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Op golf- en recreatiepark ’t
Caves aan het Veneind 5 vindt
morgen een braderie plaats.
Er worden onder meer siera-
den, kleding, speelgoed, ca-
deauartikelen en woonaccessoi-
res te koop aangeboden.
Liefhebbers van bier kunnen
deelnemen aan een proeverij
van onder meer Beerze Bier en
Caves Bier.
Het Caves Bier zal op bijzonde-
re wijze worden geïntrodu-
ceerd. Er is livemuziek van To-
ny Nash.

De braderie is gratis toegankelijk
en wordt gehouden van 13.00 tot
18.00 uur.

Een of meerdere dieven heb-
ben gisterochtend een steen
door de etalageruit van snea-
kershop Royal in de Eindhoven-
se Kerkstraat gegooid. Daarna
zijn enkele spullen meegeno-
men. Volgens Dave van Beek,
een van de eigenaren van
Royal, vond de inbraak rond
6.00 uur plaats. „Dus ze heb-
ben wel lef gehad. Toen was
het al licht en ze hebben een
van de grote ramen kapot ge-
gooid.”
De omvang van de buit is vol-
gens Van Beek bescheiden,
maar de schade en het regel-
werk zijn aanzienlijk. Royal
heeft aangifte gedaan.

door onze correspondent
Ton Spoelder

LEENDE – Het Concours Hippique
in Leende onderscheidt zich van
andere paardensportevenemen-
ten door de combinatie van sprin-
gen, dressuur, mennen en een
koudbloedwedstrijd.
In het pinksterweekeinde, van
morgen tot en met maandag 9
juni, vindt het concours van Rijve-
reniging Sint-Petrus voor de veer-
tigste keer plaats. Er doen bijna
achthonderd ruiters mee aan de
wedstrijden op evenemententer-
rein Breedvennen in Leende.
„De mix van een breed paarden-
sportaanbod en plezier en vertier
bevalt ons publiek en de ruiters”,
zegt voorzitter Toon Liebregts
van de rijvereniging. „Hier loopt
Leende voor uit. We hebben een
levendige sfeer. Bij veel andere
concoursen is het stil tijdens het

springen of de dressuur, maar
hier is altijd activiteit.”
Zo is er bijvoorbeeld het Boeren-
metworst Ringsteken, dat dit jaar
voor het eerst wordt gehouden.
Leden van Leendse verenigingen
en andere bezoekers kunnen in
tweetallen inschrijven.
Liebregts: „We zetten ze bij een
ervaren ruiter achter in de men-
kar. Ze rijden een parcours met
daarin ook een waterbak. Onder-
weg moeten ze met een lans pro-
beren zo veel mogelijk ringvormi-
ge boerenmetworsten op te pik-
ken.”
Ook het Linds Toeptoernooi, niet
echt gebruikelijk bij een paarden-
sportevenement, is bedoeld om
bezoekers betrokken te houden
bij het Concours Hippique.
„Er staat altijd een behoorlijk gro-
te tent. Veel bezoekers die even
naar de paarden kwamen kijken,
schoven daarna altijd de tent in

om een kaartje te leggen en een
pilsje te drinken. Dat werd de laat-
ste jaren wat minder”, zegt mede-
organisator en oud-voorzitter van
de rijvereniging Peter Snoeijen.
„In 2013 hielden we daarom voor
het eerst een toeptoernooi.”
Liebregts: „Ook de jeugd vindt
het leuk om te komen toepen. Zo
maken ze bij ons meteen kennis
met de paardensport.”

