com

catti_523@hotmail.om

Toneelvereniging de
Vriendenkring Lieshout
Toneelvereniging
Mariahout
TTV Een en Twintig
TTV Een en Twintig
Turnvereniging

Turnvereniging de
ringen
TV ;t SLOTJE

Veteranen vereniging

naast je eigen gezin en werk, maar dit telt vaak voor alle vrijwilligers waar dan ook.
Spelen elk jaar 2x een jeugdtoneel voorstelling en 9x een volwassenen voorstelling.
Dus voor jong en oud kijk en luister plezier.
Al bijna 50 jaar brengen ze stukken voor kinderen en volwassenen. variërend van
kerststukken tot sinterklaasstukken, van kinderstukken tot volwassenstukken.
Gezellig sportieve club met enthousiaste vrijwilligers
Prachtige vereniging!
Een club zonder eigen zaal en zonder eigen kantine. Heel lastig om dan aan een eigen
gezicht te werken. Er zijn maar weinig kinderen die deze sport lang beoefenen. Er zijn
natuurlijk kinderen die wel langer blijven maar tegen de tijd dat ze de leeftijd hebben
dat ze iets kunnen gaan betekenen voor de club ( als vrijwilliger, als hulptrainer)vliegen
ze alsnog uit. (Studie enz)
Door bestuur en trainers wordt hard gewerkt en veel gedaan aan het vergroten van
naamsbekendheid en het aantrekken van meer deelnemers. Gaat toch moeizaam. Het
zou zonde zijn als het zou stoppen.
Zijn altijd bezig kinderen een leuke vrije tijdsbesteding te bezorgen.

p.burgt67@upcmail.nl
addyverbakel@yahoo.com

vogelsvereijken@hotmail.com

Al jaren zijn er bij deze club vrijwilligers die toernooien en allerlei andere activiteiten
organiseren. Ook moeten alle leden een keer vrijwillig kantinedienst draaien. Ook het
bestuur doet veel goede dingen vrijwillig. denk aan de boekhouding, gesprekken met
gemeente e.d.

marzjie2@hotmail.com

al heel erg lang zet deze vereniging zich in voor de veteranen, vaak een vergeten groep.
Zo niet in Beek en Donk. Veteranen vinden het nog steeds fijn om elkaar te ontmoeten
en met elkaar te zijn omdat de meeste uit een verleden komen waarin het nog niet
gewoon was om met elkaar dingen te delen. Het is geen groep die spectaculaire dingen

ine.vanempel@hotmail.com
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Vluchtelingenwerk

Vrijwilligers De Regt

Vrijwilligers in
Franciscushof
Vrijwilligers van De
Zorgboog!!!
Vrijwilligers van keuze
uur kincentrum de
Raagten

Vrijwilligers Vierbinden

vv Mariahout
Werkgroep avondwake
Mariahout

doet maar de verbindende factor is groot ook al word de groep steeds kleiner. De Indie
gangers zijn bijna uitgestorven. Mijn vader is 1 van de laatste, hij kan ook niet goed
meer goed. Maar naar bijeenkomsten van de veteranenvereniging gaat hij nog altijd.
Ook word hij bezocht door het bestuur en dat doet hem goed. Vergeet niet deze
mensen gingen op 18 jarige leeftijd 6 weken op een boot op weg naar een land en een
oorlog waar ze amper ooit van gehoord hadden. Met 3600 man in een ruim. Wat ze
gezien en meegemaakt hebben weten we amper omdat ze er niet over praten. Dus van
daar de nominatie van deze vereniging.
ik vind knap dat vluchteling werk gewoon door gaat ondanks de vele negatieve
invloeden over de asielzoekers/vluchtelingen, en dat lijkt me zeker niet gemakkelijk om
dan toch voor je ideeën te gaan
Zetten zich 7 dagen in de week belangeloos in om de oudere medemens een plezierige
oude dag te hebben, en dat ze ook aan activiteiten kunnen meedoen (organiseren,
halen, brengen en verzorgen)
Als er geen vrijwilligers zijn, stort de hele zorg nog verder in elkaar. Cliënten krijgen dan
nog minder aangeboden aan activiteiten etc. Zorgorganisaties draaien op veel
vrijwilligers.
Die verdienen je gewoon!!!!

