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Verspreid in de regio liggen kapelle-
tjes die ooit zijn gebouwd ter vere-
ring van een heilige. Tegenwoordig
zijn de kapelletjes ook vaak een
welkome pleisterplaats tijdens een
recreatieve fietstocht of wandeling.
In deze vakantieperiode belicht de-
ze krant er enkele.

VANDAAG AFLEVERING 9:
Het Asdonks kapelletje

door onze correspondente
Jeanne Pennings

Het Asdonks kapelletje staat op
de hoek van de Bakelseweg en de
Asdonkseweg in Aarle-Rixtel,
maar het beeld in het kapelletje
heeft daar niet altijd gestaan. De
beeltenis Maria bezoekt nicht Eliza-
beth stond oorspronkelijk op de
Bosscheweg. Het was geplaatst op
een muur onder een afdakje, pre-
cies achter de kapel OLV In ’t
Zand.
Daar waar nu de basisschool Bru-
kulum staat, stond vroeger een
boerderij. Deze behoorde toe aan
het klooster, samen met Mariën-

gaarde, het vroegere pensionaat
en huishoudeschool en ook de ka-
pel.
Tot 1957 werden regelmatig pro-
cessies gehouden naar dit kapelle-
tje. Toen in de jaren zestig deze
boerderij en bijbehorende muur
werd afgebroken, werd de beelte-
nis geplaatst in het nieuwe kapel-
letje aan de Asdonkseweg. De
grond hiervoor werd door de fami-
lie Heesakkers aan de gemeente
geschonken.
Toen in 1995 werd gevierd dat Ne-
derland vijftig jaar geleden was
bevrijd, is bij de kapel een gedenk-
steen geplaatst ter nagedachtenis
van de gevallenen tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het idee
hiervoor kwam van het Comité 50
jaar bevrijding.
Twee jaar geleden kreeg het kapel-
letje een flinke opknapbeurt. De
twee beelden zijn geschuurd,
geïmpregneerd en voorzien van
een beschermende verflaag. Ook
de handen van de beelden zijn ge-
restaureerd. De gedenksteen is
weer als nieuw. In deze gedenk-
steen zijn namen gegraveerd van
oorlogsslachtoffers. Dit is het re-
sultaat van een samenwerking tus-
sen gemeente, heemkundekrin-
gen en buurt. Ieder jaar wordt er
op 4 mei een herdenking gehou-
den voor gevallenen en andere
oorlogsslachtoffers.

Asdonks kapelletje, Bakelseweg hoek
Asdonkseweg, Aarle-Rixtel.

door Simon Rood
e-mail: s.rood@ed.nl

EINDHOVEN – Al regent het op 23
augustus nog zo hard, de bezoe-
kers van het nieuwe openluchtfes-
tival Holi Fusion in Eindhoven
zullen blije gezichten dragen. Dat
weet organisator Akash Agarwal
zeker. De reden: binnen een
mum zit iedereen onder de felle
kleuren.
„In Hamburg heb ik het gezien.
Het was zes graden, regen kwam
met bakken uit de hemel maar al-
le zesduizend bezoekers dansten.
Want kleuren maken je blij.”

Het centrale ritueel van het van
oorsprong Indiase feest Holi-Phag-
wa is immers: bekogel elkaar met
gekleurd (eetbaar) poeder om de
komst van de lente te vieren. In

het Westen verovert deze gewoon-
te langzaam de (zomerse) festival-
weiden.

Eindhoven maakte al eerder ken-
nis met het fenomeen. Vorig jaar
kliederden zo’n vijfhonderd feest-
gangers elkaar onder op het
TU/e-terrein. En ook de goededoe-
lenloop RainbowRun040 nam
het op in het parcours.
Stadspromotor Eindhoven 365
zag festivals van grotere schaal in
Amsterdam en over de grens en
dacht: dat willen wij ook.
Agarwal werd gevraagd het op te
zetten.
De geboren Indiër en financieel
medewerker van NXP organiseert
met zijn vrouw Prachi al langer In-
diase evenementen in de stad,
van crickettoernooien tot Bol-
lywood-dansavonden.

Het nieuwe festival is van een gro-
tere orde: op basis van de kaartver-
koop verwacht Agarwal vijfdui-
zend man op het veld voor de Kar-
pendonkse Plas.
Tussen 12.00 en 23.00 uur zijn er
optredens van dj’s La Fuente en
Vato Gonzalez, er is een cocktail-
bar, Indiase dans en muziek en
volop exotisch eten. En elk uur:
kleurenpoeder gooien.

