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Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.000

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant

De MooiLaarbeekKrant staat deze week 
wederom in het teken van: Mooi in de 
Steigers. Dit huis-aan-huisblad staat boordevol 
met advertenties van bouw gerelateerde 
topbedrijven. 
 
MooiLaarbeek brengt dit thema in verband 
met de 6% btw-regeling, die verlengd is tot 
eind 2014. Voor deze tijdelijke btw-verlaging in 
de bouw is gekozen om de woningmarkt en de 
bouwsector een impuls te geven. 
 
Bijna alle Mooi in de Steigers-adverteerders 
vallen onder deze regeling. 
Veel lees- (en wellicht) bouwplezier!

Mooi in de steigers

2 PACK SOKKEN
Nu 11.95

ALS SET

499,-

KOSTUUM
DIVERSE DESSINS 299,- 
Nu 249,-

&
SHIRT
DIVERSE DESSINS 69,95,- 
nu 2 voor 100,-

SCHOENEN 
DIVERSE MODELLEN 269,95 
Nu 189,95
DIVERSE MODELLEN 269,95 DIVERSE MODELLEN 269,95 DIVERSE MODELLEN 269,95 
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+ TOTAALPRIJS

720,80

Elke 
zondag
open!

11.00 - 18.00 uur

Beek en Donk,

Heuvelplein 11

Croissants
4 stuks

1.96   

Elke zondag extra actie

4 STUKS 

100

Kijk snel op blz 10 voor meer info

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Slechts 21% van de 
Laarbekenaren vindt het prima dat 
de (beoogde) coalitie bestaat uit 
De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA. 
Dit blijkt uit onderzoek van Tip-
MooiLaarbeek: een representatief 
burgerpanel. 

‘Oude’ coalitie 
Ruim 80% van de responden-
ten vindt dat de coalitie gevormd 
zou moeten worden met PNL, De 
Werkgroep en Algemeen Belang 
Laar-beek, ofwel de ‘oude’ coa-
litie. Deze keuze baseren de res-
pondenten grotendeels op de 
verkiezingsuitslag (37%) en op het 
gevoerde beleid van de afgelopen 
vier jaar (30%). 

Informateur
De afgelopen weken kwam naar 
buiten dat de manier van onder-
handelen over de coalitievorming 
niet is gegaan zoals het zou moe-
ten. Lijsttrekker Hans Vereijken 
(PNL) gaf toe dat hij dit niet goed 
had aangepakt. “Ik moest eerst 
informeren en daarna formeren. 
Misschien kwam het bij de andere 
partijen over of ik al met formeren 
bezig was, waardoor zij de druk 
voelden en zelf gesprekken zijn aan-
gegaan met elkaar.” De voormalige 
wethouder gaf toe dat ze beter een 
externe informateur hadden kunnen 
inschakelen. 

De respon-
denten van 
TipMooiLaar-
beek.nl geven 
ook de voorkeur 
hieraan. Meer 
dan driekwart 
(76%) vindt dat 
het coalitiepro-
ces door een 
(partij)onafhan-
kelijk informa-
teur tot stand 
moet komen. 
Slechts 8% is 
het hier mee 
oneens, de rest 
heeft hier geen 
mening over of 
weet het niet.
 

‘Grootste partij moet coalitie vormen’
Moet de grootste partij altijd de co-
alitie vormen? 60% van de respon-
denten zegt van wel. Een kwart van 
de deelnemers vindt van niet en 15% 
is hier neutraal over. Diverse keren 
wordt hierbij het volgende argument 
gegeven: ‘De grootste partij hoeft 
niet per definitie mede de coalitie te 
vormen, maar als het mogelijk is, dan 
is dat wel een terechte weergave van 
de verkiezingsuitslag.’

De meningen zijn verdeeld
Hoewel de meerderheid van Laarbeek 
aangeeft het niet eens te zijn met de 
huidige coalitievorming, zijn er ook 
diverse argumenten waarom mensen 
wél voor de beoogde coalitie zijn. Zo 
wordt onder andere geantwoord: 
‘PNL heeft ernstige fouten gemaakt 

in het proces. Dit blijft in de media 
onderbelicht’, ‘Nu het duidelijk is 
geworden hoe alles is gelopen, krijg 
ik er meer begrip voor’ en ‘Blijkbaar 
werd in Laarbeek politiek samenge-
werkt op basis van macht, terecht dat 
dit is doorbroken!’ 

Politieke onrust
Niet alleen bij de burgers van Laarbeek 
heerst onrust, ook in de lokale poli-
tiek. Frans Biemans maakte vorige 
week bekend dat hij zijn lidmaat-
schap bij PNL heeft opgezegd en ver-
der gaat als ‘Fractie Frans Biemans’. 
Dinsdag werd bekend dat Nicole van 
Hooy opstapt bij De Werkgroep. Lees 
hier meer over op pagina 7 in deze 
krant. Maandag vindt de beëdiging 
van het college plaats.  

Meerderheid Laarbekenaren staat niet achter coalitie 

‘Ik vind het prima dat de (beoogde) coalitie 
bestaat uit De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA’

Vier parttime wethouders in het nieuwe college
Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Joan Briels (De Werkgroep), 
Frans van Zeeland (ABL), Greet Buter 
(PvdA) en Tonny Meulensteen (CDA)  
gaan met zijn vieren de wethouders-
posten in het College van burgemeester 
en wethouders in Laarbeek vertegen-
woordigen. De coalitiepartijen zijn tot 
een conceptcoalitieakkoord gekomen.

Wethouder Joan Briels vertelt: “Ik blijf 
als wethouder dezelfde posten behou-
den als voorheen (Zorg, Welzijn en 

Jeugd). Ook voor Frans van Zeeland 
verandert weinig. Hij blijft Ruimtelijke 
Ordening doen. Greet Buter neemt de 
portefeuille Werk en Inkomen op zich 
en Tonny Meulensteen wordt verant-
woordelijk voor Financiën, Grondzaken, 
Milieu en Landschap. We werken alle-
maal in deeltijd, met een totaal aan 3 
fte’s (fulltime-eenheden), waarmee de 
voorgenomen bezuiniging ook wordt 
gerealiseerd.”

Conceptakkoord 
Het akkoord wat er ligt is nog een 

concept. Duurzaamheid en het behou-
den van lage woonlasten zijn twee uit-
gangspunten in het akkoord. “In prin-
cipe gaan we het zo doen. Maandag 
vindt de beëdiging plaats, waarna we 
dinsdag het akkoord definitief gaan 
maken. Donderdag, tijdens de raads-
vergadering, bieden we het aan de 
raad aan”, vertelt Joan.

Positieve energie
De wethouder zegt veel zin te hebben 
om alles verder uit te werken. “Ik wil 
vooruitkijken  en met de partijen aan 

de slag gaan. De partijprogramma’s 
liggen niet heel ver uit elkaar. We zijn 
er best snel uitgekomen. Het was een 
heel prettige manier van werken. Ik 
heb er dan ook heel veel zin en ver-
trouwen in. Na een paar vervelende 
weken geeft me dit weer een boost. 
We gaan er met zijn allen voor de volle 
100% voor.”

Wanneer het akkoord definitief is, zal 
het compleet worden toegelicht door 
het nieuwe college. Dit zal dan te lezen 
zijn in De MooiLaarbeekKrant. 

10%
Zeer mee eens

11%
Mee eens

15%
Neutraal

15%
Mee oneens

47%
Zeer mee oneens

1%
Weet niet
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Rudy van den Enden
Joost Huijbers
Joey van der Leemputten
P. Skauwe 

Stagiaires 
Dennis Verbakel
Vivian van den Wildenberg

Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties,
familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u
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E redactie@mooilaarbeek.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie) 
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Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.

De ziekte komt te post gereden, Maar 
gaat terug met ezelstreden.

Jacob Cats 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart 
in vertrouwde 
handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

De Schutsstraat is genoemd naar de schutsboom die er jarenlang gestaan 
heeft. Een hoge paal waar bovenop een houten vogel werd vastgemaakt. 
Bij schietwedstrijden werd en wordt op deze vogel geschoten totdat deze 
naar beneden viel. Soms werd ook een omklapbare vogel gebruikt. Er is 
een titel voor de schutter die de vogel naar beneden schiet. In Lieshout 
wordt dit nog altijd gedaan op kermismaandag. Er waren twee schutters-
gilden, St. Barbara en St. Servatius. Eerder waren ook andere gildes actief. 

Reeds in stukken van 1752 wordt gesproken van een mooie schutsboom 
die men zag buiten Lieshout richting St. Oedenrode vlak bij een molen. 
Deze molen had tot 1723 op de Molenheide gestaan en werd verplaatst 
naar de Lankelaar. In 1817 waaide de molen bij een hevige storm om en 
in 1819 werd op die plaats de huidige molen Vogelenzang gebouwd.  In 
1779 wenste de eigenaar van de grond de schutsboom niet langer op 
zijn perceel te hebben en werd de schutsboom verplaatst. Dat was bij de 
boerderij waar de familie Merks jarenlang gewoond heeft. 
Vanaf 1779 tot 1888 stond de schutsboom vlak bij de boerderij en daar-
aan werd de naam Schutsstraat ontleend. Hij stond weliswaar dichter bij 
de huizen dan in de tijd dat hij bij de molen stond, maar de geweren die 
gebruikt werden waren ondertussen veiliger. 
In 1888 werd de schutsboom verplaatst naar de grens van Lieshout en 
Aarle-Rixtel, nabij de Goorloop. Tot 1911 bleef hij daar om verplaatst te 
worden naar de Dorpsstraat achter café Dovens, (nu Dorpsstraat 32). Er 
waren veel bezwaren van omwonenden. Er kwamen strenge regels en de 
schutsboom kwam er toch. Het is mooi de bezwaren eens na te lezen in 
onderstaand boek van Mr. Gerard Merkelbach. 
Na nog wat verhuizingen staat de schutsboom nu aan de Beemdkant. 
Maar de naam Schutsstraat is gebleven voor de plek waar hij stond van 
1779 tot 1888. 

Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent.
Nelly de Groot-Cooijmans 

* Bron: “Lieshout-Ginderdoor, Gilden en kapel” 
van Mr. Gerard Merkelbach. 

SCHUTSSTRAAT

We hadden zoveel plannen,
we wilden zoveel doen.
Maar zonder jou zal ons leven
niet meer zijn zoals toen.

Hans
Leon en Bianca
Marco en Malona
Tamara en Ingmar
Luke, Sem
Vader van Haandel
Willy en Marjan
Kira 

* Gemert, 4 mei 1951                          † Helmond, 7 april 2014

echtgenote van

Hans Beekmans

Correspondentieadres:
Uitvaartcentrum De Groof
familie Beekmans
Oranjelaan 54
5741 HH Beek en Donk

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden

Geen bezoek aan huis.

Rieky Beekmans–van Haandel

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, be-
zorgdheid, eerlijkheid en liefde geven wij u kennis van het overlij-
den van mijn lieve vrouw, ons mam, oma, dochter en zus

In liefdevolle herinnering
 

Mela
 

* 8 oktober 2012    † 2 april 2014
 

Tok Tokkie kinderopvang
namens alle leidsters, kinderen en ouders

Rouwen is geen ziekte, Maar een proces waarin je 
na het verlies van een dierbare terecht bent gekomen.

Lezing over verlies- en rouwverwerking
Laarbeek - Gelukkig wordt rouwen om 
een verlies tegenwoordig serieus geno-
men. Emoties rondom een verlies worden 
steeds meer bespreekbaar. Om een rouw-
proces begrijpelijker te maken wordt in 
de aula van uitvaartverzorging De Groof 
een voordracht gehouden door Marieke 
de Bruijn over verliesverwerking. 

Zij spreekt over de punten waarin u 
kunt vastlopen tijdens het rouwpro-
ces. Hierdoor kan het rouwen begrij-
pelijker worden en beter hanteerbaar. 
Wanneer u deze avond wilt bijwonen, 

kunt u zich opgeven via de website: 
www.degroofuitvaartverzorging.nl onder 
het kopje ‘bijeenkomsten’ of telefonisch 
via 0492-319533.

De lezing wordt gehouden op donder-
dag 17 april om 19.30 uur in de aula van 
uitvaartverzorging De Groof, Oranjelaan 
54 in Beek en Donk. Vanwege weg-
werkzaamheden is de Oranjelaan alleen 
bereikbaar via de zuidzijde, vanaf Aarle-
Rixtel/Helmond. De avond is beperkt toe-
gankelijk, na opgave krijgt u bericht of er 
nog plaats is. 

Advertorial
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WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

BEZOEKADRES
DE VLONDER 110
BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTEN KUNSTGRAS! 2E PAASDAG OPEN DAG VAN 11.00 TOT 18.00 UUR

Mooi in de steigers

Hoogste punt voor ‘Lange vingers-fabriek’ op Bemmer IV
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk- Bij de nieuwbouw 
van Jeurgens - ook wel bekend als 
het bedrijf van de ‘Lange vingers’ 
-  op bedrijventerrein Bemmer IV 
is woensdagmiddag 2 april de 
vlag in de top gegaan. Op feeste-
lijke wijze werd het hoogste punt 
gevierd. 

Internationale koekproductie
Drie generaties Jeurgens, te we-
ten grootvader Frans, zoon Frank 
en de kleinkinderen Daan, Max, 
Maud en Karel, onthulden de 
vlag op het hoogste punt van de 
nieuwe fabriek op industrieterrein 
Bemmer iV. Op een steiger naast 
de hal werd deze vlag ontrold, na-
dat een symbolische dakpan op 
het lichtgrijze beton van het dak 
was gelegd. De bedoeling is dat 
alle bedrijfsactiviteiten na verloop 
van tijd op deze plaats worden ge-
centreerd. Behalve de beroemde 
‘lange vingers’ maakt Jeurgens 
een groot aantal schuimkoekjes en 
andere koekproducten. Naast een 
nationaal assortiment maakt de fa-
briek ook veel producten voor de 
buitenlandse markt. 

Kwaliteit
Een trotse vader Frans, oud-di-
recteur, was bij de feestelijkheden 
rondom de nieuwbouw aanwe-
zig. Hij is degene geweest, die 
de omschakeling van het bedrijf 

meemaakte van gewoon bakker 
naar banketfabriek. Er waren in 
die tijd, we praten over de jaren 
’60 van de vorige eeuw, een aantal 
producenten van koekproducten. 
Frans Jeurgens: “Je moet ervoor 
zorgen dat jouw kwaliteit beter is 

dan van je concurrent, kwaliteit 
gaat voor kwantiteit. Maar hoe-
veelheid was wel belangrijk, want 
er moest veel en machinaal gepro-
duceerd kunnen worden, de lonen 
stegen almaar.”

Alles op rolletjes
Ceremoniemeester Simon van der 
Gun begon zijn korte toespraak 
met de opmerking, dat zelfs het 
mooie weer tijdens dit evenement 
gepland was. “Het enige wat je 
daarvoor moet doen is zorgen dat 

je met je uitnodigingen heel dicht 
op het evenement moet gaan zit-
ten”, waarmee hij zich waarschijn-
lijk op een leuke manier veront-
schuldigde voor het feit, dat de 
uitnodigingen erg laat waren ver-
stuurd. Directeur Frank Jeurgens 
prees bouwbedrijf ‘Van de Ven’ 
uit Veghel met de uitspraak, dat 
deze mensen “een fantastische job 
doen en de bouw binnen een zeer 
krap tijdsschema weten te realise-
ren”.

Personeel
Een gedreven directeur roemt 
zijn contacten met de gemeente, 
vooral in de persoon van wet-
houder Hans Vereijken, waarmee 
de samenwerking prima was. De 
streefdatum voor opening van 
deze eerste fase is lente 2015. Op 
de vraag of er binnenkort nieuwe 
werknemers nodig zijn, blijft Frank 
een beetje op de vlakte: “Het 
personeel dat wij willen hebben, 
moet communicatief zijn en wil-
len meedenken. Aan mensen die 
alleen maar doen wat ze opgedra-
gen wordt, hebben we niet zoveel. 
Als fabriek willen wij steeds inno-
veren en daarvoor hebben we het 
juiste personeel nodig. Dat wordt 
niet aan de MBO’s opgeleid, maar 
moet het werk in de fabriek leren. 
Ze moeten willen blijven meeden-
ken.” Voor mensen, die zich hierin 
herkennen is het mogelijk te vra-
gen naar een mogelijke aanstelling 
via sollicitatie@jeurgens.nl.

Drie generaties Jeurgens onthulden de vlag op het hoogste punt 

Lage opkomst, veel interactie bij vergadering Bewonersraad
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Iris Savenije

Aarle-Rixtel - De opkomst viel te-
gen voor de Bewonersraad Laarbeek 
op hun achterbanvergadering vo-
rige week woensdag in De Dreef. 
Voorzitter Egbert Baks wist dit punt 
echter te veranderen in iets positiefs: 
“De mensen die hier nu zijn, heb-
ben ook allen iets te melden.” Hier 
was geen woord van gelogen. Een 
levende interactie tussen kenners en 
verkenners was zichtbaar.

Lage opkomst
De reden van een lagere opkomst is 
volgens Baks te wijten aan het verschil 
in bekendmaking van de vergadering: 
“Vorig jaar hebben we door middel 
van brieven mensen uitgenodigd. Dit 
jaar hebben we besloten andere me-
dia te gebruiken.” Lage opkomst of 
niet. Er waren mensen met vragen op 
de vergadering en deze konden door 
verschillende beantwoord worden. 
Zo was wethouder Joan Briels, direc-
teur van Woningstichting Laarbeek 
Toine Brosens en alle leden van de 

raad aanwezig om de Laarbekenaren 
te woord te staan. 

Gemeente
“Jullie hadden nu ook thuis voetbal 
kunnen kijken, maar jullie zijn hier”, 
zegt Joan Briels dankbaar. In zijn 
informatieve speech bracht hij on-
der andere de onderwerpen duur-
zaamheid, jeugd- en ouderenzorg 

en betaalbaar wonen ter sprake. Zo 
vindt hij dat we duurzaam bouwen in 
Laarbeek moeten stimuleren. Dit zou 
uiteindelijk ook goedkoper zijn voor 
de bewoner. 

Voor de zorg geldt: meer waarma-
ken, met minder geld. Joan: “Voor 
de bouw betekent dit, dat woningen 
levenslang gemaakt moeten worden. 

Zodat mensen langer thuis kunnen 
blijven wonen.” Voor de mensen die 
moeite hebben met het betalen van 
de huur, benadrukt Joan de regelin-
gen die de gemeente Laarbeek kan 
bieden. Men moet dit echter wel zelf 
bij de gemeente aangeven. 

Woningstichting
Ook Woningstichting Laarbeek 
kwam aan bod. Zij hebben het onder 
andere over het ‘Groot Onderhoud 
2014’, het actualiseren en versoepe-
len van het ZAV-beleid (Zelf aange-
brachte voorzieningen) en over de 
huurverhoging. De huurverhoging 
wordt vanaf dit jaar inkomensafhan-
kelijk. Dit betekent dat de lage inko-
mens een verhoging van 4% kunnen 
verwachten. De middeninkomens 
één van 4,5% en de hoge inkomens 
krijgen een maximale huurverhoging 
van 6,5%. Dit geldt echter niet voor 
mensen die onzelfstandig of in een 
woonwagen wonen. 

Discussie
Veel mensen konden tijdens de 
vergadering het niet laten om een 

discussie tot stand te brengen. De 
Bewonersraad had hiervoor echter 
tijd gereserveerd aan het einde van de 
avond. Hierdoor kon iedereen op een 
persoonlijke manier te woord worden 
gestaan. Bewonersraad Laarbeek is 
nog altijd op zoek naar een secre-
taris. De raad vertegenwoordigt de 
belangen van alle huurders en wo-
ningzoekenden van Woningstichting 
Laarbeek. Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen via het e-mailadres: 
info@bewonersraadlaarbeek.nl.
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

Parochie Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 4,
Lieshout 
T: 0499 - 421236
E: info@de-emmausgangers.nl
W: www.de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
T: 0492 - 381215
E: olvpres1@onsmail.nl 

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

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

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

In noodgevallen bij ziekenzalving of uitvaart (Lieshout, Mariahout en Beek en Donk) 
kan men bellen naar telefoonnr. 0492-461216

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7   Uitstelling van het Allerheiligste
Eucharistevieringen;  15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
09.30 uur op zondagen  10.00 uur - 12.00 uur woensdag
17.30 uur maandag t/m vrijdag 10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
09.30 uur zaterdag  16.00 uur - 18.00 uur zondag

KERKBERICHTEN
Agenda 
vrijdag 11 - vrijdag 18 april

Zaterdag 12 april  

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Mien van Acht-
Kanters (mged), Toon van de Wijdeven (mged), Jan 
Dekkers (sterfdag).

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Palmpasen.
Gezinsviering met samenzang.
Intenties in deze viering voor: Corrie Swinkels – 
Gijsbers; Tot welzijn van de parochie.

Zondag  13 april  

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering  m.m.v. Kerkkoor. 
Intenties in deze viering voor: Betsie Pieters-van 
den Berg, Martina van Berlo-Biemans, Hendricus 
Verkuijlen, Kees en Miet van den Hurk-de Groot, 
Martie Meijers Piet Meijers Riek Meijers-Ver-
hofstadt, Martinus en Theodora van de Akker-
Brouwers, Marietje van Kaathoven-van Bakel 
(mged).

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Palmzondag.
Eucharistieviering  m.m.v. het Dames- en Heren-
koor.
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
van Boheemen – van Grieken;
Piet en Maria Coolen – Martens; Tot welzijn van de 
parochie.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering Gezinsviering met palmwijding.  
Intenties in deze viering voor: Hendrik Heesakkers, 
Guus van Mil, Cor en Anny Toonen-van As, Stefan 
Malinak, Johannes Swinkels en Allegonda Dirks de 
echtgenote, Toon Dora en Grada Verbakel, Frans 
en Nolda Verhagen, Maria Verhoeven-van Weert, 
Paul en Sisca Sterken-Schriks, Rieky Huijbregts-
Jansen, Toon en Betje van Wanrooij-Naus, Frans en 
Mina van der Horst-Huijbers, Noud van Bussel en 
overleden familieleden.

Maandag 14 april

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Dinsdag 15  april 

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering.

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Boeteviering van Pasen m.m.v. het Dameskoor.

Woensdag 16  april 

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 
Na afloop van deze viering wordt er door de zus-
ters een kop koffie geschonken.

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed.

Toen Jezus Jeruzalem binnentrok, 
raakte de hele stad in beroering 
en men vroeg: 
‘Wie is dat?’ 
Het volk antwoordde: 
‘Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea.’

Palmpasenviering in Michaëlkerk

ViERBINDEN zoekt bezoekvrijwilliger

Grote opkomst bij vlooienmarkt Sint Servatius Gilde

Hommage aan Jules de Corte

Vastenactie 2014 Aarle-Rixtel

Laarbeek - Er vindt een gezinsviering 
plaats op zondag 13 april om 11.00 
uur in de Michaëlkerk in Beek en Donk. 
Deze viering staat geheel in het teken 
van de ‘Goede Week’ zoals de laatste 
week voor Pasen genoemd wordt. 

Het wordt een hele speciale eucha-
ristieviering. Kinderen mogen thuis 
een palmpaasstok maken. Zij worden 

tijdens de viering uitgenodigd om, in 
processie, met de stokken door de kerk 
te wandelen. 

Voor de kleinste kinderen, 2 tot 6 jaar, 
is er op 2e paasdag een peuter/kleu-
terviering. Deze wordt ook gehouden 
in de Michaëlkerk en begint om 11.30 
uur. Na de viering gaat men paaseieren 
zoeken in de pastorietuin.

Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek is voor ORO 
Woonvoorziening De Bleek op zoek 
naar een bezoekvrijwilliger voor een 
mannelijke cliënt van middelbare leef-
tijd met een verstandelijke beperking. 

Ze zijn op zoek naar een vrijwilliger die 
het leuk vindt om af en toe een uitstap-
je met hem te maken, of een activiteit 
te ondernemen. Maar gewoon een 
kopje koffie drinken en evt. een spel-
letje doen vindt hij ook heel leuk. Het 
is heel erg gewenst wanneer er enige 
regelmaat in de bezoekfrequentie is.

Meer informatie
Voor meer informatie over vrijwilli-
gersvacatures kunt u contact opnemen 
met Suzan de Koning van ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek, Otterweg 
27, Beek en Donk. Tel. 0492-328807 
of mail naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl.

De vacatures zijn ook te bekijken op 
de website www.vierbinden.nl of te 
vinden in de vacaturemappen van de 
dorpsservicepunten.

Lieshout - Het Sint Servatius Gilde uit 
Lieshout heeft afgelopen weekend hard 
gewerkt om op tijd klaar te zijn voor de 
jaarlijkse vlooienmarkt. Voor een aan-
tal leden begon het al op donderdag-
avond. Een zevental aanhangers moes-
ten geladen worden met spullen die het 
afgelopen jaar zijn verzameld. 

Vrijdagochtend kwamen een aantal le-
den bij de manege, op het Ginderdoor, 
om de kramen klaar te zetten en de 
spullen te sorteren die op de aanhangers 
waren geladen. Zaterdagmorgen werd 
er bij iedere woning in Lieshout aange-
beld om spullen op te halen die voor de 
vlooienmarkt geschikt waren. Tot laat in 
de middag was het Gilde bezig om de 
opgehaalde spullen te sorteren.

Zondag om 09.00 uur stonden 100 le-
den en vrijwilligers klaar om de spullen 
aan de ruim duizend bezoekers te ver-
kopen. Om 14.30 uur was de verkoop 
afgelopen en moesten de restspullen 

worden geladen, zodat ze afgevoerd 
konden worden, want maandag moest 
er in de manege weer met de paarden 
gereden konden worden. Na het oprui-
men werd er door de medewerkers, bij 
het gildepaviljoen onder het genot van 
een hapje en een drankje nog gezellig 
na gepraat. 

Vendelhulde
Om 19.00 uur gingen de vrijwil-
ligers moe maar voldaan naar huis. 
Dit was echter niet het geval voor de 
Gildebroeders, want die moesten nog 
een vendelhulde gaan brengen bij Gilde 
lid Frans en Nellie Foolen in verband 
met hun 50 jaar huwelijk. Het was al bij 
al een druk maar gezellig weekend.

Aarle-Rixtel – Het 
Kouwenbergs kerkje pre-
senteert: ‘Hommage aan 
Jules de Corte’. Wie kent 
niet het prachtige liedje ‘Ik 
zou wel eens willen we-
ten’? Zondag 13 april om 
14.30 uur kunt u zelf be-
oordelen of dit het mooi-
ste nummer is van Jules de 
Corte.
 
Zanger Bert Tielemans en 
pianist André Haverkort 
kozen voor u de mooiste 
liedjes uit een oeuvre van 
meer dan 3000 nummers. Gedurende 
twee keer drie kwartier brengen zij op 
een bevlogen wijze het repertoire van 
de meester. De ‘professionele lat’ lag bij 

Jules op het hoogste niveau, in al zijn 
composities hoor je de hoge kwaliteit. 
De pianobegeleidingen bevatten prach-
tige harmonieën, de akkoorden zijn bij 

De Corte de samenvoeging 
van bewegende stemmen, 
de inleidingen en intro’s 
krijgen een geheel eigen 
melodie. De teksten van 
Jules de Corte blijken on-
verminderd actueel. De 
nummers bieden zicht op 
het brede spectrum van De 
Cortes talent. Ze zijn vro-
lijk, melancholisch, scherp 
en liefdevol, poëtisch en 
geëngageerd. 

Laat u verrassen door 
dit mooie concert en ge-

niet van de sprankelende, tijdloze 
liedjes. Entree: €8,50 (inclusief kop-
je koffie/thee) Reserveren kan ook: 
0492-382943.

Aarle-Rixtel - In de maand februari 
en maart zijn Ton Schepens en Elly 
Wijnen van de werkgroep M.O.V. uit 
Aarle-Rixtel op bezoek geweest in 
Ghana, de projecten bekijken van het  
ST John of God Hospitaal en de leef-
gemeenschap in Duayaw Nkwanta. 

Stel de volgde vraag aan je zelf.  Wat 
zijn je eerste levensbehoefte? Deze 
bewustwording is zichtbaar in Ghana. 
Men is rijk als men voedsel, kleding, 
woning en mensen om zich heen 
heeft die voor elkaar zorgen. Rijk zijn 
heeft niet alleen met geld te maken. 
Ze houden op 12, 14 en 15 april de 

vastenactie col-
lecte in Aarle-Rixtel. 
Steun de bevolking 
in Ghana. Kijk op de 
site www.vrienden-
vanghana.nl voor 
meer informatie. 

Project 2014
Het ziekenhuis wil graag een sterke 
auto met veel power want het heeft 
veel te lijden op de onverharde wegen. 
Het is zeker geen luxe vervoersmiddel 
voor het ziekenhuis. De auto is om pa-
tiënten, arts te vervoeren vanuit het 
ziekenhuis naar de buitengebieden. 

het koningspaar Ad en Erna Donkers met het 
gouden bruidspaar Frans en Nellie Foolen

Kouwenbergs Kerkje
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VANDAAG..? DE SMAAK VAN HET VOORJAAR!
Deze week is ons versassortiment nog verder uitgebreid. Zo hebben wij onze 
groente- en fruitafdeling compleet vernieuwd, met nog meer keuze en de 
lekkerste producten van het seizoen. En aangezien gisteren (10 april) ook 
offi  cieel het aspergeseizoen is geopend hebben wij alles voor een lekker 
aspergerecept voor u klaar liggen. Kom langs en vraag naar het recept! 

Graag tot ziens in de winkel!

HOLLANDSE 
AARDBEIEN  

500 GRAM €2,99

HOLLANDSE 
ASPERGE AA SUPER  

500 GRAM €3,99

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492-461687
W: www.verswarenhuys.nl

offi  cieel het aspergeseizoen is geopend hebben wij alles voor een lekker 
aspergerecept voor u klaar liggen. Kom langs en vraag naar het recept!

Graag tot ziens in de winkel!

ASPERGE AA SUPER  

3,99
HOLLANDSE 
AARDBEIEN  

2,99

Graag tot ziens in de winkel!

HOLLANDSE 
€3,99

eten van vandaag

 De Lieshoutse Martien Klomp is 50 jaar lid van de vrijwillige brandweer

“Ik zou dit voor geen goud hebben willen missen”
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout - Een halve eeuw lidmaat-
schap van de vrijwillige brandweer. 
Dat is niet niks. Op dinsdag 1 april - 
en dat was geen grap - was Martien 
Klomp uit Lieshout precies vijftig 
jaren lid van de vrijwillige brand-
weer in Lieshout. Alle reden voor 
De MooiLaarbeekKrant om hem te 
feliciteren en terug te blikken op al 
deze jaren.

Vrijwillige brandweer Lieshout
Martien vertelt: “Ik ben in 1964 
aangesteld als lid van de vrijwillige 
brandweer. De brandweerkazerne 
lag toen bij het gemeentehuis. Het 
corps beschikte over één brand-
weerwagen en zestien vrijwilligers. 
Die vrijwilligers waren bijna allemaal 
zelfstandigen, want die konden 
overdag, als de sirene ging, snel op-
getrommeld worden. Burgemeester 
Mostermans reed graag met ons 
mee, al was het maar om een berm-
brandje te blussen, want daarna 
werd er in het café ook nog heel wat 
nageblust.”

Commandant
In 1987  werd Martien aange-
steld als commandant in Lieshout. 
“Mijn grootste brand was in 1985 
bij Bavaria. Ik kreeg plotseling, als 
ondercommandant, de leiding over 

zestien eenheden”, vertelt Martien 
enthousiast. Martien is actief ge-
bleven tot 1998. De laatste jaren 
als commandant van heel Laarbeek. 
Het afscheidsfeest was groots, met 
een receptie, een erelidmaatschap 
en een in scene gezette brand op 
zijn inrit.

Veiligheid en Welzijn
“Als commandant was ik verant-
woordelijk voor de veiligheid en 
het welzijn van mijn mannen”, zegt 
Martien. Zo heeft hij wel eens al zijn 
overtuigingskracht moeten aanwen-
den, om een boer aan het verstand 
te brengen, dat zijn varkens niet ge-
red konden worden. “Daar kon ik 
het leven van mijn mensen niet voor 
op het spel zetten”, zegt hij beslist. 
Maar als er sprake was van mensen-
levens lag het natuurlijk anders. Het 
gevaarlijkst zijn bos- en heidebran-
den. Zijn vrouw Helma vertelt: “Als 
het dan ook nog hard waaide, was ik 
blij als hij weer thuis was.”

Heftige taferelen
Als brandweerman werd hij gecon-
fronteerd met heftige taferelen, 
zeker als er slachtoffers te betreu-
ren waren. Dan was de terugkeer 
op de brandweerkazerne ook zeer 
heftig. Brandweerlieden zaten vol 
zelfverwijt dat het niet was gelukt, 
om levens te redden. Zij moesten 
hun emoties kwijt vóór ze naar huis 

konden. Ze bleven dan nog een tijdje 
napraten op de brandweerkazerne. 
“Deze vorm van ‘nablussen’ vond 
ik als commandant heel belangrijk”, 
zegt Martien. 

Gezelligheidsvereniging
Het werken in teamverband en het 
delen van heftige emotionele erva-
ringen zorgen ervoor dat er 
een enorme saam-
horigheid 

ontstaat binnen een brandweer-
corps. Daarnaast willen brandweer-
lieden niet alleen de nare voorvallen 
met elkaar delen, maar ook de ge-
zellige. Tal van gezellige activiteiten 
kent de vereniging. “Daarbij worden 

ook de vrouwen niet vergeten”, vult 
Helma aan. “Ik kijk met heel veel 
plezier terug op die vijftig jaren bij de 
vrijwillige brandweer”, zegt Martien. 
“Ik zou dat voor geen goud hebben 
willen missen.”

Basisscholen in de startblokken voor tweede 
editie ‘Jeugd Ontmoeting in ZomerSpelen’
Redacteur: Ria Tijssen
Fotograaf: Ria Tijssen

Beek en Donk - De Club van 
Honderd van de Teugelders van 
Ganzendonck houdt voor de 2e 
keer JOZS. Dit staat voor Jeugd 
Ontmoeting in ZomerSpelen. Op 
1e pinksterdag 8 juni staat het 
Heuvelplein bol van sport, spel, 
muziek en dans.

De aftrap van dit evenement vond 
woensdag 2 april plaats op het 
gemeentehuis. In de Raadszaal 
waren zo’n 20-tal kinderen aan-
wezig, met een aantal leden van 
ouderraden, om te loten welke 
basisschool welk continent gaat 
vertegenwoordigen. Burgemeester 

Hans Ubachs verwelkomde de kin-
deren en benadrukte dat meedoen 
belangrijker is dan winnen. Uit de 
loting kwam: 
- ‘t Otterke, geel, Azië, 
- ‘t Klokhuis, blauw, Afrika
- De Muldershof, rood, Europa
- De Raagten, groen, Amerika.

De kinderen bereiden zich nu op 
school voor op dit evenement. 
Op 1e pinksterdag - 8 juni - haalt 
Harmonie O&U de deelnemers uit 
de groepen 5, 6, 7 en 8 op bij de 
vier Beek en Donkse basisscholen. 
In een lange optocht gaan de groe-
pen naar het gemeentehuis, waar 
bij burgemeester Ubachs het vuur 
opgehaald wordt. Hierna vertrek-
ken ze naar het Heuvelplein waar 

het Ontmoetingsvuur ontstoken 
wordt en de dag begint. 

Muziek en dans, waarvoor de kin-
deren van tevoren oefenen, vindt 
plaats op een groot podium. Het 
sport en spel element wordt op de 
dag zelf bekendgemaakt. Op za-
terdagavond 7 en zondagavond 
8 wordt het podium gebruikt voor 
live-muziek. Zodra het programma 
helemaal rond is wordt dit kenbaar 
gemaakt.

Een evenement van dit formaat 
kan niet bestaan zonder sponsoren 
en wordt dan ook mede mogelijk 
gemaakt door het Oranjefonds en 
Rabobank. Op www.teugelders.nl 
is meer informatie te vinden.

De continenten zijn verdeeld: JOZS kan beginnen!
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

W16 - Aanbiedingen gelden van maandag 14 april t/m zaterdag 19 april 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Kipfi let
kilo

7.49

4.99

Scharreleieren medium
doos 18 stuks

2.63

1.89

Calvé vlees- of vissauzen
alle soorten

fl es 250/320 ml.
fl acon 320/430 ml. Wicky fruitdrink

alle soorten
3 pakken à 

6 pakjes à 200 ml.
3.57

2.50
liter 0.69

3 pakken

4.99
liter 1.39

Brand bier*
krat 12 fl esjes à 30 cl.

6.99

Paastaart
per stuk
7.49

5.99

1+1
GRATIS

Vis Marine
gerookte Noorse zalm

pakje 100 gram
3.29

1+1
GRATIS1.79

Zuydpunt wijnen*
Chenin Blanc Viognier of

Cabernet Sauvignon Shiraz
fl es 750 ml.

