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Deze week ingesloten:
 

De Werkgroep
Verspreiding in Laarbeek

 
CDA

Verspreiding in Laarbeek
 

Drogisterij Jo Ceelen
Verspreiding in Beek en Donk

Volgende week valt De MooiLaarbeekKrant niet op donderdag 20 maart, 
maar op vrijdag 21 maart in uw brievenbus. Dit in verband met de gemeenteraadsverkiezingen.

De deadline voor het aanleveren van kopij en advertenties blijft ongewijzigd: dinsdag 17.00 uur. 
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Aanleg fruittuin

Herberg ‘t Huukske
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Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
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Hans Vereijken         Theodoor Biemans              Wim van Dijk                 Arian de Groot        Ria van der Zanden    Ton van de Wijdeven

Mooi de lente in... In d� e krant vindt u De Groenstrook!

Elke 
zondag
open!

11.00 - 18.00 uur

Beek en Donk,

Heuvelplein 11

Croissants
4 stuks

1.96   

Elke zondag extra actie

4 STUKS 

100Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496
www.mandenmanmeubelen.nl

Lijsttrekkers aan de tand gevoeld tijdens radiodebat

Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout – In Dorpshuis Lieshout 
was het maandag opvallend druk. 
Aan de ene kant oefende de har-
monie hun repertoire. Aan de 
andere kant debatteerde de lijst-
trekkers van de vijf partijen van 
Laarbeek live via Omroep Kon-
takt. Vier stellingen kwamen deze 
avond aan bod. Opdracht aan de 
vijf partijen om hierover te debat-
teren en discussiëren. 

Om half acht is het al aardig druk 
in de foyer van het dorpshuis, alle 
partijen hebben zich geïnstalleerd 
en hun posters opgehangen.  Zo 
is meteen duidelijk waar het deze 
avond om gaat: de verkiezingen 
van 19 maart. 

Er heerst zo vroeg op de avond 
een gemoedelijke sfeer. De lijst-
trekkers heten elkaar hartelijk wel-
kom en wisselen ervaringen van de 
afgelopen campagneweken uit. In 
de laatste minuten voor het debat 
worden er door partijgenoten nog 
snel wat posters opgehangen. Elk 
stukje extra aandacht is toch weer 
mooi meegenomen. 

Het debat begint gemoedelijk. De 
eerste stelling gaat direct over ‘de 
Ruit’, een gevoelig en veelbespro-
ken onderwerp in Laarbeek. Pieter 
Verschure komt de stelling inlei-
den. “Ben je niet tegen dan praat 
je mee,” besluit hij zijn inleiding. 
De lijsttrekkers zijn het in de eer-
ste paar rondes vooral met elkaar 
eens, maar hoe langer het debat 
duurt, hoe feller de discussies wor-
den. Het gaat niet alleen over de 
Ruit, maar ook over de jongeren en 
ouderen van Laarbeek.  Daarnaast 
worden ook de sociale huurwonin-
gen meegenomen in het debat. 

De temperatuur stijgt naarmate 
de avond vordert. Steeds meer 
leden van partijen druppelen bin-
nen en op steeds meer plaatsen in 
de foyer zijn de leuzen, kleuren en 
gezichten van de partijen en lijst-
trekkers te zien. Hoewel in de zaal 

af en toe iemand zijn beklag doet 
over het debat, laten veel andere 
bezoekers hun blijk van waarde-
ring zien tijdens de pauze. Twee 
mannen spreken enkele lijsttrek-
kers aan op hun standpunten en 
argumenten in het debat. Tussen-
door wordt er door een ander een 
schouderklopje gegeven aan haar 
partijgenoot. 

Dat het debat de gemoederen in 
de zaal soms aardig opschut, blijkt 
wel uit de soms heftige discussies 
die bezoekers even later met el-
kaar aangaan. Over de stellingen 
maar ook over welke lijsttrekker 
nu de beste oplossing aanbood of 
juist welke het beste debatteerde. 
Gelukkig is er deze avond ook 
ruimte voor humor. Mevrouw van 
de Biggelaar laat de zaal lachen als 
ze vertelt dat zij de stelling ‘ouder 
worden in Laarbeek is geen pretje’ 
niet bedacht heeft. Op serieuze 
toon gaat ze verder over het seni-
orenbeleid in Laarbeek. 

Het debat krijgt mede wat snel-
heid door de scherpe vragen van 
interviewer Mario van Dinther, 
van Omroep Kontakt. Hij voelt de 
lijsttrekkers op precies de goede 
plekken aan de tand en stelt hier 

en daar erg kritische vragen. De 
lijsttrekkers durven daardoor ook 
steeds kritischer op elkaar in te 
gaan en zelfs uit de zaal komt er 
af en toe een vraag aan de lijst-
trekkers. Het eerste lijsttrekkers-
debat wordt door de zaal goed 
ontvangen en vraagt bijna om een 
vervolg, wellicht voor de volgende 
verkiezingen. 

Benieuwd naar de verkiezingspro-
gramma’s van de vijf Laarbeekse 
partijen? Kijk dan op pagina 26 
tot en met 29 van De MooiLaar-
beekKrant.

Mario voelt de 
lijsttrekkers op precies 

de goede plekken aan de 
tand en stelt hier en daar 

erg kritische vragen
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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

Men hoeft niet ver te gaan om het geluk 
te ontmoeten: men hoeft slechts over de 
drempel van egoïsme te stappen.

G. Joseph 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Toen ik de Ribbiusstraat koos voor deze rubriek had ik niet gedacht 
dat ik zo ver in de geschiedenis zou moeten duiken. In mijn jeugd 
heette de straat Reversdijk, maar volgens mij gebruikte iedereen de 
naam Ribberdijk. Later werd dat Beekseweg. Maar niet voor lang, 
want enige tijd later werd de naam Ribbiusstraat ingevoerd. Natuurlijk 
verwijst dit naar Huize Ribbius. Dat mooie huis op de hoek van de 
Ribbiusstraat en de Heuvelstraat, dat volgens de gegevens van Knoop 
en Merkelbach in 1780 voor Drossaard Johannes Ribbius werd ge-
bouwd. Jammer genoeg werd het rond 1960 zonder pardon gesloopt 
om een kerk neer te zetten. Eenieder kent natuurlijk wel het verhaal 
van de heer Ribbius. Via een kaartspel kwam hij in het bezit van de 
poort, die gelukkig nog wel gebleven is. Tot zo ver een verklaring van 
de naam Ribbiusstraat. 

Interessanter is de 
naam Reversdijk die 
tot halfweg de 20ste 
eeuw nog gebruikt 
werd. In het blauwe 
boekje van Rudolf 
Merkelbach van april 
1969 wordt vermeld 
dat de naam Revers-
dijk maar één keer 
voorkomt in Neder-
land. Het zou afgeleid 
kunnen zijn van ‘ri-
felinge’ dat verlating 
betekent. 

Als ik nog verder in 
de geschiedenis duik 
kom ik de naam Re-
velschotsedijk tegen. 
Op kaarten van 1200 
staat deze naam al 
vermeld. In de “Henk-
Beijersarchiefcollec-
tie” die te raadplegen 
is via internet, komt de naam Revelschot voor als het gaat om de 
verkoop van rogge enz. aan een hoeve geheten Revelschot in Lies-
hout. Dat was op 8 juli 1489. Eeuwenlang bleef de naam Revelschot 
of Revelschotsedijk bestaan. In de 20ste eeuw waren er in korte tijd 
enkele wijzigingen zoals gezegd, maar heel standvastig heet de straat 
nu al ruim 50 jaar Ribbiusstraat, waarschijnlijk om het gemis aan het 
mooie Huize Ribbius goed te maken. Dat dit maar ten dele gelukt is 
moge duidelijk zijn. 

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

RIBBIUSSTRAAT

Mooi... het voorjaar
Aan alles is te merken dat de lente in aantocht is. De 

dagen worden al weer langer en de eerste bolbloemen 

staan al in bloei. Tijd om de tuin klaar te maken voor het 

lente- en zomerseizoen.

In deze editie van De MooiLaarbeekKrant 

vindt u De Groenstrook weer. Een groene 

strook door heel de krant met advertenties 

van topbedrijven, bruikbaar advies en 

scherpe aanbiedingen

Huize Ribbius

Te vroeg en te abrupt is er een einde gekomen 
aan het leven van

John van der Heijden

Crematiedienst vindt plaats op vrijdag 14 maart om 14.00 uur in 
het crematorium aan de Belgenlaan 11 te Uden.

Correspondentieadres: Fam. van der Heijden, Raagtenstraat 17, 
5741 CX te Beek en Donk

Femke, Chelsey en Stacey
Bella 
Jan, Carla, Suzan, Cyril en Lisa
Jan, Jet, Tanja, Eddy, Levy, Zoë, 
Marieke, Dennis, Lieke en Lana

Maandag, op mijn verkenningstocht door Laarbeek, trof ik deze man 
en vrouw patrijs aan. Een teken van opleving in de natuur is begon-
nen. De weidevogels zijn alweer actief bezig. Voor Laarbeek is dit een 
mooi vooruitzicht.

Henk Verbruggen 

Mooi Gespot
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Hoveniersbedrijf Theo Teunisse

Dorpsstraat  108, Lieshout   0499-421503   06-10856950
www.hoveniersbedrijfteunisse.nl

• Aanleg en onderhoud
• Klein grondverzet
• Straat en rioolwerkzaamheden
• Plaatsen schuttingen

FRED LANGSTRAAT TUINEN
De Vorst 20, Lieshout   06 29537063   www.fredlangstraattuinen.nl

Wat vindt het CDA? 
Lees De Mooi CDA Krant
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www.cdalaarbeek.nl

Ebm-Papst zet eerste schop in Laarbeekse grond

Miljardenbedrijf bouwt vestiging in Beek en Donk
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk- Het Duitse bedrijf 
‘Ebm-Papst’ stak woensdag 12 
maart de eerste spade in de grond 
voor een nieuwe vestiging van het 
bedrijf, dat vertegenwoordigd is in 
56 landen. De vestiging in Laar-
beek is vooral gekozen vanwege 
de locatie.

Wereldwijd
Misschien heeft u wel een Atag- 
of een Nefit verwarmingsketel in 
huis of een Itho afzuigkap. In ne-
gen van de tien gevallen zit er een 
ventilator in die ontwikkeld en 
geproduceerd is door het bedrijf 
‘Ebm-Papst’. In 56 landen zijn ze 
vertegenwoordigd en in de boeken 
staat een omzet genoteerd van 1,6 
miljard euro. Het van origine Duit-
se bedrijf heeft zelfs een R&D ves-
tiging in Shanghai, waar producten 
voor de Aziatische markt worden 

ontwikkeld. “Meestal is het zo, dat 
een klant naar ons komt met een 
probleem op het gebied van lucht-
verplaatsing of ventilatie”, zegt Ad 
van Nistelrooij, directeur Benelux 
en van de vestiging in Helmond.

Werkgelegenheid
De hoofdvestiging van het bedrijf 
bevindt zich in Mulfingen, Duits-
land. In Helmond zijn er momen-
teel 35 werknemers. In totaal heeft 
Ebm-Papst bijna 11.000 mensen 
in dienst. In Beek en Donk gaan 
de Helmondse werknemers aan 
de slag. Als de zaken goed gaan, 
zullen ook in Beek en Donk meer 
mensen nodig zijn. “We hebben 
wel gevraagd of er in Laarbeek een 
bouwbedrijf was, dat aangetrokken 
kon worden om onze nieuwbouw 
hier te realiseren, maar dat was er 
niet”, volgens Ad van Nistelrooij. 
“In Heesch is het bouwbedrijf ‘Van 
Nistelrooij’ –geen familie-  bereid 
gevonden onze vestiging hier te 
gaan bouwen”. Te zien was dat 
de firma van Kaathoven in Beek en 
Donk al wel was gevraagd een deel 
van het grondwerk te realiseren.