Holi Fusion richt zich voor een
groot deel op de internationale ge-
meenschap van deze regio. Bedrij-

Het Repair Café in Deurne
is in augustus twee dagen
geopend. Op zaterdag 9 au-
gustus kan men er terecht
tussen 10.00 en 14.00 uur en
op dinsdag 26 augustus van
14.00 tot 16.00 uur.
In het Repair Café kunnen
belangstellenden terecht
voor reparaties van kleine
huishoudelijke apparaten,
fietsen, meubels en kleding.
Het repareren kan gratis of
tegen een kleine vergoe-
ding. Het Repair Café is ge-
vestigd in het gebouw van
Factor Deurne West aan de
Pastoor Jacobsstraat.

In de bijenhallen in het Wa-
randepark in Helmond en
die aan het Geneneind in Ba-
kel vertellen imkers zondag
over hun hobby.
Bijen zijn zich al aan het
voorbereiden op de winter.
De koningin legt steeds min-
der eitjes. Ook worden de
darren de kast uit gewerkt
omdat ze in de winter van
geen nut zijn voor het bijen-
volk. De bijenhal in Hel-
mond is geopend van 11.30
tot 14.00 uur, die in Bakel
van 11.30 tot 12.30 uur.

Bij Gasterij ’t Spitje aan de
Pastoor de Winterstraat 18
in Mierlo staat zaterdag een
‘Ludieke bingoavond’ op het
programma.
Deelname aan het bingo-
spel, dat om 20.00 uur be-
gint, is gratis.

Speeltuin Leonardus aan de
Monseigneur Swinkelsstraat
in Helmond staat woensdag
6 augustus in het teken van
een goochelshow. Deze Kids
Magic Show begint om
14.00 uur en is voor leden
gratis. Niet-leden zijn 2 euro
kwijt voor een kaartje.

Repaircafé twee
dagen geopend

Bijenhallen open

Bingoavond bij
Gasterij ’t Spitje

door Hans van de Ven
e-mail: h.vdven@ed.nl

HELMOND – Regelmatig staat haar
naam in de aftiteling van een
tv-programma. ’Ellen Beekmans
Sieraden’. Zoals na elke aflevering
van ‘Boer zoekt vrouw’. Yvonne
Jaspers is namelijk vaste klant.
Ook Dieuwertje Blok, Leontine
Borsato, Froukje de Both en Irene
Moors dragen wel eens een echte
Beekmans.
„Veel stylisten wonen hier in de
buurt”, aldus de 47-jarige ont-
werpster. ‘Hier’ is Hilversum,
maar Beekmans groeide op in Hel-
mond waar ze nog wekelijks
komt om haar ouders te bezoe-
ken. Moeder Maria is bekend van
de vele rollen in het verleden bij
toneelvereniging St. Genesius.
Echt naam maakte Ellen Beek-
mans toen koningin Máxima door
haar gemaakte oorbellen droeg.
Beekmans werd overdonderd
door de reacties. Zo kwamen er
honderden bestellingen binnen
van mensen die deze hangers ook
wilden.
„Máxima is een echt stijlicoon.
Bijna iedereen vindt haar mooi.”
Beekmans had de oorbellen ge-
woon opgestuurd. „Het was een

spontane actie toen Máxima veer-
tig werd. Ik had vrolijke oranje
roosjes gemaakt met oranje pe-
gels eraan. Na een half jaar tipte
een royalty watcher mij dat Máxi-
ma de oorbellen echt had gedra-
gen. Daarna deed ze dat nog vijf
of zes keer. Onder meer bij de
Olympische Spelen in London. Ik
verkoop de hangers nu in zes va-
rianten”
Niet denken maar doen, is de lijf-
spreuk van Beekmans. Gewoon
dingen proberen. Hoe ze vier jaar
geleden begon, is daar een tref-
fend voorbeeld van. „Ik kon in
winkels nooit exact de sieraden
vinden die bij me passen. Op een
regenachtige zondagmiddag haal-
de ik een doos oude sieraden van
zolder, een hoop lillik spul”, ver-
raadt ze even haar afkomst. „Met

Goochelshow in
Leonardus speeltuin

Ik hou niet van
bling, bling. Dat je
eerst het sieraad
ziet en dan pas de
vrouw

Organisator Holi Fusion ver-
wacht vijfduizend man op
het veld voor de Karpen-
donkse Plas in Eindhoven.