Dr. Oetker
Bistro baguettes

Hawaii of Bolognaise
pak 2 stuks

1.46

0.99

Ariel wasmiddel
alle soorten

fl acon 592-1310 ml. 
pak 1170 gram

box 16/30 stuks 
3 stuks naar keuze
17.07-23.37

Mini roombotercroissants
vers uit eigen oven

10 stuks
2.20

Beenham
van onze versafdeling

100 gram
2.15

1.79

Gourmet mini’s
alle soorten

Bij aankoop van 
3 artikelen 

33.3% korting

gerookte Noorse zalm

1+1
GRATIS

1.50
10 stuks

2+1
GRATIS

Cabernet Sauvignon Shiraz

1+1
GRATIS

10.00
3 stuks
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Voorjaarskermis in Aarle-Rixtel 

Nicole van Hooy stapt uit De 
Werkgroep
Laarbeek – De nummer 7 op de 
lijst van De Werkgroep, Nicole van 
Hooy, maakte dinsdagavond be-
kend dat ze uit politieke partij De 
Werkgroep stapt. 

Vorige week koos het CDA ervoor 
om de voorgenomen coalitie van De 
Werkgroep samen met ABL en het 
CDA en de PvdA te accorderen. Dat 
lijkt dan ook de reden voor Nicoles 
besluit. “Hiermee lijkt er geen weg 
terug en zijn alle partijen voorne-
mens om door te gaan met deze 
coalitie. Hiermee honoreren zij 52% 
van de kiezers. De Werkgroep ging 
in eerste instantie voor een coalitie 
van PNL, ABL en De Werkgroep; 
hiermee zou 89% van de wensen 
van de kiezers zijn gehonoreerd. 
Het feit dat de Werkgroep kiest om 
toch de PNL niet mee te laten doen, 
is volgens mij ethisch niet juist. Dit 
is de reden om uit De Werkgroep te 
stappen”, stelt zij in haar verklaring. 

Daarbij laat ze weten dat wethou-
der Joan Briels haar altijd gerespec-
teerd heeft in haar standpunt.  
“Je maakt het mij erg moeilijk, 
maar binnen De Werkgroep wordt 
een afwijkend standpunt gerespec-
teerd”, vertelde hij haar. 

Nicole zegt principieel de politiek in 
te zijn gegaan om iets terug te doen 
voor de inwoners van Laarbeek. 
“De Werkgroep was DE partij die 
ethisch, duurzaam en menswaar-
dig handelen hoog in het vaandel 
had staan. Hoe de opstelling van 
PNL ook is geweest in de eerste 
onderhandelingsronde, dit zou niet 
de uitkomst moeten zijn. Er had 
van beide partijen een rustperiode 
ingelast moeten worden, in plaats 
daarvan ging men via de media 

de (inderhaast gemaakte) keuzes 
rechtvaardigen.”

Ze gaat verder in haar verklaring: 
“Deze uitkomst is voor de kiezer 
niet te rechtvaardigen, deze uit-
komst is ook voor mij niet te recht-
vaardigen. Ik heb mij afgelopen tijd 
duidelijk uitgesproken om de wens 
van de kiezer te honoreren. Het 
past dan ook niet bij mij om nu mijn 
lidmaatschap van De Werkgroep te 
continueren. Ik zal mij nu gaan be-
raden over hoe mijn toekomst er in 
de lokale politiek uit gaat zien. Ego’s 
wonnen, de kiezer verloor”, besluit 
ze. 

Rolluiken-Zonwering
Als het om kwaliteit gaat!

Vogelenzang 23, Lieshout
azglasrolluikenzonwering.nl
06 22370807 - 06 57549116

AZ Glas

 Intentieovereenkomst woonvoorziening Moreeshof ondertekend

‘Hoera, een nieuw (t)huis!’
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Joost Duppen 

Lieshout – De officiële intentieover-
eenkomst tussen zorginstelling ORO 
en Woningstichting Laarbeek (WSL) 
is vorige week ondertekend. In 2015 
wordt gestart met de bouw van een 
woonvoorziening aan het Moreeshof 
in Lieshout voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Ouders hebben 
hiervoor de basis gelegd. 

Eindelijk…
Er staat iets plechtigs te gebeuren. Die 
sfeer hangt er donderdagmiddag bij 
Woningstichting Laarbeek. Ouders met 
kinderen – waarvan sommige in rolstoel 
– wachten het rustig af. Dan komt het 
moment waarop iedereen jarenlang 
heeft gewacht: de handtekeningen on-
der de intentieovereenkomst van direc-
teur-bestuurder Toine Brosens van WSL 
en van Jan Roelofs, lid van de Raad van 
Bestuur van ORO. Dit gebeurt onder 
het toeziend oog van de toekomstige 
bewoners van Moreeshof. De slinger 
‘Hoera, een nieuw (t)huis’ zorgt voor 
een extra feestelijk tintje. Toine Brosens 
(WSL) vertelt: “Wij pakken samen met 
ORO en de gemeente onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid voor 
deze bijzondere doelgroep, die veel 
aandacht en zorg nodig heeft.”

Moreeshof
ORO gaat in het gebouw aan het 
Moreeshof 24 cliënten huisvesten. 

Twaalf krijgen woonruimte in twee 
groepswoningen en twaalf cliënten hu-
ren zelf een appartement. “Je zit in het 
Moreeshof dicht bij je familie én mid-
den in de maatschappij. En dat is zo be-
langrijk om een goed leven te hebben”, 
vertelt Jan Roelofs van ORO. “Zeker 
voor een doelgroep waarvan de ouders 
en familie de spreekbuis is.”

Ouders
In 2007 zocht de familie Verbakel uit 
Lieshout contact met ORO. Hun zoon 
Rens bezocht het Kinderdagcentrum 
Binderen van ORO. De ouders waren 
zeer tevreden over de begeleiding en 
vroegen of het mogelijk was om een 
woonvorm in Lieshout te realiseren. 
Toen meer ouders uit het dorp hun 
interesse kenbaar maakten, onder-
zocht ORO of het mogelijk was om 
een dergelijke, levensloopbestendige 

woonvorm te ontwikkelen. De inte-
resse groeide en de plannen werden 
steeds concreter.

Jolanda Verbakel wijst erop dat het 
verschil in niveau van cliënten tot 
bijzondere situaties leidt: “Dan zie ik 
dat iemand die kan lezen ‘onze’ Rens 
voorleest. Dat kan in de toekomst dan 
vaker.” Regiodirecteur Anja Korsten 
van ORO vertelt enthousiast: “Door 
deze woonvoorziening kunnen cliën-
ten dicht bij hun ouderlijk huis wonen. 
Daardoor kan de rol van ouders en 
andere mantelzorgers toenemen en is 
er altijd professionele hulp. Waar mo-
gelijk op de achtergrond, waar nodig 
op de voorgrond. Deze ouders en kin-
deren verdienen dat.” Na een hartelijk 
applaus wordt het glas geheven op 
een mooie toekomst voor deze men-
sen in Moreeshof. 

Proost op een mooie toekomst in het Moreeshof!

Mogelijk stemmen geronseld bij Laarbeekse verkiezingen
Laarbeek - Er zijn bij de gemeente mel-
dingen binnengekomen over het ronse-
len van stemmen bij de gemeenteraads-
verkiezingen. Dit bericht kwam maandag 
via de media naar buiten, maar voorals-
nog is er weinig duidelijk hierover.  

Wat wel zeker is, is dat de meldingen 
zijn doorgestuurd naar de politie, dat 
maakte de gemeente maandagmid-
dag bekend. Een woordvoerder van 
de politie wil hier nog weinig over 
loslaten. “Dit komt bij het Openbaar 

Ministerie te liggen. Zij gaan de in-
formatie bekijken en beslissen dan of 
er een onderzoek wordt ingesteld of 
niet.”
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Ayan Ismail Ahmed

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Marianne Kastelijn

2. Sandra van de Aa

3. Daniëlle de Groot
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
ABSEILEN

ANDERZIJDS

AUTOBAND

BINNENKORT

BUNGALOW

CONTROLE

FRAGMENT

GLOED

GLOEIEN

GONDEL

LIEVER

LONGEN

MAGAZINE

NODIG

ONGEVEER

PRIMAIR

PRIMO

REGIO

SINDS

THUIS

VAKANTIE

VAREN

VERDEROP

ZWEMBAND

Al op de nieuwe smaakafdeling geweest bij ‘t Verswarenhuys? Keuze uit inmiddels ruim 1000 biologische producten. 
Hierbij staat de producent (meestal de boer) in de keten centraal: die krijgt een eerlijke prijs voor zijn met liefde en 
smaakvol gemaakte producten! Biologisch wil gewoon zeggen dat je een eerlijk product krijgt: vrij van (onnatuurlijke)
geur-, kleur- en smaakstoffen. En dat proef je ook! Onze jamsoorten bijvoorbeeld: boordevol vruchten, meer dan 
welke jam ook. Soepen, makkelijk te bereiden en zooo onvoorstelbaar lekker! Wat te denken van ontbijtproducten, 
kaas, zuivel, koffie en thee, vruchtensappen.... ach kom maar gewoon kijken en beleven dat smaak bestaat! In ‘t Vers-
warenhuys op het Piet van Thielplein. Eten van vandaag!

MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND Eten met smaak!

Panna Cotta met gebakken ananas

www.kookcentrumbrabant.nl

• 4 dl room
• 1 dl melk
• 100 gr suiker
• 1 vanille stokje
• 4 blad gelatine
• 0,5 dl grappa
• 1 st ananas
• 100 gr basterdsuiker
• 5 steranijs
• 3 kruidnagel
• 3 laurierblad
• 1 dl witte wijnazijn
• 0,5 dl witte wijn
• Boter

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

Breng de room, melk, suiker en het gespleten vanillestokje aan de kook en 
laat 10 min onder plasticfolie afkoelen. Haal het merg uit de stokjes en doe 
deze terug in de massa. Week de gelatine in koud water en los op in warme 
grappa. Voeg vervolgens toe aan het mengsel. Laat opstijven in de vormpjes 
of ingevette bakjes en zet in de koeling. Schil de ananas in zijn geheel en 
snijd de pitten eraf. Bak de ananas in zijn geheel rondom in een beetje boter, 
voeg de basterdsuiker, steranijs, kruidnagel en laurier toe. Blus af met de 
witte wijnazijn en een beetje van de witte wijn. Gaar de ananas verder in een 
oven van 160°c ± 45 min. Keer regelmatig de ananas en besprenkel met de 
rest van de witte wijn.  Laat afkoelen en snijd er dunne plakken van. Steek of 
snijd uit de plakken de kern van ananas en leg enkele plakken op een bord 
dakpansgewijs. Stort er de panna cotta bij. Versier eventueel met vers fruit 
of een bolletje ijs. Eet smakelijk!

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ANDERZIJDS BINNENKORT ABSEILEN
AUTOBAND BUNGALOW CONTROLE
FRAGMENT MAGAZINE ONGEVEER
VAKANTIE VERDEROP ZWEMBAND
GLOEIEN PRIMAIR GONDEL
LIEVER LONGEN GLOED
NODIG PRIMO REGIO
SINDS THUIS VAREN

Zoek de 10 verschillen
1 APRILGRAP KAN 11 KEER IN APRIL

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl

Raad waar het koffertje deze week in 
Laarbeek staat. U kunt de oplossing op-
sturen naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl 
of inleveren bij kantoor De MooiLaarbeek-
Krant, Heuvelplein 3, Beek en Donk.

Win een reischeque van   €50,-  en deze trolley!
Winnaar week 13: Corina Verhoeven

Antwoord week 13: Kapelletje Lage Heesweg, Beek en Donk
De reischeque wordt persoonlijk bij u thuis overhandigd

“Met de dames op reis”

Waar staat de koffer deze week?
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“Hé Skauwe, wat vind jij nou van 
de politieke perikelen in Laarbeek?”, 
heb ik afgelopen weken menigmaal 
gehoord. Natuurlijk kan ik hierover 
mijn ongezouten kritiek uiten maar ik 
kies voor een positieve benadering. 
Lees het hardop voor, luister naar 
jezelf en huiver.
Kijk, het is duidelijk dat het in de 
Laarbeekse politiek gaat over het 
plaatsen van je derrière op het 
spreekwoordelijke pluche. “Op het 
pluche zitten”, om het bereiken 
van een comfortabele politieke 
positie aan te geven, waarbij men 
de voorkeur geeft aan het behouden 
van die positie en niet aan de idealen. 
Blijf zitten waar je zit, verroer je niet, 
en klik niet. Dat leerde ik vroeger als 
jong manneke al. Fijn dat dit nu nog 
geldt.
Resultaten uit het verleden zijn geen 
garantie voor succes, blijkt ook 
hier. Een positieve uitslag van de 
verkiezingen is geen garantie voor 
een coalitie. De politiek is de kunst 
zich van de mensen te bedienen door 
hen te doen geloven dat men hen 
dient. De kiezer heeft zelf gekozen, 
dat heet democratie. Maar een 
positieve uitslag bij een seropositieve 
uitslag is per definitie negatief. Daar 
kunnen we kracht uit putten. We 
kunnen nu echt niet meer zeggen dat 
er binnen onze dorpsgrenzen niets 
gebeurt. Over ronselpraktijken maar 
te zwijgen.
Het mooiste is wel de afsplitsing van 
een kandidaat van de grootste partij. 
Na een uitgebreide uiteenzetting 
van de gang van zaken binnen 
zijn verlaten partij beschuldigde 
hij de partij van jaknikkers en 

maffiapraktijken. Jaknikkers, 
smeerolie voor de politiek. Maar wat 
is er mis met een Godfather, kijk naar 
het mooie laarsvormige land in Zuid-
Europa. De leider van de nieuwe 
fractie wil ik graag aanduiden als de 
kolossale man die sneller wisselt van 
partij dan Berlusconi van maîtresse.
Wanneer hebben we zo’n mooie 
manifestatie gehad? Mooi weer, 
fantastische locatie. Tenenkrommend 
zoals de coalitiesprekers daar tekst 
en uitleg gaven over de uitgevoerde 
actie. Boers, niet wetend waarover 
het gaat, naar beneden starend, 
koppig kijkend, vaak in een 
knullig vernederlands dialect. 
Dat nemen we op de koop toe. 
Zij zeggen wat de achterban 
bedenkt. De politiek is een 
toneel waarop de souffleurs 
vaak harder en beter spreken 
dan de acteurs. Ook dat is 
niet vreemd wanneer je 
beseft dat nergens anders 
een liefhebber zo snel 
prof kan worden als 
in de politiek en in de 
prostitutie.
De jeugd komt eindelijk 
ook weer eens aan bod. 
Beloftevolle jonge mensen 
moeten in de politiek gaan, 
zodat ze de rest van hun 
leven kunnen blijven beloven. 
Het verschil tussen Laarbeek dat 
politiek gezond of ongezond is, is 
gelijk aan het verschil tussen een 
ouderwetse poepdoos met een 
behoorlijke deksel erop en een 
open poepdoos waarin geroerd 
wordt. Het stinkt gewoon.

Positief Pluche
Volgens P. Skauwe

COMFORTABEL EN VEILIG WONEN

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

Lid van:

Zo mooi kan extra comfort zijn
U woont plezierig en wilt nog lang genieten van uw woning. Oók als de jaren 
wat meer gaan tellen. Dat kan, met onze comfort-oplossingen voor uw woning. 
Die maken uw woning namelijk klaar voor een volgende fase in uw leven. Dat 
merkt u aan extra comfort. Maar dat ziet u niet. Want stijl en gemak gaan bij 
ons uitstekend samen. Mooi toch?

 Snel en zonder grote verbouwingen

 Hoge kwaliteit materialen en afwerking

 Deskundig advies op maat

Profiteer van 
het verlaagde 

BTW tarief 21% 6%
op arbeidskosten, vraag naar de voorwaarden.

Mooi in de steigers

‘Heks bestolen door treiterende Hans en Grietje’

Succesvolle toneelvoorstelling 
‘Sprookjesherrie’ en expositie in Mariahout
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Daphne van Leuken

Mariahout - Zenuwachtige artiesten, 
vrolijke broertjes en zusjes, nieuws-
gierige ouders, belangstellende opa’s 
en oma’s: ze zijn allen samengekomen 
in het Buurthuis om te genieten van 
prachtige kunstwerken en een mooie 
toneelvoorstelling.  De kroon op het 
werk van een seizoen creatief bezig 
zijn. Met een expositie en de toneel-
voorstelling ‘Sprookjesherrie’ slui-
ten de cursisten van Atelier Helmie 
Segboer het seizoen af.

Sprookjesherrie 
“Ik was zelf nog wel zenuwachtig”, 
zegt de moeder van Repelsteeltje. Ze 
staat te glunderen naast haar doch-
ter.  Repelsteeltje was een van de 18 
kinderen uit Laarbeek en Gemert die 
Sprookjesherrie op de planken bracht.  
Bij aanvang van het stuk is de zaal 
bijna donker. Je ziet alleen Eef die in 
een sprookjesboek leest. Al snel wordt 
het publiek meegevoerd in een fanta-
sierijke wereld waar alle sprookjesfi-
guren net niet doen wat ze horen te 
doen.  Hans en Grietje treiteren de 
heks, de boze wolf gedraagt zich als 
een schoothondje, de gelaarsde kat is 
bedreven in oplichtingspraktijken en 
de sprookjesprins houdt er meerdere 
geliefden op na.  Maar, zoals in alle 
sprookjes leefden ze op het einde nog 
lang en gelukkig.

Een groot applaus 
Dramadocent Michelle Daalhoff 
heeft na afloop voor ieder kind een 
medaille en een vriendelijk woord. 
Verantwoordelijk voor de cursus en 
regie schreef ze ook het stuk. De kin-
deren kunnen ieder op hun eigen ma-
nier stralen en dat verdient een groot 
applaus.

Jeugdatelier 
Voor en na de voorstelling konden 
de bezoekers ook een kijkje nemen 
bij de expositie van het jeugdatelier 
van Helmie Segboer. Ze vertelt en-
thousiast over haar atelier waar ze 
de fijne kneepjes van schilderkunst 
bijbrengt.  Het resultaat is kleurrijk, 
werken met sprookjes als terugke-
rend thema . Van gelaarsde katten 
en vilten paddenstoelen tot mooie 
muiltjes waarmee Assepoester ze-
ker naar het bal zou kunnen gaan. 
Kinderen op de cursus vinden het 
heerlijk om te tekenen en schilde-
ren. Op basisscholen komen deze 
vakken niet meer zo uitgebreid aan 
bod.  Helmie voorziet  in een be-
hoefte. Na schooltijd krijgen kinde-
ren les in allerlei teken- en schilder-
technieken.  

Combinatie van kunst en toneel
Kruisbestuiving noemt Helmie het, 
dat juist naast de expositie een to-
neelvoorstelling gegeven wordt.  
De stap om naast schildercursus-
sen toneelcursussen aan te bieden 

was een kleine. Kennis in de toneel-
wereld heeft ze genoeg.  Jaarlijks 
voert ze met een groep ambitieuze 
toneelspelers van toneelvereni-
ging Mariahout een kinderstuk in 
Nederlandse openluchttheaters op. 
Helmie is trots op de jongeren die 
vandaag haar cursisten begeleiden 
en hun ervaring zo doorgeven.

Interesse 
Laarbeek en omgeving heeft veel 
creatief talent. In september dit 
jaar starten alle cursussen opnieuw. 
Misschien zien we jou wel terug 
als heks, of evenaar je Vincent 
van Gogh als schilder. Interesse? 
Mail dan naar Helmie Segboer: 
atelier@hsegboer.nl. 
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Dealer van;

21% BTW VOORDEEL op alles ! 
Donderdag 10 april tot en met zondag 13 april
Zondag open van 11:00 tot 17:00 Vraag naar de voorwaarden

20 JAAR
BTW KADO

Dit jaar bestaan wij

Daarom geven wij de

Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 0492-465373 www.Driessen-Interieur.nl Mail: Info@driessen-interieur.nl

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

Kinderhulp-collecte: Samen maakt men geluk mogelijk
Laarbeek - Het Nationaal Fonds 
Kinderhulp helpt al meer dan 50 
jaar kinderen met minder kansen. 
Zij houden een collecte van 13 tot 
en met 19 april. Kinderen die vaak 
door geldgebrek buitenspel staan. 
Wanneer je opgroeit in een jeugd-
zorginstelling of een gezin met 
financiële problemen, is een on-
bezorgde jeugd alles behalve van-
zelfsprekend. 

Net als de leuke dingen die kleur ge-
ven aan een kinderleven. Terwijl je als 
kind niets liever wil dan er gewoon 
bij horen en meedoen met vrienden 
en klasgenoten. Om dit mogelijk te 
kunnen maken, doet Kinderhulp van 
13 tot en met 19 april een beroep op 
uw vrijgevigheid. Laat alle kinderen 

meedoen en geef aan de collectant!
Bijna 400.000 kinderen in het land 
groeien op in armoede. Voor hen 
zijn ‘vanzelfsprekende dingen’, zo-
als vakantie, sporten of pakjesavond 
vaak niet weggelegd. Nog los van 
de problemen waar ze thuis mee te 
maken krijgen, voelen ze zich ook op 
school vaak buitengesloten. Als klas-
genoten vertellen over hun verjaar-
dagcadeaus of een dagje uit, kunnen 
zij niet meepraten. Ze durven soms 
niet eens meer te dromen van een 
leuke opleiding of een mooie carriè-
re. Kinderhulp vindt dat elk kind een 
beetje gewoon geluk verdient en 
zich moet kunnen ontwikkelen. Ook 
als je opgroeit in een tehuis of finan-
cieel beperkt (pleeg)gezin. Armoede 
mag geen spelbreker zijn! Daarom 

ondersteunt Kinderhulp kinderen 
met minder kansen met hele prak-
tische zaken, zoals een computer 
om huiswerk te maken, een weekje 
kamperen in de zomer of een fiets 
om naar school te gaan. 

Om al deze kinderen te kunnen hel-
pen, is veel geld nodig. Kinderhulp 
hoopt daarom op uw gift tijdens de 
collecteweek van 13 tot en met 19 
april. Elk jaar gaan er ruim 20.000 
collectanten op pad, grote kans dat 
ze ook bij u langskomen. Met een 
gift steunt u niet alleen Kinderhulp, 
maar draagt u bij aan een mooiere 
samenleving, waarin iedereen mee-
telt en kan meedoen. Samen maakt 
men geluk mogelijk!

Organisaties gaan fondsen werven met NLgeeft 
Beek en Donk - Zorghoeve de 
Malbergh doet mee aan NLgeeft van 
het Oranje Fonds. NLgeeft is een on-
line platform waarmee mensen veilig 
en makkelijk aan lokale sociale initia-
tieven kunnen doneren. 

De Malbergh wil zo €500,00 inzame-
len voor het realiseren van kweekta-
fels op hoogte. 50 procent van het 
geschonken bedrag maakt het Oranje 
Fonds direct over naar de Malbergh. 
De andere helft besteedt het Fonds 
aan sociale initiatieven in Noord-
Brabant. 

Giften worden zo voor 100 procent 
besteed en blijven altijd dichtbij. Op 
www.nlgeeft.nl zoeken organisaties 
nu zo veel mogelijk mensen die een 
steentje willen bijdragen. Onlangs 
heeft de Malbergh bijvoorbeeld al 
een  gift gekregen in de vorm van 
bouwmaterialen t.w.v. €180,00 van 
Bouwcenter Swinkels uit Lieshout. 

Ingrid Relou van Zorghoeve de 
Malbergh: “Wij willen graag kweek-
tafels hebben, zodat onze cliënten al-
lemaal deel kunnen nemen aan de ac-
tiviteiten in de kas. Ieder op de juiste 
hoogte. NLgeeft is een goede manier 
om geld in te zamelen voor je eigen 
organisatie en je steunt op deze ma-
nier ook andere sociale initiatieven in 
onze provincie.”   

Ronald van der Giessen, directeur 
van het Oranje Fonds, licht toe: 
“Stichtingen en verenigingen spelen 
een hele belangrijke rol in het bieden 
van kansen aan mensen die door te-
genslag buiten de boot dreigen te 
vallen. Ze bestrijden eenzaamheid en 
geven kwaliteit aan het leven. Door 
nu samen geld op te halen kunnen 
we hen extra ondersteunen. Via ons 
platform op www.nlgeeft.nl lopen alle 
geldstromen via het Oranje Fonds, 
wat maximale garantie én fiscale 
voordelen oplevert voor donateurs.”

Ook uw organisatie kan hier gebruik 
van maken! Heeft uw organisatie 
een goed doel dat nog gerealiseerd 
moet worden, maar waar op dit mo-
ment de financiële middelen niet voor 
zijn? Meld je organisatie en het doel 
dan aan op www.nlgeeft.nl. Kijk voor 
meer informatie over NLgeeft op 
www.nlgeeft.nl of neem contact op 
met Suzan de Koning van het ViER-
BINDEN Vrijwilligerswerk via 
0492-328807 of 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl.

Lezerspodium

Jachthaven in Centrum 
Helmond of Kop van Aarle-Rixtel
In het Eindhovens Dagblad van 28 
maart jl. stond een artikel ‘Jachthaven 
voor Helmond’. Een impressie tekening 
van een jachthaven op het voormalige 
terrein van Obragas zou dé oplossing 
zijn om het braakliggende terrein in te 
richten. Het zou een prachtige omgeving 
zijn om toeristen aan te trekken in 
het centrum van Helmond, dicht bij 
het uitgangscentrum en de winkels. 
Geschrokken door dit artikel hebben 
wij als Dorpsplatform onmiddellijk Joan 
Briels, de wethouder van Laarbeek, 
gevraagd hoe het zit. Er liggen immers 
afspraken dat de twee gemeentes 
met de maatschappelijke organisaties 
praten over de ontwikkeling van de 
Kanaalzone tussen de Kop van Aarle-
Rixtel en Helmond. Het Dorpsplatform 
heeft nog geen uitnodiging ontvangen 
voor een gesprek, vandaar de verbazing 
over het stuk van 28 maart. Op 5 april 
bleek dat er ook in Helmond veel mensen 
zijn die zich afvragen wat Helmond met 
een jachthaven in het centrum moet. 
Het heeft ook grote nadelen. Een 
haven is een onomkeerbare actie en 
invulling voor een duur stuk grond in 
het Centrum. Een ander voorstel is een 
park aanleggen, dat kan altijd nog op een 

andere manier ingevuld worden. Verder 
wordt het alleen voor mensen van buiten 
Helmond gemaakt en in hoofdzaak nog 
voor oudere toeristen, senioren die de 
vrije tijd alleen in de zomer van maart 
tot oktober op het water doorbrengen. 
Dus ligt de haven er een half jaar heel 
verlaten bij. Wethouder Briels was 
eveneens verbaasd en ook verbolgen. 
Hij heeft het Dorpsplatform nogmaals 
toegezegd dat zij uitgenodigd worden 
om mee te denken over de invulling van 
de Kanaalzone tussen Aarle-Rixtel en 
Helmond, ook wel de Waterboulevard 
genoemd. Het is overigens wel zo dat 
een rapport uit 2009, gemaakt door het 
SRE een duidelijke analyse maakt voor 
een jachthaven in de kop van Aarle-
Rixtel en daar ook vanuit gaat. Een heikel 
punt blijft de openstelling van de brug in 
Aarle-Rixtel met spertijden. Dat wordt 
een van de grootste knelpunten tijdens 
de zoektocht naar de beste invulling van 
de functie van de Waterboulevard.

Dorpsplatform Aarle-Rixtel
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Stekkermortel 6a, Mariahout, T: 0499-465100
www.wdvtotaalbouw.nl

Mooi in de steigers

Zaterdag 5 april: Open Huizen Dag

De woonconsument komt weer kijken

OBS Het Klokhuis in beweging voor straatkinderen in Ghana

“Nu kunnen zij ook een vak leren voor een betere toekomst”

Redacteur: Hans Kik
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek - Woonconsumenten die 
openstaan voor verandering werden 
op hun wenken bediend. De Open 
Huizen Dag van zaterdag jongstleden 
was vooral een lekker dagje inspiratie. 
En in Laarbeek was het gezellig druk. 
Wat daten met een droomhuis ople-
vert? In ieder geval genoeg nieuwe 
contacten om nader kennis te maken! 

Starters en doorstromers
Hoe is de Open Huizen Dag verlopen? 
“We merkten dat het in de aanloop al 
drukker was”, vertelt makelaar Drieke 
van den Hurk, van Van den Hurk 
Makelaars. “Drie nieuwbouwapparte-
menten die mee zouden doen, zijn vóór 
5 april onder voorbehoud verkocht. 
Het gaat om de hogere prijsklasse. Dat 
is een gunstig teken. Er is weer belang-
stelling. Het viel me op dat er naast 
starters ook weer doorstromers zijn. 
En dat mensen weer naar huizen kij-
ken die iets boven hun budget liggen. 

Over dromen gesproken. Natuurlijk 
zijn er de nodige bezichtigingen ge-
weest. Vervolgafspraken? Zeker!”

Nationale Hypotheekgarantie omlaag
Makelaar Dennis van Buggenum, van 
Van den Berk & Kerkhof Makelaars en 
Taxateurs, is eveneens positief. “Aan 
belangstelling geen gebrek. Denk aan 
drie bezoeken per pand. We scoren 
beter dan de vorige Open Huizen Dag. 
Naast tweede bezichtigingen ver-
wachten we ook te kunnen verkopen. 
De prijzen zijn weer realistisch. Koop- 
en vraagprijs liggen dichter bij elkaar. 
Dat is wel eens anders geweest. Of het 
de komende periode drukker wordt? 
Waarschijnlijk wel. De periode tussen 
carnaval en de zomervakantie is door-
gaans nogal levendig. Bovendien gaat 
de Nationale Hypotheekgarantie in juli 
omlaag, van €290.000 kosten koper 
naar €265.000 kosten koper. Het loont 
om voor die tijd een hypotheek af te 
sluiten.”

Appeltaart
De Open Huizen Dag heeft een 
smakelijke bijwerking gekregen. De 
Rabobank in Beek en Donk trakteerde 
alle deelnemers op appeltaart. Op za-
terdag 5 april was het Rabo-kantoor 
open van 11.00 tot 15.00 uur.

Opstapje
De Open Huizen Dag is georganiseerd 
door de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars, NVM. In Laarbeek is deze 
dag mede mogelijk gemaakt dankzij 
Van den Hurk Makelaars, Van den Berk 
& Kerkhof Makelaars en Taxateurs 
en Trieling & Jacobs Makelaars - 
Taxateurs. Dennis van Buggenum en 
Drieke van den Hurk kunnen tevreden 
terugblikken. “Een Open Huizen Dag 
werkt. Als makelaars nodigen we ver-
kopers uit om mee te doen. Je komt 
op een prettige manier onder de aan-
dacht. Laagdrempelig. Extra belang-
stelling? Meestal wel! De woonconsu-
ment komt zich oriënteren. Of kijkers 
ook kopers zijn? Een bezichtiging kan 
een opstapje zijn. Wie verder wil daten 

met zijn droomhuis, is welkom voor 
een volgende bezichtiging.”

Open Huizen Dag gemist? Even ge-
duld alstublieft. Zaterdag 4 oktober 

komt er weer een dag. Maar voor een 
bezichtiging kan uiteraard op korte 
termijn een afspraak geregeld worden.

Redacteur: Wouter Mommers
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Rennende kinderen, 
jungleknuffels en Afrikaanse muziek 
op de achtergrond. Dit was gisteren 
het beeld op het schoolplein van OBS 
Het Klokhuis in Beek en Donk. Alle 
leerlingen van de school deden mee 
aan de ‘junglerace’, een sponsoractie 
voor de stichting Change2Change in 
Ghana. 

Het doel van deze stichting is om een 
toekomstperspectief te bieden aan 
straatkinderen van de stad Kumasi in 
Ghana. De leerlingen van OBS Het 
Klokhuis steunen deze stichting door 
geld in te zamelen zodat deze kinde-
ren een opleiding kunnen volgen 
tot schoenmaker. “De eerste 
groep kinderen heeft hun 
opleiding al afgerond. 
Wij zamelen nu geld 

in voor een tweede groep leerling-
schoenmakers”, zo vertelt juffrouw 
Meike. Samen met juffrouw Marjon 
organiseert zij de sponsoractie op 
school. Marjon: “We proberen ieder 
jaar weer een andere invulling te ge-
ven aan onze actie. Dat houdt het 
ook interessant voor de leerlingen.”

Iedereen rent mee
Op het schoolplein is een parcours 
uitgezet die de leerlingen in twee-
tallen al rennend - en met een jun-
gleknuffel in de hand – moeten af-
leggen. Ook Rens uit groep 8 gaat 
ondanks zijn enkelblessure toch mee 
in de stroom van rennende kinderen. 
“Ik ben niet snel op krukken, maar 

ik wil wel mijn ingezamelde spons-
orgeld ophalen”, zo vertelt hij. Ook 
leerlingen van de dependance in 
Lieshout zijn aanwezig om mee te 
doen aan de junglerace. Dorien, Eline 
en Anouk uit groep 8 konden na het 
rennen even bijkomen met een glaas-
je ranja. “Wij zijn in onze eigen straat 
langs de deur geweest met een spon-
sorkaart”, vertellen zij nadien. “Wij 
vinden het best goed dat zij nu ook 
een vak kunnen leren voor een be-
tere toekomst.” Later op de ochtend 
was het de beurt aan de onderbouw 
om te rennen. 

Resultaten in beeld
Net als voorgaande jaren is de voorzit-
ter van de Stichting Change2Change, 
de heer Martien Admiraal, weer op 
Het Klokhuis langs geweest om aan 
de hand van beeldmateriaal de leer-
lingen te vertellen over het project 
en de vorderingen.  Daarnaast staat 
er in de hal van de school een tafel 
met foto’s, verhalen en ook schoenen 
die door de leerling-schoenmakers in 
Kumasi zijn gemaakt. “Met de pre-
sentatie van Martien krijgt de actie 
wel meer leven en dat vinden wij 
belangrijk”, aldus juffrouw Meike. 
Volgende week wordt de cheque 
overhandigd. “Hopelijk hebben we 
met z’n allen weer een mooi bedrag 
bij elkaar verzameld waarmee we de 
kinderen in Ghana kunnen helpen”, 
voegt juffrouw Marjon daar nog aan 
toe. 

Meer informatie over de Stichting 
Change2Change en hun activiteiten 

in Ghana valt te lezen op de website: 
www.chance2change-ghana.com.

De Open Huizen Dag, mede mogelijk gemaakt door Drieke van 
den Hurk, Paul Stienen, Perry Jacobs en Dennis van Buggenum. 

Om de brandveiligheid van je 
woning te verhogen hoef je 
geen drastische maatregelen 
te ondernemen. Een aantal 
kleine hulpmiddelen zoals een 
branddeken of een rookmelder 
kunnen bijvoorbeeld al heel wat 
ongelukken voorkomen, maar ook 
door je goed voor te bereiden op 
een eventuele brand kan het ergste 

vermeden worden. Ten slotte is het 
vooral erg belangrijk om gewoon 
logisch na te denken. Plaats geen 
kaarsen vlak naast een gordijn. 
Laat uw kinderen niet met lucifers 
spelen. Laat uw friteuse nooit 
onbewaakt achter. Door rekening 
te houden met een aantal simpele 
dingen zal de brandveiligheid van 
je huis al stuk beter worden!

Voorkomen is beter dan genezen

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Janssensstraat 94    |   Aarle-Rixtel    |    Mobiel (06) 460 176 66  

CV en loodgieter 
herstelwerkzaamheden
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Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk            06 46 59 85 95
info@kookcentrumbrabant.nl            www.kookcentrumbrabant.nl

bestaat 12,5 jaar

Reserveer in april

ALLE workshops
1 op de 6 personen*

Gratis
* Reserveer vanaf 12 personen. Datum in overleg in te plannen voor heel 2014

Kookgilden  ArrangementenKookstudio  Catering

Voorbeeld tapas  (€ 50,- pp)

• 4 uur durend programma 
• 15 verschillende culinaire hapjes  

(vlees, vis & vegetarisch 
• Inclusief drank

Catering

Naast onze kookstudio 
bieden wij een breed scala 

aan catering, welke 
wij compleet voor u 

kunnen verzorgen. Wij 
werken hierbij uitsluitend 

met verse producten.

Arrangementen

Kookcentrum 
Brabant biedt diverse 

arrangementen, 
waaronder 

kookworkshops, luxe 
barbecues, tapas en 

thema-avonden.

Kookgilden

Als kookliefhebber kunt 
u bij Kookcentrum 
Brabant terecht bij 
 diverse kookgildes. 
Hier zal u de meest 

uiteenlopende culinaire 
hoogstandjes koken.

Feesten en 
partijen

Zowel bij 
Kookcentrum 
Brabant als op 

locatie.

bestaat 12,5 jaarbestaat 12,5 jaar

Met PUUR-GROEN naar de bossen

Lieshout/Mariahout – Het gezond-
heidsteam ‘PUUR-GROEN’ heeft zon-
dag met een groep kinderen en hun 
ouders een speurtocht gehouden in 
de bossen bij ’t Hof. De bedoeling 
was om zoveel mogelijk dieren te vin-
den die in het afgebakende stuk bos 
waren verstopt.
 