Bijzonder tevreden
In de personen van Thomas Borst 
en Hans Peter Fuchs was de direc-
tie uit Duitsland overgevlogen om 
de ‘Tag der Spadenstich’, goed te 
laten verlopen. Eén van hen ver-
richtte de opening door de eerste 
berg zand te verzetten. Namens de 
directie stak de eerder genoemde 
directeur in de Benelux de loftrom-
pet over de geweldige samen-
werking met de gemeente Laar-
beek. “De burgemeester verzette 

zelfs zijn agenda om met ons een 
afspraak te maken” en “Super 
dat u hier aanwezig bent”,  wa-
ren uitspraken, waarmee de heer 
van Nistelrooij niet onder stoelen 
of banken stak, dat hij bijzonder 
tevreden was met het vestigings-
beleid van de gemeente Laarbeek. 

Toeval
Verder vertelde hij, dat het puur 
toeval was, dat het bedrijf in onze 
gemeente werd gevestigd. In Hel-
mond waren er weinig uitbrei-
dingsmogelijkheden. Toen ik naar 
de omgeving van Veghel reed, viel 
mijn oog op industrieterrein Bem-
mer. “Wij wilden graag een zicht-
locatie, en die hebben we nu”, 
aldus een blije directeur. Diverse 
mensen uit het bedrijf in Helmond 
hebben delen van de nieuwbouw 
onder hun hoede gekregen. Zo is 
Bart Lammers normaal sales mana-
ger, maar in Beek en Donk heeft hij 
de leiding over het elektro-gebeu-
ren in het nieuwe pand. “Wij zijn 
een geweldig bedrijf, de samen-
werking is voortreffelijk en we zijn 

als Greentech-firma, erg met het 
milieu bezig. We gebruiken voor 
de verwarming bijvoorbeeld aard-
warmte en zonnecellen voor de 
energie. In ons oude gebouw kon-
den ‘de mussen tapdansen op het 
dak’ zo warm was het! Dat zal hier 
zeker niet gebeuren” aldus een 
verrukte vestigingsmanager, die 
ons liet weten, dat omstreeks au-
gustus of september waarschijnlijk 
de opening van het prachtige nieu-
we gebouw kan worden verwacht.

Burgemeester Ubachs aan het werk

Impressie van het nieuwe gebouw

vlnr De heren Fuchs en Borst uit Duitsland, directeur Van 
Nistelrooij, burgemeester Ubachs en wethouder Vereijken.
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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 
15 – 21 maart

Zaterdag 15 maart

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Frans Maas (mged), 
Tonnie Mennen-van Zon (mged), Hanny van 
Zutphen-Mennen (mged), Jan van den Boom 
(mged), Ouders de Koning-Biemans, Hein en Miet 
Vogels-van den Heuvel en zonen Martien, Harrie 
en Jan, Toon van de Wijdeven (mged), Theo van 
der Linden (verj).

18.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouwe Presentatie
Eucharistieviering.
Samenzang.
Overleden ouders Biemans – van der Heijden, 
Overleden ouders van den Heuvel – Jansen, Hans 
van den Heuvel (buurt)Tot welzijn van de parochie.

Zondag 16 maart

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering  m.m.v. Kerkkoor. 
Intenties in deze viering voor: Godefriedus Frans 
en Jo Rooijmans (fund), Johan Dekkers (verj), Jan 
Aalders (mged), Maria van de Ven-van den Heuvel 
en zoon Peter, Antoon Merkelbach (verj), Piet van 
Hek en schoonzoon Piet Verstappen.

10.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouwe Presentatie
2e Zondag van de Vasten. 
Eucharistieviering.
M.m.v. Dames- en Herenkoor.
Overleden ouders de Korte – Verhaar, Fien Sterken 
(verj.),  Theodora van Roij – van Wetten (sterfdag), 
Bernard van den Elsen, Mia Althuizen – Nabuurs 
(KBO), Overleden ouders Martens- Brouwers en 
Frans, Overleden ouders Jan en Maria de Rijk-Sille-
kens (KBO), Bijzondere intentie (fam. v. Boh.).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor.
Intenties in deze viering voor: Stefan Malinak, 
Jos van Gemert en Ida van Gemert-Naus, Rieky 
Huijbregts-Jansen, Frans Coolen (nms KBO).

Maandag 17 maart

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Dinsdag 18 maart

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering.

Woensdag 19 maart

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

19.00 Aarle-Rixtel Kapel
Rozenkransgebed.

Vastenactie 
De parochie wil graag de mensen uit Laarbeek, 
die een extraatje goed kunnen gebruiken, een 
handje helpen in deze vastentijd. Daarom staan 
er vanaf deze week  manden achter in de kerken 
waar men houdbare levensmiddelen, die men 
kan/wil geven, in kan leggen. Ook kan men ze 
afgeven in het parochiecentrum tijdens opening-
stijden. Met Kerstmis hebben ze dank zij gulle 
gevers diverse mensen uit Laarbeek kunnen ver-
rassen met iets extra’s. Dat zou toch met Pasen 
ook moeten lukken.

En daar op de hoge berg,

voor hun ogen, 

werd Hij van gedaante veranderd: 

zijn gelaat begon te stralen als de zon 

en zijn kleed werd glanzend als het licht.

Opeens verschenen hun Mozes en Elia, 

die zich met Hem onderhielden.

Jaarlijkse bedetocht in AmsterdamUitbreiding op Dierenpark Regter Eind

KBO Lieshout kient met jackpot

Vrouwenbeweging Beek en Donk wil taboes doorbreken

Algemene ledenvergadering 
KBO Beek en Donk

Peuter- en kleuterviering:  ‘Samen delen’

Laarbeek – In de nacht van 22 op 23 
maart vindt in Amsterdam de jaarlijkse 
bedetocht ‘Stille Omgang’ plaats. Van-
uit Aarle-Rixtel en Beek en Donk kan 
men hieraan deelnemen. 

De bus vertrekt rond 21.40 uur vanaf 
R.K. kerk te Aarle-Rixtel en rond 21.50 
uur vanaf Bosscheweg te Beek en Donk. 
Omstreeks 23.45 uur is de Eucharistie-
viering in de Krijtberg kerk en rond 1.30 

uur de bedetocht. Om 3.00 uur zal de 
bus huiswaarts keren. 

De kosten voor deelname bedragen 
€14,00 per persoon. Als u interesse 
heeft om hieraan deel te nemen, geeft 
u zich dan direct op, want de tijd dringt. 
Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u terecht bij Leo van Berlo, Het 
Laar 10, Aarle-Rixtel. Tel. 0492-461627.

Beek en Donk - Het voorjaar begint 
weer en dat is te merken bij dierenpark 
het Regter Eind in Beek en Donk. Afge-
lopen week zijn er veel dieren geboren 
en de komende weken worden er nog 
veel meer nieuwe dieren verwacht.

Vertederend beeld
Het voorjaar dient zich aan en dat gaat 
gepaard met nieuw leven. In het dieren-
park, gelegen aan de Hermelijnstraat te 
Beek en Donk kan men de dieren ge-
boren zien worden. Zo zijn er afgelopen 
week al 13 geiten geboren. Zoals ieder 
jaar zijn de geiten de eerste dieren die 
voor hun kroost gaan zorgen. Het is al-
tijd een vertederend beeld om de jonge 
dieren hun eerste stappen te zien zet-
ten. Ook zijn er twee duiven geboren. 
De herten zijn drachtig en de wallaby’s 
en alpaca’s verwachten ook een jong. In 
de bijenkasten zijn de bijen druk bezig 
om het volk op volle sterkte te brengen 
zodat ze in mei voor gevulde honingka-
mers zorgen.

Vrijwilligers gezocht
Afgelopen najaar en winter is door de 
medewerkers druk gebouwd aan een 
nieuwe hooischuur met nachtverblijven 

voor de grotere dieren. Door het ver-
dwijnen van de woonunits, voor huis-
vesting van ouderen van de Zorgboog, 
is een groot terrein vrij gekomen. Dit 
wordt door de vrijwilligers in de oude 
staat ingericht. Voor al deze werkzaam-
heden zijn actieve mensen nodig die 
een steentje bij willen dragen aan het 
realiseren van de doelstelling van het 
dierenpark. 

Contact
Indien u een of meerdere dagdelen 
vrij kunt maken om te komen helpen, 
dan is de organisatie zeer vereerd met 
uw bijdrage. U kunt contact opnemen 
met Cor Boudewijns tel. 0492-463004 
of kom in de voormiddag langs op het 
park.

Lieshout – Seniorenvereniging KBO 
Lieshout houdt vrijdag 14 maart om 
19.00 uur weer de bekende kienavond 
in het Dorpshuis in Lieshout. Vanaf 
deze vrijdag wordt er voor het eerst 
gekiend voor een geldbedrag in de 
jackpot. 

Allereerst wordt door de aanwezigen 
een nummer gedrukt. Valt de kien op 
dat nummer dan wordt de jackpot 

uitbetaald. Als op het jackpotnummer 
geen kien valt dan wordt het geldbe-
drag aangevuld net zolang totdat het 
nummer wel kien geeft. 

De seniorenvereniging heet iedereen 
van harte welkom op de kienavond. 
Na het kienen is er traditiegetrouw de 
loterij. De volgende KBO Lieshout kie-
navonden zijn op 14 maart, 4 april, 25 
april, 16 mei, 6 juni en 27 juni. 

Beek en Donk – Vrouwenbeweging 
Beek en Donk houdt op dinsdag 18 
maart om 20.00 uur in de zaal van 
Herberg ’t Huukske een lezing over 
de overgang voor al haar leden.

Marijke Brouwers zal op haar eigen 
en leuke manier over de ongemakken 
van de overgang bij vrouwen vertel-
len. Over dit thema bestaan volgens 
de beweging nog altijd taboes. Deze 
moeten op die avond doorbreken 

worden door er samen met de leden 
van de Vrouwenbeweging over te pra-
ten. Vrouwenbeweging Beek en Donk 
ziet haar leden graag op deze avond.

Beek en Donk - Seniorenvereniging 
KBO Beek en Donk houdt op donder-
dag 21 maart haar algemene leden-
vergadering in het ontmoetingscen-
trum te Beek en Donk.

De zaal is om 13.30 uur geopend. De 
vergadering begint om 14.00 uur. De 
vergadering wordt besloten met een 
presentatie van Monique Hubrechsen, 
wijkzuster van ‘Tot Uw Dienst’. De bij-
eenkomst sluit rond 17.00 uur.

Aarle-Rixtel -  De peuter- en kleutervie-
ring van Aarle-Rixtel wordt gehouden op 
zondag 16 maart om 09.00 uur  in de kerk 
in Aarle-Rixtel. Deze keer heeft de viering 
als thema: ‘Samen delen’. Ook papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s zijn welkom.

Bijbelverhaal
In het Bijbelverhaal deelt Jezus vijf bro-
den en twee vissen met veel mensen. Ie-
dereen krijgt wat; niemand wordt over-
geslagen. De koning gaat met Lieselotje 
naar de speelzaal en vergeet zijn fruit. 

Maar geen nood, want van alle kindjes 
krijgt hij wat lekkers. Er is genoeg voor 
iedereen als we samen delen. 