Ellen Beekmans

Oud-Helmondse
Ellen Beekmans
maakt sieraden voor
BN’ers. Zo maakte
ze ook de oorbellen
van Máxima.

Kapel met gedenksteen
voor oorlogsslachtoffers

�

Kapelletjes

Ellen maakte

“

info@vanderputten.nl ma t/m zat 09.00 – 17.00 uur

AANBIEDINGEN:
-  Eiken verouderd (zie foto) - Eiken white wash
  29,50 p/m2  32,50 p/m2

� Het Asdonks kapelletje in Aarle-Rixtel. foto Ton van de Meulenhof

Holi Fusion: kleurenpoeder gooien

� De nu in Hilversum woonachtige
Beekmans speciaal voor haar had
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DEURNE – De woonstraten op
het ORO-terrein, aan de westzij-
de van Deurne tussen de spoor-
lijn en de Helmondsingel, heb-
ben een naam gekregen.
Het gaat om Heertgank, Het

Erf, De Loop, Den Dreef en Het
Gebint.
De komende zes weken ligt dit
besluit van het college van B en
W ter inzage in het Deurnese
gemeentehuis.

De nieuwe parochie die met in-
gang van 1 januari 2015 in het le-
ven wordt geroepen zal de naam
dragen van pater Eustachius. De
volledige naam luidt: Zalige Pater
Eustachius van Lieshout Parochie.
Het kostte pastoor Verbraeken
niet veel moeite het ja-woord te
krijgen van bisschop Hurkmans.
Meestal moeten bij de naamge-
ving van parochies drie namen
worden voorgedragen waaruit de
bisschop een keuze maakt. Ver-
braeken kwam met één naam en
Hurkmans ging meteen akkoord.
Eustachius is geboren in Aarle-
Rixtel en ging naar de kerk in
Beek en Donk. In 2006 is hij in de
Braziliaanse miljoenenstad Belo
Horizonte zalig verklaard. Bis-
schop Hurkmans was daarbij aan-
wezig.

ven met veel expats als NXP en
ASML ondersteunen het, net als
de TU/e.
„Maar iedereen is welkom, we wil-
len juist een gemeenschap creë-
ren waarbij iedereen zich welkom
voelt.” En ook: waar iedereen ge-
lijk is, ongeacht bijvoorbeeld uiter-
lijk. Want die gedachte zit oor-
spronkelijk achter het Hindoeïsti-
sche kleurenfeest.

Agarwal benadrukt dat de Eindho-
vense variant niets met religie te
maken heeft. „Het is een feest,
maar met een boodschap van ge-
lijkheid, verbroedering en geluk.
De winst gaat naar een goed doel.
We onderstenen een project dat
onderwijs voor meisjes in India
stimuleert.”

www.holifusion.com

door Hein van Dooren
e-mail: h.vdooren@ed.nl

BEEK EN DONK – De fusie van de pa-
rochies in Laarbeek nadert in juri-
dische zin haar voltooiing. Op 1 ja-
nuari 2015 moet het geregeld zijn,
maar daarna zijn er nog bergen
werk te verzetten. Een van de vra-
gen voor de toekomst is welke
van de vier kerken open blijft. Is
het de Aarlese kerk, of toch die
van Beek en Donk, Lieshout of
zelfs Mariahout, die al eerder op
de nominatie stond om gesloten
te worden?
Pastoor J. Verbraeken zegt dat hij
tegenwoordig meer manager is
dan geestelijk leidsman. Hij is op
28-jarige leeftijd priester gewor-
den omdat hij dicht bij de men-
sen wilde staan, iets voor hen wil-
de betekenen, zeker op scharnier-
momenten in het leven zoals ge-
boorte en dood. Veel van zijn tijd
wordt echter opgeslokt door de fu-
sie die in gang is gezet door het
bisdom.
Recentelijk is er vanuit Laarbeek
de vraag bij de bisschop neerge-
legd of het mogelijk is tot 2018 al-
le vier kerken open te houden.
Verbraeken wil daarmee voorko-
men dat veel energie gestoken
moet worden in het sluiten van
een kerk, terwijl hij en de kerkbe-
sturen alle zeilen moeten bijzet-
ten om de fusie tot een goed ein-
de te brengen. Een definitief ant-
woord heeft hij van het bisdom
nog niet gekregen, maar dat het
open houden van vier kerken
geen vanzelfsprekende zaak is
heeft hij wel gehoord.
In Den Bosch hamert men erop
dat de situatie over vier, vijf jaar,
nog schrijnender kan zijn. Het
aantal kerkgangers – Laarbeek telt
er momenteel circa zeshonderd –
zal verder afnemen. Bovendien
krijgt Verbraeken nu nog assisten-
tie van de priesters A. Wester (75)
en T. Hasselman (68), maar hoe
staan de zaken er over enkele ja-
ren voor? Verder zal het open hou-