Op een foto stond het dier met het 

‘huisnummer’ afgebeeld. Gewapend 
met potlood en papier, met daarop 
de namen van alle dieren, moesten 
de kinderen de slaapplaats gaan zoe-
ken en het ‘huisnummer’ achter het 
juiste dier noteren. De kinderen heb-
ben meer dan een uur de bossen afge-
zocht, waarbij de ouders net zo fana-
tiek waren als de kinderen. Trots lieten 
ze na afloop zien hoeveel dieren ze 

van de 25, die verstopt waren, gevon-
den hadden met het juiste nummer. 

Alle kinderen kregen na afloop een lek-
ker gezond sapje en een hippe skippy-
bal, gesponsord door de ZuidZorg. Het 
was een gezellige, gezonde zondag-
ochtend voor de kinderen en hun ou-
ders, georganiseerd door team PUUR-
GROEN uit Lieshout/Mariahout.

Vogelwerkgroep de Ortolaan 
houdt vogelwandeling 
Beek en Donk – Vogelwerkgroep 
de Ortolaan, van IVN Laarbeek, 
houdt op zondag 13 april een vo-
gelwandeling in het schitterende 
natuurpark de Groene Long. 

Tijdens deze tocht maak je kans op 
het zien van bijzondere vogels zo-
als de bosuil, de groene specht, de 
boomklever en de ijsvogel. Voor 
de ijsvogel zijn speciale ijsvogel-
wanden gemaakt. De vogelwan-
deling begint om 09.00 uur bij het 
Parkpaviljoen aan de Parklaan 3 
in de Muziektuin. De wandeling 
duurt tot 11.00 uur.

Grote bonte specht (Foto: Leo van den Heuvel)

De speurtocht van 
team Puur Groen

Steun de Zonnebloem
Laarbeek - In de week van 22 t/m 26 
april (week na Pasen) komen vrij-
willigers van De Zonnebloem Aarle-
Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en 
Mariahout langs de deur om te 
collecteren voor de eigen afdeling. 
Voor het eerst wordt er langsgegaan 
in alle kernen van Laarbeek.

Door uw bijdrage maakt u het mo-
gelijk om voor onze gasten, thuis-
wonende zieken, eenzamen, men-
sen met een fysieke beperking, 
mensen op gevorderde leeftijd en 
voor mensen die behoefte hebben 
aan wat gezelligheid, steeds weer 
nieuwe activiteiten en uitstapjes te 
organiseren. Denk hierbij aan de 
ontspanningsmiddagen, de boot-
tocht, picknick, bus uitstapje naar de 
Mariahoeve, Boerenbondsmuseum, 
etc. Elke afdeling zorgt voor activi-
teiten, die onze mensen aanspreken. 
Ook dit jaar staan er weer verschil-
lende uitstapjes  in de planning. 
Door goede samenwerking kunnen 

wij profiteren van elkaar. Welke ac-
tiviteiten slaan aan, welke minder. 
Alle collectanten zijn in het bezit van 
een legitimatiebewijs.

Bij deze doen wij dan ook vriende-
lijk een beroep op uw goedheid en 
gulheid om het vele werk van de 
Zonnebloem te steunen, laat uw 
medemens niet in de kou staan. 
Steun De Zonnebloem in Laarbeek 
van harte!

Sieraden
Galerie
Workshops

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

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Nette betrouwbare huishoudelijke hulp (NL). 
Bel vrijblijvend 06-43031171

Leuke, enthousiaste meid van 13 jaar zoekt een op-
pasadres. Bel dan snel! Noa Smits. Tel. 0492-465444.

BEL DE SPECIALIST
RIOOLONTSTOPPINGEN o.a. keuken, bad-
kamer, toilet en dakgoten. Vervangen oude 
riolering, reinigen dakgoten. RISERO Riool-
service. Willy van der Rijt. Tel. 0413-206181 
Mob. 06-10025295 www.risero.nl

GEVONDEN
Op zandpad in De Hei, tussen Beek en Donk 
en Mariahout: Samsung mobiele telefoon 
gevonden. Tel. 0492-463120

Op 21 maart sleutel gevonden in zwarte etui. 
Bij de glas/kleding bak bij de Lieshoutse mo-
len De Leest. Tel. 06-81891400

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres voor het 
ophalen van alle bruikbare spullen, gebruikte 
en partijgoederen, woning/boedelontruiming, 
oud ijzer en metalen, defecte elektro en ook 
inkoop spullen + partijen ijzer. De Esdoorn 4. 
Tel. 0492-464791 of Mob. 06-30615708

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

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

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

Welk meisje van ongeveer 14-16 jaar 
heeft veel ervaring met pony’s en wil 
twee meisjes van 10 jaar rijlessen geven? 
Contact mvderaa@hotmail.com

Herenmodellen voor knippen en föhnen, ein-
dexamenopdracht. Beschikbaar op oefena-
vonden (woensdag) om 19.00 uur en juni ti-
jdens eindexamen. Minimaal 1cm afknipbaar. 
Informatie/aanmelden: 06-21932089

OVERIG

Antraciet en heiderood klinkers, 21x10,5x8cm 
en 11m2 cobblestones, bruin 12x12x8cm. 
Gratis af halen in Beek en Donk, zelf uit de 
grond halen. Tel. 0492-462266

Gratis ophalen Coppelstone’s 10x10 geel/
grijs +/- 15m2. Grint tegels 50x50 42 stuks. 
In Beek en Donk. Tel. 06-23714961

TE HUUR
Gezinswoning 400M3 met garage carport, 
288M2, 3 slaapkamers in centrum van Beek 
en Donk. Vanaf 1/2 mei te huur € 790,-. Tel. 
06-15682671 of  hajodean@onsbrabantnet.nl

Feest? En op zoek naar geluidsapparatuur? 
Voor €50,00 huurt u een complete set. Geïn-
teresseerd? 06-41538601 dj.imm@live.nl

Luxe ruime camper te huur 4 slaapplaatsen. 
Info via robbescheuten@hotmail.com

TE KOOP
Garagebox te koop op het Mezenplein/Vinken-
plein in Beek en Donk. Tel. 06-651305813

Te Koop Jonge bruine legkippen, volledig in-
geënt. Tel. 0499-471755 Mob. 06-13894215

Vijver luchtpompjes SuperFish koiFlow 
60,met slang en bruissteen.€25,00 + Air-
pump aco-9610 -4 uitgangen met bruisste-
nen €15,00. Tel. 06-51790501

Wegens verhuizing 16 koi vissen diverse 
kleuren 25 a 30cm lang. Enkele voor €20,00. 
Daarna 3-kamer fi lter+vortex + uv-lamp. Tel. 
06-51790501

Bobike fi etsstoel achter met bevestigingen 
met ATB beugel  €35,00 Tel. 06-30936291

Bobike fi etsstoel voor met scherm en blok 
€30,00 Tel. 06-30936291

4 Louvre deuren 199x38cm €25,00. Opvou-
wbare campingtafel met 4 vaste zitjes, als 
koffer mee te nemen €25,00. Tel. 0492-
381884 of 06-40321257

Twee kaartjes voor Rowwen Hèze op 31 mei 
2014. Info. j.verbakel@hotmail.com 

Satelliet schotel 80 cm. Twee decoders Phil-
ips, ontvangst Canal Digitaal. P.N.O.T.K. Tel. 
0492-463386

VERLOREN
Goudkleurige Gucci brillendoos. Langs het 
kanaal bij de hommel naar de Laarbrug, kan aan 
beiden kanten van het kanaal zijn. 06-25358945

Zaterdag 29 maart, witte Sony cybershot 
met zwart hoesje. Van Aardbeienhof naar 
Lieshout. Staan waardevolle foto’s op. De 
vinder krijgt een vergoeding. 
Tel. 06-13220830

Hoe laat wil je morgenochtend 
ontbijten? Drink je dan koffie 
of thee? Gekookt of gebakken 
ei…omelet kan ook. Het is be-
gonnen. Inmiddels hebben we 
al wat gasten mogen ontvan-
gen in onze Casa de Familia. 
Daaraan vooraf gingen een aan-
tal weken die heel wat teweeg 
hebben gebracht. Lichamelijk 
omdat we afstanden liepen die 
we niet gewend waren en gees-
telijk omdat we van alles moes-
ten regelen en onthouden. We 
zijn dus dinsdag met de carnaval 
vertrokken uit Beek en Donk. 
Onze poes Pluis mee en het vlie-
gen heeft haar een traumatische 
ervaring opgeleverd, tot op de 
dag van vandaag schrikt ze van 
harde geluiden. Maar inmiddels 
is ze van een luie huiskat veran-
derd in een kat die speels is en 
op ontdekkingstocht gaat in de 
campo. 

Wij kwamen ’s avonds aan in 
het donker, heel vreemd. Daar 
zaten we dan, alleen en koud. 
Wifi hadden we niet, de tele-
foon was nog niet aangesloten. 
Wel even slikken. Maar een 
bloemetje op de tafel van onze 
onderburen die ons verwelkom-
den. Brabanders, tja.
De dagen daarna zijn we aan het 
poetsen geslagen, inkopen ge-
daan, nieuwe bedden gekocht, 
etcetera. Tussendoor natuurlijk 
de omgeving verkennen. Mooie 
wandelingen gemaakt en rond-
dolen in de gezellige dorpen 
Alhaurin el Torre en Coín. Lekker 
sardientjes eten aan de kust bij 
Marbella en Benalmadena. In 
Malaga naar de markt geweest. 
En het invoeren van de siësta. 
We hebben geprobeerd er een 
beetje ons huis van te maken 
maar we moesten nog even 
wachten op de vrachtwagen 
met onze spullen. Die kwam 
na anderhalve week. Een klein 
potig chauffeurtje kwam even 
op de berg kijken of het mo-
gelijk was dat de vrachtwagen 
naar boven reed. Hij durfde 
het aan met in zijn kielzog een 
busje met 2 potige Spanjaarden. 
Knap staaltje van de chauffeur. 
Eenmaal geparkeerd moest ik 
aanwijzingen geven waar alles 
naartoe moest….casa, cocina, 
baño, salon….3 uur later was 
de wagen leeg en ons huis weer 
vol. We kwamen bij het uitpak-
ken al snel tot de conclusie dat 

we veel te veel hadden meege-
nomen. Maar in de paarden-
stal heeft John inmiddels zijn 
‘schuurtje’ gemaakt. Daar staan 
de dingen zoals fiets (niet voor 
mij), gereedschap, onuitgepakte 
dozen en dergelijken.
Toen eenmaal het internet en 
telefoon aangesloten waren 
kwamen de vragen omtrent de 
mogelijkheden in onze Casa. 
De eerste enthousiaste familie-
leden en collega’s dienden zich 
al aan. De familie was kritisch, 
maar vond het helemaal gewel-
dig, de collega’s logeren nu deze 
week in de Casita (apart huisje) 
en voelen zich helemaal thuis. 
We hopen nog veel gasten te 
mogen ontvangen en de vraag 
te stellen: hard of zacht gekookt 
eitje?
 
Ons e-mailadres voor meer info: 
johnellenvanos@hotmail.com

Hasta luego John en Ellen ofte-
wel Juan y Elena! 

spanje

Luch
tpost

 
grieks restaurant 

aphroditi 
 

Kapelstraat 3  Beek en Donk
Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Ebbe Gramser

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

Heuvelplein 3
5741 JH  Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

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

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

Hallo allemaal,

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Stress?  Burn-out?
Chronische pijn?

www.flowlaarbeek.nl
0644051822

Voor een vrijblijvende afspraak

Profi ciat Martin

Gefeliciteerd Rion!!

campo. wachten op de vrachtwagen 
met onze spullen. Die kwam 
na anderhalve week. Een klein 
potig chauffeurtje kwam even 
op de berg kijken of het mo-
gelijk was dat de vrachtwagen 
naar boven reed. Hij durfde 
het aan met in zijn kielzog een 
busje met 2 potige Spanjaarden. 
Knap staaltje van de chauffeur. 
Eenmaal geparkeerd moest ik 
aanwijzingen geven waar alles 
naartoe moest….casa, cocina, 
baño, salon….3 uur later was 
de wagen leeg en ons huis weer 
vol. We kwamen bij het uitpak-
ken al snel tot de conclusie dat 

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  •  0492-381217  •  www.heikantje.nl
Buitenschoolse opvang & Kinderopvang

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Max en Thijs

GEboren
Max & Thijs
woensdag 9-4-2014

Paul Geurts & 
Ineke Verstappen
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1e paasdag live van 10.00 tot 12.00 uur 
Jaarlijkse Kontakt actie ‘Zoek de paashaas’

In elke kern van Laarbeek.
 

Wie vindt de paashaas?
De winnaar ontvangt een fantastisch 

levensmiddelenpakket.
 

Luister naar Omroep Kontakt voor de aanwijzingen.

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

Welkom bij John Pennings 
Natuursteen Interieurwerken bv

Advertorial

John en zijn vrouw Rianne Pennings runnen al 
bijna 18 jaar een natuursteenbedrijf. De onderne-
ming is in de jaren goed uitgebreid met veel mo-
derne machines, waaronder een CNC  en waterjet. 
Met de waterjet wordt keramiek, glas, graniet en 
composiet gesneden. 

Bent u op zoek naar natuursteen, composiet, hard-
steen of keramiek voor een project in of rond uw 
woning, kantoor of winkel? Is uw smaak klassiek 
of juist modern, bij John Pennings Natuursteen bv 
bent u op het juiste adres! Door de jarenlange erva-
ring kunt u rekenen op een professioneel advies en 
gedegen vakmanschap bij bewerking en plaatsing.

In de showroom en steenhouwerij aan de 
Torenakkerweg 5a te Aarle-Rixtel kunt u de diverse 
mogelijkheden, steensoorten, toepassingen en af-
werkingen bekijken. Ook voor grafwerk bent u bij 
John Pennings op het juiste adres. Er wordt zowel 
met bedrijven als particulieren gewerkt.

John Pennings Natuursteen Interieurwerken 
is in 1996 zijn begonnen op de Laarweg te 

Aarle-Rixtel. Het bedrijf kende een snelle groei, 
waardoor ze in 1998 verhuisd zijn naar de 
Torenakkerweg 5a te Aarle-Rixtel.

Bedrijfsleider Stef Gijsbers kan u op zaterdag-
ochtend met plezier te woord staan en u meer 
informatie geven over bijv. keukenbladen, raam-
dorpels, tuintafels, badkamerbekleding, graf-
werk, etc.  Maar ook voor het snijden van plinten 
voor een strakke afwerking van de vloertegels. 
Kortom, Stef is van alle markten thuis. Zowel 
voor bestaande als nieuwe keukens. 

John: “Wij zijn een flexibel bedrijf en werken met 
de moderne CNC machines en watersnijtechno-
logie voor het vervaardigen van een stukje kwa-
liteit en diverse mogelijkheden van afwerking. 
Ons team staat tot beschikking om uw ideeën 
te realiseren.”

www.granietenkeukenbladen.nl    Torenakkerweg 5a, Aarle-Rixtel    0492-382743

Een waardig levenseinde bij dementie, kan dat?
Helmond/Laarbeek - Phocas Kroon is 
te gast in het Alzheimer Café op don-
derdag 17 april. Hij is ervaringsdeskun-
dige op het gebied van euthanasie bij 
dementie. Hij vertelt zijn persoonlijke 
verhaal over zijn vrouw met dementie. 
Zij had een wilsverklaring en een duide-
lijke doodswens, bij haar is euthanasie 
toegepast. 

Hoe ga je als mantelzorger om met een 
wilsverklaring en wat komt hier allemaal 
bij kijken? Op deze en andere vragen krijg 
je antwoord, maar iedereen is zelf ook in 
de gelegenheid om vragen te stellen.

Het Alzheimer Café Helmond is een 
ontmoetingsplaats voor iedereen die 
met dementie te maken heeft. In een 
ongedwongen sfeer kunnen lotgenoten 
elkaar ontmoeten, informatie krijgen en 
ervaringen delen. Vanaf 19.00 uur is ie-
dereen van harte welkom in de recrea-
tiezaal van de Ameideflat, Ameidepark 
8 in Helmond. Het programma start om 
19.30 uur. De entree is gratis. 
 
Bij vragen vooraf, kun je tijdens kan-
tooruren contact opnemen met Lies van 
Houtem, Stichting LEVgroep Leven & 
Verbinden, telefoon 0492-598989. 

Lezerspodium

Burgerinitiatief oké, maar niet 
voor elke prijs!
Het fenomeen burgerinitiatief doet 
zijn intrede in Laarbeek de afgelopen 
weken. Prachtig initiatief en naar 
aanleiding van de coalitievorming 
reden te over, zoals men weet. Een 
groep burgers staat op die het oneens 
zijn met beslissingen die worden 
genomen. Groepsbelangen die op het 
spel staan. Allemaal te begrijpen, maar 
hoe krijg je dit georganiseerd in een 
grotere gemeenschap. Daar zijn nu 
machtige en  prachtige middelen voor. 
Gewoon elkaar onderweg ontmoeten, 
elkaar opzoeken via social media, 
voor elk wat wils. Zo geschiedde in 
het Laarbeekse. Maar welke gevaren 
schuilen hierin en waar leidt dit toe ?                                                                                                                                   
Benaderen we elkaar  nog met 
respect, want het is zo gemakkelijk 
om van alles te roepen uit het zicht 
van de ander….elkaar te beschadigen, 
onjuiste en eenzijdige  informatie te 
verstrekken,, elkaar te isoleren en 
intimideren. Het wordt lastig om een 
eerlijke strijd te voeren vanwege het 
eenzijdige ‘verkeer’ op de digitale  
(snel) weg. We verliezen ons vaak in 
emotie, zien niet wat we de ander 

aandoen !!!  Richten schade aan,  
gewild of ongewild, gevraagd of 
niet…..  
                                                                                             
Hoe gemakkelijk is het vandaag de dag 
om ons op deze manier onze idealen 
na te streven. Hiermee een toon te 
zetten, sferen te creëren. Maarruh.. 
ik neem aan dat ‘we onze waarden 
en normen’ in de hand houden 
tijdens elke vorm van communicatie. 
Democratie is een hoog goed, maar 
kan op deze manier ook héél veel 
schade aanrichten. “Is dat wat we 
willen in ons dorp!!“ citaat van de Dhr. 
Briels op die indrukwekkende middag 
in de muziektuin. Nou IK ben er NIET 
blij mee,  het raakt me,  zeker vanwege 
de manier waarop het nu gebeurt. Wil 
ook de burgerinitiatiefgroep dit ter 
harte nemen en het algemene belang  
van Laarbeek hoog in het vaandel 
houden, zodat iedereen met zo min 
mogelijk schade uit deze strijd komt.

Lenie Huijbers (ook een betrokken 
burger)

Wederom Quiznight tijdens Aarlese dorpsfeesten

Aarle-Rixtel - Naar aanleiding van 
het succes van vorig jaar, gaat de 
Quiznight Aarle dit jaar weer plaats-
vinden.  Deze Quiznight vindt plaats 
op vrijdagavond 30 mei van de 
Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel.

Je strijdt mee met de ploegen die deel-
nemen aan de Dorpsfeesten. Vorig 

jaar is de quizavond voor het eerst ook 
opengesteld voor teams die enkel deel 
willen nemen aan de quiz en verder 
dus niet betrokken zijn bij het gehele 
Dorpsfeesten weekend als deelnemer. 
Dit was een erg leuke toevoeging aan 
de quiz!

Je kunt al deelnemen vanaf 8 personen 

en voorbereiding is niet nodig. De 
avond begint om 21:45 uur en duurt 
tot 23:30 uur. Daarna start de after-
party met 2 DJ’s! Wil je ook deelne-
men aan quiznight Aarle? Neem dan 
contact op met Rico Verbakel: 
06-22603125 of 
ricoverbakel@gmail.com

Quiznight Aarle in 2013
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Mooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigers
BRABANTSE MONTAGE DAKBEDEKKINGEN

•Nieuwbouw
•Renovatie
•Onderhoud
•Zinkwerken
•Isolatiewerken

BEEK EN DONK 0492-34 74 60
w w w . b r a b a n t s e m o n t a g e . n l

MMet de deur in huis
In de rubriek “Met de deur in huis” intervie-
wen wij tien keer per jaar lukraak iemand 
uit de gemeente Laarbeek. Uit alle verha-
len wordt jaarlijks een winnaar gekozen 
door alle lezers van MooiLaarbeek. De win-
naar krijgt een ‘Unilux Plisséfit Hordeur’ van 
Raaymakers Keukens en Timmerwerken uit Ma-
riahout. De plissé-hordeur wordt door Raayma-
kers ingemeten, op maat gemaakt en uiteraard 
ook vakkundig geplaatst.   

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Lieshout - In de Balduinstraat in Lieshout wonen 
Mies en Betsy van Berlo, beiden 61 jaar. Zelf zien ze 
het niet meer, maar hun houten voordeur is opval-
lend. Zeker zo tussen de andere huizen in. De deur 
is door Mies zelf ‘ingehangen’ en gekocht bij firma 
Raaymakers in Mariahout. Als meubelmaker bij fir-
ma Merkelbach in Lieshout weet Mies precies waar 
hij het over heeft. “De deur is van afzelia,  een har-
de, duurzame houtsoort uit Afrika. Het wordt ook 
gebruikt voor sluisdeuren. Het vurenhouten kozijn 
heb ik met 5 mm dik afzelia aangepast.” 

Het ziet er vakkundig uit en toont  als één geheel.  
Het  bijpassende afscheidingshekje ligt in de revisie. 
“Dat is van meranti”, zegt vakman Mies. “Had ik 
gekozen voor afzelia, dan stond het er nog.” 

Bij de voordeur hangt ter decoratie een haan. Betsy 
zag ooit een prachtig exemplaar in het witte stadje 
Thorn, in Limburg. Ze vond  het zó mooi, dat Mies 
haar daar later mee verraste. “Toen begon een 
soort ‘hanen-kippenverzameling’”, vertelt Betsy. 
“Bij elke verjaardag kreeg ik er weer één cadeau, 
maar nu kan ik geen kip meer zien”, lacht ze. 

In het huis staat veel hout. Het panelenplafond  
in verschillende motieven is door Mies gemaakt. 

Mies: “Ik zag dit in een showroom en omdat deze 
aanbouw een beetje scheef is, was dit een ma-
nier om het te camoufleren.” “En hout is zoveel 
mooier dan kunststof”, vult Betsy aan. 

De kinderen, Vicky en Bart, beiden achter in de 
dertig, zijn al jaren de deur uit. Mies en Betsy zijn 
de trotse grootouders van Damanja van acht en 
Djaydan van zes jaar, kinderen van Vicky. “Daar-
om ligt dit paaskleed – met paaskuikens!-  op ta-
fel. Ze zijn hier vanochtend op bezoek geweest”, 
vertelt Betsy. Verder worden, achter deze voor-
deur, voorbereidingen getroffen voor deelname 
aan de Roparun 2014. Dit jaar wordt er gelopen 
van Hamburg naar Rotterdam. Mies gaat dit jaar 
niet als loper, maar als coördinator mee van team 
56 uit Laarbeek. “De hele familie is erbij betrok-
ken”, vertelt Mies. “Betsy helpt mee met loten 
verkopen, wafels bakken, rommelmarktspullen 
verzamelen en noem maar op. Zoon Bart gaat 
voor de eerste keer mee fietsen.” Nieuwsgierig 
hoe dit verder loopt? Kijk op: www.roparun.nl en 
zoek team 56.  

Marcel van de Kerkhof exposeert met spectaculaire natuurfoto’s
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel - Menig natuurfoto-
grafieliefhebber kan bij de ‘Aarlese 
Heemkamer’ de komende periode 
genieten van een bijzondere foto-
expositie. Afgelopen zondag vond de 
opening van de tentoonstelling plaats, 
waar foto’s te bezichtigen zijn van 
Marcel van de Kerkhof. Deze Aarlese 
natuurfotograaf heeft de laatste jaren, 
door eerdere exposities en wekelijkse 
publicaties in De MooiLaarbeekKrant, 
steeds meer bekendheid verworven 
met zijn unieke foto-opnames in de 
vrije natuur.

‘De natuur dichtbij’
“Wat een prachtige foto’s”, “Mooie 
kleurtinten”, “Het zijn foto’s in bewe-
ging”: Het zijn slechts enkele reacties 
van het talrijke publiek dat de tiental-
len natuurfoto’s van Marcel bewondert. 
“Hij heeft oog voor detail en actie”, 
aldus bezoeker René Paulus (Aarle-
Rixtel). Zo hangt er bijvoorbeeld een 
afbeelding van een bonte specht die 
zijn jong voert, een haas die plat in de 
sneeuw ligt en een uil die parmantig 
de camera inkijkt. René: “De foto’s zijn 
heel mooi. Je ziet alle details. Marcel 
haalt zo de natuur echt dichtbij.”

Foto’s uit Laarbeek
De meeste foto’s maakt Marcel in 
Laarbeek: “Ik fotografeer het liefst 
dichtbij huis.” De natuurfotograaf zit 
ieder weekend, vaak voor dag en dauw, 
in het veld: “Ik kies plekjes waar veel 
te fotograferen is. Je leert ook steeds 
meer de sporen en bewegingen van de 
dieren kennen.” Marcel komt hierdoor 
zelden thuis zonder een geslaagde foto.

Expositie 
De natuurfotograaf exposeert graag 
in de ‘Heemkamer’. “Ik vind het een 
fijne ruimte. Bovendien krijg ik hier alle 
medewerking. Ze hebben me heel veel 
geholpen, zelfs op dagen waarop ik 
zelf niet aanwezig kon zijn.” Ook het 
bestuur van ‘Heemkamer Barthold van 
Heessel’ is enthousiast. Bestuurslid en 
Heemmuseumbeheerder Henk Beniers: 
“We hebben hier twee tot drie wissel-
tentoonstellingen per jaar. Marcel is een 
trekker. Wij vinden het erg leuk dat hij 
hier exposeert.”
De foto’s hangen verspreid tussen de 
permanente tentoonstellingen van de 
sfeervol ingerichte ‘Heemkamer’. In een 
hoek draait een diapresentatie. Op de 
lange stamtafel liggen her en der prach-
tige boeken, eveneens met natuurfoto’s 
van Marcel. De fotograaf zelf loopt trots 
rond en geeft iedereen die wil, op zijn 
welbekende enthousiaste manier, uitleg 
over de foto’s.

Een inspiratiebron 
De bezoekers, die nog wat napraten 
aan de stamtafel, zijn het er roerend 
over eens: de foto’s van Marcel mogen 
er wezen. Bezoeker Ineke Groenendaal 
(Aarle-Rixtel): “ Ik vind het super. Ik ken 
Marcel van onze fotoclub ‘Kiek nou’. Hij 
kan de dieren heel goed fotograferen in 
hun natuurlijke omgeving. Hij is een in-
spiratiebron voor onze club.”

Openingstijden 
Gedurende de maanden april en mei is 
de expositie iedere zondagmiddag ge-
opend van 14.00 tot 17.00 uur. Marcel 
is hierbij zelf aanwezig voor een praatje 
of uitleg over zijn foto’s. Van juni tot en 
met september is de expositie op de eer-
ste zondag van de maand te bezoeken.

Marcel van de Kerkhof in de expositieruimte bij zijn foto’s

GRAND OPENING
26
APRIL

KONINGS
DAG

Heuvelplein passage | Beek en Donk

Heden   

 Geopend    
 

IJssalonDe Verrassing

Ben je niet van plan om heel 
je keuken te vernieuwen, dan 
zijn er uiteraard ook een paar 
hulpmiddeltjes om je bestaande 
keuken veilig te maken voor 
kinderen. U kunt bijvoorbeeld 
speciale sloten plaatsen op kasten 
en lades waar gevaarlijke dingen 
inzitten. Er zijn ook ladestoppers 

die verhinderen dat kleine kinderen 
een hele lade kunnen uittrekken of 
hun vingers kunnen knellen. Er zijn 
ook hoekbeschermers. Deze zijn 
handig om scherpe hoeken wat 
zachter te maken. Dit zijn enkele 
voorbeelden van hulpmiddeltjes 
om uw keuken kind vriendelijker 
te maken.

Maak je bestaande keuken kindveilig
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Mooi UIT in Laarbeek

Voor verdere informatie zie: www.golfclubdenheikant.nl

Open golfdagen 12 en 13 april

Op beide dagen kunt u kennismaken met de 
Golfsport, door deel te nemen aan de Golfclinics.

Heropening 13 april, 14.00 uur door Wethouder Briels

• Van 12:00 tot 17:00 uur worden korte clinics verzorgd waar u gratis aan deel kunt nemen.

• De professionals geven een korte demonstratie, hierna mag u zelf de swing op de driving range proberen en  

putten op de oefengreen.

• Ook zijn er diverse mensen aanwezig die u alle informatie kunnen geven met betrekking tot het golfen.

• Uiteraard hebben wij ook een actie voor u, als u zich inschrijft voor de golflessen van Stap 1; voor de golfers 2e 9 holes gratis

Mantelzorgcafé elke vierde 
maandag van de maand

oMase bezoekt kasteel Croy

58e Beekse vlooienmarkt

Laarbeek - Het mantelzorgcafé dat 
maandelijks georganiseerd wordt 
door ViERBINDEN is verplaatst naar 
iedere vierde maandag van de maand. 
Het mantelzorgcafé is er voor alle 
mantelzorgers in Laarbeek. Hier kunt 
u even ontspannen en in contact ko-
men met andere mantelzorgers. 

Op maandag 28 april kunt 
u een  workshop mozaïek 

volgen. Het mantelzorgcafé vindt 
plaats van 10.00 tot 11.30 uur in 
het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg 29 in Beek en Donk. U 
bent van harte welkom! Deelname is 
gratis. Er zijn slechts beperkte plaat-
sen, daarom dient u zich vóór 18 
april aan te melden. Dit kan door 
contact op te nemen met Xandieme 
Megens via 0492-782901 of via 
mantelzorg@vierbinden.nl. 

Mariahout - De leden van oMase 
brengen donderdag 24 april een be-
zoek aan kasteel Croy in Aarle-Rixtel. 
De dames die zich hiervoor aange-
meld hebben vertrekken om 13.00 uur 
vanaf de kerk in Mariahout.

Er is een rondleiding en men komt in 
de verschillende ruimtes van het kas-
teel met alle prachtige verhalen en his-
torie van dien.

Op dezelfde dag is er in Geldrop een 
lezing over de Islam. In deze lezing 
wordt een beeld geschetst van het 
ontstaan en de inhoud van de Islam. 
Deze avond wordt aangeboden door 
Volksuniversiteit Geldrop en begint 
om 19.30 uur. Leden die zich hiervoor 
hebben aangemeld, ontvangen nog 
bericht.

Beek en Donk - Buurtvereniging ‘De 
Eendracht’ uit Beek en Donk houdt op 
zondag 13 april tussen 11.00 en 15.00 
uur een vlooienmarkt in ‘de oude stijl’. 
Er kan dan ook geen kraam gehuurd wor-
den.De vlooienmarkt wordt gehouden 
aan Heuvelplein 32 in Beek en Donk.

De buurtvereniging heeft het hele 
jaar door alles zelf verzameld. Nog 

altijd worden er iedere dag door diverse 
mensen spullen gebracht voor de vlooi-
enmarkt. De Beekse vlooienmarkt ken-
merkt zich door het grote aanbod, lage 
prijzen, diversiteit aan spullen, gezellige 
sfeer en het vriendelijke ‘personeel’.

Een dertigtal leden zullen een week 
vooraf bezig zijn om het marktterrein 
in te richten en klaar te maken voor de 

grote toeloop van klanten. Op de dag 
zelf zullen er circa 60 leden aanwezig 
zijn op de markt met verkopen of ande-
re ondersteunende activiteiten. Kortom, 
daar moet u ook geweest zijn.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Mari Vereijken. Tel. 
0492-462017

Sfeerbeeld Beekse Vlooienmarkt

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Gel-nagellak op hand en/of  voet 
% (Gelegenheids-) visagie
% Kosmetische hand- en voetverzorging
% Wimper extensions        
% Harsen/epileren/verven
% Basis en luxe gezichtsbehandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl
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Geschreven door Kim Gerrits

Beek en Donk – Deze week is de 
beurt aan Jeannette van den 
Broek, geboren en getogen in 
Beek en Donk. Ze heeft onder 
andere de sigarenzaak op het 
Heuvelplein gerund en een Ko-
ninklijke Onderscheiding in de 
orde van Oranje Nassau mogen 
ontvangen. Jeannette heeft op 
12 maart jongstleden alweer de 
respectabele leeftijd van 82 mo-
gen bereiken. Hoog tijd om eens 
stil te staan bij al haar mooie en 
succesvolle jaren! 

Samen sterk
Jeannette woonde vroeger aan 
de Heesweg bij haar ouders, 
totdat ze Mari tegenkwam en 
in 1956 met hem trouwde. Ze 
kochten samen een huis aan de 
Burgemeester van Nispenstraat 
bij het toenmalige postkantoor. 
“Daar hebben we zo’n enorm 
fijne periode gehad met de bu-
ren. Ik kijk met veel plezier terug 
naar die tijd”, aldus Jeannette. Op 
24 februari 1961 nam ze aan de 
Burgemeester van Nispenstraat de 
speciaalzaak in rookartikelen en 
fijne suikerwerken over. Ze blies 
de zaak nieuw leven in en het 
werd een succesvol concept. 

Ons kent ons
Tien jaar later besloot Jeannette 
de sigarenzaak op het Heuvel-
plein voort te zetten, in een gro-
ter pand. Daar zijn ze vanaf dat 
moment ook gaan wonen. Op de 
Burgemeester van Nispenstraat 
werd namelijk een nieuwe weg 
gelegd op de plaats van het huis 
en de zaak. Op het Heuvelplein 
heeft de sigarenzaak nog zo’n 16 
jaar een succesvol bestaan geleid. 
Jeannette is enthousiast over die 

tijd. “Het was echt een gezellige 
boel, het ons-kent-ons-idee. De 
sfeer was gemoedelijk en mensen 
kwamen graag even langs in de 
winkel. Daar waren we altijd erg 
blij mee.” Helaas was het op 12 
september 1987 tijd voor Jeannet-
te om de zaak af te ronden en vol 
vertrouwen over te dragen aan 
Wim Kammeraat. Jeannette en 
Mari besloten vervolgens een huis 
te bouwen aan de Anjerstraat, 
waar ze in 1988 introkken. 

Koninklijke Onderscheiding
Jeannette heeft in haar leven veel 
vrijwilligerswerk verricht, waar-
voor ze in 2005 een Koninklijke 
Onderscheiding mocht ontvan-
gen. Een van de redenen hiervoor 
is haar vrijwillige inzet bij verschei-
dene goede doelen. Zo heeft ze 
22 jaar voor het Rode Kruis en 
32 jaar voor de Hartstichting ge-
werkt. Beide als collectant en ad-
ministratief medewerker. Ook is 

ze zowel bij hobbycentrum 
HoWeKo als de Jeu de Bou-
les-club wel 20 jaar betrok-
ken geweest. Hier heeft ze 
verschillende zaken geregeld 
qua organisatie, maar ook 
heeft ze zelf met veel plezier 
deelgenomen aan het vereni-
gingsleven.  

Jeannette woont nu nog 
steeds in haar huis aan de 
Anjerstraat. Ze verzorgt hier 
nog elke dag met veel plezier 
haar kippen. “Ik heb het hier 
prima naar mijn zin en wil zo 
lang mogelijk op eigen benen 
staan. Nu kan het nog.“ zegt 
Jeannette tevreden, terwijl 
we in de achtertuin nog wat 
nababbelen onder het genot 
van een kopje koffie. 

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Wij plaatsen containers voor de afvoer van 
bouw- en sloopafval, puin, hout, zand en 
groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, 
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De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.
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Wij plaatsen containers voor de afvoer van Wij plaatsen containers voor de afvoer van 

groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, 

De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.
Uw woninguitbreiding vergunningsvrij zonder betaling van bouwleges? 

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak
Kapelstraat 3 - Beek en Donk - 0492-384848 - info@richarddebeer.nl

Mooi in de steigers

Start bouw gezondheidscentrum in kapel Aarle-Rixtel 

Daan van den Nieuwenhof wint CoCo Award 

Wandeling in de Ruweeuwsels door IVN

KWS start werkzaamheden fase 2 Oranjelaan 

Aarle-Rixtel - Bij de notaris is op 
woensdag 2 april de definitieve 
akte van levering getekend van de 
ronde kapel bij Mariëngaarde aan 
de Bosscheweg 20 in Aarle-Rixtel. 
Hiermee draagt woonzorgorganisa-
tie de Zorgboog de ronde kapel over 
aan de stichting Monumentenbehoud 
Aarle-Rixtel. 

De stichting Monumentenbehoud gaat 
het karakteristieke gebouw een twee-
de leven geven door het te laten om-
bouwen tot een gezondheidscentrum 

met daarin onder meer een huisarts, 
tandarts en apotheek. Ook Zorgboog 
in Balans, het eerstelijns behandelcen-
trum van de Zorgboog, neemt hier 
haar intrek. Het uitgangspunt bij de 
ingrijpende verbouwing is om de kwa-
liteiten van de kapel zoveel als moge-
lijk in ere te houden. De verbouwings-
activiteiten starten in april en zullen 
volgens planning aan het einde van 
het jaar zijn afgerond. Bij de Zorgboog 
staan ze klaar voor alle generaties. 
Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan 
bij hen terecht voor een breed pakket 

aan diensten in zorg, wonen en wel-
zijn. Van zwangerschapsbegeleiding, 
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg 
tot gemaksdiensten, cursussen en ver-
pleging en verzorging. 