c.muno15@kpnmail.nl

hansvdk12@gmail.com

leni_the_bird@hotmail.com

Iedere woensdag van half twaalf tot half 1 hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een
keuze uur Het is de parel van de school!!!. ze mogen kiezen uit Yoga, figuurzagen,
pitriet, koken timmeren, boksen, borduren , bloemschikken, textielverven, frans,
sieraden maken, turnen, boetseren, dansen, muziek, programmeren, schaken en
dammen. Dit zou zonder vrijwilligers nooit kunnen. Er zijn zelfs twee vrijwilligers die al
meer dan 25 jaar de kinderen helpen iedere woensdag.
Ja

helma_tillaart@hotmail.com

het is moeilijk om een vrijwilliger aan te wijzen in een organisatie waar 200 vrijwilligers
actief zijn
Zij doen goed werk

frank@vvmariahout.nl
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Wimvandeburgt@gmail.com

Wijkvereniging Plan
West, Lieshout

WISH EVENT
Zonnebloem
Zonnebloem
Zonnebloem Beek en
Donk
Zorg om het dorp
Zorg om het dorp
Zorg om het Dorp

Het is heel lastig voor de vrijwilligers om voldoende draagvlak te krijgen voor de
evenementen die ze organiseren. Het is voor hen heel moeilijk om extra vrijwilligers in
de organisatie te krijgen. Desondanks gaan ze onvermoeid door en dat verdiend echt
een pluim!!
Leveren extra bijdrage aan goede doelen!
de zonnebloem is een heel sterke groep in Laarbeek voor heel veel mensen.
ze doen goed werk
Alle vrijwilligers bezoeken mensen, die dat nodig hebben en vele vrijwilligers hebben
zelfs meerdere gasten. Ook organiseren zij uitstapjes en activiteiten voor hun gasten.
Deze vereniging zorgt ervoor dat het prettig wonen blijft in een kleine kern. Kijken naar
toekomst . Zorgen dat tradities blijven. SUPER!!!
ze zetten zich echt voor de inwoners van Mariahout in en krijgen ook veel voor elkaar.
zijn verbindend voor Mariahout
Zij zetten zich in voor de gehele gemeenschap van Mariahout, en hebben al veel
bereikt.
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mruwers@kpnmail.nl

lindabrans@hotmail.com
rosemarievogels@chello.nl
tvdlinden3@hotmail.com
jorlanpeggy@upcmail.nl
mthbiemansgras@onsbrabantnet.nl
jackenerica@planet.nl

Nominaties verenigingen zonder naam/motivatie:
Genomineerd
Allemaal
Geen

Motivatie
Je kunt snel iemand te kort doen
Er worden appels met peren vergeleken. Dat levert per definitie teleurstelling en
onvrede op.
Iets met ouderen
ouderen hebben het toch al zo moeilijk in onze maatschappij. Iedere vereniging die
meewerkt ze te helpen en verwennen verdient die penning
Vele verenigingen doen
Op allerlei gebieden zijn verenigingen in de weer en allen doen hun uiterste best om het
op hun gebied uitstekend de eigen leden en ook anderen te laten genieten van wat ze in de loop van het jaar
werk, het is moeilijk om
organiseren. Dus is een keuze uiterst moeilijk omdat ik dikwijls geen inzicht heb of krijg
daar een vereniging apart wat er intern plaats vindt.
voor te benoemen.
Zie toelichting
Ik wil geen vereniging nomineren maar deze keuze had ik niet.
BC Mixed
De Zonnebloem, Tot uw
dienst
Gehandicaptenvereniging
Kerkhofwerkers
Mariahout
Nooit Gedacht
Vrouwenbeweging Beek
en Donk
Bedovo
supportersclub 'De
Lieshoutse Wielrenners'
Zwemvereniging
Vrouwenbeweging
Sparta 25
BEDOVO
Toneelvereniging
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Mailadres aanvullende vragen

rinidaniels@onsbrabantnet.nl

t.bruggen@hotmail.nl

Pj@wesselsshop.nl

Mariahout. Helmie
Segboer
Zonnebloem
carnavalsvereniging
Aarle-Rixtel
BiksBent
Scouting
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Nominaties via Vierbinden:
Genomineerd
Jeu de Boules club Mariahout

Motivatie
Actieve club die met name voor de ouderen zorgt voor goede contacten
met spelelement.