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl
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Piet van Thielplein 5
www.verswarenhuys.nl

bij aankoop van 300 gram 
vleeswaren naar keuze
100 gram leverkaas GRATIS

2 zakken
van 1 kilo

bintjes

verse worst

pangasiusfilet

kruimige aardappel

per kilo

kist 20 kilo

1 kilo

€ 10,00

€ 0,49
€ 6,95

€ 5,00

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag
Hollandse Komkommer
        per stuk  0.79
Conference Peren   
        per kilo  1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Nieuwe Oogst Nicola

         per kilo  0.99
Zoete Pruimen 500 gram 1.49

Bami-Nasi Groenten

1 + 1 gratis

Elke Dinsdag Saladedag

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Alle Salades in de Aanbieding

MARC GOSEN  ü Glaszettersbedrijf
 ü Glashandel
 ü Schilderbedrijf

 ü Glasreparatie - glasrenovatie - schadetaxatie
 ü Snelle schade afhandeling
 ü Kwaliteit en ruim assortiment van diverse merken

“Glashard de beste”

SBIB geregistreerd    Aarle-Rixtel    www.marcgosen.nl    marcgosen@chello.nl

Ruitschade !!!   Snel en vakkundig gerepareerd, bel snel: 06- 27020412

Gezondheidsteam Beek en Donk 2011-2012 legt fruittuin aan

Gezelligheid en gezondheid horen bij elkaar

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Het voormalige gezond-
heidsteam Beek en Donk van 2011-
2012 was afgelopen zaterdag, op een 
stralende lentedag, voltallig aanwezig 
op het grasveld bij het ontmoetings-
centrum aan de Otterweg om er twaalf 
bijzondere fruitbomen te planten.

Een hecht en gezellig team
“Twee jaar na het winnen van de ge-
zondheidsrace, komen we nog steeds 
elke laatste donderdag van de maand 
bij elkaar”, zegt Jan van Schijndel, 
captain van het gezondheidsteam. 
“We lopen eerst, drinken dan een bor-
reltje en bespreken daarna aan welke 
activiteiten we medewerking gaan 
verlenen.” Als DeMooiLaarbeekKrant 

voorzichtig aanmerking maakt op het 
borreltje, bezweert Jan dat gezelligheid  
ook deel uitmaakt  van een gezonde 
levensstijl. In 2012 wonnen we de ge-
zondheidsrace. De prijs bestond uit een 
geldbedrag. “We houden dan wel van 
gezelligheid”, grapt Jan, “maar we be-
sloten toch om dit bedrag terug te ge-
ven aan de Laarbeekse gemeenschap 
door een fruittuin aan te leggen.”

Een goed plan
Het plan is ontwikkeld door Tuin- en 
landschapsarchitect Jeroen Hamers 
MSc. Jeroen is vandaag ook aanwezig 
en heeft precies aangegeven waar en 
hoe diep er gegraven moet worden. 

Nauwlettend houdt hij alles in de ga-
ten. Er worden vandaag twaalf fruitbo-
men geplant, allemaal hoogstam: Een 
sterappel, elstar, goudreinet, notaris-
appel, kersenboom, verschillende pe-
renbomen, een mispel, moerbeiboom 
en een walnoot. “Aan de randen van 
de tuin zal nog een akkerrandmeng-
sel worden gezaaid”, zegt Jeroen en-
thousiast. Er  komen ook  nog bessen-
struiken. Om te benadrukken dat de 
fruittuin een ontmoetingsplek wordt, 
komt er een enorme picknicktafel in. 
Voor de kinderen heeft Jeroen felge-
kleurde zitelementen ontworpen. Hij 
is op zoek, naar een bedrijf, liefst uit 
Laarbeek, dat zijn ontwerp in polyester 
kan uitvoeren.

Perfecte locatie
“De locatie is perfect, bij het ont-
moetingscentrum en de school”, zegt 
Henk Beekmans, eveneens lid van 
het gezondheidsteam. “Jong en oud 
komt hier voorbij. De kinderen van 
de school kunnen hier leren over de 
groei van verschillende soorten fruit. 
Ze kunnen vlinders en insectensoorten 
herkennen.” De gezonde en educa-
tieve uitstraling van deze fruittuin sluit 
prima aan bij wat wij als gezondheids-
team voor ogen hebben. Ik stel me zo 
voor, dat over een aantal jaren als deze 
bomen beginnen te dragen, er men-
sen zijn die hier onder de bomen hun 
krantje lezen, een potje schaken of een 
spelletje jeu de boules spelen, met een 
heerlijk stukje fruit onder handbereik.” 

Gemeente Laarbeek
Namens de gemeente Laarbeek is 
wethouder Joan Briels aanwezig. Joan 
vertelt dat hij laaiend enthousiast is 
over dit stukje burgerinitiatief van 
het voormalige gezondheidsteam. 
“Ja, hun budget zal wel niet helemaal 
toereikend zijn”, glimlacht hij, “maar 
Laarbeek krijgt er wel een prachtige 
ontmoetingsplek voor terug!” Een 
aantal leden van het gezondheids-
team heeft een snoeicursus gevolgd 
bij het IVN, daarnaast draagt de ge-
meente ook bij aan het onderhoud 
van de fruittuin.

Gezondheidsteam Beek en Donk 2011-2012 bij de aanleg van de fruittuin

J e r o e n  H a m e r s
t u i n -  e n  l a n d s c h a p s a r c h i t e c t
J e r o e n  H a m e r s
tuin-  en landschapsarchi tect

SCHETSONTWERP FRUITPARK BEEK EN DONK
17 december 2013
schaal 1:200 (A1)

info@jeroenhamers.nl 
www.jeroenhamers.nl   
06-28844665

bestaand (vijver)park

bestaande bomen

ongemaaid gras / bloemenweide

gemaaid gras / gazon

bestaande berken weghalen

fruitbomen gemengd

laanbomen

bestaande kastanje

zitelementen

verbinding met 
vijverpark

bessenstruiken in groepen 
(5-15 stuks)

notenboom

verbinding met 
voorzieningencluster
Donk / basisschool

T: 0499-373746
M: 06-53500557

info@vogelsmaatwerk.nl
www.vogelsmaatwerk.nl

Vogels Maatwerk - Lieshout
Ribbiusstraat 12 Lieshout 

Vogels Maatwerk - Best
Koningin Julianaweg 53 Best

SAMEN EEN STERK LAARBEEK

vlnr: Jordy Brouwers, Frans van Zeeland, Monika Slaets, Frans van Lierop. Ron Verschuren
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Mensen eerst! 
Stem

Peter Verschuuren
Lijst 1, Nummer 10

 
www.pnllaarbeek.nl

Aantrekkelijke aanpassingen 
Buurtbus Beek en Donk - Helmond
Laarbeek - Op 6 april wijzigt de route 
van Buurtbus Laarbeek. De aanpas-
singen hebben betrekking op route 
461, van Beek en Donk richting Hel-
mond en van Helmond richting Beek 
en Donk.

Route Beek en Donk richting Helmond
In Beek en Donk, Mariahout en Lies-
hout verandert er niets aan de route 
naar Helmond. In Aarle-Rixtel gaat de 
route bij de halte aan de Kouwenberg 
rechtsaf door de Klokstraat naar de 
Bosscheweg. Dit kan aantrekkelijk zijn 
voor bezoekers of bewoners van Mari-
engaarde. Via de Bosscheweg vervolgt 
de bus zijn weg naar Helmond. 

In Helmond stopt de buurtbus voort-
aan alleen bij het Elkerliek ziekenhuis, 
bij de halte aan de Wesselmanlaan. 
Op het einde van de Wesselmanlaan 
gaat de route nu linksaf, (voorheen 
rechtsaf) over de President Roosevelt-
laan naar de Steenweg. Let op, de bus 

komt niet meer bij de hoofdingang  op 
de President Rooseveltlaan.

Einde Steenweg gaat de route linksaf 
de Kanaaldijk-West op, waarna met-
een rechtsaf bij de brug over het ka-
naal. Vervolgens na de brug direct 
linksaf op de Kanaaldijk-Oost. Hier is 
het nieuwe eindpunt halte Havenplein.

Route Helmond richting Beek en Donk
Er wordt gestart vanaf halte Haven-
plein. De route gaat nu over de Ka-
naaldijk-Oost, langs verpleeghuis Key-
serinnedael via de Julianabrug over de 
Julianalaan naar de Aarle-Rixtelseweg. 
Vervolgens weer over de bestaande 
route richting Aarle-Rixtel. In Aarle-
Rixtel wederom via de Bosscheweg 
over de Klokstraat naar de halte aan 
de Kouwenberg, richting Lieshout. 
Zowel op de heen- als terugweg rijdt 
de buurtbus niet meer door de Dorps-
straat en de Mariastraat.

In Lieshout en Mariahout verandert er 
niets aan de route naar Beek en Donk. 
In Beek en Donk gaat de route op de 
terugweg komend vanaf de Herendijk 
rechtsaf over de Lage Heesweg, langs 
het Dorus van de Elsenhof. Einde Lage 
Heesweg rechtsaf over de Otterweg, 
langs het Ontmoetingscentrum. Juist 
voor het seniorencentrum De Regt 
gaat de route linksaf over de Nach-
tegaallaan naar het beginpunt aan de 
Koppelstraat. 

Voor meer informatie kunt u ook kij-
ken op www.buurtbuslaarbeek.nl. 

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...Op zoek...Op zoek...

Deze knappe lapjespoes is 
Jady, een jonge meid van 
ongeveer een jaar oud. 
Jady verblijft inmiddels 5 
maanden bij ons in het asiel 
en ze kijkt er naar uit om  
een nieuw thuis te krijgen bij 
een liefdevolle baas. Bij de 
eerste kennismaking is Jady 
een beetje verlegen, maar 
eenmaal gewend, komt 
ze maar al te graag naar u 

toe voor een fijne knuffel. Jady is het beste op haar gemak in een rustige 
omgeving. Bij wie mag ze op de vensterbank lekker in het voorjaarszonnetje 
zitten?

Wanneer u geïnteresseerd bent in Jady 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:        Jady
Leeftijd:     1 jaar

toe voor een fijne knuffel. Jady is het beste op haar gemak in een rustige 

KWS start werkzaamheden Oranjelaan en Kanaaldijk
Beek en Donk / Aarle-Rixtel - De ge-
meente Laarbeek heeft KWS opdracht 
gegeven voor de herinrichting van de 
Oranjelaan in Beek en Donk en de on-
derhoudswerkzaamheden aan de Ka-
naaldijk in Aarle–Rixtel. De werkzaam-
heden worden de komende maanden 
in twee fases uitgevoerd. De scheiding 
van de twee fases ligt ter hoogte van 
Beekerheide, daarmee blijft het bedrij-
venterrein altijd goed bereikbaar. KWS 
start de werkzaamheden op 24 maart 
(week 13).

Eerste fase
Vanaf 24 maart wordt in de eerste fase 
wordt het deel van de Kanaaldijk (vanaf 
de kruising Klokkengietersstraat Aarle-

Rixtel tot de Oranjelaan Beek en Donk) 
opnieuw geasfalteerd en wordt het zui-
delijk deel van de Oranjelaan (vanaf het 
kanaal tot aan bedrijventerrein Beeker-
heide) heringericht. De planning is dat 
deze werkzaamheden 8 april / in week 
15 gereed zijn.

Tweede fase
Direct aansluitend start KWS op 9 april 
met de herinrichting van het noordelijk 
deel van de Oranjelaan. Dat is vanaf de 
kruising met de Lieshoutseweg tot aan 
Beekerheide, inclusief de aanleg van 
de rotonde ter hoogte van de Bloks-
kampsedreef. Naar verwachting kun-
nen de werkzaamheden van deze fase 
binnen zes weken worden uitgevoerd 

en is de Oranjelaan eind mei weer open 
voor alle verkeer.
Om belanghebbenden aanvullend te 
informeren over de werkzaamheden 
wordt er een inloopbijeenkomst ge-
houden op donderdagavond 20 maart 
. De inloopbijeenkomst vindt plaats in 
het kantoor van KWS, Oranjelaan 53a 
tussen 18:30 en 20:00 uur.