De zorgboog bevindt zich in een 
woonzorgcentrum in de buurt, in de 
thuiszorgwinkel in Helmond of ze ko-
men aan huis. Zo krijgt men altijd de 
beste zorg. Dagelijks zetten zo’n 2400 
medewerkers en 1000 vrijwilligers zich 
in voor de zorg en dienstverlening aan 
cliënten en bewoners. 

Laarbeek – IVN Laarbeek houdt op 
zondag 13 april een wandeling in de 
Ruweeuwsels van 14.00 tot 16.00 
uur. Vanwege de vroege bloei van de 
bosanemonen heeft deze wandeling 
ook al op 23 maart plaatsgevonden. 

Misschien staan de bosanemonen 
nog steeds in bloei en anders is er 

kans op vele andere mooie natuur-
momenten. Er is kans op het zien van 
bijzondere vogels, zoals de zwarte 
specht. De wandeling start vanaf de 
brug bij Sluis 5 aan het Achterbosch 
in Lieshout. Hier kun je komen, 
door vanuit de kom van Lieshout 
het Wilhelminakanaal over te ste-
ken richting Eindhoven. Meteen na 

de brug draait de weg scherp naar 
rechts. Vervolgens de eerste weg 
rechts, de Deense Hoek in, en dan 
de tweede weg rechts, geheten het 
Achterbosch. Vervolgens kom je, 
als je de oude boerderijen van het 
Achterbosch bent gepasseerd, bij de 
sluis, waar de wandeling start.

Beek en Donk – KWS heeft zaterdag 
5 april de werkzaamheden aan de 
Kanaaldijk en de eerste fase aan de 
Oranjelaan afgerond. Zij starten aan-
sluitend met de herinrichting van het 
noordelijk deel van de Oranjelaan. 

In de loop van zaterdag 5 april is 
de afzetting en omleiding omgezet, 

waarna het verkeer via de zuidzijde 
de Beekerheide kan bereiken.  Het 
nieuwe werkvak betreft het deel 
Lieshoutseweg – Beekerheide, inclusief 
de aanleg van de rotonde ter hoogte 
van de Blokskampsedreef. Naar ver-
wachting kunnen de werkzaamheden 
van deze fase binnen 6 weken worden 
uitgevoerd en is de Oranjelaan eind mei 

weer open voor alle verkeer. Kijk voor 
meer informatie over de onderhouds-
werkzaamheden op de website van de 
gemeente Laarbeek: www.laarbeek.nl.
 
Dit project is mede mogelijk ge-
maakt door financiering van het 
SRE, Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven. 

Lieshout – Dat Daan van den 
Nieuwenhof uit Lieshout tekentalent 
heeft, is bij menig Laarbekenaar wel-
licht bekend. Al bijna drie maanden 
laat hij wekelijks zijn kundigheid zien 
bij de ‘Razende Roeland-strip’ in De 
MooiLaarbeekKrant. Dinsdagavond 
werd bekend dat Daan de gelukkige 
winnaar is van de CoCo Award, een 
talentenprijs van het Commanderij 
College. 

Jaarlijks reikt het Commanderij College 
deze prijs uit. “Onze school telt veel 
talent. De CoCo Award is een prijs 
voor talentvolle leerlingen.” 

Uit de sector havo-vwo kwam Daan 
dinsdag als winnaar uit de bus. Hij 
mag daardoor een dagje meelopen 
met het Amsterdamse reclamebureau 
Ad More. 

Uit de sector vmbo-pro kwam ook een 
winnaar naar voren. Dit werd Pieter 
van Lankveld. Hij behaalde de titel om 
zijn BMX-talent.

Benieuwd naar de Razende Roeland 
van deze week? Kijk dan op pagina 8 
in deze krant. 

Daan van den Nieuwenhof (l) en Pieter van 
Lankveld (r), de winnaars van de CoCo Awards.
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Lieshout - De Dorpsraad van 
Lieshout  houdt op woensdag 16 
april wederom het maandelijkse 
Repair Café. In het Dorpshuis van 
Lieshout draait het dan allemaal 
om repareren en ontmoeten. Tussen 
13.30 en 16.00 uur staan diverse 
vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische  apparatuur kunnen daar 
allemaal een tweede kans krijgen. 
Gereedschap en materialen zijn aan-
wezig.  Mensen die het Repair Café 
bezoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fietsen, speelgoed, 
servies, etc. Alles wat niet meer 
werkt is welkom en maakt kans op 
een geslaagde reparatie. De vaklui 
in het Repair Café weten bijna altijd 
raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen 

aan het verkleinen van de afvalberg. 
In Nederland gooien we ontzettend 
veel weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. 
Met het Repair Café wil de Dorpsraad 
daar verandering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwo-
ners van Laarbeek en omgeving. 
Het dient ook om bewoners op een 
andere manier met elkaar in contact 
te brengen. En te ontdekken dat er 
heel veel kennis en praktische vaar-
digheden in de buurt aanwezig zijn. 
Samen repareren kan leiden tot hele 
leuke contacten in de buurt. Maar 
bovenal wil de Dorpsraad met het 
Repair Café laten zien dat repareren 
leuk is en vaak heel makkelijk. Kom 
naar het gezellig Repair Café.

Annet van
Gils-Kuys

MijnTestamentadvies.nl

U weet mij steeds vaker te vin-
den en ik kijk echt uit naar de 
zaterdag middag van mijn in-
loopspreekuur! Ik krijg iedere 
zaterdag wel bezoek en soms 
komt u zelfs tegelijk. Maar dat 
is geen probleem, want u kunt 
onder het genot van een kop-
je koffie of thee in een aparte 
ruimte even wachten. Met 
een muziekje op de achter-
grond en wat te lezen vind u 
dat ook helemaal niet erg heb 
ik gemerkt. 

Een probleem kan zijn dat u 
twee trappen moet beklim-
men in ons mooie pand aan 
de Havenweg. Want ik zit op 
de bovenste verdieping. Dat 
wil ik u wel even laten weten. 
Is dat lastig voor u, dan is dat 
nog geen probleem, want dan 
kom ik gewoon bij u thuis. En 
ook dan is het eerste gesprek 
vrijblijvend en kosteloos, net 
als tijdens het inloopspreek-
uur. Dus laat dat u vooral niet 
weerhouden.

In zo’n eerste gesprek kunt u 
mij al uw vragen stellen die u 
bezighouden op het gebied 
van het erfrecht en uw (finan-
ciele) situatie. Samen kunnen 
wij bekijken wat u kunt rege-
len. Ik help u graag!

De laatste tijd komt het steeds 
vaker voor dat er sprake is van 
beginnende Alzheimer bij een 
partner of familielid. Zeer aan-
grijpend, waarbij het o zo be-
langrijk is dat hier zorgvuldig 
mee wordt omgegaan.

Er is weliswaar veel en goede 
informatie te vinden over Alz-
heimer en ook over het erf-
recht, maar deze is niet met 
elkaar verbonden er is geen 
duidelijke handleiding of stap-
penplan. Want op enig mo-
ment is het feit daar dat uw 
naaste niet meer zelf kan be-
slissen en dan geen testament 
meer kan maken en ook geen 
volmacht meer kan verlenen. 
Dan zal de familie naar de 
kantonrechter moeten om een 
bewind of mentorschap aan te 
vragen. Maar wie bepaalt nu 
dat moment? Dat is natuurlijk 
heel erg lastig en wat het nog 
lastiger maakt is dat de familie 
het vaak erg moeilijk vindt om 
dit bespreekbaar te maken en 
soms gewoon niet weet hoe 
hiermee het beste om te gaan. 
Dat het zeer ingrijpend is, dat 
heb ik inmiddels wel gemerkt. 
Het kan zelfs tot onenigheid 
tussen de familieleden leiden 
en dat zorgt voor veel extra 
verdriet. Ik wil u hierbij hel-
pen en ontwikkel daarom sa-
men met mijn collega Dirk van 
Duijnhoven, die als psycho-
loog veel ervaring heeft in het 
diagnosticeren van Alzheimer, 
een speciaal programma. U 
staat niet alleen!

Doe mee met de Jeugd3daagse 2014!

Aarle-Rixtel - De voorbereidingen van 
de Jeugd3daagse in Aarle-Rixtel zijn 
in volle gang. Er zijn genoeg ideeën 
om voor de kinderen in Aarle-Rixtel er 
een onvergetelijke tijd van te maken. 
Dit jaar vindt de Jeugd3daagse plaats 
op 19, 20 en 21 augustus op het ter-
rein voor De Dreef in Aarle-Rixtel. Het 
worden drie dagen vol spel, plezier en 
gezelligheid! Op dinsdag 15 april en za-
terdag 19 april kunnen de kinderen zich 
inschrijven voor deelname.

Inschrijfdagen
Kinderen die in groep 1 tot en met 8 van 
de basisschool zitten, mogen meedoen 
met de Jeugd3daagse (minimale leeftijd 
4 jaar per 1 september 2014). Hiervoor 
dienen ze zich wel aan te melden tijdens 
één van de inschrijfdagen. Het inschrij-
ven voor deelname aan de Jeugd3daagse 
kan op:

• Dinsdagavond 15 april van 18.00 uur 
t/m 20.30 uur in De Dreef, Aarle-Rixtel
• Zaterdagochtend 19 april van 9.30 uur 
t/m 12.30 uur in De Dreef, Aarle-Rixtel.

De inschrijfformulieren zijn op maandag 
31 maart in alle klassen van de basis-
scholen in Aarle-Rixtel uitgedeeld. Bij in-
schrijving dient het gepaste inschrijfgeld 
meteen te worden voldaan. Kun je niet 
zelf, geef dan het formulier plus inschrijf-
geld aan iemand die wel komt. 

Enthousiaste hulp gezocht
De Jeugd3daagse kan niet slagen zonder 
de enthousiaste hulp van vele vrijwil-
ligers. De organisatie is altijd op zoek 

naar enthousiaste mensen die voor drie 
dagen een groepje van ongeveer acht 
kinderen willen begeleiden. Hoe meer 
leiding, hoe meer hulp per groep. Ieder 
jaar proberen ze om minimaal twee per-
sonen leiding per groepje te hebben. 
Ook kun je meedoen als hulpleiding van 
een groepje – dat kan al vanaf 13 jaar. 
Je krijgt als hulpleiding altijd begeleiding 
van een volwassene. Naast leiding van 
een groepje is het ook mogelijk om mee 
te helpen als dagjeshulp - denk dan aan 
begeleiding bij de spellen, hulp bij de 
sjouwploeg of als keukenhulp. Alle hulp 
is meer dan welkom. Tijdens de inschrijf-
dagen kun je aangeven waarvoor je be-
schikbaar bent. Je mag ook altijd een 
mailtje sturen naar info@jeugd3daagse.
nl.

Nieuwe website
Jeugd3daagse Aarle-Rixtel heeft sinds 
kort een nieuwe website – neem eens 
een kijkje op: www.jeugd3daagse.nl Ook 
kun je alle ontwikkelingen volgen op de 
Facebook pagina van de Jeugd3daagse: 
www.facebook.com/jeugd3daagse

Elke bijdrage helpt!
Plannen zijn genoeg, maar om deze ook 
daadwerkelijk te kunnen realiseren en 
het voor de kinderen betaalbaar te hou-
den om deel te nemen, zoekt Stichting 
Jeugd3daagse Aarle-Rixtel nog spon-
sors. Alle hulp is welkom, zowel mate-
riële als financiële steun. Stuur een mail 
naar info@jeugd3daagse.nl voor meer 
informatie over de mogelijkheden. De 
Jeugd3daagse is blij met elke bijdrage.

Archieffoto Jeugd3Daagse 2013 

Van Schijndel 
Dé woonwinkel

Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00  www.anteak.nl
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PERSONEELSADVERTENTIE
Aankomend leerling 
Automonteur
voor de zaterdag en vakanties

Leeftijd tot 16 jaar   Meer informatie: vdhurk01@xs4all.nl

Repair Café Laarbeek op 16 april

Hoe was jouw tijd op ’t Otterke?
Iris: Een tijd waar ik de ruimte heb gekregen 
om te leren. Iedereen is gelijk op ’t Otterke. 
Femke: Een hele leuke tijd. Ik vond het fijn 
om vaak zelfstandig te werken. Ik kon zo op 
mijn eigen niveau werken. 
Sanne: Wij leren om verantwoordelijkheid te 
nemen. Ik mag mezelf zijn en ik mag fouten 
maken! 
Kimberly: Naast al het leren was er ook vaak 
tijd om leuke dingen te doen: bezoek aan het 
Oude Raadhuis, Boem-Chicke-Boem, werken met een trotsblok/trotsbord.

Wist je dat…?
Tim: Onze weektaak anders is dan de meeste weektaken. Wij noemen deze 
weektaak Ottertaak. Ook hebben wij een planbord in de klas welke aansluit op 
onze Ottertaak. 
Dely: Wij deze week horen of wij de leukste klas van Brabant zijn geworden.. 
Jonne: Wij volgens de visie van het daltononderwijs werken. Dus: veel aandacht 
voor Zelfstandigheid, Samenwerken en Verantwoordelijkheid. 
Meneer Thomas: Vrijheid in gebondenheid ook een belangrijke daltonpijler is 
waarbij vertrouwen van belang is. De kinderen krijgen vrijheid van de leerkrach-
ten en leren hiermee om te gaan. We bereiden de kinderen voor op de toe-
komst. Naast rekenen, taal en spelling leren wij de kinderen ook om samen te 
werken, hun verantwoordelijkheid te nemen en om eerlijk te zijn. Dat maakt de 
visie van deze school zo uniek!

’t Otterke is voor mij..
Dyaila: Een plek waar ik veel leer, waar ik de leerkrachten vertrouw.
Esmée: Een gezellige plek waar ik me altijd thuis voel. 
Maeve: Een school waar iedereen serieus wordt genomen en iedereen zichzelf 
mag zijn. 
Anique: Een plek waar wij elkaar 
accepteren. Het is een school waar 
ik veel vrienden/vriendinnen heb. 
Benedikt: Een plek waar ik mezelf 
mag zijn. 
Melanie: Een fijne school. 
Meneer Giel: Een stageplek waar ik 
zie dat kinderen mede-eigenaar zijn 
van hun leerproces.

’t Otterke in 1 woord:
Super, cool, zonnig, fijn, leerzaam, 
creatief, sportief, sfeervol, samen, 
perfect
   
Kijkje nemen? Bel voor een afspraak 
en zie, ervaar en merk zelf dat deze 
school meer is dan zomaar een ba-
sisschool! 

De Zeepkist 
Kinderen van groep 8 van 

Daltonbasisschool ’t Otterke aan het woord:

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

in- & verkoop - onderhoud personenauto's 
bedrijfswagens en campers tot 3500 kg

auto 
onderdelen

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
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Schoolreünie: De klas van 1985

Redacteur: Martin Prick

Beek en Donk - Een gewone schoolklas, 
bestaande uit jongens en meisjes, die 
in 1985 samen in groep 5 zaten hielden 
zaterdag een reünie in hun oude dorp.

Joyce en Mayke hadden elkaar al bijna 
30 jaar niet meer gezien. Op school 
waren ze onafscheidelijke vriendinnen, 
maar na een kennismaking met de rest 
van de klas, zaten ze als vanouds de 
hele avond met elkaar te ‘kleppen’. Op 
zo’n hernieuwde kennismaking was al 
lang gewacht. Niemand echter nam het 
initiatief. Hier past eigenlijk maar één 
naam, die de zaak in gang zette en dat 
is Alexander Jonkers. 

Vlinder
De rest van de mensen worden hier al-
leen bij de voornaam genoemd. Zoals 
Ruud en Maarten, allebei een eigen 
zaak, terwijl dat eigenlijk helemaal niet 
het plan was bij het verlaten van de 
school. Maartens arm was weer gene-
zen na 30 jaar, hoewel er nog altijd een 
ijzeren pin in zat. Het kwam zo; in de 
klas vloog een vlinder. Om het dier op 
een verantwoorde manier het pand te 
doen verlaten, zette de leerkracht er 
een glas overheen en bracht het dier 
gevangen tussen een stuk papier en het 
drinkglas naar de gang (die leerkracht is 
overigens de redacteur van dit stuk).

De achterliggende gedachte was, dat 
een vlinder, losgelaten bij het raam 
aan de straatkant, zou zorgen voor een 
groot aantal insecten die de weg richting 
het klaslokaal zouden vinden. Nu was er 
ook een deur naar de tuin, maar dat was 
aan die gang. Daarom ging de vlinder in 
zijn transparante gevangenis de klas uit 
om losgelaten te worden. Maarten van 
8 zat aan de gangkant in de klas en was 

die morgen op school gekomen met een 
gebroken arm. Gelukkig was het links, 
dus hij kon schrijven(!) Omdat de muur 
aan de gangkant hoog was, gebruike-
lijk bij dit type scholen, klom Maarten 
op zijn stoel en ik geloof ook nog op de 
tafel om het tafereel in ogenschouw te 
kunnen nemen. Dit was echter iets te 
veel voor zijn toch al uit balans zijnde 
kinderlichaam (vanwege het gips). 
Om een lang verhaal kort te maken; 
Maarten viel en brak ook zijn andere 
arm. Hij kon daarna op school niet veel 
meer doen dan luisteren en praten. Zo 
zie je dat een vlinder erg gevaarlijk kan 
zijn voor jonge kinderen! 

Uitvliegen
Of het verhaal van die andere jongen 
uit de klas, die door een afdraaiende 
vrachtwagen werd geschept. Gerben 
wist zich vast te houden aan de onder-
kant van de auto en toen hij na enkele 
honderden meters onder de door me-
deweggebruikers tot stoppen gedwon-
gen vrachtwagen uitkroop, sprak hij 
de legendarische woorden: “Is nu mijn 
nieuwe fiets kapot?” 

Of Gertie, de regelaar van de meiden, 
die pas na diverse baantjes erachter 
kwam dat haar toekomst toch ‘in het 
regelen zat’, en verder ging als docent 
op het HBO. Zo variëren de beroepen 
van medewerker in een koekfabriek en 
leerkracht tot directeur van een eigen 
bedrijf. De meeste leerlingen van de 
klas waren naar de reünie gekomen. 
Sommigen hadden een goede reden om 
er niet bij te zijn. Maar alom werd toch 
even stil gestaan bij één persoon, die er 
niet was omdat hij al op jonge leeftijd 
was overleden. Dat is dan meteen de 
andere die recht heeft op vermelding 
van zijn hele naam: René Klessens.

Archieffoto van de 
schoolklas groep 5 in 1985

De leerlingen anno 2014

Geslaagd voor Eerste Hulp aan Kinderen

Lieshout - De afgelopen weken heb-
ben tien cursisten bij EHBO vereni-
ging Lieshout de cursus Eerste Hulp 
aan kinderen gevolgd. De cursus was 
gestart op 4 februari. 

Gedurende 7 lesavonden hebben de 
cursisten vanalles geleerd over  Eerste 

Hulp verlenen bij kinderen. Om tijdens 
de lessen de diverse situaties zo echt 
mogelijk te doen lijken, is er gewerkt 
met 3 LOTUS-mensen. Op dinsdag 1 
april hebben de 10 cursisten de cur-
sus afgerond met een toets. Ze zijn 
allemaal geslaagd. EHBO vereniging 
Lieshout wil hen van harte feliciteren. 

In het najaar wil EHBO vereniging 
Lieshout met een nieuwe cursus EHBO 
beginnen. Voor meer informatie over 
de cursus kunt u terecht bij Dinie van 
Geffen, tel. 0499-421566 of mail 
ehbolieshout@hetnet.nl.

De geslaagde cursisten

Caravan en Camper Service Laarbeek biedt totaalpakket Advertorial

Lieshout- Ron Kleine Staarman heeft 
zijn Focwa certificaten binnen. CCS 
is door Focwa officieel gecertificeerd 
voor caravan en camper onderhoud en 
uitvoering van de PACK keuringen. Zo 
zorgt hij ervoor dat u zorgeloos met uw 
caravan of camper op vakantie kan.

Het bedrijf CCS Laarbeek werkt samen 
met Bosch Carservice VKS. Hierdoor 
kunnen zij er niet alleen voor zorgen dat 
de caravan, camper of vouwwagen ge-
heel naar wens en goedgekeurd is, maar 
ook de trekauto of camper onderhou-
den kan worden, met eventuele APK. 
Hiervoor hebben zij alle middelen zoals 

verplicht door de Focwa in 
bezit. Denk 

hierbij aan een caravan remmen test-
bank, vochtmeter, gasdruk tester etc.      
“Alles wat je achter een auto trekt, kun-
nen we hier onderhouden en repareren” 
,vertelt Ron.

Dit betekent dat niet alleen al het voor-
noemde vervoer onder handen kan 
worden genomen, maar ook aanhang-
wagens en boottrailers  zijn meer dan 
welkom.”Ook kunnen mensen hier te-
recht voor huur van ski- en dakkoffers of 
voor een stallingplaats van het kampeer-
middel”, vervolgt Ron.

Ron is druk bezig met een shop voor on-
derdelen in de showroom, in april moet 

deze gereed zijn. Hier kunnen mensen 
allerlei praktische producten voor hun 
camper of caravan of vouwwagen zelf 
halen met gratis advies. Ron vervolgt: 
“We zoeken samen met de klant het 
passende product en bouwen het ver-
volgens indien gewenst in. U ontvangt 
bij CCS Laarbeek en Bosch Carservice 
VKS altijd eerst een offerte voor elk on-
derhoud en reparatie.”
Een goed advies en goede service staan 
hoog in het vaandel bij CCS en Bosch 
Carservice VKS. Het bedrijf is te vinden 
op De Stater 6 in Lieshout, net naast de 
gemeentewerf van Lieshout. Telefoon 
0499-425341.
Meer informatie over CCS Laarbeek kunt u 
vinden op de website www.ccslaarbeek.nl.

Meer informatie over Bosch Car service 
VKS is te vinden op 

www.vksauto.nl.   

De Stater 6   |   Lieshout   |   www.ccslaarbeek.nl   |   0499-425341

Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098
Dorpsstraat 13, Lieshout      T. 0499-422976
Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098

Aardbeienslof 
afgewerkt met verse slagroom 

van €8,44 voor €5,49
Paasbrood 

gevuld met de lekkerste amandelprijs 
voor €4,95

Geldig van 11 t/m 17 april

Hollandse Bloemkool €1.50
Radijs per bos €0.50
Bosui per bos €0.75

Nieuwe oogst Vivaldi aardappels per kilo €0.99
Heerlijke zoete Navels per kilo €0.99

Nieuwe oogst Gala appels per kilo €0.99

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Aardbeienslof Aardbeienslof Aardbeienslof Aardbeienslof 

maandag 14 april tot zaterdag 19 april

Voor offi cieel erkende pasfoto’s 
gaat u natuurlijk naar DIO Mark.

 
Ook voor al uw fotowerk, 

vergrotingen, foto’s op canvas, 
fotolijsten, etc. bent u aan het 

goede adres.
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

Multifunctioneel 
Centrum De Dreef
De Duivenakker 76 
5735 JB Aarle-Rixtel
Tel: 0492-382149

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Werkzaamheden Oranjelaan en Kanaaldijk
• Extra openstelling afdeling burgerzaken op maandagavond 14 april
• Doe mee aan de Nationale Sportweek!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan het 
beslissing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet ten-
minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als u een 
bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan 
bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Post-
bus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te 
overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De burgemeester maakt bekend ontheffing te hebben verleend op grond van artikel 35 van de 
Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan De Oranjebar, P.H.M. 
van den Broek, Talingstraat 4 in Mariahout tijdens een volleybaltoernooi op het Oranjeplein 
op zaterdag 21 juni 2014 van 11.00 tot 21.00 uur en op zondag 22 juni 2014 van 11.00 tot 
20.00 uur (verzonden 20 maart 2014).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschrif-
ten’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                                 Kern                   Werkomschrijving             Activiteit Verzonden
Kannelustweg 13            Aarle-Rixtel     vergroten woning            bouwen 26-03-2014
Havenweg ongenum.     Aarle-Rixtel     aanleg camperparkeerplaats  aanlegvergunning  26-03-2014
Havenweg ongenum.     Aarle-Rixtel     plaatsen borden tbv            aanlegvergunning 26-03-2014
                 scheepvaart
Rijakkerweg ongenum. Beek en Donk  ophogen perceel            aanlegvergunning 26-03-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de dag 
van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de 
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl of via het 
centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen 
bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 
700.

Beschikking omgevingsvergunning De Hei 53 Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht, dat zij positief beschikt hebben op de 
aanvraag van Den mark BV. voor het veranderen en uitbreiden van de bestaande inrichting of de 
werking daarvan, gelegen aan De Hei 53 in Mariahout.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 7 april tot en met maandag 
19 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toe-
lichting op de stukken worden gegeven. De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte 
van de ontwerpbeschikking. Binnen de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld. Dit kan alleen 
door: 
a. degenen die een zienswijze (bezwaar) hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking;
a. adviseurs die een advies hebben uitgebracht over de ontwerpbeschikking;
a. degenen die geen mogelijkheid hadden om een zienswijze (bezwaar) in te dienen tegen de 

ontwerpbeschikking.
a. degene die bezwaar heeft tegen de wijzigingen van de beschikking ten opzichte van de ont-

werpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn be-
roep is ingesteld en een verzoek tot een voorlopige voorziening is gedaan; de beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden 
gezonden aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-
Hertogenbosch. Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u daarnaast een voorlopige 
voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

• In verband met de 41e jeugdwielerronde van Lieshout is de Burgemeester Mosterman-
slaan, De Vorst, Molenstraat, Martien Coppensstraat, Grotenhof en Floreffestraat in Lies-
hout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 
20 april 2014 van 11.00 tot 18.00 uur.

• In verband met Koningsdagactiviteiten, is de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel tussen de Kerk-
straat en de Heindertweg afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maat-
regel zal gelden op zaterdag 26 april 2014 van 8.00 tot 15.00 uur.

• In verband met Koningsdagactiviteiten, is het Oranjeplein in Mariahout afgesloten voor 
alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zaterdag 26 april 2014 van 
7.00 tot 18.00 uur.

• In verband met de Oranjeloop in Lieshout is de Dorpsstraat, Broeksteeg, de Heuvel en 
een gedeelte van de Molenstraat in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve voet-
gangers. Deze maatregel geldt op zondag 27 april 2014 van 8.00 tot 15.00 uur.

• In verband met de wielerjeugdvijfdaagse is de Floreffestraat, Hertog Janstraat, Hertog 
Hendriklaan en Coolhof in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. 
Deze maatregel zal gelden van maandag 14 tot en met vrijdag 18 april 2014 telkens van 
18.00 tot 21.30 uur.

• In verband met de Oranjemarkt is het Heuvelplein in Beek en Donk afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zaterdag 26 april 2014 van 7.00 
tot 20.00 uur.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• de Laarbeekse Veteranenvereniging voor het houden van diverse Luikse Markten op 

maandag 21 april en maandag 9 juni 2014 van 9.00 tot 16.30 uur op het Heuvelplein 
in Beek en Donk en zondag 20 juli 2014 van 9.00 tot 16.30 uur op het Floreffeplein in 
Lieshout (verzonden 27 maart 2014).

• Gehandicaptenvereniging Laarbeek voor het houden van diverse Luikse Markten op zon-
dag 25 mei 2014 van 9.00 tot 16.30 uur op het Floreffeplein in Lieshout en op zondag 22 
juni en zondag 17 augustus 2014 van 9.00 tot 16.30 uur op het grasveld voor De Dreef in 
Aarle-Rixtel (verzonden 27 maart 2014).

• Café/zaal De Tapperij voor het organiseren van een countrydansmiddag op zaterdag 26 
april 2014 van 12.00 – 18.00 uur in de Kerkstraat in Beek en Donk (verzonden 27 maart 
2014).

• mevrouw M.G. Vastré voor het houden van een straatbarbecue op zaterdag 5 juli 2014 
van 16.00 tot 24.00 uur op het grasveldje naast ’t Slotje 32 in Beek en Donk (verzonden 
27 maart 2014).

• de Oranjebar voor het plaatsen van een overkapping ten behoeve van een terras op het 
Oranjeplein 7 in Mariahout van 25 april 8.30 tot 28 april 2014, 12.00 uur (verzonden 31 
maart 2014).

• Hengelsportvereniging Het Geduld voor het organiseren van nachtkarperwedstrijden 
in de Zuid-Willemsvaart vanaf sluis 5 tot de instroming in het Wilhelminakanaal en het 
Wilhelminakanaal vanaf de instroming in de Zuid- Willemsvaart tot sluis 5 in het Wilhel-
minakanaal op vrijdag 30 mei 2014 van 19.00 uur tot en met zondag 1 juni 2014, 12.00 
uur en op vrijdag 11 juli 2014 van 19.00 uur tot en met zondag 13 juli 2014, 10.00 uur 
(verzonden 1 april 2014).

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

LAARBEEK - Op donderdag 10 april starten de verkeersexamens voor de leerlingen van groep 
7/8 van alle basisscholen in Nederland. Op deze dag wordt het theoretisch examen afgelegd.
Op dinsdag 15 en donderdag 17 april zijn de praktijk examens voor de basisscholen in Laar-
beek. Ongeveer 235 kinderen zullen aan de start verschijnen bij het gemeentehuis en zullen 
een route afleggen in Beek en Donk. De routewijzers kunt u die dagen dan ook op de wegen 
tegenkomen. Er zullen diverse posten zijn waar gecontroleerd wordt of de deelnemers zich 
aan de regels houden. We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn tijdens deze dagen. 
Na de meivakantie zal er een diploma-uitreiking zijn. Dit gebeurt klassikaal.

Wij wensen alle deelnemers veel succes tijdens het theoretisch en praktijk examen.

U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad op maandag 14 april 2014 
om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek. Let op: de datum van deze vergadering is gewij-
zigd (was 10 april). 

Agenda
1. Opening en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Benoeming van de wethouders:

a. bepaling aantal wethouders en omvang functies;
b. kandidaatstelling;
c. aanwijzing drie leden commissie onderzoek geloofsbrieven;
d. aanwijzing drie leden stembureau;
e. uitslag stemming en aanvaarding benoeming;
f. beëdiging nieuwe wethouders.

Schorsing (benoeming opvolgers in de raad door voorzitter centraal stembureau en aanvaar-
ding benoeming door nieuwe raadsleden).

3. Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven, toelating en beëdiging van de nieuw be-
noemde leden van de gemeenteraad.

4. Voorstel tot aanwijzing van een waarnemend raadsvoorzitter en diens plaatsvervanger.
5. Sluiting.

Locatie                    Kern  Werkomschrijving Activiteit
Oranjelaan 53     Beek en Donk slopen asbest dak  slopen
Kerkstraat 56a    Beek en Donk verwijderen asbest slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket via 
gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale telefoon-
nummer 0492 469 700.

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Drank- en Horecawet

Verleende omgevingsvergunningen

Wabo omgevingsvergunning

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende vergunningen

Verkeersexamen basisscholen Laarbeek

Raadsvergadering

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern        Ingediend d.d. Werkomschrijving
Papenhoef 21 Lieshout       23-03-2014  kappen twee houtopstanden
Klokkengietersstraat 12 Aarle-Rixtel    23-03-2014  kappen vier essen en drie coniferen
Triangelstraat 14 Beek en Donk 25-03-2014 plaatsen raam zijgevel
Bosscheweg 31 Beek en Donk 27-03-2014 kappen boom
Nachtegaallaan 37 Beek en Donk 27-03-2014 veranderen kozijnen
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern            Ingediend d.d. Werkomschrijving
Oranjelaan 53 Beek en Donk     24-03-2014  slopen asbest dak
Kerkstraat 56a Beek en Donk     24-03-2014  verwijderen asbest
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aanvragen omgevingsvergunning

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

BINNENGEBIED In het binnengebied wordt het huisvuil opgehaald op vrijdag. Het 
binnengebied omvat alle straten en woningen die binnen de bebouwde kommen van 
Laarbeek liggen en enkele overloophoekjes en straten.

BUITENGEBIED In het buitengebied wordt het huisvuil opgehaald op woensdag. Het 
buitengebied omvat het gedeelte van Laarbeek ten oosten van de N279, plus:

 Aarle-Rixtel: Bakelseweg, Oliemolen, Pater Eustachiuslaan, Peeldijk, Kasteelweg,  
 Croylaan, Laag Strijp (vanaf nummer 26), Hoog Strijp en Het Laar.

 Beek en Donk: Willemstraat, Brugstraat, Gemertseweg, Peeldijk, Loopweg, 
 Biezenweg, Broekkantsestraat, Bijenweg, Pater Van der Burgtweg, Kasteellaan, 
 Starreboslaan, Groenewoudseweg, Karstraat, Lage Dijk, De Hei, Herendijk,   
 Heereindsestraat, Auwerstraat, Donkervoortsestraat, Ooievaarsweg, Grensweg en  
 het pand Pater De Leeuwstraat 65.

 Lieshout en Mariahout: het gedeelte ten zuiden van het Wilhelminakanaal, 
 Staartweg, Beemdkant, Wielekensweg, Duin, Herendijk, Elsduin, De Stater,   
 Sonseweg, Sluisweg, Broek, Broeksteeg, Den Houw, Schutsstraat (vanaf nr. 37),  
 Stekkermortel, Bosven, Meerven (vanaf nummer 25), Knapersven (vanaf nr. 16),  
 Ketelkampweg, Torrenven, Paalberg, Rijtvenweg, Vossenberg, Rooijseweg, 
 Heidedreef, Veghelsedijk, Beukendreef, Sparrendreef, Schaapsdijk, Rietven, 
 Heieindseweg, Grensweg en De Hei.

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 469 700. Ook kunt u uw melding 24 uur per 
dag doorgeven op www.miconline.nl.

INZAMELING CONTAINERS De grijze container wordt ieder week geleegd, in het 
binnengebied op vrijdagen en in het buitengebied op woensdagen. De groene 
container voor gft-afval wordt in het binnengebied in de even weken op vrijdag leeg-
gemaakt. Voor het buitengebied geldt een aanmeldsysteem voor groen afval. Als uw 
gft-container vol is en u vindt dat deze geleegd dient te worden dan belt u gratis met 
de firma SITA telefoon 0800 023 2499. Dit kan tot de woensdag, uiterlijk 16.00 uur, 
voorafgaand aan de vrijdag dat gft-afval regulier wordt ingezameld in onze gemeente. 
Belt u mobiel, beld dan 0492 580 000.

Omdat niet iedereen dezelfde hoeveelheid afval aanbiedt zijn er containers voor 25, 
140 of 240 liter afval beschikbaar. Het gft-afval wordt apart van het restafval ingeza-
meld, omdat het ook apart wordt verwerkt. Het restafval wordt verbrand en van het 
gft-afval wordt compost gemaakt. Let erop dat de containers vanaf 7.30 uur geleegd 
worden, zorg dus dat ze op tijd buiten staan.

Er is een aantal voorwaarden waaraan het aanbieden van containers moet voldoen:
 de container mag maximaal 75 kilo wegen;
 het afval mag niet te vast worden aangedrukt;
 de deksel moet gesloten zijn, er mag geen afval uitsteken;
 de zijde met de handvatten en wielen moet naar de weg gericht zijn;
 per adres worden containers toegewezen die aan dat huisnummer toebehoren. 

 De containers en de milieubox moeten dus blijven staan wanneer u verhuist.

Voor de groene container (gft-afval) komen daar nog bij:
 om problemen met het legen van de container te voorkomen mag er geen gras,  

 bladeren of vochtig materiaal onder in de container worden gestort;
 doordat in gft-afval vaak vocht zit, kan het zijn dat de inhoud aan de container  

 vriest. De container kan dan niet geleegd worden. De mislukte lediging zal wel in  
 rekening worden gebracht. Houd hier dus rekening mee door de container de nacht  
 voor het legen vorstvrij weg te zetten.

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

De Stater 2 in Lieshout, telefoon 0499 422 775, fax 0499 327 409
OPENINGSTIJDEN woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.

  De milieustraat doet dienst als afvalstort voor inwoners van Laarbeek. Om toegang  
 tot de milieustraat te hebben dient u te beschikken over de Toegangspas milieu-
 straat. Ieder huishouden in Laarbeek heeft in 2006 een pas ontvangen.

  Bij de milieustraat in Lieshout kunnen de volgende gescheiden stoffen worden  
 aangeboden: grof huisvuil, snoeiafval, puin, koelkasten en ander bruin- en witgoed,  
 afgewerkte olie (max. 10 liter), klein gevaarlijk afval (KGA), oud ijzer, papier en  
 autobanden. Ook asbest en eterniet mogen aangeboden worden maar dan moet u 
 dat vooraf telefonisch melden bij de milieustraat. U mag dan eenmalig 500 kilo -  
 ongeveer 14 golfplaten - aanbieden, dubbel verpakt in stevig plastic. 