Helmie Segboer
Past. Van Eijndhovenstraat 9
5738BR Mariahout

Met haar jarenlange creatieve inbreng heeft Helmie het niveau van de
toneelvereniging op een hoog origineel peil gebracht. Ontwerpen van
decor op het grote toneel van het Openlucht Theater, kleding, attributen
en het uitvoeren er van is een zeer tijdrovende zaak. Het aansturen van de
naaisters, decorbouwers enz. behoort tot een van vele vanzelfsprekende
taken. Helmie is in staat zowel jong als oud te enthousiasmeren om hun
specifieke rollen met verve te spelen. Dit doet ze met hele mooie en rare
creaties. De uitstraling van de toneelstukken, gespeeld zowel door
toneelleden van het kindertoneel als het volwassentoneel toneel, laat een
enorme indruk achter. Dit mede dankzij Helmie. Hier wordt in de hele
regio over gepraat. We zijn trots op haar dat ze Mariahout en Laarbeek zo
in de picture zet.
De korfbalvereniging de Flamingo’s is de enige korfbalvereniging van
Laarbeek. Bijna elk (jong)volwassen lid is vrijwilliger. Bij regelmaat heeft
deze vereniging geen voorzitter maar dankzij hardwerkende vrijwilligers,
die zich jarenlang inzetten voor de vereniging loopt alles gesmeerd. Een
van deze vrijwilligers is Annemarie Boers. Haar inzet voor de jeugd en
ouderen is enorm. Bijna elke leeftijdsgroep heeft zij al gecoacht en
getraind en dat kost vele dagdelen per week. Ook als scheidsrechter is zij
regelmatig actief. Annemarie Boers vult in het bestuur de taak van
secretaris in. Ze regelt daarbij wekelijks het hele wedstrijdschema
(wedstrijdsecretaris). Het organiseren van jeugdactiviteiten zit haar in het
bloed. Dat doet en deed zij niet alleen voor de Flamingo’s maar ook voor
het kindervakantiewerk en Yammas jeugd en jongerenwerk. Flamingo’s
zonder Annemarie Boers is ondenkbaar.
Soms zou je iemand een compliment willen geven omdat hij/zij ‘een leven

Annemarie Boers
Meerven 17
5738 PE Mariahout

Jacques Lukassen
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Genomineerd door
B.V. de Bernadettebuurt
Mw. WFM van Gurp – Steenbakkers
Bernadettestraat 52
5738AZ Mariahout 0499-421323
Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout

Rooijseweg 11
5738 RD Mariahout

Werkgroep Peuter – Kleuter
viering

lang vrijwilliger is’ en in alle bescheidenheid en grote betrokkenheid klaar
heeft gestaan voor de gemeenschap. Jacques heeft zich ingezet voor de
organisatie bij nieuwbouw Grot (1999) en de organisatie rond
processiepark en Grot. Hij begeleidt het oMase koor op het orgel en
bespeelt het Smitsorgel. Ook actief is hij voor het reünie comité welke de
contacten onderhoudt met de vele emigranten en hun families die uit
Mariahout vertrokken zijn. Momenteel zet Jacques zich in voor het herstel
of vernieuwen van de , door emigranten geschonken, totempaal welke op
de Maplehof staat. Namens Zorg om het Dorp is Jacques actief in de WMOraad, het dorpsondersteuningsteam en het foto-filmarchief Mariahout
1932-heden.
De korfbalvereniging de Flamingo’s is de enige korfbalvereniging van
Laarbeek. Bijna elk (jong)volwassen lid is vrijwilliger. Bij regelmaat heeft
deze vereniging geen voorzitter maar dankzij hardwerkende vrijwilligers,
die zich jarenlang inzetten voor de vereniging loopt alles gesmeerd.
55 jaar actief voor jong en oud met als een van de culturele hoogtepunten
de 3 kletsavonden. De leden van de raad van 11, de Hoge Raad, de Prins,
het bestuur en de partners van al deze heren zijn in deze grote mate bij de
organisatie betrokken. Zij allen zijn hierdoor van een grote sociale waarde
voor onze dorpsgemeenschap. Zaken als ziekenbezoek e.d. worden als
vanzelfsprekend in het programma opgenomen. Met de organisatie voor
de dansmariekes weten ze veel jonge meisjes sportief te enthousiasmeren.
Hij heeft zoveel gedaan voor de natuur (en veel andere dingen) dat
misschien een postuum toe te kennen compliment in dit geval op zijn
plaats is. De motivatie voor deze gedachte kun je vinden in het artikel in de
MooiLaarbeekkrant van 6 okt. op blz.3.
Deze groep vrijwilligers brengt ouders en kinderen op een ongedwongen
wijze met het geloof en de maatschappij in contact.