Concours Hippique Leende: Morgen
koudbloedwedstrijd, mennen en feest-
avond met de band Khick. Zondag
dressuur- en springwedstrijden pony’s
en Boerenmetworst Ringsteken. Maan-
dag dressuur- en springwedstrijden
paarden, Linds Toeptoernooi en optre-
den band Dinges.

www.rijverenigingsintpetrus.nl

Braderie bij
golfpark ’t Caves

Steen door etalage
van sneakershop

door onze correspondent
Sander Cox

EERSEL – De ‘familiebestuiving’
van stichting Tumaini werd in
gang gezet door Kris van der Lin-
den (22). Na het afronden van
haar studie commerciële econo-
mie trok Kris begin vorig jaar
voor drie maanden naar Tanzania.
In dit Oost-Afrikaanse land werk-
te de Eerselse als vrijwilliger in
het weeshuis van Tumaini. Het en-
thousiasme van Kris werkte door
naar haar ouders. Tijdens een be-
zoek aan hun dochter in Tanzania
werden zij net als Kris direct ver-
liefd op het land. Voor Kris zit de
liefde voor Tanzania en het Tumai-
ni-weeshuis in de eenvoud. „Als
je binnenkomt, komen er meteen
tien kinderen op je af en willen
ze alleen maar een knuffel. Die
kinderen willen alleen maar even
een beetje liefde en wat aandacht.
Dat geef ik alleen maar door daar
te zijn.”
Vader Wil kan zich daar helemaal
in vinden. „Ik ben er met mijn
vrouw vijf dagen geweest. Ook al
kennen die kinderen je niet, ze
kruipen meteen tegen je aan. Zij
vragen simpelweg om een beetje
genegenheid.”
‘Van niks naar een beetje’, dat is
het motto van Tumaini. Naast ge-
negenheid komt dit ook tot uit-
drukking in materiële hulp. De
families en kinderen worden ge-
richt geholpen door de 53-jarige
Canadese Cherie Szucs die al

jaren in Tanzania woont en het
Tumaini-weeshuis runt. Daar-
naast bepaalt zij, lokaal beter
bekend als Mama Dee, wat fami-
lieleden nodig hebben aan hulp.
„Het mooie van de stichting en
Mama Dee is dat we echt een-
op-een hulp kunnen bieden”, ver-
duidelijkt Wil van der Linden.
Zo vertelt Kris het ontroerende
verhaal van een moeder die een
huis liet bouwen en de bouwvak-
ker een voorschot betaalde. Ter-
wijl het huis pas half klaar was,
kwam de bouwvakker nooit meer
opdagen. Dankzij hulp van de
stichting regelde Mama Dee een
bouwvakker en werd het huis af-
gebouwd. Deze actie van de stich-
ting werkte door op de gemoeds-
toestand van haar kinderen. Kris:

„Later kreeg ik een mail van Ma-
ma Dee dat het zoontje van ander-
half weer loopt en helemaal is op-
gefleurd. Dan wil ik het liefst zo
snel mogelijk terug om dat kindje
weer te zien.”
Vanuit het weeshuis in het noord-
oosten van Tanzania kun je bij
helder weer de besneeuwde top
van de 5.895 meter hoge Kiliman-
jaro zien. Logisch dus dat de stich-
ting deze berg uitkoos voor een
sportief sponsorevenement. Net
als de Alpe d’Huez is de Kiliman-
jaro een naam die tot de verbeel-
ding spreekt. Sportief of niet, dat
hoeft volgens het viertal niet eens
zo’n groot verschil te maken. Niet
de kilometers maar de hoogte
gaat de grootste uitdaging wor-
den. Daar zijn de vier het una-

OIRSCHOT/EINDHOVEN – Parkeer-
bedrijf Masters in Parking (MiP)
en de gemeente Oirschot stonden
gisteren niet zoals gepland tegen-
over elkaar bij de rechter in Den
Bosch. De aangevraagde voorlopi-
ge voorziening inzake bouw op
het parkeerterrein Westfields,
heeft Masters in Parking ingetrok-
ken, in afwachting van de gerech-
telijke procedure over de exploita-
tiegunning van het Oirschotse ter-
rein. Dat terrein moet in de toe-
komst worden gebruikt voor reizi-
gers van Eindhoven Airport, die
met shuttlebussen van en naar de
luchthaven worden vervoerd. Het
terrein is groot genoeg voor zo’n
zeven- tot achthonderd auto’s.
Het intrekken van de voorlopige
voorziening betekent volgens de
directeur Michiel Schat niet dat
het Eindhovense parkeerbedrijf
zich bij de kwestie neerlegt. „We
zijn inderdaad niet minder strijd-
baar, maar deze procedure van de
voorlopige voorziening richtte