Kijk voor meer informatie over de on-
derhoudswerkzaamheden op de web-
site van de gemeente Laarbeek: 
www.laarbeek.nl.

Dit project is mede mogelijk gemaakt 
door financiering van het SRE, Samen-
werkingsverband Regio Eindhoven.
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Het carnavalspak had hij voor de 
laatste keer uitgetrokken. Hij her-
innerde zich nog goed hoe het 
dartspijltje op aswoensdag midden 
in een onbegaanbaar bergachtig ge-
bied van Nieuw Zeeland belandde. 
Met de linkerhand voor beide ogen 
en na drie keer om zijn as rondge-
draaid te hebben gooide hij lukraak 
richting de immense wereldkaart die 
decennialang de wand van de living 
gesierd had. Na het vergrendelen 
van de reiskoffer bracht de taxi hem 
naar het vliegveld, met bestemming 
Maori. Gisteren was dit land een van 
de mogelijkheden uit de pakweg 
tweehonderd staten op de wereld. 
Hij ging op reis, alleen, om te ont-
moeten.

Op het balkon van het viersterren-
hotel gezeten, keek hij over het uit-
gestrekte landschap naar de onder-
gaande zon. Op talloze plekken had 
hij de zon al eens onder zien gaan, 
dit was tot nu toe veruit de mooiste. 
Het glas bier, geschonken uit de don-
kerbruine inheemse fles, was nauwe-
lijks aangeroerd. Hij genoot met volle 
teugen van de vrijheid. Het kwam als 
zonnestralen bij hem binnen. Klaar 
met alles. Het nieuwe toverwoord 
had hem volledig in zijn greep. Ont-
moeten zou het nieuwe jaarwoord 
worden. Niet in de zin van het ont-
moeten van een andere vrouw, daar-
aan had hij geen behoefte. Kwam 
het op zijn pad dan deed de natuur 
zijn gang. Kort geleden was hij ge-
scheiden, had zijn bedrijf met zoveel 
winst kunnen verkopen dat de rest 
van zijn leven financiële onafhanke-
lijkheid verzekerd was. Het thuisfront 
had hem niet echt meer nodig. Zijn 

kinderen waren gesetteld en hadden 
goede banen, niet van plan om kin-
deren te nemen. Althans, voorlopig 
niet. Zelfs zijn plan om een boek te 
gaan schrijven had hij uit zijn hoofd 
gezet. Niets moeten, geen verplich-
tingen meer. Na een lange periode 
van moeten en verantwoordelijkhe-
den was het de hoogste tijd voor een 
nieuwe onbelemmerde fase van zijn 
leven, het ontmoeten was begon-
nen.

Werken, op tijd opstaan, de tuin 
bijharken, het zwembad zuiveren, 
boodschappen doen, zorgen voor 
een goed pensioen, het was al-
lemaal niet meer nodig. Zelfs 
het afrekenen van hotelkamers 
was geen kwestie van moeten: 
“hoe wil mijnheer betalen, met 
creditcard of cash?” Moeten 
bleek achteraf volledig te be-
antwoorden aan het begrip 
waartoe het behoorde, na-
melijk een werkwoord. Een 
werkwoord waarbij de 
handeling centraal stond 
met een belangrijk ac-
cent op de verplichting 
die het inhield. De last op 
de schouders werd door-
gaans gewoontegetrouw 
gedragen, met de nadruk op 
werd. Niets meer moeten al-
leen nog maar mogen. Niets 
meer hoeven, alleen nog wat 
te wensen. Deze gedachte had 
hem al lange tijd beziggehouden. 
Zelfs de zilte smaak van boter-
malse nieuwe haring miste hij 
niet. Zonder een idee van het 
einddoel van zijn wereldreis viel 
de man gelukzalig in slaap.

De ontmoeting
Volgens P. Skauwe

Arian de Groot | Korenmijt 19 B | Beek en Donk
0492 - 368039 | 06 - 43706076 |Stekkermortel 4, Mariahout    |     +31 (0)499 425065    |    www.segerensmeedwerk.nl

Poorten
Sierhekwerk

Poortautomatisering

Stijlvol in Staal

De Vriendenkring presenteert: ‘Het gespuis van de kluis’
Redacteur: Martin Prick

Lieshout- Toneelgroep ‘De Vrien-
denkring’ presenteert haar jaar-
lijkse toneelstuk in de nieuwe 
zaal van het Dorpshuis. Dit jaar is 
dit ‘Het gespuis van de kluis’ van 
Bernd Gombold. 

In heel Lieshout zijn de bekende 
jaarlijkse boekjes verspreid met het 
programma en de korte inhoud 
van het stuk. Het handelt over 
een bejaarde heer, Douwe Stok-
vis, die in zijn kamertje maar ma-
tig tevreden is. Zijn dagen in het 
bejaardentehuis worden vergald 
door hoofdzuster Amalia. Zij pro-
beert het leven van de oudjes op 
een dusdanige manier te vergallen 
dat ze het leven als zo zuur moge-
lijk ervaren. Als opa Douwe wordt 
geconfronteerd met kinderen, die 
er alleen maar op uit zijn om de 
erfenis op een zo goed mogelijke 
manier voor henzelf te regelen. 
De rapen zijn gaar en Douwe pro-
beert hen een loer te draaien.

‘De Vriendenkring’ bestaat sinds 
1989 en logisch is dat de 25 te 
verjaardag dus dit jaar gevierd zou 
worden. Volgens Dick Warbout, 
PR-medewerker van de toneel-
vereniging is dat door een samen-
loop van omstandigheden kenne-
lijk dus een jaar te vroeg gevierd. 
Heel vroeger in de jaren 1960 is er 
ook al een toneelgroep opgericht 
in Lieshout. Daar maakte de toen 

10-jarige Doortje Tillemans al deel 
van uit. Nog steeds is zij actief in 
de vereniging. Dit jaar in de niet 
zichtbare rol van souffleur. Als de 
vroegere vereniging nu eens door 
was gegaan had er dit jaar zelfs 
een 50-jarig jubileum in gezeten! 
Maar…..”As is verbrande turf” zei 
mijn vader zaliger altijd!

Ook dit jaar hoopt iedereen weer 
op volle zalen tijdens de voorstel-
lingen. Aan het enthousiasme van 
de leden zal het niet liggen, want 
dat is er voldoende. Zeker nu er 
twee nieuwe jeugdige spelers in 
de personen van Sasja van Dijk 
en Miryam van den Biggelaar zijn 

aangetrokken kan de club er weer 
tegen. “Je moet voor alle rollen 
spelers hebben”, aldus Dick, “ook 
de jonge sexy meidenrol moet 
vervuld kunnen worden en dat 
zal prima lukken met onze nieuwe 
aanwas”. Als u wilt zien of het de 
groep ook dit jaar weer is gelukt 
een spetterende klucht neer te zet-
ten kunt u kaarten kopen tijdens 
de openingsuren bij Top1Toys Van 
Berlo aan de Dorpsstraat 47 en, 
als er nog over zijn, aan de kassa. 
De voorstellingen zijn op 29 en 
30 maart en 2,4,5,6,9, 11 en 12 
april. ‘De Vriendenkring’ wenst u 
veel plezier met ‘Het gespuis van 
de kluis’.

Archieffoto van Toneelgroep 
‘De Vriendenkring’

Lezerspodium

De politiek zelfs op de weekmarkten
Zoals al bij alle vorige verkiezingen 
voor de gemeenteraad stond ook 
deze keer Algemeen Belang Laarbeek 
weer op de weekmarkten in Laarbeek. 
Dinsdag stonden we op de markt in 
Lieshout en was het gezellig druk bij 
gelukkig redelijk weer. Ons doel was 
vooral de mensen op te roepen te 
gaan stemmen 19 maart. De reacties 
waren divers, maar daarvoor  is het 
juist nuttig met de mensen daarover in 
discussie te gaan. Waar men zich wel 
over druk maakte, was de negatieve 
berichtgeving in de pers en op tv over 
de verwachte lage opkomst bij de 
verkiezingen. Vooral de wat oudere 
bezoekers van de markt vonden het 
belachelijk dat mensen hun stembiljet 
direct bij het oud papier gooien. 
Die generatie had dus wat minder 
aandrang nodig, ook anderen hebben 
wij wellicht kunnen overtuigen in 
ieder geval naar de stembus te gaan 
en daar een verstandige keuze te 
maken. Natuurlijk hebben wij ze wel 
een leuk aandenken meegegeven om 
aan ABL te denken. Heel leuk is de 
kleurplaatactie die wij elke verkiezing 
voor de kinderen organiseren. Op de 
markten en tijdens de rondgang zullen 
veel kleurplaten worden uitgedeeld 
en deze kunnen op de aangegeven 

adressen worden ingeleverd. Voor 
alle kinderen is er per leeftijd een 
wedstrijdje aan verbonden en er 
is voor allen een prijsje, dat tijdens 
een gezellige bijeenkomst na de 
verkiezingen wordt uitgereikt. Nu 
maar hopen, dat mede door onze 
inspanningen en oproep er een 
grote opkomst is bij de Laarbeekse 
gemeenteraadsverkiezing. ABL is er 

klaar voor om er weer 4 jaar zeer 
gemotiveerd tegen aan te gaan.

Namens ABL, Ton Sonneveldt

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 9.00 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 9.00 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

Keukens
op maat
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Live op radio Kontakt 
19 maart Verkiezingsavond in het 

Commanderij College
Uitslagen en interviews

 
Van 21.00 uur tot ca 01.00 uur.

 
U bent van harte welkom.

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

Openluchttheater Mariahout presenteert :

voor kaarten en info: www.openluchttheater-mariahout.nl

voorverkoop start op 

vrijdag 14 maart 
om 14:03 uur via 

www.openluchttheater-mariahout.nl

Beleef meer !

Rowwen Hèze
zaterdag 31 mei 20:00 uur

www.openluchttheater-mariahout.nl

zaterdag 31 mei 20:00 uur

PvdA toert door regio in de Rode PeelKaravaan

Laarbeek – Het toeren van de PvdA in een Rode 
PeelKaravaan is een activiteit in het kader van de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. Zaterdag 
15 maart aanstaande trekken ze met alle lokale 
bestuurders en/of kandidaten van de PvdA door 
de peelregio. 

Men kan met hen in gesprek gaan, vragen stel-
len, standpunten opvragen. Kortom alles wat men 
nog wil weten van de lokale PvdA. PvdA Tweede 

Kamerlid, Michiel Servaes, zal de lokale partijen 
ondersteunen in deze rondgang samen met enkele 
Provinciale Statenfractie-leden. 

Het programma voor zaterdag 15 maart:
09.45 – 10.15 Aarle-Rixtel:  
Dorpstraat/Kouwenberg.
10.30 – 11.15 Beek en Donk: 
Piet van Thielplein.
Na deze tijd doen zij gemeenten in de regio aan.

Wie is dit jongetje dat omkijkt?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl of telefonisch via 06-51978426. Wie weet is jouw antwoord hier 
volgende week te lezen!

Dit is een archieffoto van het Wit-Gele Kruisgebouw in Beek en Donk.  Onderaan ziet u een jon-
getje, dat omkijkt. Wie is dit?