carnavalsvereniging de

Deze vereniging bestaat dit jaar al 55 jaar en heeft zich al die jaren

Korfbalvereniging ‘de
Flamingo’s’

Carnavalsvereniging 'de
Heikneuters’

onlangs overleden Frans Konings
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Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout

Jaap Wijdenes
jaapwij@xs4all.nl

Parochie Zalige pater Eustachius van
Lieshout.
H.W. van Eijndhoven
0492 461216 / 06-22341227

Ger Aarts

Heikneuters uit Mariahout

Gerda van Velthoven

Johan Heurter

geprofileerd als een club die midden in de Mariahoutse samenleving staat
en altijd met vrijwilligers activiteiten voor jong en oud heeft georganiseerd
passend bij een carnavalsorganisatie.
Ondanks haar hoge leeftijd verricht zij nog veel vrijwilligerswerk. In
Franciscushof, maar ook voor de KBO waarvoor zij kaarten maakt.
Bovendien staat ze altijd klaar voor iedereen.
Johan is 35 jaar onafgebroken secretaris van ATTC’77. Verder maakt hij het
clubblad (in zijn eentje), organiseert activiteiten en draait bardiensten,
kortom een verenigingsmens in hart en nieren.

Mari vd Heijden van HV BEDO

Mari is al sinds de oprichting van HV Bedo betrokken bij de club als trainer,
coach, kampleiding en vele andere ondersteunende taken. Hij staat altijd
klaar voor jong en oud.

Vierbinden

Zij zijn goed bezig met verbinden van verenigingen, aanbieden van allerlei
trainingen en ondersteunen van verenigingen bij bv pestproblematiek.

Noud Maas
Zr.Persoonsstraat 2a
Mariahout

Zijn bezigheden zijn: vrijwilliger bij het openlucht Theater, coördinator bij
het Rode Kruis, loopt voor vele doeleinde rond met de collecte bus, bij de
Jeu de boules club, ruimt het zwerfvuil op, is coördinator bij het biljarten
en regelt de wedstrijden van de regio, in het voorjaar en zomer zet hij de
fietstocht uit die we met een hele groep elke dinsdag fietsen,hij is invaller
voor de Ons en Nieuwsbrief te bezorgen bij de leden van de KBO, ook
coördinator bij de gym, verleend hand en span diensten in het Buurthuis,
Ook is hij bij de toneelgroep van de KBO Mariahout.
De acht mannen onderhouden om de 14 dagen al ruim 11 jaar de
groenvoorziening op ons fraaie plein. Het is goed voor de sfeer en de

De vrijwilligers van het
Terlingenplein in Aarle-Rixtel
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ger.aarts@gmail.com

KBO Lieshout
Nelly de Groot
pjamdegroot@planet.nl
ATTC’77
Frederieke van de Poel
Gasthuisstraat 53
5708HJ Helmond
06-38212921
frederiekevdpoel@hotmail.com
HV Bedo
Willem Leenders
Margrietstraat 54
5741XN Beek en Donk
06-13803271
bedo@handbal.nl
Scouting Aarle-Rixtel
Helga van den Heuvel
Haffmansstraat 13
5735 CR Aarle-Rixtel / 06-22690456
helgavandenheuvel@gmail.com
Anneke Vialle
Secretaris KBO Mariahout
06-40083435
anvisn@gmail.com

Namens de acht dames van de mannen,
Maria Daniëls, Ineke Fransen en Agnes

sociale contacten. Daarom willen wij deze acht kanjers voordragen.
Marie-José van de Ven-Swinkels