zich op de bouw en inrichting
van het parkeerterrein”, legt
directeur Schat uit.
Schat heeft van het college van B
en W van Oirschot recent een
reactie gekregen op die aanvraag.
Die reactie luidt dat het huidige
terrein nog niet officieel in ge-
bruik is, en alleen voor nood inge-
zet wordt. De voorlopige voorzie-
ning ‘mist dan zijn werking’ en
‘doorkruist de zaak waar het echt
om gaat’, zo hebben Schat en zijn
advocaat beredeneerd.
Masters in Parking is het namelijk
nog steeds niet eens met het feit
dat Eindhoven Airport Westfields
gaat exploiteren. Het Eindhoven-
se parkeerbedrijf is daarin onte-
recht overgeslagen als kandidaat,
zo vindt Schat. Het college van B
en W van Oirschot heeft gehan-
deld in strijd met de ‘algemene be-
ginselen van behoorlijk bestuur’,
zo denkt Masters in Parking. Dat
bedrijf was namelijk al veel lan-
ger in onderhandeling om par-
keerterrein Westfields te kopen.

De gemeente Oirschot heeft de ex-
ploitatie aan Eindhoven Airport
gegund, omdat die volgens betrok-
ken gemeenten Eindhoven en
Oirschot meebetaalt aan de verbe-
tering van de bereikbaarheid van
het vliegveld. Masters in Parking
zegt dat ook toegezegd te hebben.

Eerselse familie richtte in
april Tumaini Nederland
op. Doel is om kinderen in
Tanzania te helpen. Met
de Kilimanjaro-run hoopt
de stichting op een jaar-
lijks evenement.

Het Eindhovense parkeer-
bedrijf Masters in Parking
legt zich er niet bij neer
dat Eindhoven Airport het
parkeerterrein op West-
fields gaat exploiteren.

De Kilimanjaro op voor

‘Voor ons Concours Hippique
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OERLE – Er wordt op maandag 9
juni gestreden om het verzorgen
van de nieuwe gildekamer voor
het Oerlese gilde St. Jan Baptist.
Zoals elke drie jaar gebeurt dit op
tweede pinksterdag op het
gemènt in Zandoerle.
Plaatselijke café-uitbaters die inte-
resse hebben om voor drie jaar de
gildekamer te verzorgen, strijden
vanaf 17.00 uur hier tegen elkaar

om de laagste prijs. Dat levert bij
de gildeboom een bijzonder
schouwspel op. Hier worden twee
stoelen neergezet, zo’n tien meter
uit elkaar. Er wordt een startprijs
per glas bepaald en de gildehoofd-
man loopt om de stoelen heen.
Hij mag binnen drie ronden inval-
len met een lagere prijs. Na drie
ronden zijn de consumptieprijs
en de nieuwe gildekamer bekend.

Ook het maken van de koningsvo-
gel wordt op deze dag aanbe-
steedt.
Op 24 juni, de feestdag van de
Heilige Johannes de Doper, vindt
de gildedag plaats van St. Jan Bap-
tist.
Op het gildeterrein aan de Wintel-
resedijk wordt dan geschoten om
de opvolger van de huidige ko-
ning, John Kelders.