  Er mag maximaal 2 m³ afval per keer worden gestort. Voor het storten van afval is  
 een tarief verschuldigd. Autobanden kunnen tegen een vaststaand bedrag worden  
 ingeleverd. De kosten staan vermeld bij de milieustraat.

 RESTAFVAL

Dit zijn alle huishoudelijke afvalstoffen die niet gescheiden ingezameld kunnen 
worden. Op de afvalkalender staat wanneer bij u het restafval opgehaald wordt. Het 
restafval biedt u aan in de grijze container. Voor klachten over de inzameling kunt u 
contact opnemen met telefoon 0800 023 0344, of geef digitaal een melding door op 
www.miconline.nl.

PAPIER EN KARTON

Het oud papier wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald in de bebouwde kommen 
van Laarbeek. In Lieshout en Mariahout op woensdag, in Aarle-Rixtel op vrijdag, in 
Beek op donderdag en in Donk op dinsdag. In het buitengebied wordt dit maandelijks 
ingezameld.

                                             Bebouwde kom                    Buiten bebouwde kom
Aarle-Rixtel                          elke vrijdag                           2e vrijdag van de maand
Beek                                     elke donderdag                   1e zaterdag van de maand
Donk                                     elke dinsdag                           1e zaterdag van de maand
Lieshout / Mariahout             elke woensdag                    1e woensdag van de maand

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

Vragen of klachten?
Voor het omruilen van containers, het vervangen van kapotte 

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.

Papier en karton:
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Advertorial

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Het Leek op de Donk

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

De Buizerd
De buizerd is waarschijnlijk wel de 
bekendste Nederlandse roofvogel. 
Het is een stevige vogel, niet erg 
goed toegerust op het vangen van 
snel bewegende prooien, zoals valk-
en dat kunnen. Buizerds moeten het 
dan ook meer hebben van muizen, 

zieke konijnen, wormen en aas.
Deze buizerd op de foto heb ik ge-
fotografeerd in het Leek op de Donk 
waar hij neerviel in het weiland om 
een prooi te verschalken. 
De roep van de buizerd klinkt als een 
gerekt klagend gemiauw. Wanneer 
men een nest nadert, beginnen de 
buizerds opgewonden en miauwend 
boven de boomkruinen te vliegen. 
Er zijn wel gevallen bekend dat een 
buizerd wandelaars of joggers die in 
de buurt van het nest komen aan wil 

vallen. De vogel jaagt gebruikelijk 
in open land, maar nestelt in bos-
randen. Door de typische vlucht is 
de vogel gemakkelijk te herkennen; 
enkele vleugelslagen, kort zweven 
en dan weer een paar slagen. De 
buizerd is een uitgesproken lang-
zame vlieger met zijn brede vleugels 
en de korte, brede staart. Vaak kan 
worden waargenomen dat een buiz-
erd door een of meer kraaien, die in 
zekere zin zijn voedselconcurrenten 
zijn, wordt weggejaagd.

Ook in ons Mooie Laarbeek is de 
buizerd vaak te bewonderen als hij 
op een paaltje in het weiland rond 
zit te kijken of traag door de lucht 
zweeft. 

Afgelopen zondag was de opening 
van mijn expositie waar het gezel-
lig druk was, ik hoop er de komende 
zondagen nog vele lezers van de 
MooiLaarbeekKrant te mogen be-
groeten!

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

VERTAAL- EN TEKSTBUREAU
Voor al uw vertalingen en 

Nederlandstalige producties…

PHAFFSTRAAT 23

AARLE-RIXTEL
06-38 91 44 77
WWW.MMTAALTEKST.COM
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Vers geschilde asperges van Laarbeekse grond:

voor slechts €4,99

1 kilo geschilde asperges 
+/- 700 gram netto 

Komende zondag bij Jumbo Lieshout:
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Actie bij alle kookworkshops: 1 op de 6 personen GRATIS

Kookcentrum Brabant bestaat 12.5 jaar! 
Beek en Donk – Het is deze maand 
precies 12.5 jaar geleden dat de deu-
ren van Kookcentrum Brabant open-
gingen aan de Prins Hendrikstraat in 
Beek en Donk. Dit bedrijf is gespeci-
aliseerd in het geven van kookwork-
shops en het verzorgen van catering. 
“We willen dit jubileum graag vieren 
en houden daarom een zeer aantrek-
kelijke actie”, vertelt eigenaar Stef 
van Oorsouw. 

De korting houdt in dat 1 op de 6 per-
sonen gratis is bij het boeken van een 
kookworkshop in april (minimaal 12 
personen) . De kookworkshops mo-
gen gereserveerd worden voor heel 
het jaar 2014. “Gemiddeld kost een 
workshop €50,00 per persoon. Dat is 
een flinke korting dus!”, vertelt Stef 
enthousiast. Wie meer informatie wil 
over deze actie kan kijken bij de ad-
vertentie op pagina 12 in deze krant. 

Sfeervolle kookstudio 
De 28-jarige Beek en Donkenaar 
nam een jaar geleden het bedrijf van 
zijn vader Ties over. De jaren ervoor 
werkte hij bij hem in de zaak. “We be-
gonnen hier met één keuken en één 
restaurant. Ongeveer vijf jaar geleden 
hebben we uitgebreid met nog een 
keuken en restaurant. Groepen van 
12 tot en met 80 personen kunnen in 
onze Bourgondische, gezellige kook-
studio terecht.”

Erkende kookstudio
Kookcentrum Brabant beschikt ook 
over een gezellig welkomstbarretje 

en een mooi buitenterras. “Het is een 
ideale locatie voor bijvoorbeeld een 
familiedag, een vrijgezellenfeest, een 
vriendinnenmiddag of een bedrijfs-
uitje”, vertelt Stef. Daarnaast herbergt 
Kookcentrum Brabant bijna twintig 
kookgildes, welke elke maand of om 
de maand naar de kookstudio komen 
om samen een culinair zesgangendiner 
te bereiden en nuttigen. 

Vele mogelijkheden
Stef van Oorsouw, eigenaar van 
Kookcentrum Brabant: “Alles op het 
gebied van kookworkshops is bij ons 
mogelijk. De groepen mogen zelf kie-
zen wat ze willen doen. Dit kan een 
tapasmiddag zijn, een 5- of 6-gan-
gendiner of bijvoorbeeld een Spaanse 
avond. Ook werken we seizoens-
gebonden. Zo komen we volgende 
maand met een aspergemenu en bie-
den we in de zomer luxe barbecue-
workshops aan.” 

Catering
Naast kookworkshops is Kookcentrum 
Brabant ook gespecialiseerd in ca-
tering. “Wij beschikken over al het 
materiaal wat voor een cateringpartij 
nodig is. Dit kan een grote bruiloft op 
locatie zijn, maar ook een barbecue bij 
iemand thuis of een verjaardagsfeest”, 
vertelt Stef.

Overig aanbod 
Maar Kookcentrum Brabant biedt nog 
meer. Bent u op zoek naar een perfect 
georganiseerd feest? Ook dan kunt u 
bij Kookcentrum Brabant terecht. Zij 

kunnen het gehele feest voor u ver-
zorgen. Dit kan zowel op locatie als in 
de kookstudio. Er is plek tot 150 per-
sonen. Daarnaast zijn er ook diverse 
arrangementen mogelijk wanneer u 
een kookworkshop wilt volgen. Hierbij 
kunt u denken aan solexrijden, djem-
béspelen, schilderen of klimmen bij 
Outdoor Laarbeek. 

Verse producten
Kookcentrum Brabant heeft kwaliteit 
hoog in het vaandel staan. “Wij laten 
niets leveren door de groothandel, 
maar gaan zelf op pad voor onze pro-
ducten, zodat we onze klanten goede 
kwaliteit kunnen bieden. Daarnaast 
levert het erkende bedrijf Van Eijk 
Wijnkelders onze wijnen. We willen 
onze klanten graag verwennen en het 
beste voor ze naar boven halen.”

Interesse
Heeft u interesse in een kookwork-
shop, feest of cateringpartij van 
Kookcentrum Brabant? Of wilt u meer 
informatie? Neem dan contact op met 
Stef van Oorsouw. Dit kan per mail 
naar info@kookcentrumbrabant.nl of 
telefonisch via 06-46598595. Neem 
ook eens een kijkje op de website 
www.kookcentrumbrabant.nl.

Advertorial

Fotograaf: Joost Duppen

Lezerspodium

De ‘democratische belangen’  van 
enkele wethouders in Laarbeek 
ofwel de dans om het pluche
De gemeenteraadsverkiezingen zijn 
voorbij; de kiezer heeft gesproken. De 
pluche stoelendans heeft een aanvang 
genomen. De kiezer wordt geminacht 
en de verkiezingsuitslag wordt ten 
faveure van de gekozenen volstrekt 
genegeerd. Het pluche, en vooral 
het pluche van de wethouderstoelen, 
geldt. Men weet door het gekonkel 
zelfs de landelijke pers te bereiken 
en niet in gunstige zin. En de kiezer 
van Laarbeek? Die staat aan de zijlijn 
en mag alleen toekijken. Na het 

stemhokje heeft de kiezer alleen nog 
recht op mond houden en belasting 
betalen. En het te formeren college? 
Dat wordt niet meer een college van 
B & W maar een college van B & B. 
Ofwel het college van burgemeester 
en bedriegers. Leve onze veelgeprezen 
democratie!

S.P. Boltjes
Lieshout

Reünie Pivo’s Scouting Beek en Donk

Beek en Donk - Zaterdag 5 april was 
het dan zo ver, de reünie van de pivo’s 
van Scouting Beek en Donk. De pivo’s 
is de oude speltak van de scouting en 
bestaat in Beek en Donk sinds 1977. 

Ter ere van het ruim 35-jarige bestaan 
van deze speltak is er ruim anderhalf 
jaar geleden gestart met het verzame-
len van de adressen. Na wat speurwerk 
op google en de nodige telefoontjes, 

zijn bijna alle adressen verzameld. Er 
waren dan ook veel oud-leden afgeko-
men op de reünie die gehouden werd 
in een tent op het terrein van Scouting 
Beek en Donk. Door de gezellige aan-
kleding van de tent, de band ‘The 
Pukes’, een kampvuur en een varken 
aan het spit, werd het een heel gezelli-
ge avond. Er werden veel oude verha-
len naar boven gehaald. De foto’s die 
de oud-leden meegenomen hadden 

voor de te maken collage, werden ook 
goed bekeken. Wie was ook al weer 
wie en wie was er niet. 

Tot in de late uurtjes werd er gefeest 
en gekletst. De organisatie is blij met 
alle leuke reacties die ze ontvangen 
hebben. Dit zullen ze in de toekomst 
zeker gaan herhalen.

Reünie Pivo’s Scouting Beek en Donk

Gevraagd:
loadermachinist/tractorchauffeur
Voor inlichtingen: 06-22773371

 
Loonbedrijf G. Kanters  Mariahout
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MooiBoerdonk
Club van 50 zoekt het hogerop 
met RKSV Boerdonk
Boerdonk - Tijdens de jaarvergadering 
van de Club van 50 van RKSV Boerdonk 
werd aangegeven dat de voetbalclub 
wel een eigen ladder zou willen heb-
ben. Nu werd deze altijd geleend, maar 
een ladder in eigendom was toch wel 
wenselijk. 

Daarom mocht Piet van de 
Crommenacker afgelopen week na-
mens het bestuur een nieuwe ladder in 
ontvangst nemen, die hem werd aan-
geboden door de club van 50. Hiermee 
kan het bestuur op grote hoogte het 
geheel overzien, het hogerop zoeken en 
hierdoor de club tot grote hoogte bren-
gen. Daarnaast is het ook nog verdom-
de handig bij diverse reparaties op grote 
hoogtes. ze hopen dat RKSV Boerdonk 
er jaren plezier van kan hebben. 

Boerdonk - Op zondag 13 april is de 
jaarlijkse wandeltocht. Er wordt om 
10.15 uur gestart vanaf gemeen-
schapshuis Den Hazenpot. Samen 
met gids Jan Kerkhof wordt er net als 
voorgaande jaren gewandeld naar de 
mooiste plekjes in het dorp en vertelt 

Jan onder andere over de geschiedenis 
van Boerdonk.

Het inschrijfgeld voor deze wandel-
tocht, inclusief kopje koffie, kop soep 
met broodje ham of kaas is €4,00 per 
persoon. Kinderen tot 16 jaar betalen 

€2,50. Eindtijd wandeling is rond 13.00 
uur. Iedereen is van harte welkom en 
natuurlijk staat de koffie al vanaf 9.30 
uur klaar! Voor meer info kun je bellen 
naar 06-20474712 of 0492-465530 of 
mail naar denhazenpot@home.nl. Boerdonk - Deze natuurwandeling 

voor volwassenen en kinderen is op 
zondag 13 april en start om 10.00 uur 
op de parkeerplaats bij het voormalig 
boswachtershuis aan de Gemertseweg 
10 in Erp.

De wandeling door de Hurkse bos-
sen onder leiding van Rini Kerstens zal 
ongeveer 2 uur duren. Rini zal tijdens 
deze wandeling veel vertellen over het 
ontstaan, het beheer en het onderhoud 
van dit gebied. Wat komt men allemaal 

tegen en wat gaan ze samen ontdek-
ken. In verband met de vroege lente is 
er veel te zien en Rini laat je hier op een 
andere manier naar kijken. Deze tocht 
wordt georganiseerd door heemkun-
dekring Erthepe, deelname is gratis. 

Erthepe wil op deze manier kijken of 
er genoeg belangstelling is om meer 
activiteiten voor bijvoorbeeld de jeugd 
te organiseren die met de natuur te 
maken hebben. Iedereen is van harte 
welkom.

Boerdonk - Zondag stond de wed-
strijd Sambeek - Boerdonk op het pro-
gramma. Sambeek staat 3e in de com-
petitie en won vorige week nipt van 
SBV. Boerdonk staat 9e en daarmee is 
Sambeek op papier de sterkere ploeg. 
Echter bleek dit in praktijk niet zo te 
zijn zondag. 

Boerdonk ging van start met de vol-
gende 11 spelers: Mark in de goal, 
achter Thijs, Willem, Will-Jan en Thijs, 
middenveld Rick, Bart en John en in 
de spits Jesse, Stan en Daan. Zelden 
heeft Boerdonk met zo’n jong elftal op 
de grasmat gestaan. De gemiddelde 
leeftijd is 21 jaar en de gemiddelde 
leeftijd van de reservespelers is 17 jaar. 
Boerdonk gaat voortvarend van start en 
krijgt meteen een goede kans. Dit blijft 
het beeld van het begin van de eerste 
helft. Daarna komt Sambeek iets terug 
en gaat de strijd gelijk op. Beide ploe-
gen krijgen kansen, maar weten deze 
niet te verzilveren. ze gaan dan ook de 
rust in met een brilstand.

De tweede helft begint met een mooie 
kans voor Boerdonk, maar de bal wil 
er weer niet in. Een sportieve wedstrijd 
volgt, met aan beide zijden meerdere 
kansen. Door goed keeperswerk van 

Mark Opheij weet 
Boerdonk nog 
steeds de nul te 
houden. Na een verre uittrap van Mark 
krijgt Daan Dortmans de bal mee naar 
voren, komt vrij voor de goal en weet 
zo 0-1 te scoren. Een paar minuten erna 
krijgt hij weer een kans, maar de keeper 
weet deze bal te stoppen. Ondertussen 
zijn Ted en Tim in het veld gekomen. 
Zij hebben de plaatsen ingenomen van 
Rick en Stan. Sambeek krijgt nog volop 
kansen en zet alles op alles om toch te 
scoren. Maar Telkens blijkt Mark een 
sta-in-de-weg. Als Lars de plaats in-
neemt van Daan, is het nog een paar 
minuten tot het eindsignaal klinkt. Een 
verdiende overwinning voor Boerdonk, 
dat een goede wedstrijd heeft ge-
speeld. Een mooie sportieve wedstrijd, 
dat blijkt uit het feit dat er geen kaarten 
uitgedeeld zijn.

Door deze overwinning is Boerdonk 
geklommen naar de 8e plaats in het 
klassement. Volgende week staat de 
wedstrijd tegen de Willy’s op het pro-
gramma. Zij bezitten de 7e plaatst. Dat 
belooft een spannende strijd te worden. 
Dus bij deze een oproep om volgende 
week allemaal Boerdonk te komen aan-
moedigen.

Club van 50 brengt RKSV 
Boerdonk tot grote hoogte

Wandeltocht in MooiBoerdonk

Natuurgezinswandeling door 
Hurkse bossen

Jonkies Boerdonk 
kloppen Sambeek

Wandeltocht Boerdonk

Vrijdag     11 april 10.00 - 20.30  uur
Zaterdag 12 april 10.00 - 16.00  uur
Zondag     13 april 11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur11.00 - 17.00  uur

Ga voor het complete programma naar: 
www.sanidrome.nl/vanlieshout

vanlieshout@sanidrome.nl 
De Amert 98, 5462 GH Veghel
(0413) 34 40 43

Ga voor het complete programma naar: Ga voor het complete programma naar: 

diverse

test 
activiteiten

installatie!

Profiteer
van 6% BtW op 

vakkundige
cheques

Gratis
goodiebag 
met voordeel

Sunshower!

Zondag
13 april
demonstratie

webdesign

videografie

huisstijl

drukwerk
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Arian de Groot

Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

Ook de horeca is niet verschoond 
gebleven van (nieuwe) regelgeving 
en van de effecten van de crisis. In 
het kader hiervan is het voor hore-
caondernemers van groot belang 
hun kosten te beheersen binnen 
de mogelijkheden van de regel-
geving, zeker nu de stijging van de 
omzetten stagneert of de omzetten 
zelfs teruglopen.

Zo kan onder voorwaarde lage- 
i.p.v. hoge WW premie worden 
afgedragen voor personeel en biedt 
het zogenaamde “fooienbesluit” 
ook mogelijkheden tot het bespar-
en van kosten.

Met betrekking tot de administratie 
bestaan ook diverse verplichtingen. 
Maar indien de kasadministra-
tie juist is ingericht en de bankaf-
schriften worden ingelezen kunnen 
de administratieve kosten worden 
beperkt.

Met betrekking tot de berekening 
van de af te dragen omzetbelast-
ing bestaan diverse berekenings-
methodes. Het toepassen van de 
juiste methode en het moment 
van afdracht van omzetbelasting 
bij bijvoorbeeld de verkoop van 
cadeaubonnen, waardebonnen of 
consumptiebonnen is zeer van be-
lang en de mogelijkheden zijn af-
hankelijk van hoe uw administratie 
is ingericht.

Indien u zich afvraagt of uw admin-
istratie wel optimaal is ingericht om 
binnen de regelgeving maximaal 
profi jt te behalen dan kunt u con-
tact met ons opnemen voor een 
vrijblijvende afspraak.

Bouwmaterialen Hout- en
plaatmateriaal

Gereedschappen
en ijzerwaren

Keukens Tegels en
badkamers

Deuren

Advies nodig?
Vraag het aan BouwCenter Swinkels!

BouwCenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt,
zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen
zich bij ons prima thuis.
Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij het bouwen op aankomt.
Meer weten, over bijvoorbeeld de tijdelijke BTW-verlaging? 
Vraag het aan BouwCenter Swinkels!

kijk op www.bouwcenterswinkels.nl

Deensehoek 8, Lieshout - Telefoon 0499-425800

Mooi in de steigers

Heemkundekringen besteden aandacht aan bevrijding 1944

Laarbeek - De gezamenlijke heemkun-
dekringen van Laarbeek willen aandacht 
besteden aan het feit dat 70 jaar gele-
den de bevrijding was van de Duitse 
bezetting in de Tweede Wereldoorlog.

In september 1944 werd Zuid-Nederland 
bevrijd en kon hier de vrede gevierd 

worden. In september van dit jaar wil-
len de heemkundekringen in Laarbeek 
dit jubileum op gepaste manier geden-
ken. In Lieshout, Aarle-Rixtel en Beek en 
Donk zullen tentoonstellingen gehou-
den worden rondom de thema’s oorlog 
en bevrijding. Op zondag 28 septem-
ber wordt de viering van het jubileum 

afgesloten met een historische optocht 
van oude legervoertuigen. Deze kara-
vaan zal in elke kern een stop maken, 
waarbij de voertuigen bezichtigd kun-
nen worden. Bij de stopplaatsen zullen 
ook andere activiteiten plaatsvinden. 

De heemkundekringen zijn momen-
teel druk bezig om een programma op 
te stellen en nader uit te werken. In de 
zomer zullen de inwoners van Laarbeek 
gedetailleerd via de media ingelicht wor-
den. 

Karavaan van oude legervoertuigen

Vrouwenbeweging Beek en Donk 
nodigt leden uit
Beek en Donk - Vrouwenbeweging 
Beek en Donk nodigt haar leden, 
zie zich hiervoor hebben opgege-
ven, uit om op dinsdag 15 april 
paasstukjes te maken. De avond 
begint om 20.00 uur in de zaal 
van Herberg ‘t Huukske.

De leden kunnen zelf een niet al te 
grote schaal, mesje, snoeischaar-
tje en eventueel wat groen uit de 
tuin meenemen. Voor de bloemen, 

groene takken en de oase zorgt de 
organisatie. 

Mochten er leden zijn die zich als-
nog graag willen opgeven voor 
deze avond, dan zijn die van 
harte welkom. Er wordt tevens 
een hoek gemaakt met fotoal-
bums en andere materiaal van de 
Vrouwenbeweging, zodat deze 
kan worden ingekeken. Graag tot 
dan!

Jeugd Dorpsfeesten Aarle-Rixtel 2014
Aarle-Rixtel - De jeugd Dorpsfeesten 
staan dit jaar gepland voor vrijdag 30 
en zaterdag 31 mei. Dit is het weekend 
van Hemelvaartsdag.

Op vrijdagmiddag staat er een vossen-
jacht gepland, daarna wordt er geza-
menlijk een frietje gegeten. Vervolgens 
wordt er ’s avonds voor een volle tent 
opgetreden door alle ploegen. De pre-
sentatie van deze avond is dit jaar weer 
in handen van Job van Rooy en Stein van 
de Ven, zij hebben de presentatie vorig 
jaar voor het eerst op zich genomen. Dit 
was zo’n succes dat ze direct weer voor 
dit jaar zijn gevraagd. De avond wordt 
afgesloten met een vette disco!

Zaterdag is er overdag een zeskamp en ’s 
avonds vindt er de prijsuitreiking plaats. 
Voor de kids is dit een super weekend en 
qua voorbereidingen hoeft er niet eens 
zoveel tijd in te gaan zitten. Een paar 
middagen gezellig samen een optreden 
voorbereiden en daarna genieten van 
alle activiteiten!

Doe jij dit jaar ook mee? Je kunt mee-
doen met je straat, je klas, de vrien-
dengroep, de sportclub, etc. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met 
Chantal Manders: 06-10080867 of 
chantalmanders@gmail.com.
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Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn. ingang via Ketelkampweg

voor een gigantische kwaliteit
Zondag 13 april tuinmeubelshow van 12.00 tot 17.00 uur.

Weber 
BBQ’s
-25%

Lentebeurs Di-eAt team was een succes

Beek en Donk - Di-eAt team Beek en 
Donk van de gezondheidsrace heeft, 
op zondag 6 april, haar lentebeurs ge-
houden in samenwerking met woon-
zorgcentrum de Regt. Het liep vanaf 
het begin al meteen goed vol. 

De bewoners van De Regt genoten 
van alle toeloop en namen zelf ook een 
kijkje bij alle kraampjes. Er was van al-
les te zien en te beleven.  Zo waren er 

veel hobbyisten met hun zelfgemaakte 
stukken waar ontzettend veel bewon-
dering voor was! Men kon deelnemen 
aan een workshop bloemschikken 
maar ook kon men het een en ander 
ervaren op het gebied van uiterlijke 
verzorging en gezondheid.  Er werden 
o.a. door het team, zelfgemaakte hap-
jes uitgeserveerd wat iedereen heerlijk 
vond smaken en zeer op prijs werd 
gesteld. 

En of dat alles nog niet genoeg was, 
kon men in de Gasterij genieten van 
live muziek en werden de gasten in de 
lentesfeer gefotografeerd. Langs deze 
weg willen zij iedereen hartelijk bedan-
ken die op welke wijze dan ook heeft 
bijgedragen aan deze middag om het 
te doen slagen! Met name de Regt 
voor de fijne samenwerking. 

Di-eAt team Beek en Donk

Frivool wordt het dit jaar.

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

1e Lustrum Paas-Art Nuenen
Nuenen - Tijdens beide paasdagen, 
20 en 21 april, exposeren 33 schil-
ders van Atelier Nuenen in de sfeer-
volle, professionele fotostudio van 
John Geven Nuenen, Spegelt 45-47 in 
Nuenen, hun nieuwste schilderijen. In 
totaal ruim 300 schilderijen.
 
De art-fair is interessant en aantrek-
kelijk voor kunstliefhebbers, kunstken-
ners, maar ook voor geïnteresseerde 
bezoekers. U ontmoet een breed palet 
aan schilderstijlen. De presentatie loopt 
uiteen van realistische fijn-schilder-
werken tot figuratieve afbeeldingen. 
De puur abstracte en (half)- abstracte 

schilderijen maken deze  grootse ex-
positie compleet.  De entree is gra-
tis!  Openingstijden zijn van 11.00 tot 
17.00 uur. Als bezoeker kunt u ook 
deelnemen aan de publieksprijs en 
meedingen naar een uniek kunstwerk-
je. In het restaurant van de kookstudio 
John Geven kunt u genieten van een 
hapje en drankje. 

Alle schilders werken nauw samen 
met Museum Vincentre, Berg 29 in 
Nuenen. Naast de vaste expositie, 
kunt u daar tijdens beide paasdagen 
twee bijzonder tijdelijke tentoonstel-
lingen bezoeken.
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De KaasKoning viert 70-jarig bestaan
In 2014 is het 70 jaar geleden dat de eerste 
KaasKoning kaas op de markt verkocht werd. 
De rijke historie die met de verkoop van be-
kroonde kwaliteit kaas is opgebouwd, geeft re-
den voor een feestje op de markt. 

Een rijke historie 
In de jaren ’40 van de vorige eeuw startte 
Opa Driek van Kaathoven met de verkoop van 
kaas op markten in Brabant onder de naam De 
KaasKoning. Een echte vakman met oog voor 
goede kwaliteit kaas. Dit gaf hij door aan zijn 
kinderen, die het familiebedrijf verder vorm ga-
ven. Het assortiment werd gaandeweg verrijkt 
met mooie specialiteiten, waarbij de keuze voor 
smaak en kwaliteit altijd leidend bleef. 

Traditie
Een mooi voorbeeld van dit oog voor goede 
kwaliteit, is de traditionele rijping van kaas. Dit 
is essentieel voor een goede smaakontwikkeling. 
Op houten planken onder de beste condities 
krijgt de kaas de tijd om op smaak te komen. 
Pas na keuring door de kaasmeester, krijgen ze 
het huismerkpredicaat KaasKoning. Zo kan er 
anno 2014 op de markt geproefd worden van 
exclusieve specialiteiten waaronder KaasKoning 
Proosdijkaas, Boerenkaas en Lightkaas, en ui-
teraard de Goudse soorten van jong tot en met 
overjarig. 

Bekroonde kwaliteit
De keuze voor topkwaliteit zit bij de KaasKoning 
ondernemers in de genen. Niet alleen de keuze 
voor topkwaliteit kaas, maar ook de keuze voor 
kwalitatief goed opgeleide medewerkers, keu-
rige verkoopwagens en oog voor detail. Zo kun-
nen consumenten rekenen op het lekkerste stuk 
kaas, het beste advies én de mogelijkheid om 

vers van het mes te proeven. Een formule die al 
70 jaar blijkt te werken. 

 
Ook in Lieshout, Beek en Donk en in Aarle-Rixtel 
in de gemeente Laarbeek is de KaasKoning al 
sinds jaar en dag hèt aankooppunt voor kaas 
vers van het mes. Iedere dinsdag, woensdag en 
donderdag staan de opvallende rood-witte ver-
koopwagens weer volgepakt op de markt met 
Hollandse en Buitenlandse kazen. Het 70-jarig 
jubileum wordt gevierd met feestelijke acties. Zo 
ontving iedere kaasklant afgelopen weken een 
prachtige juten tas cadeau. Daarnaast is er speci-
aal voor het jubileum een kaas ontwikkeld door 
ambachtelijk kaasbereider Boer Herbert; tijdelijk 
verkrijgbaar, een unieke smaak! Kom daarom 
naar de markt en vier het 70-jarig bestaan van 
De KaasKoning mee.

Advertorial

Wij leveren containers  voor: 
puin-, tuin-, en sloopafval
Van 2m3 - 6m3 - 8m3.

Beek en Donk   06 - 53 14 99 03
VERMEULENGRONDWERKEN@HETNET.NL

Lezerspodium

VERDRIETIG
Als je  al 57 jaar in volle tevredenheid 
in  Lieshout woont, stemt het verdrietig 
te moeten constateren dat 2000 jaar 
beschaving voor enkele Lieshoutse 
politiekelingen te kort is om te weten hoe 
met burgermansfatsoen om te gaan.

Des te verdrietiger is het te moeten horen 
hoe de nieuwe coalitiegenoten op een 
kinderlijke manier proberen iets goed te 
praten wat niet goed te praten is.

Verdrietig dat een wethouder zijn salaris 
veilig wil stellen door lak te hebben aan 
alle democratische regels. Verdrietig dat 

zelfs het CDA vergeet dat de C  staat voor  
Christelijk handelen. Extra verdrietig dat 
een lid van een partij  na veel jaren zijn 
partij in de steek laat. Doet wel recht aan 
een oud gezegde: “Het zijn altijd de ratten 
die als eerste een zinkend schip verlaten”

Th. Jansen

PS: Hopelijk berust het bericht over 
stemmen ronselen op een misverstand...
want ons verdriet is al groot genoeg. 

Badkamer Inspiratie Dagen bij 
Sanidrõme van Lieshout Veghel

Advertorial

Al 36 jaar is Van Lieshout BV een begrip in de 
regio op het gebied van badkamers, keukens, 
tegels en (duurzame) installaties. Begin dit jaar 
is Van Lieshout voor wat betreft de badkamer-
tak aangesloten bij Sanidrõme, een landelijke 
formule van badkamerspecialisten. 

Ondersteund door de pay-off ‘de betere badka-
mer’ is de afgelopen weken hard gewerkt om de 
invulling van de badkamershowroom en de uit-
straling van het bedrijfspand geheel te vernieu-
wen. Om kennis te maken met de vernieuwde 
badkamershowroom organiseert Sanidrõme van 
Lieshout van vrijdag 11 april tot en met zondag 
13 april de Badkamer Inspiratie Dagen (adres: 
De Amert 98, Veghel). Belangstellenden worden 
van harte uitgenodigd de showroom te komen 
beleven, inspiratie op te doen en zich te laten 

informeren over wat Sanidrõme van Lieshout 
allemaal in huis heeft. Tot en met 31 december 
2014 is de aangepaste btw-regeling (van 21% 
naar 6%) op renovatiewerkzaamheden van 
kracht, wat het verbouwen van de badkamer of 
toiletruimte nu heel interessant maakt. 

Openingstijden
Tijdens de Badkamer Inspiratie Dagen is de 
showroom als volgt geopend: vrijdag 11 april 
10.00 tot 20.30 uur, zaterdag 12 april 10.00 tot 
16.00 uur, zondag 13 april 11.00 tot 17.00 uur. 
Ga voor het complete programma met diverse 
testactiviteiten en speciale acties naar www.sa-
nidrome.nl/vanlieshout. Bezoekers van de inspi-
ratiedagen ontvangen een leuke goodiebag met 
voordeelcheques.
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Aarle-Rixtel – In het verenigingsgebouw van 
het IVN, de Bimd aan de Beekseweg in Aarle-
Rixtel, vindt op donderdag 17 april vanaf 20.00 
uur een lezing plaats. Gerrit van Eenbergen, 
ook bekend als ‘Gerrit Natuurlijk’ van Man Bijt 
Hond, toont door hem zelfgemaakte 3D natuur-
opnames. 

Veel opnamen zijn super macrobeelden van in-
secten, vlinders en amfibieën. Men ziet details 
en kleuren die met het blote oog niet waar te 
nemen zijn. Gerrit neemt voor de voorstelling 
een grote 3D TV mee en de nodige passieve 3D 
brillen. 

Na de pauze laat Jan van der Heijden Full HD 
opnames zien van de natuur. De opnames zijn 
gemaakt met een superzoom videocamera/tele-
scoop, zoveel mogelijk met bijbehorend geluid. 
De camera maakt het mogelijk om films te ma-
ken over grote afstanden, voor grote vogels wel 
tot meer dan 500 meter. Verstoring wordt zo tot 
een minimum beperkt. De beelden zijn groten-
deels gemaakt in ZO-Brabant . Beelden van Jan 
van der Heijden zijn gebruikt door SBS, RTL en 
Een Vandaag als toelichting bij documentaires 
over bijvoorbeeld de jacht en natuurvraagstuk-
ken. Ook het patrijzen promotiefilmpje voor 
Laarbeek en een patrijzen promotiefilm voor 
SOVON op de Birdfair zijn afgelopen jaar door 
hem gemaakt.

Lezing over vogels door IVN
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reserveer tijdig

20 april paasbrunch

Snack van de week:

SatErol

Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

DAT LATEN WIJ NIET AAN ONS VOORBIJGAAN
TUSSEN 14.00 EN 18.00 UUR PILS 1,75, VAASJE 2,25 EN SPATJES 3,50

KONINGSDAG

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor de Zeskamp

Beek en Donk - Inschrijven voor de 
Zeskamp van KPJ Beek en Donk is 
inmiddels al enkele weken mogelijk. 
Zowel de scholen- als de dorpszes-
kamp staan dit jaar onder grote be-
langstelling. Hierdoor hebben zij al 
veel inschrijvingen voor beide dagen 
ontvangen. Heb je jouw team niet 
nog opgegeven? Wees er dan snel bij 
want er zijn nog enkele plekken be-
schikbaar! 

De zeskamp vindt zoals ieder jaar plaats 
in het 3e weekend van juni: 14 en 15 
juni. Ook dit jaar zal het weer een ge-
weldig weekend worden met sport, 
spel en vooral veel gezelligheid. Op 
zaterdag, tijdens de Scholenzeskamp, 
zullen de jongeren van de Laarbeekse 
basisscholen het tegen elkaar opne-
men. Deze teams bestaan uit minimaal 

10 personen. Het doel is om tijdens 
15 spelen en het Rode Draad Spel, zo 
veel mogelijk punten te behalen. Dit 
allemaal om naar huis te gaan met de 
felbegeerde wisselbeker! Op zondag is 
het de beurt aan alle mogelijk gevorm-
de groepen  vanaf 12 jaar. Hierbij geldt 
dezelfde opzet; probeer met de  15 
spelen en het Rode Draad Spel zo veel 
mogelijk punten bij elkaar te sprokke-
len en je bent de winnaar. Tevens zal 
er voor het eerst op beide dagen ge-
streden worden in 2 categorieën. Op 
zaterdag zijn de categorieën groep 5-6 
en groep 7-8. De jeugd van 12 t/m 15 
jaar is verplaatst naar zondag. Zij zul-
len tegen elkaar strijden in een aparte 
groep. De categorie vanaf 16 jaar blijft 
zoals vanouds gewoon op zondag . 

Op zaterdagavond is er een feest-
avond. Dit jaar gaan ze terug naar de 
90’s en de 00’s met DJ Bart. Bij velen 
van jullie bekend als de dj van disco-
theek Axis. Het belooft ook dit jaar 
weer een onwijs gezellige avond te 
worden, waarbij de voetjes van de 
vloer mogen. Zodra er meer bekend is 
over de voorverkoop van de kaarten, 
informeert de organisatie hierover.
 
Wil je nog meedoen met de 
Scholenzeskamp of de Dorpszeskamp? 
Wees er dan snel bij want na dit 
weekend sluiten de inschrijvingen. 
Inschrijven is nog mogelijk tot en met 
14 april. Je kunt je team inschrijven 
via de website van de KPJ (www.kpj-
beekendonk.nl). Meer informatie is te 
vinden op dezelfde website of op de 
Facebookpagina.   

Een archieffoto van de zeskamp in 2013 op zondag

Meepraten over verkeer in Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Heb je een klacht over 
het verkeer of ken je een verkeersge-
vaarlijke situatie in Aarle-Rixtel? Over 
dit soort zaken kun je meepraten in de 
‘Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel’, on-
derdeel van het Dorpsplatform Aarle-
Rixtel.
 
De werkgroep komt in het voorjaar 
en in het najaar bijeen. Per keer zijn 
er dan 2 bijeenkomsten. De eerste 
bijeenkomst is een vooroverleg, waar 
belangstellenden de openstaande en 
nieuwe punten doornemen. Het resul-
taat is een lijst die aan de gemeente 
Laarbeek wordt gestuurd. Ongeveer 
een maand later is er een overleg met 
gemeente en politie. Daarbij mag ie-
dereen die dat wil aanwezig zijn en 
meepraten. 