Op de foto van vorige week kwamen enkele reacties 
binnen. Hierop was de carnavalswagen van de Berna-
dettebuurt uit Mariahout te zien. Thea van de Maat, 
Wies Gloudemans en Frans Verhoeven herkenden 
Leo van Schijndel als ‘Pipo de Clown’. ‘Dikke Deur’ 
was Jan van de Heuvel. Mama Loe was Thea van de 
Maat en het kleine meisje was Gemma Kluijtmans-
Verhoeven.

Historische beelden

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

Beek en Donk   06 - 53 14 99 03
VERMEULENGRONDWERKEN@HETNET.NL
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Redacteur: Dieuwke Kommerij

Deze week is het de beurt aan me-
vrouw Coos van den Berg uit Lies-
hout. Coos was in oktober 2011 
twaalf en een half jaar in dienst 
van de  bibliotheek van Lieshout.  
“Als medewerker, en niet als bi-
bliothecaresse”, lacht ze. Coos is 
getrouwd met Jos en moeder van 
drie kinderen: dochters Laura, 
Anne en zoon Thijs. Sinds ander-
half jaar is ze oma van Willem. 

In één klap …
Coos werd op 24 april 1949 in 
Gennep geboren. Ze groeide op 
in een gezin met zusje Hennie en 
broer Hans. Moeder was ziekelijk 
en bracht soms maandenlang door 
in het ziekenhuis. Coos vertelt: 
“Vader runde de boerderij en wij 
werden opgevangen door fami-
lie.” Coos gaat naar kostschool om 
de Mulo te doen en moeder te ont-
lasten. Ze heeft er geen plezierige 
tijd. In 1967 verongelukt  broer 

Hans op 15-jarige leeftijd. “Ik liep 
samen met hem op een landweg. 
In het donker kwamen felle lich-
ten van een brommer op ons af. 
Er volgde een klap, die Hans niet 
overleefde.” Het ongeluk heeft 
veel invloed op het leven van 
Coos. “Ik kan er nu over praten, 
maar ben heel schrikachtig gewor-
den. Hoor ik een auto dan denk ik: 
oppassen. Hoor ik een brommer, 
dan heb ik de neiging om tegen 
de muur aan te gaan staan. Ver-
der heb ik veel moeite met auto-
riteiten,  met de rol die de politie 
en de geestelijke macht, na het 
ongeluk speelden. De dader is 
nooit opgepakt, terwijl ik hem 
heb aangewezen!  Het is onder 
de tafel geschoven…”.

Onderwijzeres  
Coos volgt de kweekschool in Nij-
megen. De fijne sfeer zorgt voor 
een ommekeer in haar leven. Coos 
werkt tien jaar als onderwijzeres. 
Begin jaren ’80 verhuist ze vanuit 

Beek en Donk naar Lieshout. 
“Mijn man moest voor zijn 
werk in de buurt van Eindho-
ven wonen en Lieshout leek 
ons een leuk dorp. Na de ge-
boorte van Laura ben ik niet 
terug gegaan in het onder-
wijs. Ik wilde mijn kinderen 
zelf opvoeden maar altijd 
thuiszitten was niet mijn 
idee van leven.” Coos werd 
leesmoeder op de Maria-
basisschool, hielp mee met 
de Kinderboekenweek en 
de interscolaire boekbe-
spreking in de bibliotheek. 
“Dan kwamen er drie kin-
deren van de drie basis-
scholen naar de bieb om 
een boek te bespreken.”

Vrijwilligerswerk
Coos wordt als vrijwilligster ge-
vraagd in de bibliotheek door het 
hoofd Marianne Swinkels en volgt 
hiervoor een computercursus op 
het ROC in Helmond. “Toen ze 
daar hoorden dat ik onderwijzeres 
was, werd ik gevraagd om reken-
les te geven aan autochtonen en 
allochtonen. De verbazing van de 
cursisten, dat ik na tien keer uitleg-
gen, de elfde keer óók vriendelijk 
bleef, maakte indruk op mij.” La-
ter krijgt Coos een betaalde baan 
als bibliotheekmedewerkster: eerst 
6 uur in Aarle-Rixtel en daarna 18 
uur in Lieshout. “Dat zorgde voor 
zelfrespect omdat ik meewerkte 
aan ons gezinsinkomen.”

Vrijheid
Genietend van haar vrijheid kijkt 
Coos tevreden terug: “Ik heb ei-
genlijk alles gedaan wat ik wilde 
doen. Nu heb ik tijd voor lezen, 
puzzelen, wandelen, tuinieren, op 
vakantie gaan en onze contacten 
weer aanhalen.”

Hans op 15-jarige leeftijd. “Ik liep 
samen met hem op een landweg. 
In het donker kwamen felle lich-
ten van een brommer op ons af. 
Er volgde een klap, die Hans niet 
overleefde.” Het ongeluk heeft 
veel invloed op het leven van 
Coos. “Ik kan er nu over praten, 
maar ben heel schrikachtig gewor-
den. Hoor ik een auto dan denk ik: 
oppassen. Hoor ik een brommer, 
dan heb ik de neiging om tegen 

Beek en Donk naar Lieshout. 
“Mijn man moest voor zijn 
werk in de buurt van Eindho-
ven wonen en Lieshout leek 
ons een leuk dorp. Na de ge-
boorte van Laura ben ik niet 
terug gegaan in het onder-
wijs. Ik wilde mijn kinderen 
zelf opvoeden maar altijd 
thuiszitten was niet mijn 
idee van leven.” Coos werd 
leesmoeder op de Maria-
basisschool, hielp mee met 
de Kinderboekenweek en 
de interscolaire boekbe-
spreking in de bibliotheek. 
“Dan kwamen er drie kin-
deren van de drie basis-
scholen naar de bieb om 
een boek te bespreken.”

‘Wim Beeren Jazz Society’ viert vijfjarig jubileum
Redacteur: Wouter Mommers

Aarle-Rixtel – Wat eenvoudig begon 
met georganiseerde jamsessions is 
inmiddels uitgegroeid tot een con-
certagenda  met optredens van jazz-
muzikanten uit de wereldtop. Wim 
Beeren Jazz Society is een begrip ge-
worden in de regionale jazzscene en 
in april wordt het vijf jarig jubileum 
gevierd. Voorzitter Jos Beeren, broer 
van wijlen oprichter Wim Beeren, 
blikt met trots terug op vijf jaar ‘top-
jazz’ in dorpscafé van Bracht. 

In maart 2009 nam jazzliefhebber Wim 
Beeren het initiatief tot de oprichting 
van de Jazz Society in café van Bracht 
in Aarle-Rixtel. Hij heeft slechts korte 
tijd kunnen genieten van zijn toen al 
uitermate succesvolle jazzavonden. 
Helaas is hij in juli 2009 overleden. Als 
eerbetoon heeft het huidige bestuur 
(Jos Beeren, Carel Martin en Hans 
Verhoeven) zijn naam verbonden aan 
wat nu heet ‘Wim Beeren Jazz Socie-
ty’. “Ik heb mijn broer Wim de belofte 
gedaan om de society voort te zet-
ten. Het begon aanvankelijk met een  
tweewekelijkse jamsession. Inmiddels 
ligt de focus op het organiseren van 
maandelijkse jazzconcerten van een 
hoogstaand niveau.”, zo verteld Jos.  

Hoogtepunten
De vraag om wat hoogtepunten te 
benoemen vindt Jos lastig om te be-
antwoorden. “Als je het mij vraagt 
hebben we bijna alleen maar hoogte-
punten gekend. Jazzmuziek is veelzij-
dig en uniek in zijn aard. Optredens 
vergelijken gaat bijna niet”, vertelt hij. 
Maar om toch namen te noemen, wat 
te denken van Nederlands jazzpianist 
Rob van Bavel en Amerikaans jazz vo-

calist Deborah Carter, die overigens op 
26 maart met de groep ‘On Impulse’ 
weer zal optreden in café van Bracht. 
“Maar ook een top accordeonist uit 
Oekraïne hebben we ooit mogen ver-
welkomen op ons podium. We zijn en 
blijven altijd op zoek naar verrassende 
combinaties om het publiek te blijven 
boeien. 

Café van Bracht
Al sinds de oprichting in 2009 is dorps-
café van Bracht aan de Kerkstraat in 
Aarle-Rixtel de plek waar het allemaal 
gebeurt. “De concerten vinden altijd 
plaats in het cafégedeelte, omdat daar 
de beste sfeer valt te creëren voor een 
jazzconcert. Er is een vast podium ge-
bouwd en alle lichtapparatuur is aan-
wezig.” Jos denkt ook dat de locatie 

één van de succesfactoren is van de 
jazz society. “De artiesten vinden het 
leuk om hier te komen optreden. Ze 
spelen voor een aandachtig publiek 
en de intieme sfeer van een echt bruin 
café versterkt het jazzgevoel.” Ook 
met de naamsbekendheid in de regio 
zit het wel goed volgens Jos. “We kun-
nen toch altijd wel weer rekenen op 
een vol café met jazzliefhebbers”.

Jubileumconcert 
Het vijfjarig jubileum zal gevierd wor-
den op woensdagavond 23 april met 
de Amerikaanse saxofonist Scott Ha-
milton, een ware ‘jazzgigant’. “Het 
wordt een bijzondere avond. Een schit-
terende gelegenheid voor alle muziek-
vliefhebbers inclusief muzikanten om 
te genieten en inspiratie op te doen bij 
hoogstaande jazzmuziek”.

Impressie jazzconcert Wim Beeren Jazz Society

Voor een Sterk en  Sociaal Laarbeek

De PvdA wil:

www.laarbeek.pvda.nl

Een Laarbeek dat meedenkt, 

dienstverlenend en beschikbaar is voor 

inwoners, maar ook voor bedrijven, 

partners uit het maatschappelijk 

middenveld en verenigingen.

Greet Buter
Lijsttrekker PvdA

Lijst 5

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

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

auto 
onderdelen
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Postbus 151 • 5660 AD Geldrop • 040 286 81 15 • www.eenbes.nl

OpEN dagEN & aaNmEldiNg NiEuwE lEErliNgEN

maak uw keuze, u bent van harte 
welkom om samen met uw kind 
een kijkje te komen nemen!

Samen vernieuwend leren

EENbES brEdE SchOOl 

de muldershof
Informatiedagen hebben 
al plaatsgevonden. Kennis-
making en inschrijving altijd 
mogelijk. 
Maak gerust een afspraak!