den van vier kerken het werk
voor Verbraeken zwaarder maken.
Het bisdom heeft op langere ter-
mijn een Laarbeekse parochie
voor ogen met één kerk. Welke
kerk dat zal zijn is niet bekend.
Dat het een lastige keuze is, mag
duidelijk zijn. Sluiting van kerken
gaat gepaard met emoties. Men-
sen zijn niet alleen gehecht aan
hun kerk, het ter kerke gaan in
een ander dorp is vaak ook lastig,
gezien de ouderdom van de mees-
te kerkgangers.
Dat de fraaiste of oudste kerk de
voorkeur heeft is niet vanzelfspre-
kend omdat ook de financiën een
rol spelen. Sommigen zullen ge-
makshalve uitgaan van het open
houden van de kerk in Aarle-Rix-
tel of die in Beek, maar het feit
dat de Lieshoutse kerk minder on-
derhoud vergt kan in de discussie
ook een rol spelen, zegt pastoor
Verbraeken.

Straatnamen voor ORO-terrein

een tangetje ben ik gaan monte-
ren. Ik maakte foto’s van het resul-
taat en mailde die in een balorige
bui naar het magazine Jan. Nog
dezelfde middag kwam er be-
richt: ‘We gaan het publiceren’.
En de week erna wilde een win-
kel met drie vestigingen in het
Gooi mijn sieraden verkopen.”
Beekmans had op dat moment
een drukke baan bij Transport en
Logistiek Nederland. Ze heeft die
combinatie nog drie jaar volge-
houden. „Soms ging ik door tot
diep in de nacht. Dat was niet
meer te doen, met ook nog twee
jonge kinderen. Ik had het goed
naar mijn zin in het bedrijf, maar
heb voor mijn passie gekozen.”
Ze was altijd als hobby artistiek
bezig, vooral met schilderen. Beek-
mans weet precies welke tinten

bij welke vrouw passen. „Van opa
kreeg ik vroeger een doos met pot-
loden: ik ging toen al kleuren
combineren.” Sieraden moeten in
haar ogen niet de boventoon voe-
ren. „Ik hou niet van bling, bling.
Dat je eerst het sieraad ziet en
dan pas de vrouw. Sieraden moe-
ten de schoonheid van de vrouw
ondersteunen. Ik kies voor mooie,
natuurlijke materialen zoals halfe-
delsteen en parelmoer, en meta-
len van goede kwaliteit. De doel-
groep, daar val ik zelf in. Vrou-
wen vanaf 25 jaar.”
Om onderscheidend te zijn, haalt
Beekmans de materialen veelal
uit het buitenland. Zo is ze regel-
matig in Parijs. Maar evengoed
stapt ze in de trein naar Amster-
dam om daar al fietsend inspira-
tie op te doen. „Ik zou continu

kunnen ontwerpen, zit vol idee-
ën. De sieraden moeten echter
ook gemaakt worden. En je moet
nooit de marketing vergeten”,
komt de zakenvrouw in Beek-
mans naar boven.
Dat zit wel goed. Haar armban-
den, oorbellen, kettingen en rin-
gen staan in bladen als Linda, Elle
en Red en zijn nu in 23 winkels in
heel Nederland verkrijgbaar.
„Alleen niet in Brabant”, klinkt
het verbaasd. Ze mocht spullen le-
veren voor de film De Toscaanse
Bruiloft en heeft een eigen web-
winkel (www.ellenbeekmans.nl).
En het Rijksmuseum verkoopt
haar sieraden met insecten en
vlinders. „Alles wat in mij zit,
komt bij elkaar: Artistiek bezig
zijn, met mensen werken en het
zakelijke.”

Máxima’s oorbellen

Parochie krijgt
naam Eustachius

en dansen
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Fusie parochies
Laarbeek vergt
nog veel werk

oud-Helmondse Ellen Beekmans maakt sieraden voor bekende Nederlanders. Zo droeg koningin Máxima oorbellen die
gemaakt. foto René Manders
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