Het eerstvolgende vooroverleg is op 
woensdag 16 april. Aangaande ver-
keerssituaties kunnen vooraf worden 
ingebracht door een mail te sturen 
naar info@dorpsplatform.nl. Het over-
leg met gemeente en politie staat ge-
pland voor woensdag 11 juni. Beide 
bijeenkomsten zijn in De Dreef en 
beginnen om 20.00 uur. Wil je mee-
praten over het verkeer in Aarle-Rixtel 
laat dan van je horen of kom naar de 
bijeenkomsten van Werkgroep Verkeer 
Aarle-Rixtel.

‘Feel Young Party’ in Franciscushof

Damessportclub heeft plaats voor 
nieuwe leden

Lieshout - In de grote zaal van verzor-
gingshuis Franciscushof in Lieshout 
verzorgt &RG-Teens, Tienerwerk 
Lieshout, op zaterdagmiddag 12 april 
een ‘Feel Young Party’ voor de bewo-
ners.

Er wordt voor de bewoners een leuke 
gratis muziek- en entertainmentmid-
dag gehouden. De Muziekstijl en vo-
lume worden aangepast. Tevens zullen 
tieners van &RG-Teens leuke voor-
drachtjes houden. Jong vermaakt oud. 
De ‘party’ is van 14.30 tot 16.00 uur.

Mariahout - Een damessportclub uit 
Mariahout heeft plaats voor nieuwe 
leden. Er wordt op woensdagavond 
van 20.30 tot 21.30 uur gesport in het 
Buurthuis van Mariahout.

De damessportclub is heel afwisse-
lend met spel, conditietraining op mu-
ziek en vele gezonde oefeningen. Je 
kunt vrijblijvend deelnemen aan twee 
proeflessen. Voor meer informatie of 
aanmelding kun je terecht bij Jet van 
Dommelen, tel. 06-10709271.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Kof etafels
Personeelsfeesten - Jubilea - Evenementen

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

n

Zonnig terras,prachtig uitzicht!

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete Tuinfeesten

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

Wij zijn
1e en 2e 

PAASDAG

GEOPEND

vanaf 12.00u!

Koningsdag Lieshout gaat doorJaarvergadering Zorg om het Dorp
Lieshout - Koningsdag Lieshout gaat 
door met een superleuk programma! 
De dag start om 13.00 uur met de 
harmonie, gevolgd door een stoet 
versierde fietsen.

Er is een vrijmarkt waarvoor je je kunt 
aanmelden bij Jolanda Dekkers, mail 
naar ahwvanhout@onsbrabant.net. 

De vrijmarkt is voor jong en oud. Dus 
de zolder opgeruimd? of heb je een 
hobby die je wil laten zien, of kun je 
heel goed gitaar spelen of dansen? 
Maak je iets moois en wil je dat verko-
pen? Reserveer dan een plaatsje.

Het wordt een dag met voor ieder wat 
wils. De activiteiten zijn van 13.00 tot 
18.00 uur, maar de muziek draait door.

Mariahout - Maandagavond vond in 
Buurthuis Mariahout de drukbezoch-
te jaarvergadering van Zorg om het 
Dorp plaats. Er moesten nog heel wat 
stoelen worden bijgehaald, voordat 
alle aanwezigen een zitplaats had-
den. Voorzitter Ger Aarts was blij 
met de grote opkomst en handelde 
de agendapunten een voor een af. 

Met de presentatie werd een goed 
beeld geschetst van de activiteiten 
van Zorg om het Dorp in het afge-
lopen jaar. De dames Ilse Barten en 
Corine Gevers zeiden het bestuur 
vaarwel en hun plaatsen worden in-
genomen door Harold de Louw en 
Anton van Strien. Omdat hiermee 
ook het secretariaat vacant kwam, 

vond er nog een wisseling binnen het 
bestuur plaats. Ger Aarts gaf na 11 
jaar de voorzittershamer over aan Ria 
Lindeman en gaat nu het secretariaat 
doen. Ria alle succes toewenst in je 
nieuwe functie! 

Na de pauze kreeg Wim van Hest, 
voorzitter van de WMO-raad de mi-
crofoon, om de aanwezigen te infor-
meren over de veranderingen in de 
zorg. Met onder andere de stelling 
‘als je echt zorg nodig hebt, moet je 
Mariahout uit!!’ werden de voors en 
tegens besproken. Algemeen was de 
mening dat er dichtbij huis erg veel 
te regelen is, maar de weg weten en 
enige creativiteit is daarbij wel no-
dig. Er werden zinnige opmerkingen 

gemaakt die zeker meegenomen wor-
den naar de WMO-raad/gemeente. 

De laatste Nieuwsbrief van Zorg om 
het Dorp was voor een belangrijk deel 
gewijd aan ‘de kerk’ in Mariahout. 
Pastoor Verbraeken gaf een toelich-
ting op het fusieproces en de ver-
wachtingen voor de toekomst. Hij 
beantwoorde vragen, deelde de zor-
gen die veel Inwoners hebben en luis-
terde naar de twijfels waar de mensen 
mee leven. Het is een onderwerp dat 
om een vervolg vraagt. Toen om half 
elf de vergadering afgesloten werd, 
hoorde je velen zeggen, dat zij een in-
teressante avond hadden, een mooie 
avond die ergens over ging.

JUBILEUMKAAS

Proef het Ambacht

Tijdelijk
Verkrijgbaar

Tijdelijk 
Verkrijgbaar
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GLAS IN LOOD ATELIER
COOIJMANS

Nieuw glas in lood naar uw of ons ontwerp

Reparatie

Brandschilderwerk

Glas in Lood in Isolatieglas

Schutsstraat 31 Lieshout - Tel. 0499 423621 

atelier.cooijmans@onsbrabantnet.nl

W W W . G L A S I N L O O D A T E L I E R C O O I J M A N S .N L

lekker koel, aangenaam warm

AIRCONDITIONERS

Bij airconditioning denkt u waarschijnlijk direct aan koelen. Met een 
Toshiba airconditioning systeem kunt u echter gedurende 
het gehele jaar het perfecte  binnenklimaat creëren. 
Lekker koel tijdens warme dagen en comfortabel warm tijdens koude 
dagen. En altijd gegarandeerd een frisse schone lucht 
in uw woning of kantoor. 
 
Een comfortabel binnenklimaat begint bij de keuze voor het best 
passende systeem voor uw situatie. Heeft u behoefte aan alleen koelen 
of ook verwarmen? Of bent u op zoek naar een energiezuinig 
alternatief voor uw cv-systeem, al dan niet in combinatie 
met vloerverwarming en warm tapwater?  

Bij uw Toshiba installateur bent u hiervoor aan het juiste adres. Zij 
zorgen voor een professionele installatie en gedegen onderhoud, 
zodat u jarenlang verzekerd bent van een perfect 
binnenklimaat.

•  Energiezuinige inverter
•  met een zeer laag geluidsniveau
•  Innovatieve anti-bacteriële 
 luchtreiniging incl. ionizer
 

Papenhoef 13-15 
5737 BS LIESHOUT (Gem. Laarbeek) 
info@jansenkoeltechniek.nl 
T: 0499-421631 F: 0499-423240

JansenA5staandZWW.indd   1 11-06-12   15:26

Mooi in de steigers

Lezerspodium

De werkwijze van alle politieke 
partijen van Laarbeek t.a.v. 
de kiezers lijkt veel op het 
onderstaand Belgisch klaverblad.

Is het niet beschamend hoe 
met deze verkiezingsuitslag alle 
politieke partijen handelden (te 
werk gingen) voor het vormen 

van een coalitie??? Onbegrijpelijk 
en schandalig hoe de Laarbeekse 
politiek omgaat met z’n kiezers. 
Het is nog niet te laat, maar 
wordt het niet hoog tijd, na 
zoveel media aandacht, dat men 
de weg kiest zoals de kiezer dat 
op 19 maart heeft aangegeven. 
De inwoners van Laarbeek 

hebben genoeg van deze politiek 
en jullie ‘spelletjes’. Ik wens de 
Laarbeekse politiek heel veel 
kennis en wijsheid toe om het 
vertrouwen van de Laarbeekse 
kiezers terug te winnen!!

Toon Govers

Mooi Dier

Op zoek...
Hotel is een knappe jonge meid van krap een jaar oud. Hotel komt aan haar 
opmerkelijke naam omdat ze gevonden is bij een hotel in Deurne. Over deze 
gesteriliseerde poes kunnen we kort zijn, ze is in 1 woord geweldig. Lief, 
aanhankelijk, goed zindelijk, speels... als kattenliefhebber gaat uw hart van Hotel 
zeker sneller kloppen. Kunt u deze schat een liefdevol en blijvend thuis bieden? 
Een thuis waar ze veel aandacht krijgt? Dan komt Hotel graag bij u wonen!

Wanneer u geïnteresseerd bent in Hotel of andere dieren uit dierenopvang ‘vd 
Voorste Grootel’ bent u altijd welkom tijdens openingsuren of kunt u onze site 
bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Naam:        Hotel
Leeftijd:     1 jaar

Wilt u nog wat afvallen voor de zomer dan kan dat bij Slender You Gemert 
met FormaSlim. Wij hebben een totaal programma en er gelden nu speciale 

kortingen. Zie www.slenderyougemert.nl . Het adres voor; slenderen, 
vacusteppen, vibrosaunen en zonnebanken. Altijd op afspraak. 0492 368382.

Slender You, Gemert
koksedijk 1 te Gemert

De makkelijkste manier om fit te blijven.

Kienen in Lieshout
Lieshout - Carnavalsvereniging de 
Raopers houdt op vrijdag 11 april een 
kienavond in het Dorpshuis van Lieshout.

De avond begint om 20.00 uur en de zaal 
is geopend vanaf 19.00 uur. De jackpot 
is de vorige keer niet gevallen, dus deze 
is nu gegroeid. Iedereen is van harte wel-
kom.

Cursus iPad
Laarbeek – Vanwege de grote belangstel-
ling gaat Computer Onderwijs Laarbeek 
een extra cursus  I-Pad geven. Voor deze 
cursus hebben ze nog 3 plaatsen vrij. 

Aan bod komen onder andere: apps, 

foto’s, internet, e-mailen en boeken lezen. 
De cursus vindt plaats in het Dorpshuis 
van Lieshout op 6, 13 en 20 mei, steeds 
van 13.30 tot 16.00 uur. Aanmelden kan 
bij Trees Tops tel. 0492-525452 of via 
mail treestops@me.com.

Massages
Gezondheidscoach

www.dorinevanhorrik.nl

Dorine van Horrik

volgens de Chinese filosofie

06 40 80 64 93
www.cateringdekannelust.nl
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Verkeersdeelnemers opgepast: ko-
mende dinsdag en donderdag krui-
pen de Laarbeekse groep 7-ers en 
groep 8-ers hun gebloemde twee-
wielers op om overduidelijk aan te 
tonen hoe ze zich als helden op de 
weg dienen te gedragen. Ze zullen 
deze dagen herkenbaar zijn aan een 
fl uorescerend oranje hesje met git-
zwart gedrukt startnummer en voor-
beeldige gedragingen waar menig 
automobilist een contactpuntje aan 
kan zuigen.
Vooreerst zal de gespannen rij-
wielbestuurder klassikaal een 
theoretische verkeerstest moeten 
doorstaan. Een twintigtal hachelijke 
situaties, in beeld gebracht middels 
fullcolour foto’s, dient men zweterig 
te beoordelen en daarbij de juiste 
keuze te voorzien van een kruisje. 
Het is dan aan de meester of juf-
frouw om snel de ondraaglijke span-
ning weg te nemen en het verkeer-
slicht op groen te zetten. Euforisch 
zal men de gaspedalen fl ink indruk-
ken om snel daarna een heuse APK 
(Algemene Plotselinge Keuring) te 
ondergaan aan de dwergachtige 
citybike of reuselijke oma-fi ets. Fre-
quente problematieken als lichtloze 
lampen, spekgladde banden of ge-
luiden uit bellen die doen denken 
aan de ergste Thunderdomefeestjes 
bieden de plaatselijke fi etsmon-
teurs de mogelijkheid hun fi nanciële 
maandplaatje op orde te krijgen.
Wanneer dan eindelijk ook de fi ets-
bolide kant en klaar is kan de grote 
fi etstest gaan beginnen. Vals starten 
is gelukkig niet mogelijk, aangezien 
de gemeentelijke en justitiële be-
geleiding met bijbehorende gierende 
zenuwen in de ranke lijven, zorgen 
voor een fl inke focus. De ‘linksafs’ 
en ‘rechtsafs’ vliegen de chauf-
feurs en chauffeuses deze dagdelen 
om de oren. Voorrang, achterrang, 
voorsorteren, over de linkerschou-
der kijken, rechts houden, het vindt 
allemaal plaats volgens de legale 

wetgeving. Op ANWB-wijze wor-
den beide handen aan het stuur ge-
houden en gedraagt de Laarbeekse 
jeugd zich als voorbeeldig verkeers-
deelnemer. Dit alles leidend naar al-
weer een diploma die als een schoen 
past in de reeks: Veterstrikdiploma, 
Pietenkunstdiploma, Tafelkeerdiplo-
ma en Ikkomvoormezelfop-diploma.
Nadat de laatste deelneemster op 
donderdag haar fi ets laat fi nishen 
nabij het roemruchte gemeente-
huis mogen de vrijwillige juryleden 
op leeftijd zich gaan buigen over 
de verkeerskwaliteiten van onze 
medeweggebruikers. Zal iemand on-
voldoende vaardigheden bezitten en 
een extra rijwielcursus moeten gaan 
volgen of wint iedereen, dan wel 
met of zonder banddikte verschil, 
het gewilde diploma? Laten we uit-
gaan van dit laatste met daarbij de 
boodschap: Je hebt het nu laten 
zien, doe dit ook in de toekomst …. 
Helaas heeft de euforische werking 
van dit diploma bij een aantal een 
lange nawee en voelt de dappere 
zich te veel ‘King of the road’. Desal-
niettemin, succes, jonge helden van 
de weg. 

Mees
Joost

King of the road

quente problematieken als lichtloze 

luiden uit bellen die doen denken 
aan de ergste Thunderdomefeestjes 

teurs de mogelijkheid hun fi nanciële 

bolide kant en klaar is kan de grote 
fi etstest gaan beginnen. Vals starten 
is gelukkig niet mogelijk, aangezien 

geleiding met bijbehorende gierende 
zenuwen in de ranke lijven, zorgen 

de weg. de weg. 

Mees
Joost

A. LEENDERS
ELEKTRO

Laarweg 33 te AARLE-RIXTEL
Telefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl

A. LEENDERS
ELEKTRO

Laarweg 33 te AARLE-RIXTEL
Telefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl
“Ook voor het keuren van uw installatie 

volgens de NEN3140”

Mooi in de steigers

COLUMNTrapvaardigheid en Brugklasproof bij OBS Het Klokhuis
Beek en Donk/Lieshout - Alle leer-
lingen van de groepen 7 en 8 van 
OBS Het Klokhuis in Beek en Donk 
en Lieshout hebben woensdag 2 
april deelgenomen aan het project 
‘Trapvaardig’. 

Dit houdt in dat de kinderen in groep 7 
veiliger aan het verkeer kunnen deel-
nemen als fietser, iets wat zeker van 
pas komt bij de cursus die zij in groep 8 
gaan krijgen, zodat ze ‘brugklasproof’ 
zijn. Leerlingen in groep 8 worden 
‘Brugklasproof’ gemaakt door te leren 
fietsen met de bagage die ze ook naar 
de brugklas meenemen, zoals een rug-
zak met boeken. Het Klokhuis is erg 
tevreden met het feit dat heel veel kin-
deren hun diploma hebben behaald! 
Via deze weg wil Het Klokhuis alle be-
trokkenen hartelijk bedanken voor hun 
inzet. Het was een geslaagde dag!

Lieshout - Topslagwerker Murk 
Jiskoot gaf zondag een swingende 
masterclass in Lieshout. Hij deed 
dit met traditioneel Afrikaans en 
Zuid-Amerikaans slagwerk en 
moderne looptechniek. 

In zijn eentje zette Jiskoot ’s och-
tends een swingende sambaband 
neer. In de middag was het de beurt 
aan de aanwezige slagwerkers om 
de geleerde technieken toe te pas-
sen. De masterclass is onderdeel 
van de Rhythms of Caecilia-reeks 
van Harmonie St. Caecilia.

Swingende masterclass Murk Jiskoot

De Masterclass van Murk Jiskoot

Doop de kwast altijd tot maximaal 
de helft van de kwastpunt in het 
midden van de bus verf. Hoeveel 
lagen lak, beits of verf je moet 
aanbrengen, is afhankelijk van 
de ondergrond en het materiaal 
waarvoor je hebt gekozen. De 

verschillende lagen zijn nodig voor 
voldoende laagdikte, dekking, 
elasticiteit en duurzaamheid. 
Schilder je een oppervlak in 
meerdere tinten, doe dan eerst de 
lichte en pas daarna de donkere 
kleuren. 

Het aanbrengen van verf
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Schuif aan voor een heerlijke en zeer uitgebreide High Tea in de pas 

geopende Broederkapel. Samen genieten van zoete en hartige lekker-

nijen en heel veel kopjes Clipper Tea. 

Op vertoon van deze advertentie ontvangt u van mij ter kennisma-

king een glaasje bubbels en twee soepjes (t.w.v. € 10,00) vooraf van 

het huis bij bestelling van een High Tea. Verder serveren wij o.a. 

huisgemaakte sandwiches om uw vingers bij af te likken, heerlijke 

quiche, taartjes, gevulde soesjes, muffins en natuurlijk ontbreekt 

de scone met clotted cream en huisgemaakte jam niet.

Tot snel,
Liselotte Broederkapel 

Broedershof 98, Veghel (gratis parkeren voor de deur, navigatie
adres: Hoogstraat). 
Reserveren is niet verplicht,  maar wel aan te raden via: 06 29003367 of per mail:  liselotte@broederkapel.nl 

Deze actie is niet geldig op feestdagen. 
Alleen op vertoon van een originele advertentie - Niet inwisselbaar voor geld

Knip uit

Ps. u vindt ons online op  
www.broederkapel.nl  
facebook.com/broederkapel en  
twitter: @broederkapel

S I N D S  1 9 2 3

B R O E D E R K A P E L

Ontmoeten wij elkaar binnenkort?
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SINDS 1923

Maak kennis met gastvrouw 
Liselotte van de Broederkapel

Advertorial

Op slechts een aantal kilometer van Laarbeek 
ligt Veghel, met midden in het gezellige cen-
trum de Broederkapel. Sinds de (her)opening 
op 20 maart j.l. vormt deze het decor van 
een nieuw restaurant gerund door gast-
vrouw Liselotte van Schaijk (28), geboren en 
getogen in Laarbeek.

Bij binnenkomst komt de geur van verse 
bloemen en net gebakken koekjes ons tege-
moet, het interieur doet vrolijk en huiselijk 
aan en in het midden staat een mega grote 
etagère. Wij worden hartelijk ontvangen 
door Liselotte, die een kopje koffie en huis-
gemaakte koekjes voor ons neerzet, “ze ko-
men net uit de oven” zegt ze.

Liselotte begint meteen enthousiast te ver-
tellen “toen ik de advertentie op internet 
las ‘gastvrouw gezocht voor nieuw restau-
rantconcept’ wist ik meteen:  die is voor mij, 
Horeca is echt mijn passie! Ik vind het heerlijk 
om in Veghel te werken ‘lekker dicht bij huis’. 
Ik fiets graag naar mijn werk en elke keer sta 
ik weer versteld van deze mooie route. 

Het werken in zo’n unieke omgeving geeft 
mij energie.  Ons eat & share concept is ge-
baseerd op de historie van het pand (1923)  
en de functie die het vroeger vervulde: als 

plek waar monniken samen leefden, werkten 
en baden. Nu laten wij deze sfeer van saam-
horigheid terugkomen in de manier waarop 
wij onze gerechten serveren, namelijk op 
een etagère. Onze kok heeft diverse arran-
gementen voor de lunch en borrel met zorg 
en smaak samengesteld, het assortiment is 
steeds wisselend en dus verrassend.

Ik wil een plek creëren waar gasten speci-
aal naartoe komen. Een (buitens)huiskamer 
waar iedereen zich op elk moment thuis en 
op zijn gemak voelt, gezellig theeleuten met 
vriendinnen, voor de verjaardag van oma of 
een bedrijfsuitje.”

Liselotte vertelt verder dat de Broederkapel 
nog meer extra’s biedt. Er zijn verschillende 
arrangementen zoals een scootertocht of 
een bloemschik workshop in combinatie 
met een High Tea te boeken, erg geschikt 
voor vrijgezellenpartijtjes. De Broederkapel 
is geopend van donderdag t/m zondag van 
12:00 – 18:00 uur. Op de andere dagen en 
avonden kunt u er terecht voor een feest of 
zakelijke bijeenkomst.

Liselotte hoopt iedereen snel te zien in de 
Broederkapel.  Meer informatie over de 
Broederkapel op www.broederkapel.nl.
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plek waar monniken samen leefden, werkten 

en de functie die het vroeger vervulde: als Liselotte vertelt verder dat de Broederkapel 
nog meer extra’s biedt. Er zijn verschillende 
arrangementen zoals een scootertocht of 
een bloemschik workshop in combinatie 
met een High Tea te boeken, erg geschikt 
voor vrijgezellenpartijtjes. De Broederkapel 
is geopend van donderdag t/m zondag van 
12:00 – 18:00 uur. Op de andere dagen en 
avonden kunt u er terecht voor een feest of 
zakelijke bijeenkomst.

Liselotte hoopt iedereen snel te zien in de 
Broederkapel.  Meer informatie over de 
Broederkapel op www.broederkapel.nl.

Wie herkent deze man nog?
   
Weet jij het antwoord? 
Laat het weten aan de 
redactie van Mooi-
Laarbeek. Dit kan per 
mail via prijsvraag@
mooilaarbeek.nl of 
telefonisch via 06-
51978426. Wie weet 
is jouw antwoord hier 
volgende week te le-
zen!

Op de foto van vorige week kwamen enkele reacties binnen:

Hallo,
De foto in De MooiLaarbeekKrant van 3 april 
is gemaakt op een van de mooiste plekjes in 
Beek en Donk en wel in de omgeving van 
kasteel Eijkenlust. Je ziet de duiker in de Aa 
die langs het kasteel loopt. Van het kasteel 
zelf zie je nog een heel klein stukje, met daar-
achter enkele woningen. Het ligt praktisch bij 
ons voor de deur en wij genieten daar wandelend vaak van een prachtig 
stukje natuur.
Groetjes, Cor en Gerrie Dobbelsteen

Deze foto is gemaakt aan de Gimmertse kant van de Aa die dwars door Beek 
en Donk loopt, althans langs het kasteel af. Op de achtergrond zie je links nog 
een gedeelte van het kasteel eikenlust. Het is de vervalkolk van waterschap 
de aa. Kasteel eikenlust was vroeger voor ons een achtertuin. Wij sjokten met 
de jongens en meisjes van de Bosscheweg en de monseigneur-verhagenstraat 
vaak naar het kasteel en rondom het kasteel. Daar hingen appels en peren 
aan de bomen. Dat was een mooie tijd. Het verval is altijd hetzelfde gebleven 
alleen linksaf de aa naar donk zelf is de afgelopen jaren gedempt. Het is leuk 
om daar te wandelen met onze jackrussel Lola maar wel aan de lijn.
Frank Dekkers 

Ook meneer Goijen wist dat de foto achter het kasteel is genomen. Dit kwam 
hij op het kantoor van De MooiLaarbeekKrant vertellen.  

Historische beeldenVooroverleg Algemeen Belang Laarbeek

Lezing dodencultus in het oude Egypte

Getuige(n) gezocht van ongeval bij Rabobank Beek en Donk

Kamerkoor Cantique op zoek naar dirigent(e)

Laarbeek - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt 
haar leden en belangstellenden uit 
voor het bijwonen van haar voorover-
leg op dinsdag 15 april.

Op de agenda staat de voorbespreking 

voor de komende raadsvergadering van 
donderdag 17 april. De voorbespreking 
zal plaatsvinden om 20.00 uur in de 
ruimte van de voormalige videotheek 
aan de Kapelstraat 34 in Beek en Donk, 
tegenover de kerk. Kijk voor meer in-
formatie op www.abllaarbeek.nl.

Aarle-Rixtel - De Aarlese heemkun-
dekring houdt maandag 14 april een 
lezing over de Dodencultus in het 
Oude Egypte. In de lezing wordt in-
gegaan op het geloof van de oude 
Egyptenaren in het hiernamaals en de 
verzorging van hun doden. 

Zo komen onder andere de mum-
mificatietechnieken van de oude 
Egyptenaren aan bod en wordt aan-
dacht besteed aan de rituelen van 
de Egyptische begrafeniscultus en 
de grafgoederen die aan de do-
den werden meegegeven. De lezing 

wordt verzorgd door Drs. Hendrikje 
Nouwens. Zij studeerde af in de 
egyptologie en archeologie aan de 
Rijksuniversiteit Leiden en was jaren-
lang als registrator en co-director be-
trokken bij opgravingen in Berenike, 
aan de kust van de Rode Zee en Sikait, 
in de oostelijke Egyptische woestijn. 

Hendrikje werkte mee aan twee 
Engelse opgravingsprojecten in 
Amarna en Memphis en is op dit mo-
ment co-director van een Engels op-
gravingsproject te Sakkara. Ze verzorgt 
jaarlijks verschillende rondleidingen in 

musea, houdt lezingen en organiseert 
bovendien al jaren diverse archeolo-
gische reizen naar Egypte. Ze werkte 
ook mee aan de vertaling van de in-
ternationale bestseller van Christian 
Jacq over het leven van Ramses II. 
Bovendien verscheen er van haar hand 
een kinderboek over Toetanchamon, 
dat werd uitgegeven bij de British 
Museum Press in Londen en een boek 
over de oostelijke woestijn, ‘The red 
land’, dat bij de American University 
Press in Cairo uitkwam. De Lezing be-
gint om 20.00 uur

Beek en Donk - Op de parkeer-
plaats voor de Rabobank aan de 
Koppelstraat te Beek en Donk, 
heeft op vrijdagavond 17 janu-
ari, een aanrijding plaatsgevon-
den tussen een achteruitrijdende 

blauwe Seat Ibiza en een voetgan-
ger. 

De voetganger heeft daarbij zeer 
ernstig letsel opgelopen. Naar nu 
blijkt is de 20-jarige automobilist niet 

verzekerd en ontkent hij aansprake-
lijkheid. Is er iemand die dit ongeval 
heeft zien gebeuren? Getuigen wor-
den gevraagd zich te melden via email: 
helidel25@hotmail.com. Alvast harte-
lijk dank voor uw bereidwilligheid. 

Aarle-Rixtel - Kamerkoor Cantique is 
een gemengd koor uit Aarle-Rixtel 
en omgeving met een repertoire van 
barok tot romantiek. Het koor be-
staat sinds 1992 en staat onder de 
bezielende leiding van Jacqueline 
Wezenberg.

Komend seizoen stopt zij echter, der-
halve is Cantique op zoek naar een 

nieuwe dirigent(e). Hij of zij moet na-
tuurlijk weten hoe je zoiets moet doen, 
maar de eisen zijn daarbij niet te hoog. 
Voor Cantique is het belangrijker dat 
een dirigent(e) past en zich thuis voelt 
bij de club. Cantique kent geen be-
stuur of structuur, zingen en muziek 
is voor hen de aanleiding om gezellig 
en informeel vooral met elkaar bezig 
te zijn, met een wekelijkse repetitie en 

een paar optredens per jaar kunnen zij 
zich daarin uitleven. 

Elke reactie, ook tips en aanwijzingen, 
zijn welkom. Cantique hoopt met dit 
bericht op het spoor te komen van de 
juiste man of vrouw die kan zorgen dat 
Cantique een nieuwe toekomst krijgt. 
Bel Peter van Lierop, 0492-382668
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www.TRIODAK.nl

Bij aankoop van een 
nieuwe houten vloer: gratis 
styling-/ kleuradvies van een 

gediplomeerd interieurstyliste.

Vloer schuren vanaf 18 euro 
p/m2 incl afwerken.

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk       0492-466351       www.vanossparket.nl

Bij aankoop van een Bij aankoop van een Bij aankoop van een Bij aankoop van een 
nieuwe houten vloer: gratis nieuwe houten vloer: gratis nieuwe houten vloer: gratis nieuwe houten vloer: gratis 
styling-/ kleuradvies van een styling-/ kleuradvies van een 

gediplomeerd interieurstyliste.gediplomeerd interieurstyliste.

2e paasdag geopend 

van 12:00 tot 16:00 uur

Mooi in de steigers

voetbal Mariahout 3 viert kampioenschap

Mariahout komt niet verder dan gelijkspel

Zeer belangrijk weekend 
1e en 2e team Sparta’25 

Geslaagde vriendjes- en vriendinnetjesdag Sparta’25

ASV’33 vecht zichzelf 
naar overwinning

Mariahout - Vorige week is het 3e 
elftal van Mariahout door een 2-1 
overwinning bij ASV’33 2 kampioen 
geworden. Met maar liefst 13 punten 
voorsprong zijn ze niet meer te ach-
terhalen door de concurrentie.

Een historisch kampioenschap, want 
hierdoor gaat het derde elftal vol-
gend jaar spelen in de derde klasse! 
Mariahout 3 gefeliciteerd! Mariahout 
3 bedankt hun sponsoren JUMBO su-
permarkten en T-PRESS sport & publi-
citeit.

Mariahout - SCMH uit Mariaheide, 
dat nog steeds strijdt tegen degrada-
tie, kwam op bezoek in Mariahout. 
Mariahout is vrijwel uitgespeeld 
en in het bezit van een periodetitel, 
maar  wint toch graag op eigen veld.

In de 9e minuut krijgt Mariahout 
een vrije trap rond de zestien meter 
van SCMH. De keeper laat de bal 
los en gaat richting het doel. Vraag 
is of de bal de doellijn is gepasseerd. 
Helaas beschikt Mariahout nog niet 
over doellijntechnologie zoals bij 
Feyenoord. De scheids beslist in ieder 

geval dat de bal niet over de lijn is ge-
weest. 

Een kleine 10 minuten later is er voor 
SCMH een soortgelijke kans. Vanuit 
een vrije trap is het keeper Rick van  
den Heuvel die de bal los laat en Bob 
van den Berg krijgt de kans om de bal 
in de schieten, maar schiet naast. Een 
minuut later valt er alsnog een doel-
punt voor SCMH. Via een vrije trap te-
kent Jorn de Koning aan voor de 0-1, 
wat tevens de ruststand zal zijn.

Na rust is er direct een kans voor de 

thuisploeg om op gelijke hoogte te ko-
men. Geert van Doorn kopt een corner 
goed op goal, deze werd van de lijn 
gehaald en Joost de Beer kreeg daarna 
ook de bal niet in het doel van SCMH. 
Mariahout komt steeds dichter bij het 
doel van de ploeg uit Mariaheide. In 
de 69e minuut wordt de druk naar vo-
ren beloond. Een diepe bal van Serge 
van Hout op Roy van den Broek zorgt 
ervoor dat Koen van Asseldonk de bal 
in eigen doel loopt. 1-1. Mariahout 
kreeg in het vervolg nog enkele goede 
kansen maar  wist deze niet te benut-
ten, wat resulteerde in een 1-1 uitslag.

Beek en Donk - De streep voor directe 
degradatie komt voor zowel Sparta 
1 als Sparta 2 zeer dichtbij. Met het 
verlies van afgelopen weekend tegen 
Wittehorst en het gelijkspel van di-
recte concurrent Chevremont, is deze 
laatste ploeg het 1e van Sparta tot op 
2 punten genaderd.  

En juist Chevremont is komende zon-
dag de tegenstander op sportpark ’t 
Heereind. Als deze wedstrijd met winst 
kan worden afgesloten, dan is het gat 
naar rechtstreekse degradatie 5 pun-
ten. Het ontlopen van de nacompetitie 
is zelfs nog mogelijk, maar dan moe-
ten de komende wedstrijden wel zelf 
worden gewonnen en moeten de uit-
slagen van andere teams gunstig uit-
vallen. Helaas zijn er nog diverse bles-
sures en schorsingen waardoor trainer 
Ronnie Couwenberg weer zal moeten 
puzzelen voor de opstelling. 

Ook voor het tweede breken twee 
cruciale weken aan waarin belangrijke 
punten gepakt moeten worden. Erp 3 
en Avanti 2 zijn twee teams die directe 
concurrenten zijn in de strijd tegen 
degradatie. Aanstaande zondag is de 
uitwedstrijd tegen Erp 3 die weliswaar 
één plaatsje onder het tweede staan, 
maar wel met hetzelfde aantal pun-
ten. Twee weken daarna, op zondag 
27 april speelt het tweede van Sparta 
de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter 
Avanti 2 die ondertussen al officieel 
gedegradeerd zijn.

Ondanks de blessures en schorsingen 
zullen beide teams gemotiveerd aan 
de start verschijnen. Vele supporters 
zijn daarbij gewenst. Dus kom naar het 
sportpark van Erp en naar ’t Heereind 
om de teams te steunen.   

Beek en Donk - Bij Sparta’25 is op 
zaterdag 5 april de jaarlijkse vriend-
jes- en vriendinnetjesdag van de 
Spartaantjes gehouden. Zo’n 35 spe-
lertjes hebben zich hiervoor verza-
meld op het mooie hoofdveld. 

Bijna alle Spartaantjes hadden een 
vriendje of vriendinnetje meege-
bracht. Op het hoofdveld zijn door 
de leiders leuke voetbalspelletjes uit-
gezet en ‘echte’ trainingen gegeven. 
Natuurlijk zijn er ook kleine partijtjes 
gespeeld. De weergoden waren erg 
goed gezind. Ook de derde helft in 
de kantine was hartstikke gezellig. 
Er wordt teruggekeken op een zeer 

geslaagde vriendjes- en vriendinne-
tjesdag van Spartaantjes 2014. 

De Spartaantjes zijn de allerkleinsten 
van Sparta’25. Bij andere verenigin-
gen staat deze groep ook wel bekend 
als ‘kabouters’ of ‘mini’s’. Als je zoon 
of dochter 5 jaar is, kan hij/zij bij de 
spartaantjes al spelenderwijs ken-
nismaken met het voetbal. Ook de 
ouders kunnen zo de vereniging al 
leren kennen. Op zaterdagochtend 
om 9.15 uur (tot 10.15 uur) verza-
melen ze iedere week om met elkaar 
te trainen, er wordt geen competitie 
gespeeld.  Het gaat vooral om plezier 
op te wekken met betrekking tot het 

spel, waarbij kinderen ook leren om 
met elkaar iets te ondernemen. De 
basisprincipes van het voetbal oppik-
ken en op een leuke manier in aanra-
king komen met andere kinderen. Bij 
de Spartaantjes gaat alles een beetje 
zoals in het echt, dus na de training 
met elkaar in de kantine om te kletsen 
onder het genot van een glaasje ranja.

Frans van Heijnsbergen leidt al jaren 
op een geweldig enthousiaste manier 
de trainingen en wordt daarbij ge-
holpen door een aantal assistenten. 
Interesse? kom dan eens kijken op 
zaterdag. 

Het kampioenselftal van Mariahout 3

Sparta’25 vriendjesdag

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft zondag-
middag een verdiende 3-2 overwin-
ning geboekt op het hoog geklas-
seerde Panningen. Deze overwinning 
was zeer welkom in de degradatie-
strijd. 

ASV’33 begon sterk aan de wedstrijd, 
de eerste kans was voor Thomas 
Fritsen, maar de doelman voorkwam 
een doelpunt. Panningen was de eer-
ste helft de meest gevaarlijke ploeg. 
Na 11 minuten tekende de Limburgse 
ploeg met een schitterende kopbal in 
de kruising voor de 0-1 aan. ASV’33 
probeerde snel de gelijkmaker te for-
ceren. Een paar minuten na de goal 
werd Nick Hendriks ten val gebracht in 
het strafschopgebied van Panningen, 
maar de scheidsrechter wuifde dit 
weg. De scheids liet doorspelen en 
met een snelle counter profiteerden 
de Limburgers hier optimaal van na 
slechts 20 minuten spelen. 0-2. De 
Aarle-Rixtelnaren leken kopje onder 
te gaan tegen deze zeer effectieve te-
genstander, maar de hoop werd niet 
opgegeven. Er werd gevochten voor 
een goed resultaat en dit werd na een 
half uur spelen beloond met de aan-
sluitingstreffer. Uit een vrije trap van 
Dennis Verbakel was het Kai Vervoort 
die de 1-2 tegen de touwen kopte. 

Tijdens de rust werd Robbert Mol ver-
vangen door Joris van Brug om zo-
doende nog meer druk te zetten op 
het Panningse doel. Dat lukte in het 
begin van de 2e helft maar gedeelte-
lijk en Panningen kwam er meerdere 
malen erg gevaarlijk uit.  De rood-wit-
ten probeerden met man en macht te 
jagen op de gelijkmaker, maar hielpen 
diverse kansen om zeep. Een kwartier 

voor tijd werd Nick Hendriks gevloerd 
in het strafschopgebied en ditmaal 
wees  de scheidsrechter wel naar de 
stip. Aanvoerder Rene de Vries vol-
trok het vonnis en schoot de welver-
diende 2-2 op het scorebord. ASV’33 
had zeker niet genoeg aan een gelijk-
spel en er moest gewonnen worden. 