Molenweg 5
5741 NA  Beek en Donk 
Tel. 0492 461 309
www.demuldershof.nl

beek en donk

KiNdcENTrum 

de raagten
Inloopochtend 
21 maart: 10.30-12.00 uur

Creatieve avond 
25 maart: 18.30-19.30 uur

Otterweg 31
5741 BC Beek en Donk 
Tel. 0492 461 545
www.de-raagten.nl

EENbES dalTONbaSiSSchOOl 

‘t Otterke
Open dag 
23 maart: 10.00-12.00 uur

“Kijkje-in-de-klas” 
24 maart:  9.00-10.00 en  

13.30-14.30 uur

Beverstraat 11
5741 KW  Beek en Donk 
Tel. 0492 462 163 
www.otterke.nl

mariahout

EENbES baSiSSchOOl 

bernadette
Informatieavond en inschrijving 
31 maart: 19.00-21.00 uur

Mariastraat 31
5738 AH  Mariahout 
Tel. 0499 425 115
www.bernadettemariahout.nl

aarle rixtel

EENbES baSiSSchOOl 

de heindert
Informatieavond 
24 maart: 20.00-21.30 uur

Inloopochtend 
26 maart: 09.00-10.30 uur

Schoolstraat 1 
5735 CG  Aarle-Rixtel 
Tel. 0492 381 214
www.heindert.nl

EENbES baSiSSchOOl 

brukelum
Informatieavond 
25 maart: 20.00-21.30 uur

Inloopochtend 
26 maart: 10.45-12.15 uur

Broekelingstraat 2 
5735 HC  Aarle-Rixtel
Tel. 0492 381 876
www.brukelum.nl

lieshout

EENbES baSiSSchOOl 

mariabasisschool
Informatieavond 
11 maart: 19.00-20.00 uur
locatie Dorpshuis Lieshout

Inloopochtend  en inschrijving 
13 maart:  9.00-10.00 uur en 

10.30-11.30 uur

Inloopochtend en inschrijving 
20 maart: 9.00-10.00 uur

De Wieken 38
5737 JA  Lieshout
Tel. 0499 421 374
www.mariabasisschool.nl

KiNdcENTrum 

de Sprankel
Informatieavond 
11 maart: 19.00-20.00 uur
locatie Dorpshuis Lieshout

Inloopochtend en inschrijving 
19 maart: 8.45-10.00 uur

Inloopochtend en inschrijving  
26 maart: 8.45-10.00 uur

Grotenhof 4-6
5737 CB Lieshout
Tel. 0499 421 529
www.kindcentrumdesprankel.nl

Voor inschrijving graag 
paspoort of identiteitskaart 
van uw kind meenemen

KuNT u Er NiET bij zijN ? 
Maak gerust een afspraak voor een 
andere keer! Voor een informatie-
gesprek en rondleiding kunt u het hele 
schooljaar telefonisch een afspraak 
maken met de directeur van elke school.

Kom kennismaken op onze 
basisscholen in laarbeek!

Martijn van den Baarplein is een feit

Lieshout - Het plein wat ingeslo-
ten zit tussen de Adriaan Boutlaan, 
Grotenhof, Albert Botslaan en Kerk-
loop in Lieshout is jarenlang naam-
loos geweest, maar daar is nu een 
passende oplossing voor gevonden. 
Op zaterdag 8 maart werd Mar-
tijn van den Baar verrast door zijn 
buurtgenoten door een officieel 
straatnaambord. 

Het plein wat vaak het toneel is van al-
lerlei activiteiten (o.a. burendag, bar-
becue, verzamelpunt en werkzaam-
heden voor de carnaval) heeft nu zijn 
eigen naam gekregen: het Martijn van 
den Baarplein. De zeer vereerde Mar-
tijn van den Baar onthulde het straat-
naambordje en hield een prachtige en 
ontroerende speech onder het genot 
van een lekker glaasje champagne. 
Hierin bedankte hij Ton van Rooij als 
pleinmeester van het plein. Ton van 

Rooij is een belangrijke schakel voor 
het plein, hij is actief en creatief be-
trokken bij de activiteiten. Er was ook 
een bedankje weggelegd voor Peter 
Donkers de stickerkoning van lieshout 
voor het vervaardigen van het prach-
tige straatnaambordje. 

Vanaf nu weet men waar ze moet zijn: 
Waar moet ik zijn? Op het Martijn van 
den Baarplein! Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

voor een gigantische kwaliteit
Vanaf heden 6 dagen geopend met de nieuwe collectie!!  

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

Op een middag zag ik wat vliegen tussen de vlijtige liesjes die buiten 
onder de keukenraam hingen. Iets wat ik nog nooit had gezien. Ik heb 
snel mijn fototoestel gepakt en foto`s gemaakt door de keukenraam. 
Mijn zoon zei ‘het lijkt wel een soort kolibrie’. Na een zoektocht op 
het internet kwam ik uit bij de kolibrievlinder, heel bijzonder. Silvia 
van der Zanden

Mooi Gespot

Martijn van den Baar links op de foto
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Mooi... de lente
Na een kortere winter dan normaal is het toch hoog tijd voor de lente. Offi cieel 

moeten we hiervoor wachten tot 21 maart, maar van het moment dat de 

eerste zonnestralen worden aangekondigd, wordt iedereen plots weer goed 

gezind en bruist iedereen terug van de energie. Offi cieel of niet, de lente is in 

het land! De winterkleren worden vervangen door luchtigere outfi ts en men 

begint aan de grote schoonmaak. Alle ramen gaan open en er waait een fris 

windje door het huis. Alles moet er terug fris en fl eurig uitzien. Geel, groen 

en wit zijn nu de kleuren. Weg met het grauwe en donkere van de winter!

Redacteur: Iris Savenije

Waarom Laarbeek wel of niet stemt op 19 maart
Laarbeek – Laarbeek hangt weer vol 
met posters, uithangborden en prik-
kelende slogans van de politieke par-
tijen in de gemeente. Over een aantal 
dagen, 19 maart, zijn de gemeente-
raadsverkiezingen en kan er door alle 
kiesgerechtigde personen uit Laarbeek 
weer gestemd worden. Waarom stemt 
een Laarbekenaar op een bepaalde 
partij? TipMooiLaarbeek.nl geeft ant-
woord. 

Netwerk
Uit de enquete van TipMooiLaarbeek.nl 
blijkt dat ‘netwerken’ voor een politieke 
partij erg belangrijk is. Zorg dat men-
sen je gezicht kennen en ook vooral: 
je verkiezingsprogramma. 35% kiest 
namelijk voor een partij waarvan zowel 
het gezicht, als het programma bekend 
voor hen is. Het daarop volgende per-
centage (32%) kiest voor een politieke 
partij waarvan alleen het verkiezings-
programma bekend is en 8% is bekend 
met een persoon in de politiek en stemt 
om die reden op hem of haar. 
Landelijke VS Lokaal

Niet alle respondenten verdiepen zich 
in de lokale verkiezingsprogramma’s. 
10% heeft tijdens de landelijke ver-
kiezingen een voorkeur voor een be-
paalde partij en gaat er vanuit dat deze 
in Laarbeek ook het best zal zijn. De 
VVD heeft zich voor deze gemeente-
raadsverkiezingen teruggetrokken. De 
mensen die tijdens de landelijke ver-
kiezingen op PvdA of CDA hebben 
gestemd, kunnen nog altijd in de Laar-
beekse politiek terecht; deze twee zijn 
verkiesbaar. Lokale partijen die onze 
gemeente kent, zijn: PNL, ABL en De 
Werkgroep. 

Belangrijke thema’s 
De jeugdzorg wordt vanaf 2015 een 
verantwoordelijkheid voor de gemeen-
te. Ook de lichtere vormen van zorg 
moet op lokaal niveau geregeld wor-
den. En hoe zit het nou eigenlijk met 
de weg langs het Wilhelminakanaal, De 
Ruit? Uit de toelichting van de enquete 
blijkt dat verschillende respondenten 
zich laten leiden door, voor hen, be-
langrijke thema’s. De partij die het bes-

te bij hun belevingswereld 
aansluit, verdient de stem. 

Wel of niet stemmen?
In 2010 kende de gemeente 
Laarbeek een opkomst van 
53,76%. Dit betekent dat er van 
de 16.790 kiesgerechtigden, 9027 
mensen besloten te gaan stem-
men. Hoeveel mensen dit jaar naar de 
stembus komen, is maar de vraag. De 
argumenten van de  ‘niet-stemmers’ 
zijn echter wel duidelijk. Responden-
ten hebben geen interesse in (34%), 
zijn niet bekend met (30%) of heb-
ben geen vertrouwen in (14%) 
de (lokale) politiek. 18% kiest 
voor de optie anders en 4% 
weet niet waarom hij dit 
jaar niet gaat stemmen. 
Ook dit blijkt uit de 
resultaten van Tip-
MooiLaarbeek.nl.

Waarom ga je niet stemmen?

08%  Ik ben bekend met een persoon 14%   Van de verkiezingsprogramma’s komt niets terecht..  

33%  Ik ben bekend met het plaatselijke verkiezingsprogramma 30%  Ik ben niet bekend met de Laarbeekse politiek  

35%  Ik ben bekend met een persoon en het plaatselijke verkiezingsprogramma 34%  Politiek interesseert me totaal niet

10%  Ik laat me leiden door het landelijke partijprogramma (landelijke politiek) 18%  Anders

05%  Anders

09%  Geen reden

04%  Weet niet

Waarom stem je op een bepaalde partij?

10%

20%

30%

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Onderwerp deze week: Stemmen 
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Stemadvies
De VVD doet deze keer niet mee aan de verkiezingen in Laarbeek, maar 
om toch invloed te kunnen uitoefenen heeft ons VVD-lid Rick Linssen zich  
lokaal aangesloten bij PNL. PNL heeft een liberale achtergrond, zodat we 
nu de krachten kunnen bundelen om het liberale gedachtegoed verder te 
kunnen uitdragen. Laten we dus Rick met onze voorkeurstemmen in de 
Raad brengen! Rick is gespecialiseerd in gezondheid en veiligheid dus:

Stem PNL op onze Rick Linssen (nr. 21) 
voor een gezond en veilig Laarbeek 

“Als je iets doet, 
moet je het goed doen!”

Advertorial

Zijn naam is Henri Sleegers, uit Beek 
en Donk en is 48 jaar. Sinds kort is 
hij zelfstandig ondernemer, maar 
met een jarenlange ervaring in de 
terras- en tuinbusiness. 

‘Henri Sleegers montage’ heeft zich 
gespecialiseerd in het leveren en 
plaatsen van schuttingen, windscher-
men, vlonders en overkappingen. 
Maar ook voor een parasol en zon-
neluifel kunt u bij hem terecht. Zijn 
persoonlijke aanpak is ook meteen 
zijn handelsmerk. Goed luisteren naar 
de wens van de klant om vervolgens 
met een pasklare oplossing te komen. 

“Maar al te vaak hoor ik van men-
sen dat ze alleen maar op het balkon 
zitten als het niet waait. Dat is toch 

jammer! Ik zorg ervoor dat ieder bal-
kon of terras tochtvrij wordt.” Aldus 
Henri. In de tuinbusiness zijn allerlei 
innovatieve oplossingen denkbaar in 
vele materiaalsoorten. Henri werkt 
uitsluitend met goedgekeurde en 
kwalitatief uitstekende producten en 
materialen. Want alles wat hij doet 
moet goed zijn. Zijn bedrijf heeft niet 
voor niets gekozen voor de claim 
“vast en zeker”. Henri Sleegers mon-
tage, staat garant voor goed werk, 
want een tevreden klant is hem alles 
waard.

“Ik zit zo graag op mijn balkon, 

maar die tocht is vreselijk”

Henri Sleegers montage
Kapelstraat 52 B, Beek en Donk    06 29 99 54 31

henrisleegersmontage@hotmail.com

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

webdesign

videografie

huisstijl

drukwerk

On Impulse met Deborah Carter bij Wim Beeren Jazz Society 
Aarle-Rixtel - Op het podium van 
Wim Beeren Jazz Society in Café Van 
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-
Rixtel gaat er op woensdag 26 maart 
weer iets bijzonders gebeuren. Elec-
tric jazz/fusion van de fijnste soort 
wordt voor het voetlicht gebracht 
door de groep On Impulse, bestaande 
uit drummer Sebastiaan Cornelissen, 
toetsenist Coen Molenaar en basgita-
rist Frans Vollink. 

Als je als band hebt getoerd met trom-
pettist Randy Brecker, dan heb je een 
aardig visitekaartje afgegeven. Het 
bewijst bovendien weer eens wat voor 
uitzonderlijk talent er in Nederland op 
dit gebied rondloopt. De geweldige 
chemie tussen de bandleden zorgt 
voor een waarlijk explosief repertoire, 
waarbij ‘groove’ met hoofdletters mag 
worden geschreven.