BERGEIJK – In het Bergeijkse cen-
trum staan zondag van 11.00 tot
17.30 uur weer zo’n 150 kramen tij-
dens het jaarlijkse Marktfestival.
De entreeprijs is 1,50 euro, voor
kinderen tot twaalf jaar is het gra-
tis. Zij vinden er onder meer de
oude Weebossche draaimolen,
springkussens en kinderspelen.
Voor de volwassenen zijn er naast
het brede aanbod van spullen
(nieuw en tweedehands) ook
oude ambachten te zien, vereni-
gingen presenteren zich, er zijn
terrasjes en het is koopzondag.

door onze correspondent
Jos Houbraken

EERSEL – Een dertigtal organisaties
en verenigingen was present op
de tweede talentenmarkt in het
Rythovius College in Eersel. Het
doel is om potentiële vrijwilligers
te koppelen aan een van de deel-
nemende organisaties.
De doelgroep is niet alleen thuis-
zittende gepensioneerden. Ook
herintreders of mensen zonder
werk kunnen via het vrijwilligers-
werk een opstap vinden naar be-
taald werk. Bezoekers konden
niet alleen kennismaken met de
verschillende aanbieders, er was
ook de mogelijkheid om deel te
nemen aan workshops.
Zo waren er de cv-dokter (tips
om een goed cv op te stellen),
workshops ‘werken in de zorg’ en
‘vrijwilligerswerk, wat komt er bij
kijken’. Ook kon worden deelge-

nomen aan een interessetest.
Veel scholieren maakten gebruik
van de markt om een maatschap-
pelijke stage te zoeken.
Het was een gezellige boel in de
voorhal van de school. De organi-
saties presenteerden zich aan een
simpel tafeltje. Meer was ook niet
nodig.
Madeleine Velthuizen, coördina-
tor van het Steunpunt vrijwilli-
gerswerk: „We hebben de naam
vrijwilligersmarkt bewust veran-
derd in ‘talentenmarkt’. Iedereen
heeft namelijk een talent. En het
kost weinig extra energie om je ta-
lent in te zetten voor anderen. Ik

ben zeer tevreden over de op-
komst van organisaties, maar ze-
ker ook van de ‘talenten’. Eigen-
lijk zouden we zo’n markt elk jaar
moeten houden”.
Daar was Peter Krikken van ISD
de Kempen het roerend mee
eens. „Vrijwilligerswerk zien we
als onderdeel van een re-integra-
tietraject. Het is zinvol werk,
waar werkzoekenden veel van le-
ren, soms zonder het zelf in de ga-
ten te hebben.”
Volgens de organisatie hebben
beide partijen er voordeel bij. De
vrijwilliger zet zijn kennis, kun-
de, expertise en tijd in. En hij
krijgt er werkervaring, nieuwe
contacten, ontwikkeling van zijn
talenten en voldoening voor te-
rug. Marjo Leijten was een van de
blije gezichten. Zij kon veertien
scholieren inschrijven om een
high-tea te verzorgen voor leden
van het Rode Kruis.

niem over eens. Wil: „Deze eerste
keer kun je zien als een soort

try-out. Het doel is om er een jaar-
lijks evenement van te maken.”

Het kost weinig energie
om je talent voor anderen
in te zetten
Madeleine Velthuizen

Talentenmarkt Eersel op
zoek naar vrijwilligers

� Tumaini Nederland werd op 4 april
van dit jaar opgestart door Kris en
Wil van der Linden.
De stichting heeft als belangrijkste
doel Tanzaniaanse kinderen een
kans te geven op een leven met
een veilig onderdak, gezonde voe-
ding, adequate medische zorg en
toegang tot onderwijs.

� Tumaini betekent in het Swahili
hoop. Naast Swahili wordt in Tanza-
nia voornamelijk Engels gesproken.

� De deelnemers aan de eerste editie
van de Kilimanjaro-run bestaan uit

het viertal Wil van der Linden (56)
uit Eersel, Henri Rijkers (54) uit
Vessem en Cees (50) en Hein
Schellens (44) uit Bergeijk.

� De tocht start op 13 september en
duurt zeven dagen.

� De deelnemers betalen de reis zelf.
Daar bovenop hopen de wande-
laars zoveel mogelijk geld binnen
te halen voor de stichting.

� www.tumaini-nederland.nl/
index.html

Mama Dee

Strijd om gildekamer Jan Baptist
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Linden en Wil van der Linden. Op de foto ontbreekt Hein Schellens.
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