Activiteitencommissie Zonnetij

Zij is als kind al besmet geraakt met het gildevirus, ze is een dochter van
Driek Swinkels die bij ons lid was van het gilde en er voor zorgde dat
Marie-José al vrij jong als uitbeeldend patroonheilige mee liep tijdens
uitrukken zoals gildefeesten en processies e.d. Ze hadden daarvoor een
speciale jurk laten maken zodat ze als niet lid {geen vrouwen bij het gilde}
toch een geheel vormde met het gilde. Dit heeft ze tot haar trouwen toe
volgehouden en is zelfs in gilde- tenue {patroonsjurk} getrouwd met Jos
van de Ven die zelf ook in gilde-uniform was. En zelfs na haar trouwen
heeft ze nog enkele jaren als patroonheilige mee gelopen. Toen er zich een
jongere patroonsbruid aanmeldde is Marie-José gestopt en ging ze verder
als secretaresse bij de vendelcommissie waar haar man Jos lid van was en
heeft sinds al die jaren geen enkel gildefeest waar dan ook overgeslagen
om alle uitslagen van de vendelwedstrijden uit te tellen en in de computer
te verwerken. Jos stond door zijn lidmaatschap als gildebroeder altijd op
de voorgrond en werd hiervoor vele malen onderscheiden maar MarieJosé deed eigenlijk veel meer werk zowel voor onze eigen Kring Peelland
als voor de hele Federatie. Verder maakt en vermaakt ze bij ons alle
jeugdpakken en repareert ze onze vendelvlaggen daar waar nodig en heeft
ze zelfs ons hoofdvaandel wat van echte zijde is al enkele keren
gerepareerd. Sinds de opening van ons gildepaviljoen in 2007 is Marie-José
onze uitbaatster en houd ze het paviljoen bij met poetsen, inslaan van de
drankvoorraad, hapjes en alles wat er verder bij komt kijken. Elke
donderdag als wij onze oefenavond hebben is Marie-José er om het
paviljoen te openen, onze jeugd te ontvangen, zorgen dat de koffie bruin is
en iedereen een gezellige avond heeft. Tijdens de koffietafels met de
kermis en de teerdag en andere momenten zorgt ze altijd dat alles op tijd
geregeld is en iedereen te eten en te drinken heeft. Kortom, als er ook
maar iemand in Laarbeek voor dit compliment in aanmerking komt is het,
denken wij, Marie-José van de Ven wel.
Zij assisteren beheerster bij aan- en afwezigheid. Zij hebben uit het niets
gezorgd voor ontspanningsavonden zoals succesvolle liederentafel,
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van de Putten
mariadaniels@onsbrabantnet.nl
Jos van den Heuvel
Hoofdman Onze Lieve Vrouwe Gilde
Aarle-Rixtel
J.vandenHeuvel@deurne.nl

Frans Raaijmakers
Molenstraat 72L

filmavonden, optredens, terrassen, kaarten, klussen, enz enz enz

De vrijwilligers van Zonnetij

Zij staan altijd klaar tijdens de vele activiteiten die vooral voor ouderen in
Zonnetij worden georganiseerd. Niets is hen teveel.

Lambert Sanders

Een gemotiveerde vrijwilliger met veel ervaring en daardoor meedenkend
voor de vereniging. Een topper!

De Gehandicaptenvereniging
Laarbeek

Al 40 jaar haalt de vereniging Gehandicapten Laarbeek, door het
organiseren van allerlei bijeenkomsten, gehandicapten uit hun isolement.
Daarnaast geven zij hun leden de nodige informatie, onder andere over de
nieuwste ontwikkelingen.

fam. Merks uit Mariahout

De fam. Merks is er voor elkaar, als gezin. Door een ongeluk verschillende
jaren geleden is er in dit gezin veel gebeurt. De gezinssituatie veranderde
volledig. Na het ongeluk lagen Wiljan en moeder Thea lange tijd in het
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5735BM Aarle-Rixtel
0492-534726
frans.raaijmakers@upcmail.nl
Jeu de Boulesclub Dû Tie Ut
Ria Bekkers
Molenstraat 72K
5735BM Aarle-Rixtel
0492-382359
a.bekkers70@upcmail.nl
Korfbalclub Flamingo’s
Annemarie Boers
Meerven 17
5738PE Mariahout
0499-422477
Vereniging de Laarbeekse Veteranen
F.A.M. van den Heuvel
Strijpsoord 20
5735PS Aarle-Rixtel
0492-382674
veteranenlaarbeek@gmail.com