On Impulse wordt aangevuld met de 
Amerikaanse zangeres Deborah Car-

ter, die inmiddels wereldwijde bekend-
heid geniet. Ruim 2 jaar geleden was 
zij al eens te gast bij Van Bracht met 
een overdonderend optreden.

Voor een voorproefje kunt u kijken 
op www.onimpulse.eu. Wim Bee-
ren Jazz Society ziet u graag op 26 
maart bij Café van Bracht in Aar-
le-Rixtel. Aanvang 20.30 uur, en-
tree €7,00 per persoon. Kijk ook op 
www.wimbeerenjazzsociety.nl

Verhalen Zuid-Willemsvaart gezocht voor documentaire 
Laarbeek - Op dit moment wordt er 
door Van Osch Film Producties een 
documentaire gemaakt over de Zuid-
Willemsvaart, in de volksmond beter 
bekend als de ‘Knaal’. Daarom is de 
filmmaker op zoek naar mensen die een 
bijzonder verhaal hebben over de Knaal 
en dit graag vertellen voor de camera.

De documentaire voert langs het 
deel van het kanaal dat door Brabant 
stroomt, met aandacht voor markante 
locaties en mensen met een bijzonder 

verhaal over de ‘Knaal’; een gebeurte-
nis, een activiteit, een anekdote, of een 
ode aan de Zuid-Willemsvaart, kortom 
bijzondere verhalen uit het verleden of 
heden.

De aanleiding van deze documentaire 
is de omleiding van het huidige kanaal 
ter hoogte van Den Dungen. Na jaren 
van discussies, rekenen, graven, slopen, 
bruggen en sluizen bouwen, zullen van-
af eind dit jaar de eerste schepen door 
het Maximakanaal varen. Van Osch 

Film Produkties grijpt deze gelegenheid 
aan om de unieke historie van deze wa-
terweg te belichten.  Na bijna 2 eeuwen 
stroomt de Zuid-Willemsvaart niet meer 
alleen door de Bossche binnenstad, 
maar varen schepen via een nieuwe 
waterweg naar de Maas.

Iedereen die denkt een bijdrage te kun-
nen leveren aan de documentaire kan 
contact opnemen met Van Osch Film 
Produkties, jacqueline@vofprodukties.tv 
of bellen naar 073-6414181.
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vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

WWW.AUTOCORSTEN.NL
Mariastraat 64  Mariahout  Tel. 0499-422176

Goed en betaalbaar 

Voor alle merken
onderhoud. 

Herberg ’t Huukske al 26 jaar een begrip in Beek en Donk
Redacteur: Joey van der Leemputten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - Of het nu gaat om 
feesten, partijen, optredens of een ge-
zellig avondje uit. Herberg ’t Huukske 
vormt al ruim een kwart eeuw een ge-
vestigde ontmoetingsplek voor jong 
en oud. Aan deze periode hangen 
voor jubilarissen Jos en Coby van de 
Kamp vele plezierige herinneringen. 
Maar wat is nou de succesformule 
van de eigenaren van dit aan de Ka-
pelstraat gelegen café? Wat zijn de 
hoogtepunten tot nu toe? En wat gaat 
de toekomst nog brengen? De Mooi-
Laarbeek-krant sprak met Jos van de 
Kamp en teamleden Roan Swinkels en 
Donny van den Wildenberg. 

Kanaalverbreding
Als zoon van een kastelein kreeg Jos 
van de Kamp de fijne kneepjes van het 
horecavak met de paplepel ingegoten. 
In het café in Heesch werkte hij op 
jonge leeftijd al als afwashulpje. Toen 
hij genoeg werk- en levenservaring 
verzameld had, is hij in Beek en Donk 
terecht gekomen. Daar nam Jos van de 
Kamp samen met Coby het toenmali-
ge Café Lammers over: “Toen was het 
nog opgesplitst in cafetaria en kroeg. 
Het gedeelte waar nu de dartborden 
hangen, was in het begin zelfs nog 
de woonkamer.” Al snel veranderde 
de kroeg in Herberg ’t Huukske. Die 
naam was te danken aan de geplande 
kanaalverbreding. “Aan de achterkant 
zou een nieuwe weg komen te liggen. 
Dat zou betekenen dat we letterlijk op 
het hoekje kwamen te zitten.” 

Een tweede thuis
Sinds enkele jaren worden Jos en Coby 
van de Kamp bijgestaan door Roan 
Swinkels (20) en Donny van den Wil-
denberg (37). Twee jongere generaties 
welke sinds hun jarenlange trouwe 
aanwezigheid meer en meer invloed 
binnen Herberg ’t Huukske genieten. 
“Met mijn horeca-opleiding op zak en 
de altijd aanwezige gemoedelijke sfeer 
hoefde ik niet lang na te denken om 
hier aan de andere kant van de bar te 
komen staan”, aldus Roan Swinkels. 
Bij Donny van den Wildenberg was 
het al wat eerder raak. Als jongeman 
van boven de rivieren werd hij 17 jaar 
geleden door een goede vriend naar 

de Beek en Donkse tent geloodst. 
Sindsdien ervoer hij wat vele gasten te 
allen tijden ervaren: “Het is een twee-
de huis!”. Coby fungeert nog op de 
achtergrond vanwege haar beperking. 
Daardoor zijn beide mannen steeds 
meer op de voorgrond te zien. Met vol 
vertrouwen heeft Coby van de Kamp 
carte blanche gegeven en samen met 
Jos van de Kamp zijn Roan Swinkels en 
Donny van den Wildenberg een team 
dat volop de toekomst in gaat.

In een hoekje gedrukt
Ook kroegen hebben het in tijden 
van economische malaise hard te ha-

len. Mensen geven minder uit, en dat 
drukt dan weer op de omzet. “De 
voornaamste inkomsten kwamen in 
eerste instantie uit bruiloften en fees-
ten. Er wordt tegenwoordig echter 
steeds minder in het huwelijksbootje 
gestapt. Wellicht bieden scheidings-
feesten een uitkomst”, zegt Jos van de 
Kamp met een knipoog. Er is op be-
paalde dagen ook de mogelijkheid om 
in het café feesten te organiseren, daar 
de feesten tegenwoordig een kleinere 
omvang hebben.

Onlangs verplaatste het team de 
avond met een liveband van iedere 

eerste zondag naar de laatste zaterdag 
van de maand. Hierbij geeft het viertal 
gehoor aan de wensen van de klanten. 
“Er bleek behoefte aan een soort van 
maandelijks terugkerende reünie. Dan 
is voor de 25-plussers het verplaatsen 
naar de zaterdag een logische vervolg-
stap.” 

Oranjegekleurd hoogtepunt
Als de kroegbaas terug in de tijd 
kijkt, is hij trots op het opgebouwde 
café. “Het was en is nog steeds altijd 
hartstikke leuk om onder de mensen 
te zijn.” En dat straalt Jos af op zijn 
stam(gasten). Het aantal vervelende 

incidenten is de afgelopen 26 jaar dan 
ook allesbehalve aanzienlijk te noe-
men. Al met al blijken de evenemen-
ten een absolute toppositie in zijn re-
sumé te krijgen: “De ontwikkeling van 
de kermisfeesten is voor ons best iets 
om trots op te zijn. Maar mijn absolute 
hoogtepunten vormen toch wel de 
EK’s en WK’s.” Op dat moment is de 
kroeg tot aan de straat toe gevuld met 
een legioen dat ieder Oranje-doelpunt 
getrakteerd wordt op de welbekende 
‘Josje-bitterbal’. Een smakelijk traditio-
neel gebaar dat de kern van Herberg ’t 
Huukske weet te raken: iedereen voelt 
zich er gelijk welkom.

vlnr Roan Swinkels, Jos van de Kamp en Donny van den Wildenberg
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Vorige week ‘all over’ in het nieuws: superfoods en rawfoods. Vast is ko-
men te staan dat superfoods en rawfoods ontzettend veel positieve eigen-
schappen bezitten. Je kunt je gezondheid een extra boost geven door het 
gebruik van o.a. hennepzaad, gojibessen, incabessen, moerbeibessen, chi-
azaad en amaranth. ’t Verswarenhuys heeft een groot assortiment! Superf-
oods en rawfoods zijn een geweldige aanvulling op je dagelijks gezonde 
eetpatroon. Dus een aanvulling op bijvoorbeeld groenten en fruit die je 
ook elke dag moet gebruiken. Letten op vet is ook een wezenlijk onderdeel 
van je voedingspatroon en de juiste vetten tot je nemen is daarbij belang-
rijk (onverzadigde vetten).
Superfoods en rawfoods zijn puur natuur en dus 
volledig zonder geur-, kleur- en smaakstoffen. 
Met deze producten weet je wat je eet!

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

JAARGETIJDE ZONNEBLOEM BLOEMKNOP
LENTETIJD CHRYSANT DAGLELIE
GLADIOOL KLAPROOS LAVENDEL
MADELIEF ORCHIDEE VIOOLTJE
VOORJAAR BLOEMEN BLOESEM
MAGRIET PLANTEN VLINDER
KROKUS NARCIS BIJEN
ROZEN TULP ZON

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 

Puzzelpagina

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:

Carla van der Linden

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Leny Donkers

2. Ilse van Ham

3. Birgit Verhoeven
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 
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KLAPROOS

KROKUS

LAVENDEL

LENTETIJD

MADELIEF

MAGRIET

NARCIS

ORCHIDEE

PLANTEN

ROZEN

TULP

VIOOLTJE

VLINDER

VOORJAAR

ZON

ZONNEBLOEM
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EZOND Superfoods

• 400 gr pasta of tagliatella 
• 3 kipfilets 
• 1 pak spinazie à la crème 

(diepvries)
• 1 pakje roomkaas of Boursin 

culinaire 
• 1 bakje kastanjechampignons 

• 1 ui 
• 1 teen knoflook 
• Parmezaanse kaas 
• 50 gr pijnboompitjes 
• Klein bakje zongedroogde 

tomaatjes op olie 
• Peper en zout 

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

Uitleg van het recept:
Snijd de kipfilet in gelijke blokjes. Snipper de ui en knoflook. Maak de 
champignons schoon en snijd in vieren. Snijd de tomaatjes in dunne reepjes 
en zorg dat de spinazie ontdooid is. Kook de pasta beetgaar volgens de 
bereidingswijze op het pak. Verwarm in een wok een scheutje olie en 
bak hierin de kipfilet. Voeg de ui, knoflook en champignon toe en bak 
enkele minuten mee. Voeg nu ook de spinazie en roomkaas toe en roer 
alles zachtjes door. Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan en 
voeg samen met de zongedroogde tomaatjes toe aan het geheel. Breng de 
saus goed op smaak met peper en zout. Verdeel de pasta over de borden 
en schep er de saus over. Garneer af met Parmezaanse kaas. Het gerecht 
kan eventueel gecombineerd worden met een frisse salade. Namens 
Kookcentrum Brabant: Bon appétit! 

Recept van de week

Heerlijke pasta met spinazie en zongedroogde tomaatjes (4 pers)

www.kookcentrumbrabant.nl

Ingrediënten:

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 9: Rita van de Biggelaar

Antwoord week 9: Bij Franciscushof en de kerk, Lieshout
De reischeque wordt persoonlijk bij u thuis overhandigd

“Met de dames op reis”

Waar staat de koffer deze week?
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SAMEN..........MAAKT HET VERSCHIL

ABL...............MAAKT HET VERSCHIL

UW STEM......MAAKT HET VERSCHIL

LIJST 

3
SAMEN EEN STERK LAARBEEK   SAMEN EEN STERK LAARBEEKSAMEN EEN STERK LAARBEEK

WWW.ABLLAARBEEK.NL

Brakenstraat 7                             

5741 SR Beek en Donk 

0492-551414              

www.benikbosbouw.nl

€ 2,30

p.m1

€2,10

p.st.