Vier minuten voor tijd werd een 
vlagsignaal van de grensrechter van 
Panningen door de scheidsrechter ge-
negeerd en mocht Nick Hendriks al-
leen op de doelman doorgaan. Nick 
bleek deze middag erg koelbloedig en 
bracht het sportpark in extase door de 
dik verdiende 3-2 binnen te schieten. 
Alles wat een rood/wit gestreept shirt 
aan had lag boven op Nick Hendriks 
om de zwaarbevochten voorsprong 
te vieren. De voorsprong kwam niet 
meer in gevaar en ASV’33 zelfs nog 
enkele kansjes om de overwinning 
echt veilig te stellen. Het eindsignaal 
van de scheidsrechter klonk voor ie-
dereen met een rood-wit hart als mu-
ziek in de oren. 

Komende zondag speel ASV’33 we-
derom thuis. Ditmaal zullen ze tegen 
Merefeldia tot het gaatje moeten 
gaan om de punten tegen degra-
datie  in Aarle-Rixtel te houden. De 
overwinning op Panningen zou toch 
het nodige vertrouwen hierin moeten 
geven.

Opstelling ASV’33: Roy Verbakel, 
Sander vd Waarsenburg, Robbert Mol 
(46e Joris v Brug), Peter Raymakers, 
Kai Vervoort, Erwin v Dijk (65e Thijs 
v Uden), Dennis Verbakel, Thomas 
Fritsen, Bart Renders, René de Vries, 
Nick Hendriks.
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voetbal

Sparta’25
Zaterdag 12 april
13.00 Sparta’25 G1 - UDI’19 G1
15.00 SSS’18 A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Someren A4G
14.30 Sparta’25 B1 - HVCH B1
14.45 Nijnsel B1 - Sparta’25 B2
14.30 Sparta’25 B3 - Mariahout B2
13.00 Sparta’25 C1 - HVCH C1G
13.30 Neerkandia C1 - Sparta’25 C2
11.45 Gemert C4 - Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 C4G - Bavos C3G
11.45 Olympia’18 D1 - Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2G - ELI D2
11.30 Sparta’25 D3 - Boskant D1
10.30 Rood Wit’62 D6 - Sparta’25 D4
10.15 Sparta’25 E1 - JVC Cuijk E1
09.15 Sparta’25 E2 - Mierlo Hout E4
10.45 Bruheze E5 - Sparta’25 E3G
09.30 VOW E1 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5G - Avanti’31 E4G
09.30 WEC E3G - Sparta’25 E6
09.15 Sparta’25 E7G - Boekel Sport E6G
10.15 Blauw Geel’38 F1 - Sparta’25 F1
10.30 Rhode F2 - Sparta’25 F2
10.30 Avanti’31 F3G - Sparta’25 F3G
10.30 Sparta’25 F4G - Schijndel F6
09.00 S.V. Brandevoort F3 - Sparta’25 F5
10.30 Sparta’25 F6G - Blauw Geel’38 F9M
10.30 Sparta’25 F7 - Boekel Sport F3
10.30 VOW F3 - Sparta’25 F8G
15.00 Wittenhorst MA1 - Sparta’25 MA1
11.30 Sparta’25 MC1 - SSS’18 MC1
09.15 Spartaantjes - trainen
16.30 VOW Vet. - Sparta’25 Vet.
15.30 ’t Huukske - Braakhuizen B

Zondag 13 april 
14.30 Sparta’25 1 - Chevremont 1
13.00 Erp 3 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - Avesteyn 2
12.00 Sparta’25 4 - Blauw Geel 7
10.00 Sparta’25 5 - Blauw Geel 9
12.00 Rhode 4 - Sparta’25 6
10.00 Gemert 8 - Sparta’25 7
10.00 Sparta’25 8 - Gemert 7
11.30 Deurne 8 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 10 - Gemert 9
10.00 SSE VR1 - Sparta’25 VR1

Inhaalprogramma 
Maandag 14 april 
18.30 MULO D4 - Sparta’25 D4

Dinsdag 15 april 
18.30 SJVV E2 - Sparta’25 E2

Woensdag 16 april 
19.15 Mierlo Hout B4 - Sparta’25 B3

Donderdag 17 april 
19.30 Sparta’25 C2 - Lierop C1

ASV’33
Jeugd woensdag 9 april
18.45 UDI’19 MB1 – ASV’33 MB1
19.00 DVG F1 – ASV’33 F1

Zaterdag 12 april
14.30 ASV’33 A1 – Nijnsel/TVE  A1
14.30 ASV’33 B2 – Milheezer Boys B1G
14.00 Festilent MB1 – ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – SSS’18/Holthees C1
12.30 ASV’33 C2 – Nijnsel/TVE  C2
12.30 ELI C2 – ASV’33 C3
11.30 SCMH D1 – ASV’33 D1
10.30 ASV’33 D2G – Erp D3
10.30 ASV’33 E1G – NWC E3
10.30 ASV’33 E2G – SSE E2G
09.15 Gemert E8 – ASV’33 E3G
10.30 ELI E2 – ASV’33 E4
10.30 VOW F1 – ASV’33 F1
09.15 ZSV F1 – ASV’33 F2

09.00 Bruheze F5 – ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F4 – Rhode F9G
09.15 ASV’33 F5G – Blauw Geel’38 F13

Maandag 14 april
19.00 ASV’33 C3 – Irene C2
18.30 Boekel Sport F1 – ASV’33 F1

Woensdag 16 april
19.15 ASV’33 MB1 – Hapse Boys MB1

Veteranen zaterdag 12 april
15.30 Gemert – ASV’33
Senioren zondag 13 april
14.30 ASV’33 1 – Merefeldia 1
11.30 ASV’33 2 – ELI 2
12.00 Gemert 5 – ASV’33 3
12.00 WEC 4 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Rood Wit’62 6 
11.00 ASV’33 VR1 – ZSV VR2

Uitslagen Jeugd woensdag 2 april
Liessel B1 – ASV’33 B1 2-4

Zaterdag 5 april
Stiphout Vooruit A1 – ASV’33 A1 Afgelast
ASV’33 B1 – Mariahout B1 1-4
Lierop B1 – ASV’33 B2 3-1
ASV’33 MB1 – Sparta’18 MB1 5-1
Bruheze C1 – ASV’33 C1 2-2
ASV’33 C2 – MULO C5 11-1
Erp C4 – ASV’33 C3 4-0
ASV’33 D1 – Gemert D3 4-0
RKVV Keldonk D1G – ASV’33 D2G 8-0
HVV Helmond E1 – ASV’33 E1G 2-3
NWC E5 – ASV’33 E2G 2-1
ASV’33 E3G – Irene E2 8-0
ASV’33 E4 – Boekel Sport E6G 2-6
WEC F1 – ASV’33 F1 1-10
ASV’33 F2 – NWC F2 2-8
ASV’33 F3G – Rood Wit’62 F5 1-0
Blauw Geel’38 F7 – ASV’33 F4 2-0
S.V. Brandevoort F13 – ASV’33 F5G 1-2

Uitslagen Veteranen zaterdag 5 april
Nijnsel – ASV’33 3-1

Uitslagen Senioren zondag 6 april
ASV’33 1 – Panningen 1 3-2
ASV’33 2 – Milheezer Boys 2 4-1
Mifano 4 – ASV’33 3 1-1
DVG 4 – ASV’33 4 3-2
ASV’33 5 – Milheezer Boys 5 4-3
ONDO VR1 – ASV’33 VR1 5-3
*WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

Eli
Woensdag  9 april 
19.00 ELI E3 – Nijnsel/TVE E2

Donderdag 10 april
20.00 WEC Vr 1 – ELI Vr1

Zaterdag 12 april 
14.30 ELI A1 – WEC A1
14.30 ELI B1 – WEC B1
12.30 ELI C1 – SSE C1
12.30 ELI C2 – ASV ’33 C3
10.30 ELI E2 – ASV ’33 E4
10.30 ELI F1 – WEC F2 

14.45 ERP B2 – ELI B2
11.45 Boekel  Sp. D2 – ELI D1
11.30 Sparta ’25 D2 – ELI D2
10.45 Bruheze E1 – ELI E1
09.30 VOW E2 – ELI E3
09.00 Rood Wit ’62 F2 – ELI F2
09.00 Rood Wit ’62 F6 – ELI F3

Veteranen
17.00 Oranje Zwart - ELI  

Zondag 13 april 
14.30 WHV 1 – ELI 1
11.30 ASV ’33 2 – ELI 2
13.00 Udi  ’19/Beter Bed 5 – ELI 3 
11.30 ELI 4 – MVC 4

12.00 Nijnsel/TVE 4 – ELI 5  
11.00 ELI Vr 1 – Ollandia Vr 1 
12.15 SPV Vr 1 – ELI vr 2

Mariahout
Zaterdag 12 april 
14.30 Mariahout A1 - Avanti’31 A2
14.30 VOW B1 - Mariahout B1
14.30 Sparta’25 B3 - Mariahout B2
13.00 Mariahout C1 - MULO C2
13.00 Mariahout C2 - Rood Wit’62 C6
11.15 Mariahout D1 - DVG D1
12.15 Erp D2 - Mariahout D2
11.15 Mariahout E1 - Schijndel/DE WIT E8
10.15 Blauw Geel’38/JUMBO F2 - 
          Mariahout F1
10.00 Mariahout F2 - Venhorst F2
10.00 S.V. Brandevoort F10 - Mariahout F3
10.00 Mariahout F4 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO F7
09.30 Stiphout Vooruit F9 - Mariahout F5

Zondag 13 april 
14.30 FC Schadewijk 1 - Mariahout 1
11.00 SC Helmondia 2 - Mariahout 2
11.30 Mariahout 3 - Deurne 5
10.30 Mariahout 4 - Venhorst 4
12.00 Heeswijk 5 - Mariahout 5
11.00 Mariahout VR1 - Handel VR1

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 6 april
De Korfrakkers – W1  1 – 8 
PupE2 – HBSV  2 – 10 
PupE1 – Avanti (S) 1 – 0 
PupD2 – Prinses Irene 2 – 7 
PupD1 – De Korfrakkers 8 – 5 
Olympia (O) – AspC1 6 – 1 
De Horst – AspB1 1 – 8 
Celeritas MW1 – MW1 1 – 5 
MW2 – SCMH MW1 13 – 4 
Sen 2 – Oranje Wit (L) 2  8 – 13
Sen 1 – Bladella 1  6 – 10 

Zaterdag 12 april
Sportpark Mariahout
10.00 W1 – Korloo 
10.30 AspC1 – Kv Rooi
12.00 AspB1 – DOT/Klaverblad Verzekeringen
Sportpark Ravenstein
10.00 TOG – PupE2
Sportpark Heeswijk-Dinther
11.30 Altior – PupE1
Sportpark Schijndel
12.00 Avanti (S) – PupD1
Sportpark Nuland
12.30 Be Quick – PupD2
Sportpark Erp
14.15 De Korfrakkers – JunA1

Zondag 13 april
Sportpark Wilbertoord
11.00 Ajola/De Wilma’s 2 – Sen 2 
Sportpark Hoogeloon
13.00 Klimroos 1 – Sen 1 

Woensdag 16 april
Sportpark Mariahout
20.00 MW1 – De Kangeroe MW1
20.00 R1 – Be Quick R1
Sportpark Schijndel
20.00 Alico MW1 – MW2

volleybal

Bedovo
Uitslagen
Pegasus DS 1 - Bedovo DS 1  4-0 
(25-12, 25-16, 25-15, 25-13)
VCE/PSV MB 2 - Bedovo MB 1  0-4 
(14-25, 20-25, 08-25, 15-25)

Uitslagen recreanten
Horloge-bandjes.nl - Oliehandel Maas  2-1 
(25-18,25-22,22-25)
Autobedr. Pepers - Bedovo DR3   2-1 
(25-09,25-18,23-25)
Slagerij Brouwers - Biemans Acc.   0-3 
(09-25,23-25,20-25)

handbal

BEDO
Programma zaterdag 12 april
10:00 Gemengde D-jeugd – M.H.V. ‘81 — 
D’n Ekker, Beek en Donk

Programma zondag 13 maart
10:00 Jongens B-jeugd – M.H.V. ‘81 — 
D’n Ekker, Beek en Donk
10:50 Dames 1 – White Demons — D’n 
Ekker, Beek en Donk

tafeltennis

TTV Een en Twintig
Uitslagen
Senioren - Valkenswaard 1 4-6
Stiphout 6 - Senioren 2 5-5
Senioren 3 - Deurne 3 8-2
Best 5 - Senioren 4 6-4
Senioren 5 - Veldhoven 14 3-7
ATTV ‘71 2 - Senioren 6 7-3
Senioren 7 - Unicum 14 7-3
Flash 6 - Jeugd 1 3-7
LUTO 2 - Jeugd 2 8-2
De Zwaantjes 2 - Jeugd 3 10-0

ATTC’77
Uitslagen
ATTC’77 1 – Valkenswaard 1 9-1
Bergeijk 4 – ATTC’77 2 3-7
Geenhoven 3 – ATTC’77 3 2-8
ATTC’77 4 – PJS 2 5-5
ATTC’77 5 – Unicum 12 7-3
Bergeijk 10 - ATTC’77 6 0-10
ATTC’77 jeugd 1 – Stiphout 4 9-1
ATTC’77 jeugd 2 – Stiphout 5 2-8

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 4 april 
Philip Oosthoek - Frank Bouw 3-0
Geert-Jan Otten - Frank Bouw 0-3
Marcel Bekkers - Frank Bouw 3-0
Frank Bouw - Geert Jan Otten 3-1
Mark vd Burgt - Frank Bouw 3-1
Frank Bouw - Dennis v Dommelen 0-3
Frank Bouw - Dave vd Burgt 3-0
Dave vd Burgt - Dennis v Dommelen 2-0

Stand per 4 april
1. Mark vd Burgt 18-40
2. Geert-Jan Otten 27-39
3. Philip Oosthoek 18-35
4. Dennis v Dommelen 20-32
5. Niels Schoonings 17-30

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Eindstand libre biljarten seizoen 2013-
2014
A klasse
1. Henk Verhappen  kampioen
2. Henk Mastbroek
3. Jan Verbakel
 
B klasse
1. Cor van den Berg kampioen
2. Mies van de Biggelaar
3. Herman van de Boom
 

C klasse
1. Bert van de Vorst kampioen
2. Jan van Hout
3. Joop Kerkhof

D klasse
1. Antoon van Osch kampioen
2. Theo Verheijen
3. Jan van Dijk
 
Algeheel kampioen 2013-2014
1. Cor van den Berg 
2. Antoon van Osch 
3. Henk Verhappen 
4. Bert van de Vorst     

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 2 april 
Lijn A
1. Mien en Jeu  62,50%
2. Mia en Jan van Neerven  58,63%
3. Elly en Maria  57,14% 
4. Annie en Thera  56,25%
5. Henny en Francien  55,06%

Lijn B
1. Mien en Maria  64,75%
2. Greet en Truus  64,63%
3. Liesbeth en Tiny  58,48%
4. Wil en Cor  58,43%
5. Ellie en Zus  58,06%
De volgende zitting is op woensdag 16 april, 
aanvang 19.30 uur in Café/Zaal de Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 3 April  
1. Jo en Mien 62,50%
2. Cas en Cellie 60,00%
3. Jan en Maria 56,25%                                                                                                                 
4. Jopie en Hans 54,38%                                                                                                                                 
5. Kees en Mia 51,25%
De volgende zitting is op donderdag 10 
April, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis 
van Lieshout. 

De Poort van Binderen             
Uitslag 8 april
1. Dorie en Cas      58,30 %
2. Riek en Bets       57,14 %
3. Corry en Frans   57,o2 %
4. Arno en Mari       56,46 %
5. Mien en Jos        54,88 %

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen 8 april
1.Riet van der Linden/Pieta Slaats 63,13%
2.Mia Brugmans/Nellie Appeldoorn 63,00%
3.Riet van Vijfeijken/Jos van Hout 60,00%
4.Marian de Vries/Jan Duijmelinck 58,50%
5.Nelly Graat/Tony Werners  55,00%. 
De volgende zitting is op dinsdag 
15 april, aanvang 13.30 uur in het 
ontmoetingscentrum Beek en Donk.

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 8 april
½-½ Hans Claas - Albert v. Empel
1-0 Frans v. Hoof - Dirk-Jan Gloudemans
0-1 Herman Konter - Jef Verhagen
1-0 Thijs Knaapen - André Bergman 
 
Programma 15 april
Thijs Knaapen - Hein v. Bree
Chris v. Laarhoven - Aloys Wijffelaars
André Bergman - Albert v. Empel
Hans Claas - Herman Konter
Frans v. Hoof - Johnny v.d. Laarschot

Bosscheweg 30
Beek en Donk     

T: 0492 - 46 12 38
www.josverschuren.nl

VOORDELIGE BANDEN
   De juiste banden voor 
de beste prijzen

 Snel & professioneel 
 Gratis controle & advies

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
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Zondag staat in Engeland de absolute topper 
Liverpool- Manchester City op het programma.

Als Liverpool wint, komt het los van City en kan het 
voor het eerst sinds 1990 weer kampioen worden.

Wie wint deze wedstrijd, of wordt het een gelijkspel?
Stuur uw antwoord voor zondag (13 april) 14.00 uur naar 

prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 
Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 

Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Riet van der Maat

Antwoord vorige editie: 
Adrie van der Poel (1986)

Cadeaubon kan tot 17 april worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

biljarten

zaalvoetbal

hardlopen

Molenveld 7  Beek en Donk  Tel: 06-43798589  www.westhoffvoegwerken.nl

Eerste 25 klanten 10% korting op totaalpakket!

Nieuwbouw       Gevelrenovatie     
Stoomcleanen	 	 Graffiti	verwijdering
Sandwashing       Impregneren

Dennis van Ham
Harmonielaan 19 Beek en Donk
T. 0628750843 
E. info@klusperuur.nl

www.

Mooi in de steigers

Traxx Party- en Kartcentrum 
degradeert alsnog

Beek en Donk - Na 1 seizoen in de 
hoogste afdeling van het zaalvoetbal 
viel het doek alsnog voor Traxx Party- 
en Kartcentrum. In de voorlaatste wed-
strijd verloor het van D3 Architecten dat 
een kleine voorsprong in de slotfase nog 
uitbouwde tot een ruime 6-1 overwin-
ning. 

Het gat met de voorlaatste is daarmee 
onoverbrugbaar geworden met nog 
slechts 1 wedstrijd op het programma. 
Voor D3 betekende de overwinning wel 
degelijk iets, want de ploeg klom daar-
mee naar een 2e plaats op de ranglijst, 
geholpen door het verlies van de con-
current. Traxx mag het volgend seizoen 
weer in de B-klasse gaan proberen, waar 
het wel meteen weer een absolute titel-
kandidaat zal zijn.

Handhaving Sevenmiles/Café Zaal Dave 
v/d Burgt
Sevenmiles.nl/Café Zaal Dave v/d  Burgt 
had in de voorafgaande wedstrijd al een 
zeer belangrijke overwinning geboekt op 
Gebox Antiek en Vloeren. De 3-2 winst 
betekende eigenlijk al dat Traxx alleen bij 
winst in de laatste 2 wedstrijden zich nog 
zou kunnen handhaven. Sevenmiles kon 
eindelijk een goed gespeelde wedstrijd in 
winst omzetten, nadat de ploeg de hele 
wedstrijd al op voorsprong had gestaan, 
gaf het deze niet meer uit handen. De 
twee goals van W. Vaessen in de slotfase 
betekende de definitieve handhaving in 
de A-klasse.

Café Thuis wint
Café Thuis boekte een prima overwin-
ning op Café Zaal De Tapperij, door een 
1-3 achterstand in de slotfase nog om te 
buigen in een 4-3 winst. Naast de tome-
loze inzet van het hele team, waren deze 
avond de gebroeders v/d Aa (T. en R.) 
verantwoordelijk voor de hele productie 
en lieten de tegenstander daarmee met 
lege handen achter. Voor de Tapperij be-
tekende dat de 2e plek overgedaan werd 
aan D3 Architecten. Voor Café Thuis res-
teert een stevige plek in de middenmoot, 
waar het gezien de prestaties van dit sei-
zoen ook ‘Thuis’ hoort.

Aben & Slag maakt indruk
In de B-klasse was men getuige van 
een prima wedstrijd van Aben & Slag 
Advocaten, dat ook zonder goals van 
nestor S. van Ierssel blijkt te kunnen win-
nen. Een streep onder in de hoek, een 
subtiele voetbeweging, snijdende passes 
en loopacties, maar ook een eigen goal, 
heeft men allemaal zien gebeuren. FC 
Avondrood stribbelde nog wel wat te-
gen, maar kansen waren aan de ploeg 
deze avond niet besteedt. Aben & Slag 
daarentegen wist zowat elk gevaarlijk 
moment om te zetten in goede goals en 
nam dik verdiend de 3 punten mee naar 
huis. De competitie zit er voor de ploeg 
op, maar als dit een voorbode was voor 
volgend seizoen, dan zijn de anderen ge-
waarschuwd.

FC v/d Burgt voert druk op
FC v/d Burgt deed wat het nog kon 
doen: winnen. Daarmee voert het de 
druk op bij Meulensteen/van Lieshout 
dat volgende week moet winnen om het 
kampioenschap binnen te slepen. Elke 
andere uitslag betekent dat het kampi-
oenschap alsnog naar FC v/d Burgt zal 
gaan. FC Geerts Autobedrijf had niets 
in te brengen tegen een ontketend v/d 
Burgt dat al na een minuut de ope-
ningstreffer produceerde. Het bleek een 
opmaat voor een 10-3 overwinning die 
de krachtsverhoudingen prima weergaf. 
Voor FC Geerts stond er niets meer op 
het spel, dus de motivatie en drive om 
punten te halen was duidelijk groter bij 
v/d Burgt, dat volgende week op de tri-
bune kan toekijken of het het kampioen-
schap toch nog gaat behalen.

Hurkmans verpulvert Den Hurk
Hurkmans Plaatwerk BV deed 
wat het wilde tegen Den Hurk 
Vastgoedmanagement, dat kansloos ten 
onder ging met 13-2. Hurkmans heeft 
gewoon meer zaalvoetbal in de ploeg, 
waar het bij Den Hurk nog vaak ont-
breekt aan tactiek. Deze word wel ruim-
schoots gecompenseerd met inzet en 
sportiviteit, maar punten levert het maar 
zelden op. Voor Hurkmans is het duide-
lijk dat het dit seizoen de 4e plek heeft 
veroverd, maar voor deze ploeg zou een 
hogere klassering zeker tot de mogelijk-
heden moeten horen.

Open Biljartkampioenschappen 
De Kempkens 2014

Mariahout - Buurtvereniging de 
Kempkens uit Mariahout hield 
van 2 tot 5 april haar Open bil-
jartkampioenschappen. Niet dat 
iedereen vanuit Mariahout vrij 
mee kon doen, maar ‘open’ omdat 
iedereen mocht komen kijken. 

De variatie in speelstijlen van bij-
voorbeeld Hans van de Heuvel 
in tegenstelling tot de iets meer 
ongecompliceerde stijl van een 
Tiny van Vroenhoven maakte de 
kampioenschappen ook dit jaar 
weer tot een waar spektakel. 
Organisator Roel van Eijndhoven, 
die deze happening alweer voor 
het 11e jaar organiseerde, was blij 
om onder de 24 deelnemers ook 
een aantal jonge gasten van de 
Hoge Suute te mogen begroeten.

 
Theo van Dommelen bleek niet in 
staat om de door hem glimmend 
opgepoetste beker te behouden. 
Dit jaar streden Broer van Dijk, 
Tiny van der Linden, Roel van 
Eijndhoven en Toon Gevers in 
prachtige halve finales om de eind-
strijd. Roel van Eijndhoven mocht 
zich uiteindelijk als winnaar laten 
kronen na een zinderende finale 
tegen Broer van Dijk.  Een jaar lang 
zal hij door iedereen in de buurt 
aangesproken worden als ‘Champ 
Roel’. 

De bewoners willen Roel, het 
Buurthuis maar ook de buurtver-
eniging bedanken voor de organi-
satie en de gezellige dagen! 

Het ging er soms gedreven en 
serieus aan toe bij de Kempkens

Lopers Runnersclub Lieshout 
trainen voor Oranjeloop

Lieshout - In aanloop naar de 
Oranjeloop op 27 april worden er 
door diverse atleten van Runnersclub 
Lieshout al wedstrijden gelopen, zo 
ook in Eindhoven bij de Airport-run.  
Deze wedstrijd werd voor het eerst 
gelopen. 

De 5 kilometer is uitgezet langs het 
Beatrixkanaal. Het 12,5 kilometer 
lange parcours gaat helemaal rond het 
vliegveld.  Dieuwke Kommerij liep hier 

de 5 kilometer in een mooie tijd van 
26:41 Hilde ten Thije finishte op deze 
afstand in 29:20. Twan Sterken en 
Geert Welten liepen het volle rondje 
om het vliegveld. Twan legde de 12,5 
kilometer af in 1:07:12, gevolgd door 
Geert  in 1:10:05.

Nieuwkomer Rob Mestrom liep in 
Hilversum  de spieren voor spieren 
city run. Hij legde de 10 kilometer af 

in 43:21. Rob gaat dit jaar ook met 
Running Team Laarbeek de Ropa-run 
lopen,  580 kilometer van Hamburg 
naar Rotterdam.

Op 13 april staat de Molenbroek-
trimloop in Gemert op het program-
ma. Ook de marathon van Rotterdam 
wordt op deze dag gelopen, helaas 
staan hier geen Rcl-ers aan de start.

handbal Dames senioren HV Bedo 
nemen afscheid van trainster

Beek en Donk - De dames senioren van 
HV Bedo namen na afloop van de laat-
ste competitiewedstrijd afscheid van 
trainster Nellie van de Elzen. Onder 
leiding van Nellie wist Dames 1 zich te 
handhaven in de derde klasse. Dit jaar 
hebben de dames zelfs lang meege-
draaid in de top 3. 

Ook Dames 2 wist de nodige wedstrij-
den te winnen en kon terug kijken op 
een goed seizoen. HV Bedo bedankt 
Nellie voor haar inzet.

Veldcompetitie van start
De veldcompetitie gaat aankomend 
weekend van start. Tot en met eind mei 

worden er wedstrijden gespeeld. Zowel 
de D-jeugd als Jongens B-jeugd draaien 
mee om het kampioenschap. Naast deze 

teams nemen ook de Meisjes B-jeugd en 
Dames senioren deel aan de competitie.

HV Bedo Dames senioren samen met 
trainster en coach Nellie van de Elzen
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Maak kennis met golf!!!
Grijp nu uw kans en neem uw vrienden mee 

naar de Open Golfdagen 2014 op
Golfbaan “De Schoot” te Sint-Oedenrode 

op zondag 13 april a.s.

Warme ontvangst met koffie
Rondleiding over de golfbaan

Demonstratie door professionals
Zelf een balletje slaan op de drivingrange

Informatie over lidmaatschap en spelen op Golfclub “De Schoot”

Golf is een sport voor iedereen, 
dus ook voor u!!

Golf & Country Course
Sint-Oedenrode

Schootsedijk 18 - 5491 TD - Sint-Oedenrode  
www.golfbaandeschoot.nl

zondag 13 april 
van 12.00 - 17.00 uur

badminton Singlekampioenschappen jeugd 
bij Badminton Club Lieshout 

Geweldige feestavond BC Mixed

Lieshout - Evenals de afgelopen jaren 
heeft de beste jeugd van Badminton 
Club Lieshout met elkaar gestreden in 
de spelsoort ‘single’. Organisator Derek 
Dirven had een ingenieus speelschema 
in elkaar gezet, waardoor uiteindelijk 
de winnaars aangewezen konden wor-
den. Mathijs Janssen maakte het waar 
en werd de verwachte winnaar, direct 
gevolgd door Sabine Verbakel en Roel 
de Laat.

Poulewedstrijden
In het opgezette systeem speelden alle 
deelnemers eerst in een poule. De sa-
menstelling van deze poules was geba-
seerd op de (verwachte) ranking van de 
spelers. Op die wijze konden er geen 
voortijdige finalewedstrijden komen en 
konden de spelers zich goed warm spe-
len. In die eerste poules wonnen de ver-
wachte spelers dan ook de wedstrijden. 
Mathijs Janssen, Sabine Verbakel en Roel 
de Laat wisten als eerste te eindigen om 

daardoor in de finalepoule in te stromen 
in de tweede ronde.

Tweede ronde
In de tweede ronde waren de partijen 
duidelijk meer in evenwicht. Alle poule-
winnaars speelden immers tegen elkaar, 
net als alle nummers twee en drie. Grote 
uitslagen deden zich in deze tweede 
ronde dan ook minder voor. Uiteindelijk 
wist Mathijs Janssen ook van deze fina-
lepoule de winnaar te worden, waardoor 
hij als eerste eindigde. In de tweede 
poule wist Nard van Loon net Janne 
van de Laarschot voor te blijven, waar-
door hij als poulewinnaar van de tweede 
poule werd aangemerkt. Tenslotte bleek 
Margee Hilgerdenaar de beste uit de 
derde poule. Zij bleef Tijn van den Baar 
en Tygo Hendriks voor. 

Afsluitende wedstrijden
In de afsluitende wedstrijden tussen de 
laatste van de ene poule en de winnaar 

van de poule daaronder, kwamen de 
spelers nog één keer de baan op. Roel 
de Laat liet in zijn partij tegen Nard van 
loon zien dat hij écht in de eerste poule 
thuishoort. Hij won met zeer duidelijke 
cijfers (21-6, 21-8). In de andere ‘inter-
poulepartij’ was het wel anders. Margee 
Hilgerdenaar en Pepijn Kerkhof streden 
een zeer gelijke strijd, die uiteindelijk, na 
drie zware sets, door Margee Hildegenaar 
in haar voordeel werd beslecht. Zij won 
met 21-18, 18-21 en 21-16.

Door deze uitslagen ontstond de vol-
gende eindstand:
1. Mathijs Janssen
2. Sabine Verbakel
3. Roel de Laat
4. Nard van Loon
5. Janne van de Laarschot
6. Margee Hilgerdenaar
7. Pepijn Kerkhof
8. Tijn van de Baar
9. Tygo Hendriks

De prijswinnaar van de “Clubkampioenschappen Single 2014” bij de 
jeugd van Badminton Club Lieshout, te midden van de andere deelnemers

Beek en Donk – Op zaterdag 5 april 
hield Badmintonclub Mixed haar 
jaarlijkse feestavond in de eigen kan-
tine in sporthal d’n Ekker. Met ruim 
80 feestvierders was de avond goed 
bezocht. Naast de traditionele loterij 
was er een ook een verrassingsoptre-
den en bleef het zeer gezellig tot in de 
kleine uurtjes.

De feestcommissie had zoals gebruike-
lijk een mooie avond georganiseerd. Er 
lag een echte dansvloer in de kantine 
en DJ Wim had er veel zin in. Bij bin-
nenkomst konden loten worden ge-
kocht voor de inmiddels welbekende 
loterij, met ook dit jaar prachtige prij-
zen. Maar voordat de loterij begon en 

nadat de voorzitter de avond officieel 
had geopend, werden de leden getrak-
teerd op een verrassingsoptreden van 
het zangduo de Patatje’s. Van Elvis tot 
Frans Duijts, alles passeerde de revue. 
Nadat de prijzen waren verdeeld, met 
dank aan alle sponsors, ging de avond 
goed los en gingen de voetjes van de 
vloer. Jong en oud kwamen aan hun 
trekken met nummers die varieerden 
van Avicii tot de Golden Earring. 

Moe maar voldaan ging iedereen 
huiswaarts en de feestcommissie kan 
terugkijken op een geweldige feest-
avond. De foto’s van deze avond zijn 
terug te vinden op de fotopagina van 
www.bcmixed.nl.

Anke, Veerle, Bas, Ron, Bas, Marieke en Jeroen (vlnr) op de feestavond

paardensport Uitslagen spring-
wedstrijd Asten

Mariahout - In de klasse DB werd 
Mike 6de met zijn pony beauty star, 
Demi Bardoel werd 20 ste met kyra. 

In het DL werd Robin Bardoel 15e met 
happy, Mike werd 22 ste met Arezzo, 

Kimberly behaalde een 26e plek met 
kay, en 33e met de pony kentucky. 
Kimberly reed 3 pony’s in het DZ. De 
pony stakkato werd 12e, july 14e en 
jazz 15e.
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korfbal Flamingo’s verliest van Bladella

Bloemenverkoop korfbalvereniging Flamingo’s

Zeer geslaagd kampweekend voor 
Budoclub Beek en Donk

Mariahout - In de landelijke hoofd-
klasse B van het vrouwenkorfbal zou 
Flamingo’s zich stevig kunnen nestelen 
in de middenmoot van de ranglijst bij 
winst op Bladella, drager van de rode 
lantaarn. Dat lukte niet. Op sportpark 
De Heibunders werd het 6-10 voor de 
bezoeksters uit Bladel. 

In de beginfase ontbrak het Flamingo’s 
aan de nodige scherpte en concentratie 
ten opzichte van de tegenstander. De 
aanval kwam niet in zijn ritme, de passing 
was beneden de maat en de verdediging 
moest een paar keer onreglementair aan 
de noodrem. Dat bij elkaar gaf Bladella 
alle gelegenheid om binnen een klein 
kwartier op 0-3 te komen. Flamingo’s 
raakte niet van de wijs. Alhoewel nie-
mand van de Mariahoutse echt goed in 
de wedstrijd leek te zitten, ging de aanval 
de combinatie opzoeken. Daardoor cre-
eerde Flamingo’s prima kansen. Bladella 
speelde fysiek en de duels in de korf zone 
waren veelal (te) hard. Dat leverde regel-
matig vrije worpen op, maar vaak bleef 
het onbestraft. Als schouwspel was het 
geen beste partij. Na een time-out van 
trainer/coach Tieneke Roffel scoorde 
Manon de Beer uit een vrij worp, even 
later gevolgd door twee mooie treffers 
van Marleen de Groot, twee keer op aan-
geven van Neeltje Berkvens: 3-3 en rust.

In de tweede helft was Flamingo’s 
aanvankelijk de bovenliggende partij. 

Eindelijk werd het baantempo verhoogd 
en dat resulteerde in gevarieerde aanval-
len en kansen. Die werden niet benut 
en Bladella scoorde wel twee keer. Even 
later verzilverde Marleen de Groot een 
strafworp, waarna Bladella naar 4-6 uit-
liep. Manon de Beer zorgde vervolgens 
van afstand voor aansluiting en weer 
scoorde Bladella. Robin Vogels tekende 
van afstand voor 6-7, even later gevolgd 
door een treffer van Bladella: 6-8. Hierna 
nam de scheidsrechter, die eerder drie 
doelpunten van Flamingo’s discutabel af-
keurde en drie maal een strafworp voor 
de thuisploeg negeerde, een hoofdrol. 
Hij verzuimde Flamingo’s voordeel te 
geven na een aanvallende overtreding 
van Bladella. Flamingo’s leed balverlies 

en uit de spelhervatting scoorde Bladella 
6-9, een beslissende kloof. Tieneke Roffel 
uitte haar frustratie en de Flamingo-
coach kreeg in de slotfase direct ‘rood’. 
Flamingo’s verloor de wedstrijd uiteinde-
lijk met 6-10. 

Senioren 2
Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Verhuur, 
verloor in de landelijke reserve hoofd-
klasse van Oranje Wit 2. De roodwitten 
speelden een goede thuiswedstrijd, maar 
de bezoeksters uit Leunen waren eenvou-
digweg beter in de afwerking en straften 
een paar foute passes van Flamingo’s af. 
Na een 6-10 ruststand werd het 8-13.

Mariahout - Traditiegetrouw komt 
korfbalvereniging Flamingo’s op 
woensdag 16 en donderdag 17 april 
in Mariahout aan de deur langs 
voor de verkoop van bloemen. 

Assortiment
Geraniums, Hanggeraniums, 
Bacopa €1,50. Vlijtige liesjes en 
bladbegonia’s, 10 voor €2,50 of 
20 voor €4,50. Spaanse Margriet 
€2,00 of 3 stuks voor €5,00 en 

hangpotten met diverse soorten 
planten €6,00.

Tijden
U kunt ons verwachten op woensdag 
16 april tussen 13.00 en 17.00 uur en 
tussen 17.30 tot 20.30 uur verwach-
ten. Op donderdag 17 april wordt er 
rondgegaan tussen 18.00 en 20.30 
uur. Als u op deze tijdstippen niet thuis 
bent en wel graag bloemen wilt, dan 
kunt u een bestelling doorgeven t/m 

17 april 21.00 uur bij Henk van de 
Boom, telefoonnummer 0413-209495 
of 06-20476422. Dit kan ook via mail: 
flamingos.mariahout@knkv.nl.

De bloemenverkoop wordt evenals 
vorig jaar georganiseerd vanuit Harold 
Vereijken Gereedschappen en Verhuur, 
Wilhelminastraat 20c te Mariahout. 
Flamingo’s dankt Harold en Dion 
Vereijken wederom voor het beschik-
baar stellen van hun terrein. 