Vrouwenvereniging oMase Mariahout
Miriam Berkvens
fam.berkvens@hetnet.nl

Jeu de Boulesclub Dû Tie Ut uit
Aarle-Rixtel

Ronnie en Ria Tijssen

HoWeKo

Machteld Hoebergen, Frans
Raaijmakers en Jos Maas

ziekenhuis. Bij thuiskomst moest hun woning aangepast worden en namen
vader en moeder de dagelijkse zorg op zich voor hun zoon die toen 1,5 jaar
was. Nu, zoveel jaren later staan zij samen voor de zorg van hun zoon,
maar ook hun 2 dochters dragen zeker hun steentje bij in de zorg voor hun
broer. Samen fietsen en uitstapjes zijn geen uitzondering voor hen. Veel
laten zij zich aan zich voorbij gaan om te zorgen dat er iemand bij Wiljan is,
bijv. de buurtbarbeque of 55+ brunch. Dat verdient zeker een compliment!
Zij zijn een actieve club die ouderen en mensen met een beperking
stimuleert te bewegen en elkaar te ontmoeten en ook de sociale contacten
belangrijk vindt.

Ronnie en Ria zijn al 11 jaar ‘het adjudantenpaar’ bij CV de Teugelders.
Altijd trouw voor de prins en zijn gevolg en de vereniging, op een
bescheiden en professionele wijze. Wij hebben dit (als prinsenpaar)
afgelopen jaar uit eigen ervaring mogen ondervinden. Ronnie heeft
besloten om met de adjudantenfunctie te stoppen, maar blijft wel actief in
het bestuur van de Teugelders en (o.a.) de redactie van ‘d’n Teugelder’.
Howeko biedt een zinvolle tijdsbesteding aan de medemens zonder werk.

Ik wil deze 3 nomineren omdat ze al jaren van alles doen bij Zonnetij. Frans
pas zijn vrouw is verloren, Jos zijn vrouw in een rolstoel zit, Machteld heeft
weer werk, elke maand muziek, alles klaar zetten en opruimen. Een bbq
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Kerkkoor O.L.Vr. Presentatie te AarleRixtel
Ria Bekkers
Molenstraat 72K
5735BM Aarle-Rixtel
0492-382359
a.bekkers70@upcmail.nl
Erik en Annet van Haperen
De Kastanje 6
5741DZ Beek en Donk
0492-464897 / 06-13512252
familievanhaperen@onsmail.nl
Stichting Dierenpark Regter Eind
Bernadette van Kempen
De Buytencamp 5
5761CL Bakel
06-34852877
bernadettevankempen@chello.nl

Ineke Fransen
Terlingenplein 13
5735BS Aarle-Rixtel

Noud Maas uit Mariahout

Riny Heesakkers
(sport)boksschool Laarbeek

van de zomer. Kaartavonden in de winter 2 keer per maand. Kerstmiddag.
Je kan niet opnoemen wat, ze staan altijd klaar. Verdienen het echt.
Noud is op vele fronten actief als vrijwilliger. Bij de KBO, het
openluchttheater, Jeu de Boulesclub, coördinator bij het Rode Kruis
collecte en houd Mariahout schoon. Ja, wat doet hij eigenlijk niet?

Riny bokst al 50 jaar. Een prestatie die weinig mensen hem na zullen doen.
Begonnen in Gemert, heeft Riny ruim 10 jaar geleden zijn eigen boksschool
opgericht in Laarbeek. Eerst alleen gericht op het boksen, wordt de laatste
jaren met veel energie, ook het kickboksen opgepakt. Een trainer die met
zoveel ervaring en kennis, jong en oud aan zich bind met zijn ervaring,
gedrevenheid vele weet te motiveren met deze mooie vechtsport.
Bij Boksclub Laarbeek wordt er hard getraind. De zware fysieke
inspanningen gaan niet samen met nachtbraken, overmatig alcohol
gebruik, drugsgebruik en te veel roken. Drugs worden niet getolereerd in
en rondom de boksschool.
Riny houdt een ‘oogje in het zeil’ bij de (rond hangende) jongeren om en
nabij de parkeerplaats rond om de boksschool. Maar ook jongeren die niet
helemaal op het juiste pad meer zijn, zijn bij hem op de boksschool terecht
gekomen. Met als doel weer een andere kijk op het leven te krijgen.
Jongerenwerker Marc Min bracht regelmatig jongens bij Riny onder zijn
hoede. De plaats van de Boksschool, bij het ontmoetingscentrum geeft
veel mogelijkheden tot overlast door jeugd. Riny houdt een oogje in het
zeil, spreekt de jeugd erop aan en ruimt de rommel dagelijks op, die bij
daar achtergelaten wordt.
Riny geeft geheel kosteloos met een grote gedrevenheid lessen (aan
ouderen in Lieshout) en clinics op scholen en bij sportclubs. Alles gratis en
wanneer contributie, die op zich al laag is, toch een probleem geeft voor
sommige ouders, dan wordt er door Riny een passende oplossing voor
gevonden en gemaakt.
De zorg en de betrokkenheid van Riny is erg groot, ben je ziek, heb je een
blessure of gaat het even niet zo goed met een van zijn leden of naasten.
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0492-381764
Welfare Rode Kruis Mariahout
Mw. T. Verhoeven
De Nieuwe Erven 1
5738 Mariahout
0499-323852
Boksclub Laarbeek
H. Vereijken of Lieke Elshof
Model vd Donckstraat 12
5741BJ Beek en Donk
06-50652292
Vereij1a@planet.nl
06-12681021

oMase

Chris de Hoog

Dan kun je erop rekenen dat Riny je belt, berichtje of kaartje stuurt, een
bezoekje brengt.
Al met al doet hij heel veel extra voor de jeugd en ouderen van Laarbeek
In 2011 heeft het bestuur van de toenmalige KVO de moed gehad om in
overleg met hun toen 70 leden uit de KVO te stappen en een eigen
vrouwenvereniging op te richten.
Een groot deel, meer dan de helft, van de KVO-contributie werd
afgedragen aan de landelijk/provinciale organisatie. Hetgeen er geboden
werd sloot echter al enkele jaren niet meer aan bij de vraag/behoefte van
de leden. Een teloorgang van een vrouwenvereniging in Mariahout werd
voorkomen door een KVO-lidmaatschap te beëindigen en een eigen
vrouwenvereniging op te richten voor vrouwen uit Mariahout. Nadat in
Lieshout de KVO werd opgeheven werden er ook spontaan vrouwen uit
Lieshout lid van oMase (Oase in Mariahout).
oMase is uitgegroeid tot een bloeiende en zeer actieve vereniging met
inmiddels 125 leden. Jaarlijks worden er gezellige, leerzame, educatieve,
sportieve , culinaire en culturele activiteiten georganiseerd. Voor elk wat
wils!
Het enthousiaste bestuur weet steeds weer leden in allerlei werkgroepjes
te activeren om actief mee te werken bij het organiseren van activiteiten
waar door het een mooie club van en voor iedereen wordt en de
betrokkenheid van de leden dus erg groot is.
Onlangs werd het 5 jarig bestaan gevierd in het Buurthuis met een
gezamenlijke maaltijd. 94 leden smulden van een maaltijd die door 12
leden voorbereid en bereid werd.
Wat een solidariteit en gezelligheid!
Moge bovenstaande voldoende reden zijn om het bestuur van deze
prachtige vrouwenvereniging dit compliment te geven!
Chris is sinds 2009 (en tot dit seizoen) als voorzitter betrokken bij het
Openluchttheater Mariahout.
Als onderdeel van de IDOP-projecten werd er vanaf 2009 in het theater
een enorme renovatie uitgevoerd me o.a. Horeca- , artiesten- en
kassagebouw. Het theater kreeg hiermee een eigentijdse, professionele en
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GVO
Marianne Swinkels
Ribbiusstraat 1
5737BA Lieshout
0499-422017

Openluchttheater Mariahout
M. Swinkels – Koenen
Ribbiusstraat 1
5737BA Lieshout0499-422017