Beek en Donk - In het weekend van 4 tot 
en met 6 april heeft de Budoclub Beek 
en Donk haar jaarlijkse kampweekend 
gehouden. Het onderwerp van het kamp 
was ‘Superhelden’. 

Vrijdagavond rond zes uur werd er 
verzameld bij de nieuwe gymzaal aan 
de Otterweg. De kampeerboerderij is 
slechts een paar kilometer van Gemert 
af en er is besloten er naartoe te fietsen. 
Onderweg is er op drie plaatsen nog een 
stop met een activiteit om even van de 
fiets af te kunnen. Nadat iedereen per 
fiets is gearriveerd, worden de spullen 
uitgepakt en bedden opgemaakt. Als 
avondspel wordt er in het donker buiten 
magic bowling gespeeld. Teruggekomen 
hiervan krijgt iedereen nog een broodje 
knakworst en na een stoelendans gingen 
de jongeren te bed.

Zaterdagohctend voor het ontbijt wer-
den nog enkele kinderen verwelkomd 
die alleen op zaterdag meedoen. Hierna 
wordt buiten fanatiek aan de ochtend-
gymnastiek meegedaan. De kinderen 
worden in groepjes ingedeeld en ieder-
een krijgt een button met zijn naam. Er 
wordt per groep een wapenschild be-
schilderd. Daarna mag iedereen zich tot 
de lunch op een groot springkussen met 
stormbaan uitleven. ’s Middags worden 
op het uitgebreide grasveld een zeskamp 
gedaan tussen de groepjes onder een 
stralende zon, bij een heerlijke tempe-
ratuur. Als afsluiting wordt er nog een 
wedstrijdje touwtrekken tussen de kin-
deren en ouderen gehouden, waarbij de 
jongsten overduidelijk als winnaar uit de 
bus komen. Aan het eind van de middag 
is er voor iedereen frites met wat lekkers 
erbij. ’s Avonds wordt er buiten een quiz 

gehouden, terwijl binnen de disco wordt 
opgebouwd. Hierna verzorgen Ruud en 
Teun een prachtige disco. Na de disco 
mogen de jongsten na de stoelendans 
naar bed, waarna de ouderen nog spel-
letjes spelen.

Zondagochtend werden na het ontbijt de 
tassen weer ingepakt. In de loop van de 
ochtend wordt er in het bos levend stra-
tego gespeeld, waarbij de twee partijen 

ieder twee keer elkaars vlag weten te 
veroveren. De lunch smaakt goed met 
warme soep erbij. Iedereen krijgt een 
oorkonde uitgereikt voor de prestaties 
die er geleverd zijn. De ouders komen 
vervolgens om hun kinderen op te halen, 
die allemaal over een geslaagd weekend 
mogen verhalen. Dankzij de uitgebreide 
voorbereidingen door de kampcommis-
sie en het mooie weer is dit weekend een 
klinkend succes geworden!

Sanne Scheepers (L) in actie namens Flamingo’s

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

12 april 
Masta inspectiedag

laat                     uw aanhangwagen 
of caravan keuren!

Gelieve vooraf aan te melden
KijK ooK eens op www.masta.nl

gratis

wipschieten Jeroen van 
Rixtel schiet zich 
in de prijzen

Aarle-Rixtel – Op het ‘Jan van 
Doorenpaviljoen’ werd 6 april de 
kringwedstrijd Brabants wipschie-
ten gehouden door het Onze Lieve 
Vrouw uit Aarle-Rixtel. Jeroen van 
Rixtel, van het Sint Margaretha gilde 
in Aarle-Rixtel, schoot zich in de prij-
zen op zijn eerste wedstrijd Brabants 
wipschieten.

31 Schutters uit kring Peelland heb-
ben hier hun onderlinge schietvaar-
digheid beproeft. Het weer was goed 
en ondanks dat er een licht briesje 
waaide werd er goed gestreden tus-
sen de schutters. Grootste verras-
sing van de wedstrijd was Jeroen van 
Rixtel van het Sint Margaretha gilde in 
Aarle-Rixtel , op zijn eerste wedstrijd 
schoot hij zichzelf 2 maal in de prij-
zen. Bij het onderdeel personeel werd 
hij 6e en op het onderdeel vrije hand 
zelfs 5e. Gerard van Ganzewinkel van 
het Sint Margaretha gilde in Aarle-
Rixtel werd 1e op het onderdeel vrije 
Hand. Eugene Barten van het Onze 
Lieve Vrouw uit Aarle-Rixtel werd 
6e op dit onderdeel. Jan Rovers van 
het Sint Leonardus gilde uit Beek en 
Donk won de 1e prijs op het onder-
deel bejaarden. De eerste plaats op 
het onderdeel Kampioen was voor 
Henk van der Velden van het Onze 
Lieve Vrouw uit Aarle-Rixtel, die ook 

bij het onderdeel Personeel de 1e 
plaats veroverde. Annie Rovers werd 
op dit onderdeel 5e. De puistprijzen 
werden door of namens de volgende 
personen geschoten. 1e Mari Kerkhof 
Aarle-Rixtel, 2e Tonny Gevers Beek en 
Donk, 3e Tonny Gevers Beek en Donk, 
4e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel, 5e 
Gerard Maas Aarle-Rixtel, 6e Bjorn 
Kerkhof Aarle-Rixtel, 7e Henk v/d 
Velden Aarle-Rixtel .

Uitslagen Laarbeekse deelnemers:
Kampioen: 1e Henk v/d Velden Aarle-
Rixtel.
Personeel:1e Henk v/d Velden Aarle-
Rixtel, 5e Annie Rovers Beek en Donk 
6e Jeroen van Rixtel Aarle-Rixtel.
Vrije Hand: 1e Gerard v Ganzenwinkel 
Aarle-Rixtel, 5e Jeroen van Rixtel 
Aarle-Rixtel,6e Eugene Barten Aarle-
Rixtel.
Bejaarden: 1e Jan Rovers Beek en 
Donk. 
Puist: 1e Mari Kerkhof Aarle-Rixtel, 
2e Tonny Gevers Beek en Donk, 3e 
Tonny Gevers Beek en Donk, 4e Henk 
v/d Velden Aarle-Rixtel, 5e Gerard 
Maas Aarle-Rixtel 6e Bjorn Kerkhof 
Aarle-Rixtel, 7e Henk v/d Velden 
Aarle-Rixtel.

volleybal Bedovo MB1 
strijdt om het 
kampioenschap 

Beek en Donk - Zaterdag speelde 
Bedovo MB1 in Eindhoven tegen 
Vce/psv MB2. De meiden begon-
nen direct sterk en wisten de kan-
sen die ze hadden goed te benutten. 
Ondanks een klein dipje in de twee-
de set wisten ze fanatiek alle punten 
mee naar huis te nemen. 

De meiden zitten nog in de race voor 
het kampioenschap en komende za-
terdag in de laatste competitiewed-
strijd zullen zij strijden voor deze titel. 

VGS/Bedovo D1 trad aan tegen 
de kampioenen van de competitie 

Pegasus DS1. Met zicht op klasse 
behoud moest er toch zeker wel een 
puntje gepakt worden. Pegasus D1 
nam meteen de leiding en de dames 
van Bedovo wisten hier niet tegenop 
te boksen. Door veel persoonlijke fou-
ten werden de punten te gemakkelijk 
uit handen gegeven. Ook door een 
wisseling van de opstelling kwamen 
de dames niet op het goede pad. Alle 
punten bleven achter in Reusel. 

judo

Budoclub Beek en Donk op kampweekend

Naam:

Adres:

Email:

Tel. Nr:
Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

INLEVERBON PRIJZEN 
HEROPENING 13 APRIL
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handboogschieten Start Krijgsman Soranustoernooi 2014

Strijd in Vrede op bezoek in 
LieshoutHBS de Eendracht op bezoek in De Rips

Geslaagde clubkampioenschappen 
Turnvereniging De Ringen

Wintercompetitie Jeu de Boulesclub Beek en Donk

Lieshout - De eerste wedstrijd van 
het Krijgsman Soranustoernooi 
2014 vond donderdagavond plaats. 
Tegenstander was de winnaar van vo-
rig jaar, het Beek en Donkse Strijd in 
Vrede.

Ook dit jaar was de opzet van het toer-
nooi als volgt; het gemiddelde over de 
laatste drie jaren was bepalend voor 
zowel Krijgsman Soranus als de tegen-
standers. Voor Strijd in Vrede was dat 
205,45. Ze kwamen uiteindelijk uit op 
een gemiddelde van 210,50. Een plus 

van 5,05. Krijgsman Soranus bleef iets 
achter. Zij moesten 199,25 schieten en 
kwamen uit op 198,67. Een tekort van 
0,58. De overwinning ging dus naar 
Strijd in Vrede met een plus van 5,63.

Beste recurveschutter bij Krijgsman 
Soranus was ditmaal Ad Endevoets 
met een totaal van 237 punten. 
Vermeldenswaardig is nog dat de bes-
te 6 recurveschutters van Krijgsman 
Soranus uitkwamen op een totaal 
van 1353 punten, ofwel drie door de 
negen. Met het oog op de komende 

rayonkampioenschappen is dat een 
mooie score.

Uitslag recurve
Ad Endevoets 237, Willem Bekx 
233, Jolanda v/d Kruijs 225, Rik v/d 
Westerlo 222, Arjan v/d Heuvel 221, 
Paul v/d Broek 215, Theo v/d Laar 
211, Stephan Wijffelaars 187, Maarten 
v/d Elsen 167, Nelly v/d Laar 139, Rita 
Endevoets 89

Uitslag compound
Twan v/d Kruijs 238

Beek en Donk/Lieshout - Handboog-
vereniging Strijd in Vrede was 3 april 
de eerste gast op het nieuw gestarte 
toernooi van Krijgsman Soranus in 
Lieshout. De opzet van het toernooi 
is eenvoudig. Met zijn allen de schut-
ters van Krijgsman Soranus verslaan, 
waarbij er wordt uitgegaan van het 
verenigingsgemiddelde. 

Zaak voor de schutter om zoveel mo-
gelijk negens en tienen te schieten, om 
vervolgens na 25 pijlen de balans op te 
maken. De tienen werden deze avond 
gemakkelijk gevonden door com-
poundschutter Theo de Jong, die na 
twee series van 50 mocht denken aan 
misschien wel een topscore. Juist dan 
neemt de spanning toe en wordt het 
nog meer een uitdaging om dit vol te 
houden. Volhouden deed Theo zeker, 
want na 25 pijlen stond er 244 op het 
scorebriefje. Een persoonlijk record, de 
hoogste schutter van de avond en veel 
punten voor strijd in Vrede.

Strijd in Vrede won de wedstrijd en 
staat na deze eerste wedstrijd van het 
toernooi bovenaan in het klassement. 
Zij mogen nu afwachten op de andere 
resultaten.

Uitslag recurve
Henk Caris 223, Wim van de Kerkhof 
222, Rita Segers 215, Henk Leenders  
185, Martien van Deurzen 177 en 
Auke Segers 169.

Uitslag compound
Theo de Jong 244, Stefan Kouwenberg 
240, Manou de Jong 225 en Arthur 
Verschuren 205.

Benefietwedstrijd
Zaterdag 19 april is er een benefiet-
wedstrijd met mooie prijzen voor stich-
ting Alpe d’HuZes met medewerking 
van topschutters. Aanvang 18.00 uur 
bij Strijd in vrede. Schutters kunnen 
zich inschrijven door te mailen naar: 
vanlieshout.tom@gmail.com. 

Aarle-Rixtel - HBS de Eendracht trok za-
terdag naar De Rips, voor het verschie-
ten van de toernooiwedstrijd bij HBV 
de Batavieren. HBV St. Willibrordus uit 
Milheeze was eveneens aanwezig.

Door diverse andere verplichtingen en 
afmeldingen namen slechts 11 schut-
ters in totaal deel aan deze wedstrijd. 
In recordtijd werd de wedstrijd dan ook 

afgewerkt, met de volgende uitslagen 
voor de Eendracht:

Erwin Wijnhoven 216, Martien v.d. Graef 
188, Gerrie van Hoof schoot een nieuwe 
Persoonlijk Record met barebow (dit is 
zonder hulp- en richtmiddelen) en hou-
ten pijlen. Hij behaalde 164 punten en 
dat is 3 meer als zijn oude PR. Geert van 
Ganzenwinkel haalde 155 punten.

De volgende wedstrijd is op donderdag 
17 april, tegen HBV Krijgsman Soranus 
uit Lieshout. Aanvang 20.00 uur.

Open dag
Zondag 13 april is de doel aan de 
Lijsterstraat 25 in Aarle-Rixtel geopend 
voor de open dag. Van 11.00 tot 15.00 
uur kun je kennis maken met de hand-
boogsport.

Beek en Donk - De clubkampioen-
schappen van turnvereniging De 
Ringen zijn vorige week zondag ge-
houden in sporthal D’n Ekker in Beek 
en Donk. 

Het is een jaarlijks terugkerende wed-
strijd waarin de kinderen in de vorm 
van een vriendschappelijke wedstrijd, 
aan hun ouders, opa’s en oma’s en 
overige familie leden laten zien wat ze 
het afgelopen jaar geleerd hebben. Dit 
jaar waren er in het totaal 10 groepen 

van jongens en meisjes, variërend van 
recreanten, jong talent tot de wedstrijd-
groepen. 

De uitslagen:
Groep 2: 1 Maud Zeegers, 2 Floor van 
der Aa, 3 Nadieh Koopman.
Groep 3: 1 Lieke de Visscher, 2 
Renske Bello, 3 Sanne van der Vrande.
Groep 4: 1 Nele Swinkels, 2 Ise van 
Lieshout, 3 Christel van Zutphen.
Groep 5: 1 Jolijn van Venrooij, 2 Sofie 
Brentjes, 3 Senna Price.

Groep 6: 1 Eefje van den Tillaart, 2 Gila 
van den Eijnde, 3 Rachelle Janssen.
Groep 8: 1 Finn van den Heuvel, 2 Arthur 
van Bommel, 3 Ardan Vergouwen.
Groep 9: 1 Luuk Swinkels, 2 Mike 
Swinkels, 3 Liam Roche.
Groep 10: 1 Koen Janssen, 2 Philip van 
Bommel.
Groep 11: 1 Laura Saleh, 2 Maartje 
Hageman, 3 Merel van Ham.
Groep 12: 1 Meike Simons, 2 Lara van 
den Heuvel, 3 Ashley van Gerwen.

turnen

Philip van Bommel bij het onderdeel herenbrug

42e Wielerjeugd-
vijfdaagse Lieshout 
- Mariahout

Lieshout/Mariahout - Binnenkort is het 
weer zover. Het Comité wielerjeugdvijf-
daagse houdt een fietsvijfdaagse voor 
de jeugd van Lieshout en Mariahout. 
Alle kinderen van 0 t/m 3 jaar en van 
de basisschool ( groep 1 t/m 8) kun-
nen hieraan deelnemen. De vijfdaagse 
wordt gehouden van maandag 14 t/m 
vrijdag 18 april.  

Evenals voorgaande jaren kun je deelne-
men op gewone fietsen, crossfietsen en 
mountainbikes, maar niet op racefietsen. 
De allerkleinsten, (0 t/m 3 jaar) kun-
nen deelnemen op een skelter, step, 
driewieler, etc. en rijden op een ver-
kleind parcours, waarbij de ouders de 
kinderen  kunnen begeleiden. Groep 0 
(instromers) en 4-jarigen rijden met de 
groep jongste jongens of jongste meisjes 
mee. Iedere avond wordt om 18.45 uur 
begonnen op het parcours dat gevormd 
wordt door de Floreffestraat, Hertog 
Janstraat, Coolhof en Balduinstraat. 
Iedere deelnemer ontvangt na de wed-
strijd een traktatie.

Op vrijdag vindt de finale plaats en krijgt 
iedereen een leuke prijs voor de presta-
tie die tijdens deze week geleverd is. 
Natuurlijk zijn er dit jaar weer veel be-
kers en bloemen te winnen. Aan de wie-
lervijfdaagse is wederom een kleur wed-
strijd verbonden met veel mooie prijzen. 
De kleurplaat dient tevens als inschrijf-
formulier en kan op school of op on-
derstaand adres worden ingeleverd. De 
prijzen van de kleurwedstrijd worden op 
school uitgereikt, en de uitslagen wor-
den opgehangen  bij de uitslagen van 
de wedstrijden. Dus jongens en meisjes, 
doe mee! 

Programmatijden kunnen wijzigen i.v.m. 
het splitsen van groepen, het officiële 
tijdschema hangt op de scholen uit. De 
organisatie wil graag dat de deelnemers 
10 minuten voor zijn/haar wedstrijd 
aanwezig zijn.

wielersport

jeu de boules

Beek en Donk - Vanaf oktober tot 
en met maart heeft Jeu de boules-
club Beek en Donk de onderlinge 
wintercompetitie gespeeld op 
de binnenbanen van ‘Cloeck en 
Moedigh’ in Sint-Oedenrode. Dit 
omdat Jeu de boulesclub Beek en 
Donk helaas niet over binnenba-
nen beschikt.

Om toch gedurende de winter 
enigszins contact te houden, spe-
len zij 7 keer op een zaterdagmid-
dag 3 speelrondes, zodat 21 wed-
strijden kunnen worden gespeeld. 
Dit toernooi wordt afgesloten met 
een gezamenlijk etentje, dit jaar bij 
De Zwaan. Tijdens de algemene 
ledenvergadering wordt dan de 
hieraan verbonden beker uitge-
reikt aan de winnaar, de zogehe-
ten ‘Thea v.d.Wijdeven’-trofee.

Wim v.d. Kolk heeft bijna de ge-
hele competitie bovenaan gestaan, 
maar werd op de laatste dag nog 
achterhaald door Maria Cuypers. 
Beiden eindigden ex aequo op de 
eerste plaats, met ieder 16 gewon-
nen wedstrijden en per saldo 92 
pluspunten, hetgeen nog niet eer-
der is meegemaakt. De 2e beker 
kon helaas nog niet uitgereikt wor-
den aan Wim, omdat hij wegens 
omstandigheden afwezig was. Dit 
zal op een later tijdstip alsnog ge-
beuren.

Overige uitslagen
3e plaats Frits Tak, 13 gewonnen 
en 49 pluspunten, 4e plaats Theo 
van Hoogstraten, 12 gewon-
nen en 50 pluspunten, 5e plaats 
Theo Manders, 12 gewonnen en 
11 pluspunten en op de 6e plaats 

Mariet de Koning met 11 gewon-
nen en 17 minpunten.

Vanaf 1 april wordt op de banen 
(nabij tennisclub ‘t Slotje) weer ‘s 
avonds gebould vanaf 19.00 uur 
op dinsdag en donderdag. Op zon-
dag kan men terecht vanaf 10.30 
uur. De eerstvolgende uitwisseling 
is met Aarle-Rixtel op zaterdag 19 
april bij Ons Honk in Aarle-Rixtel 
(Heuvel) en op zaterdag 10 mei in 
Beek en Donk.

Aanmelden
Indien er nog mensen zijn die be-
langstelling hebben voor deze ge-
zellige ‘sport’, kom gerust eens kij-
ken en meldt u aan bij de club. De 
Boulesclub kan altijd nieuwe leden 
gebruiken!

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

voor een gigantische kwaliteit
Zondag 13 april, Tuinmeubelshow 12.00 – 17.00 uur

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

De ‘Thea v.d. Wijdeven’-trofee wordt door Els 
Hoogstraten (l) uitgereikt aan Maria Cuypers (r) 
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Mooi in de steigers

rolschaatsen Podiumplaats voor Colet Claessens 
tijdens Sean Roller Trophy

‘Power to the Pieper’ Open 35+ 
Poule Toernooi 2014

Lieshout/Zaandam - Afgelopen week-
end werd de Internationale wedstrijd 
in Zaandam, de ‘Sean Roller Trophy’ 
gereden. Behalve de Nederlandse 
top kwamen ook rolschaats(st)ers uit 
België, Frankrijk, Italië en Zwitserland 
naar Zaandam om uit te maken wie de 
beste is. 

Namens RV Olympia uit Mierlo namen 
8 rijdsters deel aan deze wedstrijd, 
verdeeld over verschillende klasses. 
De wedstrijd werd over 3 dagen ge-
reden in de klasses Mini (8/9 jaar) t/m 
Senioren (vanaf 18 jaar). In de klasse 
Senioren kwam de Lieshoutse Colet 
Claessens uit in de discipline Figuren. 
Colet is eerste jaar Senior, terwijl de 
overige Senioren al enkele jaren in 
deze klasse zijn ingedeeld en meer 
ervaring hebben in het rijden van de 
Verplichte Figuren. 

Figuren is een concentratiesport, 
waarbij de rijdsters met één been over 
cirkels rollen die op de vloer staan. 
Voorwaarts, achterwaarts, op het lin-
kerbeen of op het rechterbeen wor-
den de meters over de cirkels ‘gerold’. 
Tijdens het uitvoeren van het Figuur 
moeten verplichte elementen uitge-
voerd worden, terwijl de jury alle be-
wegingen nauwlettend in de gaten 
houdt en noteert wat goed of minder 
goed werd uitgevoerd. Voor ieder 
Figuur worden punten gegeven en de 
punten van de 4 Figuren worden bij 
elkaar opgeteld, waarna de winnaar 
bekend is.

In een sterk deelnemersveld streden 
zowel nationale als internationale rijd-
sters om de hoogste punten. Diana v.d. 
Doelen (Nederlands Kampioen 2013) 
wist deze wedstrijd op haar naam 

te zetten en de Zwitserse Fabienne 
Bachmann (3e plaats op de E.K. 2013) 
werd 2e tijdens deze wedstrijd. Colet 
reed mooie Figuren, en ondanks dat zij 
bij één Figuur zeer zenuwachtig was, 
herpakte zij zichzelf keurig op tijd. 
Met haar punten wist Colet een zeer 
verdienstelijke 3e plaats tijdens deze 
wedstrijd op te eisen en bewijst ze we-
derom dat ze ‘haar mannetje’ staat in 
deze nieuwe klasse. Een opsteker voor 
Colet en trainster Jeanne Janssens om 
het komende seizoen zo door te blij-
ven gaan.

Op 24 april vertrekt Colet naar Almere 
voor deelname aan de Europese 
Kampioenschappen Showrijden met 
haar teamgenoten van RV Olympia. 
Op dit moment wordt er wekelijks 
hard getraind om de puntjes op de ‘i’ 
te zetten. 

Aarle-Rixtel - Tennisvereniging L.T.V. 
de Hut uit Aarle-Rixtel organiseert in 
haar jubileumjaar, in verband met het 
50-jarig bestaan, voor de 27e keer het 
Open 35+ toernooi. Dit vindt plaats 
van 14 t/m 22 juni 2014. Het toernooi 
is goedgekeurd door de KNLTB. 

Er wordt gespeeld in poules in de 
volgende speelcategorieën: Dames-, 

heren- en gemengd dubbel in de 
speelsterktes  4, 5, 6, 7 en 8 en in de 
dames- en herensingle in de speel-
sterktes 7 en 8. Deelname staat open 
voor dames en heren geboren voor 
1 januari 1980. Inschrijven kan via 
www.ltvdehut.nl of via 
www.toernooi.nl De inschrijving sluit 
31 mei. Het inschrijfgeld bedraagt €8,00 per persoon per onderdeel.

Beek en Donk – Zaterdag  is het eerste 
heren team prima gestart met een ge-
lijkspel tegen Ltc de Zoom 1 uit Bergen 
op Zoom. Gezien de ervaring en sterkte 
van dat team was de 3-3 op vooraf een 
uitslag waarvoor getekend mocht wor-
den.

Met name de veerkracht van de 
twee Beek en Donkse spelers, Bowen 
Straatman en Wesley Muijs, mag ver-
noemd worden. Bowen boog zelfs een 
2-5 achterstand om in de eerste set naar 
een 7-5 setwinst tegen de ervaren 3-spe-
ler, Arien Dijkhoff. Het werd een waar 
backhandgevecht, die door Straatman 
in drie sets werd beslecht. Wesley Muijs 
moest de eerste set nog in een tiebreak 
laten aan de captain Wilbert Doomen. In 
het tweede bedrijf wisselde het stuiver-
tje en won Muijs de tiebreak, om vervol-
gens de derde set met een break naar 
zich toe te trekken. De dubbels gingen 
beide naar de Zoom, waardoor het weer 
in evenwicht was. 12 april speelt het he-
ren team thuis tegen Groot Zuideveld 
uit Werkendam. De wedstrijd start vanaf 
14.00 uur. 

Landelijk gemengd zondag
Het werd een ware krachtmeting; zes 
van de acht partijen eindigden in drie 

sets. Alle singels waren aan elkaar ge-
waagd. Monique Herwegen weerde 
zelfs 7 matchpoints af tegen Jill van der 
Dungen, nadat ze al in de laatste set 
van 2-5 naar 4-5 was teruggekomen. 
Wesley Muijs deed tegen de jongere 
Antiliaan Niels Jaap ten Dam toch zijn 
ervaring spreken en won in de derde 
set met 6-4. Britt Mennen was tegen 
Rosalie Rietjens goed op dreef ander-
halve set, totdat Rosalie zich herpakte 
en alsnog de wedstrijd naar zich toe kon 
trekken. Nils Herwegen versloeg Boris 
van Griendsven in een uitermate verma-
kelijke wedstrijd. Voor elk punt werd ge-
streden, waarbij zelfs Nils het hekwerk 
niet uit de weg ging om een bal te halen. 
Na de singels was het 2-2. Een terechte 
tussenstand. 

De dubbel van Coach Jorg Gussenhoven 
en Wesley Muijs ging in de eerste set 
nog een tiebreak naar ’t Slotje, maar 
daarna sloegen Van Griendsven en Ten 
Dam een bres met onorthodox spel, 
door recht op de man te spelen. De 
damesdubbel was in twee sets voor de 
Waalrese combinatie. De mix van zus 
en broer Herwegen was een prooi in 
twee sets voor Beek en Donk. De laatste 
wedstrijd van Mennen/ Gussenhoven 
was een weerspiegeling van de dag. 

De eerste set werd met 7-5 gewonnen 
na meerdere breaks om vervolgens de 
tweede set te verliezen met 6-3. Als af-
sluiting was daar de supertie-break die 
met 10-8 werd verloren.

Coach Jorg Gussenhoven: ”Echt zuur 
dat we niet een driesetter meer hadden 
gepakt. In plaats van 3-5 verliezen, speel 
je dan gelijk, wat meer terecht was ge-
weest. Daarnaast heb je misschien voor-
deel in onderling resultaat voor aan het 
eind. Nu moeten we ons herpakken te-
gen TC Orient. Zij hebben de eerst wed-
strijd ook verloren, dus dit kan mogelijk 
al een sleutelwedstrijd zijn.” Op 12 april 
komt TC Orient uit Sittard naar Beek en 
Donk. Start wedstrijden 09.00 uur.

Landelijk jeugd
T.V. ’t Slotje 1 speelde tegen streekge-
noot  Carolus uit Helmond 4-4 gelijk. 
Pech was er wel voor Jordy Neuteboom. 
Hij verloor alle drie zijn wedstrijden door 
een gekneusde hand. Hopelijk is hij weer 
op tijd genezen voor de volgende ronde. 
Op 12 april speelt Slotje 1 thuis tegen 
TV Boshoven uit Weert vanaf 09.00 uur. 

tennis

Eerste ronde voorjaarscompetitie KNLTB T.V. ‘t Slotje

tafeltennis Kurt Neudenberger 
stopt als 
bestuurder ATTC’77

Aarle-Rixtel - Dat de economische cri-
sis ook gevolgen heeft voor tafelten-
nisvereniging ATTC’77 uit Aarle-Rixtel 
bleek tijdens de onlangs gehouden 
ALV. 

Om de begroting voor het komend jaar 
kloppend te krijgen, moest er bezuinigd 
worden en moesten meer inkomsten 
worden gegenereerd. Aangezien de 
contributie sinds 2002 niet meer was 
verhoogd en dusdanig laag was, werd 
unaniem gestemd voor een contributie-
verhoging.
 
Kurt Neudenberger
Daarnaast had de ALV ook een feestelijk 
tintje, want Kurt Neudenberger werd in 
het zonnetje gezet voor zijn bewezen 
diensten voor ATTC’77. Na jarenlange 
trouwe dienst als bestuurslid barzaken 
nam hij afscheid. Kurt regelde altijd de 
bardiensten, hij zorgde dat de kantine 
gepoetst werd, hij hield de voorraden bij 
en bij de diverse activiteiten maakte hij 
samen met zijn vrouw Fien overheerlijke 
hapjes. Helaas is er vanuit de vereniging 
niemand opgestaan om zijn taken over 
te nemen zodat deze voorlopig over de 
andere bestuursleden verdeeld worden.

Competitie
In de weekenden werd er ook weer 
competitie gespeeld door alle teams 
van ATTC’77. Bij het vijfde team, dat 
onderaan staat, is het erg spannend in 
de poule. Om aansluiting te houden 
met de rest moest thuis tegen Unicum 
12 gewonnen worden. Vincent Braak 
was in goeden doen en won driemaal. 
Thijs Smulders volgde goed met twee 
winstpartijen. Samen wonnen ze ook 
de dubbel. Jeroen Doensen had be-
duidend meer moeite met de jongens 

uit Geldrop, maar wist toch één keer 
te scoren. Door de 7-3 overwinning 
staan ze nog maar één punt achter op 
de nummers 4 en 5 en twee punten op 
de nummer 3. Handhaving is nog steeds 
haalbaar.

Het zesde team is met Unicum 13 ver-
wikkeld in een strijd om de tweede 
plek in de zevende klasse. Deze plek 
geeft recht op het spelen van een pro-
motie/degradatiewedstrijd om zo als-
nog te kunnen promoveren. Stephan 
Vergroesen, Tessa van den Boogaard 
en Marcel van Klingeren speelden in 
en  tegen Bergeijk en waren goed op 
dreef. Met maar liefst 10-0 werd er 
gewonnen. Doordat Unicum met 9-1 
uithaalde, liepen ze maar één punt in. 
Volgende week treffen de teams elkaar 
en zal ATTC’77 dik moeten winnen om 
nog kans te maken op die felbegeerde 
tweede plek.

Kurt Neudenberger, 
bestuurslid barzaken ATTC’77

Kampioenskoorts bij jeugd en 
senioren TTV Een en Twintig  

Beek en Donk - Het derde senio-
renteam en het eerste jeugdteam 
van Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk kunnen 
komend weekend kampioen worden 
na opnieuw twee overwinningen.

Wanneer het eerste jeugdteam za-
terdagmiddag in Beek en Donk vier 
punten haalt tegen Valkenswaard 
zijn Kevin Bakermans, Noah Beniers, 
Jair Verhoeven en Sehiyan Yildirim 
kampioen in de voorjaarcompetitie. 
Het derde seniorenteam kan vrij-
dagavond op Laarbeekse bodem de 
titel in de wacht slepen. Het team 
van Tonnie van Berlo, Henk van 
der Bruggen, Ad Coolen en Albert 
Scheepers speelt om 20.00 uur in 
Aarle-Rixtel tegen ATTC’77, dat de 
laatste plek bezet in de vierde klasse.

Toch kent de najaarscompetitie voor 
TTV Een en Twintig niet uitsluitend 
winnaars. Zo verloor bijvoorbeeld 
het eerste seniorenteam vorige week 

van een sterk Valkenswaard en liep 
het vijfde team een thuisnederlaag 
op tegen Veldhoven. Het zesde team 
kon geen vuist maken tegen ATTV’71 
uit Asten, maar dankzij drie overwin-
ningen van Addy Verbakel bleef een 
groter verlies uit: 3-7. Tevredenheid 
was er bij de familie Eekels uit het 
zevende team. Hans, Christi en 
Helmi wonnen met ruime cijfers van 
Unicum en bezetten inmiddels knap 
de derde plek in de competitie.

Los van de successen die het eerste 
team kende, gaven de competitie-
resultaten bij de jeugd vorige week 
weinig reden tot juichen. Zowel het 
tweede als het derde team liep in een 
uitwedstrijd tegen een grote neder-
laag aan. Alleen Marte Megens en 
Kevin Biemans pakten bij het tweede 
een punt tegen LUTO uit Tilburg. 
Zaterdag spelen alle jeugdteams een 
thuiswedstrijd. Vanaf 13.45 uur is ie-
dereen welkom in de Tafeltennishal 
aan de Otterweg in Beek en Donk.

Begin met het uitruimen van 
de ruimte die gestukadoord 
gaat worden. Neem de tijd 
voor het uitruimen. Alle 
energie die daar van tevoren  
ingestoken wordt, hoeft u 
later er niet meer in te steken 
in het opruimen van de stof. 
Een goede optie wat u kunt 

gebruiken zijn Stuclopers. 
Stuclopers zijn kartonrollen 
met een PE-coating, dit 
zijn vaak misdrukken van 
vruchtensappakken. Gewoon 
karton of landbouwplastic 
op de vloer is niet voldoende 
hiervoor. 

Afdekken bespaart 
moeite met stukadoren 
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E V E N E M E N T E N

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

Vrijdag 11 april 
Paarden Dressuur
18.00 uur
Manege D´n Perdenbak, Lieshout 

Workshop &RG-teens On Fire
19.30 uur, Brandweer Kazerne, 
Papenhoef 7, Lieshout 

Zaterdag 12 april 
Open Golfdagen
12.00 uur, Asdonkseweg 6, Aarle-Rixtel 

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel 

Feel Young Party &RGteens zet 
Franciscushof op stelten
14.30 uur, Franciscushof, Lieshout 

Sponsordiner
19.00 uur, Conferentiecentrum 
De Couwenbergh, Aarle-Rixtel 

Zondag 13 april 
WTC Beek en Donk, Meijerijtocht
8.30 uur
Startplaats Heuvelplein, Beek en Donk 

IVN vogelwandeling Groene Long
9.00 uur, ParkPaviljoen, Beek en Donk 

Lage banden toernooi 
judoclub Beek en Donk
9.30 uur, D’n Ekker, Beek en Donk 

Open dag HBS de Eendracht
11.00 uur, Lijsterstraat 25, Aarle Rixtel 

Spinningmarathon
11.00 uur
Sportcentrum Coach, Beek en Donk 

Heropening TRIA Fietsen
11.00 uur
TRIA Fietsen, Papenhoef 21, Lieshout 

Gezinsviering Palmpasen
11.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk 

Open Golfdagen
12.00 uur, Asdonkseweg 6, Aarle-Rixtel 

IVN wandeling Ruweeuwsels
14.00 uur
Brug sluis 5, Achterbosch, Lieshout 

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur
Heemkamer/museum Aarle-Rixtel 

Open dag Agrarische 
kinderopvang ‘t Heikantje
14.00 uur
De Wolfsputten 6, Aarle-Rixtel 

Liedjes van Jules de Korte
14.30 uur, 
Kouwenbergs kerkje, Aarle-Rixtel 

Maandag 14 april 
42e Wielerjeugdvijfdaagse 
Lieshout t/m 18 april
18.45 uur, Floreffestraat, Lieshout 

Lezing dodencultus Egypte
20.00 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel 

Introductiecursus handboogschieten
20.00 uur, Lijsterstraat 25, Aarle-Rixtel 

Maandelijkse oefenavond EHBO
20.00 uur
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

Dinsdag 15 april 
Cursus Excel voor gevorderden
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout 

Woensdag 16 april 
Bloemenverkoop korfbalvereniging 
Flamingo’s, Mariahout 

Repair Café Lieshout
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout 

Donderdag 17 april 
IVN lezing over vogels
20.00 uur
De Bimd, Beekseweg, Aarle-Rixtel 

Zaterdag 19 april 
Inloopmiddag Wellness Spa BasicFlow
11.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel 

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel 

Benefietwedstrijd schieten tegen 
kanker, Strijd in vrede
18.00 uur
Heereindsestraat 8a, Beek en Donk 

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk 

Kletsavond ‘stichting Care for Joshua’
20.00 uur, Herberg ‘t Huukske (zaal), 
Beek en Donk 

Ger Coppens mi heur apostelen
20.30 uur, Dorpshuis Lieshout 

Friends! Met dj’s: Funkmaster B, 
R-Bass, Dutch Tribbiani
21.00 uur
Café-Bar Bij Ons, Beek en Donk 

Zondag 20 april 
41e Jeugdronde van Lieshout
12.00 uur
Burg.Mostermanslaan, Lieshout 

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur
Heemkamer/museum, Aarle-Rixtel

Maandag 21 april 
Motortoertocht
9.00 uur, Mariahout 

Paasconcert 
Seniorenkoor “Vogelenzang”
14.00 uur
Bavaria Brouwerij Café, Lieshout 

Woensdag 23 april 
Mannen van Naam (luisterconcert)
19.30 uur
Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk 

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Café van Bracht, Aarle-Rixtel 

Vrijdag 25 april 
Pony Dressuur
17.00 uur
Manege d’n Perdenbak, Lieshout 

&RG-teens Disco
19.30 uur
Club Energyruimte, Dorpshuis Lieshout 

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur
Café De Tapperij, Beek en Donk 

Koningsnacht met Nikki’s Pride
21.30 uur
Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk 

Zaterdag 26 april 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel 

Hollandse proeverij markt
18.30 uur
Herberg de Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel  