Dorpsfeesten Aarle-Rixtel

in het park passende uitstraling. Door veel vrijwilligers is hier onder de
bezielende leiding van Chris aan gewerkt. Chris was tijdens de
bouwperiode ook daadwerkelijk bij deze werkzaamheden betrokken. In
het bestuur speelde hij een positieve rol bij de programmering, zeker bij de
onderhandelingen over grote producties zoals het concert van Guus
Meeuwis, Miss Montreal, Rowen heze en Blof.
Hij was degene die een college van promotoren (adviescollege) bemenste
en ook de financiële situatie werd door Chris grondig onder handen
genomen. Hij benaderde de vele sponsoren, waardoor het theater een
buffer heeft voor reservevorming onderhouden investeringen. Als laatste
acitiviteit staat op zijn conto de investeringen in een nieuwe
geluidsinstallatie en de aanleg van een adequate parkverlichting. Kortom
het theater heeft enorm veel aan Chris te danken en de uitreiking van het
Vrijwilligerscompliment zou een mooie afsluiting zijn van zijn bestuurlijke
betrokkenheid en een ondersteuning van de dank van alle bij het theater
betrokkenen.
Jubileum jaar. Jaren lange inzet in het dorp voor de gemeenschap.

Het Brabants Landschap

Zij houden Laarbeek schoon en groen.

Bestuur Zorg om het Dorp
Mariahout

Behartigen de belangen van Mariahout, gaan direct aan de slag met
signalen van bewoners en pakken alles aan. Leggen de verbindingen met
andere organisaties ter verbetering van de leefbaarheid.
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SOCG
S. Smits
Postbus 24
5735ZG Aarle-Rixtel
Stichting Kledingbank
Marijke van Berlo
Kerkstraat 38
0492-464533 / 06-22226892

Dorpsondersteuningsteam Mariahout
M. Herregraven
Otterweg 29
5741BC Beek en Donk
0492-328800

Noud Maas
Zr. Persoonsstraat 2a
Mariahout

Helpende hand bij verenigingen, fietstochten uitzetten KBO, zwerfvuil
opruimen, actief openluchttheater Mariahout, collectant div. collectes,
taxivervoer Ziekenhuis.

Laarbeekse Veteranenvereniging

Laarbeekse Veteranen Vereniging ontstaan in 1973 (v/h Oud-Strijders
Ned.Indië en Nieuw Guinea) Primeur met 1e Veteranen dag van Nederland
op 6 november 1993. Bestaat uit veteranen WO-II, Indië, Nw. Guinea en
jonge veteranen van div. missies, die de OORLOGSSITUATIES zelf hebben
ervaren en met die ervaringen VREDE en VRIJHEID proberen over te
brengen waar dan ook ter wereld. HERDENKEN, HERINNEREN, VIEREN. Een
vereniging om als Laarbeek TROTS op te zijn!
Enthousiaste club voor Jong en Oud.

BC Mixed

Vrouwenbeweging Beek en Donk

Dat deze vereniging heel veel betekent in onze maatschappij voor alle
vrouwen in onze gemeente.

Seniorenraad Laarbeek

Voor het mede kartrekken van de lokale KBO’s. de vele activiteiten die in
alle kernen georganiseerd worden.
Al bijna 25 jaar actief voor jong en oud met muziek, tv beelden enz. enz.

Radio Kontakt

Zus v/d Eijnde
Harry v/d Eijnde
Piet van Linde
Jan v/d Heuvel
Mariastraat 13
Mariahout

KBO, creatiefclub, mantelzorg
Fotoclub, jaren tafeltennis, fietstochten
KBO, dierenpark, heemkunde
Jan, als bestuurslid is altijd aanwezig voor de binnen en
buitenaccommodatie. O.a. klussen en onderhoud zeer gewaardeerd.
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Liederentafel Mariahout
Annie van Uden
Nieuwe Erven 12
5738BX Mariahout
0499-422559
Gehandicaptenvereniging Laarbeek
Kitty Ghielen
Molenweg 33
5741MB Beek en Donk
0492-464351

B.C. Ganzeveer
S. Smits
Postbus 35
5735ZG Aarle-Rixtel
Vrouwenbeweging Beek en Donk
Carla Jansen
Kapelstraat 119
5741CD Beek en Donk
0492-463096
Activerend Huisbezoek
Sissy v/d Weijer
Jaarmarkt Aarle-Rixtel
F. Coppens
Hagelkruisweg 7
5735BH Aarle-Rixtel / 06-20888818
KBO Beek en Donk
KBO Beek en Donk
KBO Beek en Donk
Jeu de Boules ’t Trefpunt
Henriette Boers
Julianastraat 76

5738AN Mariahout
0499-422080
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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