Steigerhout Schuttingplanken Zweeds rabat Lariks

Vuren balken
Mes -en groefplanken

Eiken balken

Douglas balken

Zweeds rabat Vuren

v.a.

€ 2,25

€ 2,99

p.m1

Hout uit eigen zagerij
Lariks    Douglas    
Eiken     Vuren

Openingstijden 

Ma   9.00-18.00 uur    Di 9.00-18.00 uur    Wo 9.00-18.00 uur

Do   9.00-18.00 uur     Vr 9.00-18.00 uur    Za  8.00-17.00 uur

€ 1,45

p.m1

Douglas mes- en groefplanken 

www.nickvanberlohoveniersbedrijf.nl   info@nickvanberlohoveniersbedrijf.nl   06 41 96 79 88

ook voor:
• Reiniging van uw dakgoot
• Aanleg kunstgras
• Erf omheining
• Tuinhek of schutting plaatsen

Gerdine Duijsens: meer dan eettaferelen
Redacteur: Iris Savenije

Lieshout – Met haar exposities 
in onder andere Rome, Dubai en 
New York, heeft de beeldende 
kunstenares Gerdine Duijsens al 
veel van de wereld mogen zien. 
Haar meest bekende werken, de 
eettaferelen, zijn geboren in haar 
oude woonplaats, Lieshout. In-
middels woont Gerdine in Utrecht 
en heeft ze meer te bieden dan al-
leen haar bekende schop tegen de 
‘status quo’. 

Eettaferelen 
De eettaferelen van Gerdine Duij-
sens. Wie kent ze niet? De volle 
dames met glazen wijn, lekker eten 
en omsingeld door chique mannen 
en obers. Toch is het voor Gerdine 
meer dan een schilderij vol gezel-

ligheid: “Met deze schilderijen pro-
beer ik te schoppen tegen de status 
quo. Tegen een leven vol ‘blabla-
bla’ feestjes.” Toch bekent de kun-
stenares er zelf ook niet helemaal 
vies van te zijn: “Ik doe er zelf ook 
wel eens aan mee, hoor,  maar ik 
weet goed dat er meer in het leven 
is dan dat.”

Van lachertje naar 
handelsmerk
“In het begin wordt je als kun-
stenares niet serieus genomen”, 
vertelt Gerdine. Door met iets 
nieuws en, niet onbelangrijk, iets 
betaalbaars te komen is haar la-
chertje veranderd in haar handels-
merk. “Dan wordt je in een hokje 
geplaatst. Mensen kennen je van je 
eettaferelen en willen die hebben, 
terwijl ik ook veel andere kunst heb 
gemaakt.”

De schilderes mag ook graag ab-
stract schilderen. Veel mensen 
denken dat abstract werken mak-
kelijk is. Niet is minder waar: “De 
uitdaging is iets te creëren,  dat 
mensen boeit en uitdaagt verder 
te kijken, is moeilijk, maar geeft je 
als kunstenaar juist gedrevenheid 
en inspiratie om te groeien. Als je 
in je werk je gevoel kunt leggen, is 
dat in de eerste plaats voor jezelf 
heel fijn. Als andere mensen daar 
in mee kunnen gaan, heb je dat 
gevoel kennelijk goed over kun-
nen brengen. En dat terwijl je zelf 
vaak niet weet waar het vandaan 
komt. Ik denk toch dat het iets met 
spiritualiteit te maken heeft” aldus 
Gerdine.

Sterke vrouw, sterke vormen
“Tijdens het schilderen kan ik mijn 
eigen ik zijn en mijn eigen wereld 
creëren. Ik kan alles om me heen 
even vergeten”, vertelt Gerdine. 
Na het verlies van haar partner en 
jaren strijd met een man die haar 
kunst kopieerde, is de schilderes 
een sterke vrouw geworden. Dit 
is één van de redenen waarom ze 
gek is op het schilderen van stieren 
en paarden. “Die dieren hebben 
zoveel kracht en beweging en zo 
voel ik me nu ook. Ik heb voortaan 
maling aan wat andere zeggen en 
denken.”

Blijven ontwikkelen
Volgens Gerdine moet je je als kun-
stenaar blijven ontwikkelen. Daar-
om vertrekt ze in maart naar Delhi, 
India, waar ze nieuwe dingen gaat 
uitproberen en met andere ma-
terialen gaat werken. Een nieuwe 
uitdaging voor de oud-Lieshoutse. 
Toch maakt ze zich er geen zorgen 
over: “Wie weet wat daar weer uit 
komt rollen. Ik maak me daar niet 
druk om. Ik leef nu en daar geniet 
ik volop van. Ik ben niet bezig met 
later.”

En genieten doet ze. Wonend in 
een kasteel in Nigtevecht, Utrecht, 
zit Gerdine helemaal op haar plek. 
Eerder woonde ze in Lieshout aan 
de Spechtlaan. In een huis omringd 
door bossen en rust. “Vrienden zei-
den tegen me: ‘Je kunt hier toch 
niet tachtig jaar oud worden, alleen, 
in dat bos.’ Toen ben ik het leven 
weer op gaan zoeken in Utrecht en 
Amsterdam. Daar voel ik me meer 
dan thuis.” Aldus Gerdine Duijsens, 
die ook nog eens de twijfelachtige 
eer heeft de meest gekopieerde 
kunstenaar van Nederland te zijn.

Eettaferelen

Gerdine Duijsens
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Opening kampeerseizoen
  zaterdag 15 en zondag 16 maart

a.s. zondag 

16 maart

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- 

op caravans

movers
Diverse movers vanaf 
€ 695,-
o.a. truma, Enduro, 
PowrMover en al-Ko

Caravan huren?

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10% 

Bovag beurt
ontvang 
10% korting 
op uw Bovag 
onderhoudsbeurt, 
indien u de afspraak 
maakt tijdens het
openingsweekend

- gespecialiseerd in alle merken -
Jan tinbergenstraat 6 | Sint-oedenrode 

www.vanuDEncaravanS.nl

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren 
2 weken betalen!

Seizoen opening bij Van Uden CaravanTechniek

Sint-Oedenrode - Nu de zon zich al veelvuldig 
heeft laten zien de laatste dagen en de vogels 
zich flink roeren, krijgen de mensen het weer 
in de bol. De intredende lente laat iedereen 
al dagdromen over een heerlijke vakantie in 
Frankrijk, Italië of ander heerlijk oord. Met de 
caravan er op uit, dat wil iedereen wel. Van 
Uden CaravanTechniek geeft het beste advies 
en heeft mooie en interessante acties. Komend 
weekend vindt de seizoen opening plaats. Op 
zondag is de zaak ook open.
 
Waar kun je de opening van het kampeerseizoen 
beter starten dan bij Van Uden CaravanTechniek 
aan de Jan Tinbergenstraat 6 in Sint-Oedenro-
de? Juist, nergens! De jarenlange ervaring van 
het caravanbedrijf zorgt ervoor dat u zorgeloos 
en met een fijn gevoel op vakantie gaat. Ook 
nog eens met het beste materiaal, want Van 
Uden CaravanTechniek biedt alleen het aller-
beste. Bijvoorbeeld van de topmerken Bürstner, 
Hobby, Fendt etc. 
 
Aantrekkelijke acties
Natuurlijk biedt Van Uden CaravanTechniek ook 
ditmaal enkele scherpe en aantrekkelijke acties 

aan zijn gasten. Maakt u bijvoorbeeld komend 
weekend een afspraak voor een onderhouds-
beurt om uw caravan goed te checken, dan ont-
vangt u 10% korting. Of wat dacht u van drie 
weken huren, twee betalen? Daar kunt u voor 
11 juli en na 22 augustus gebruik van maken. 
Een ideale tijd om op vakantie te gaan. Gaat u in 
het hoogseizoen? Geen probleem, ook dan krijgt 
u een mooie korting van maar liefst 10%. Terwijl 
ook de movers aantrekkelijk geprijsd zijn vanaf 
695 euro, komt ook Bürstner met een prachtige 
actie voor mensen met een gezin. Het gaat om 
de zogenaamde ‘Kindergeldactie’. Koopt u een 
nieuwe caravan van het topmerk? Dan krijgt u 
750 euro korting per kind! (Geldt ook voor opa 
en oma) Het gaat tot een maximum van drie 
kinderen, dus de korting kan oplopen tot 2250 
euro!
 
Zet in uw eigen agenda maar een flink kruis 
op komende zaterdag en/of zondag. Loop 
eens binnen bij Van Uden Caravantechniek 
en kom alvast in de juiste vakantiestem-
ming. Zaterdag 15 maart, regulier geopend. 
Zondag 16 maart OPEN van 11 tot 17 uur. 
www.vanudencaravans.nl

Advertorial

Een machtige dag
Op 19 maart vinden in nagenoeg heel 
Nederland gemeenteraadverkiezingen plaats. 
Hoewel we daar blijkens de doorgaans lage 
opkomstpercentages nooit zo opgewonden van 
raken, is er nu alle aanleiding om wel massaal 
onze stem uit te brengen. Al geruime tijd hevelt 
de rijksoverheid taken, bevoegdheden en geld 
over naar de gemeenten. In toenemende mate 
vormen zaken als gezondheidszorg, welzijn, 
cultuur, sport en recreatie het werkterrein 
van de gemeente. Allemaal zaken die ons als 
senioren persoonlijk raken, bijvoorbeeld als we 
iets gaan mankeren en zorg(voorzieningen) 
of een geschikte woning nodig hebben. 
Maar ook zaken waar we als senioren een 
gezamenlijk belang bij hebben, bijvoorbeeld 
de beschikking over een geschikt en betaalbaar 
ontmoetingscentrum. We zijn immers meer en 
meer op elkaar aangewezen. De overheid wil 
niet langer de verantwoordelijkheid voor ons 
welzijn dragen, dat moeten we voortaan zelf 
doen: de participatiemaatschappij.

Veel tijd om aan die nieuwe situatie te wennen, 
is ons niet gegund. De regeringspartijen VVD 
en PvdA benutten de economische crisis 
om de verzorgingsstaat die we in een halve 
eeuw hebben opgebouwd in recordtijd af te 
breken en worden daarin nauwelijks geremd 
door de oppositiepartijen. Nu zijn wij van 
een generatie die niet zo benauwd is voor 

zelfredzaamheid, we zijn er groot mee 
geworden. Wel vrezen we bemoeizucht, 
bureaucratie en inbreuk op onze privacy. En 
naarmate we meer kwetsbaar worden, is de 
kans daarop steeds groter. Het vooruitzicht van 
een ‘keukentafelgesprek’ met een ambtenaar, 
gevolgd door een ‘indicatie’ en tenslotte de 
‘beschikking’ die vaker dan voorheen afwijzend 
zal zijn, stemt mij niet gerust.

Hoe hebben we het zo ver kunnen laten komen? 
Hebben we als seniorenbonden onvoldoende 
onze belangen behartigd in Den Haag of heeft 
Den Haag gewoon niet thuis gegeven? Ik denk 
beide en vraag me af welk effect dat zal hebben 
op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen: 
een nog lagere opkomst of een massale 
afrekening met de landelijke politieke partijen? 
Een stemadvies geven we traditiegetrouw 
niet als KBO-Brabant, wel het advies om uw 
stem toe te vertrouwen aan de partij binnen 
uw gemeente die oog heeft voor kwetsbare 
burgers, van welke leeftijd dan ook. Een 
kwestie van beschaving, als u het mij vraagt. 

Frans Slangen, voorzitter

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

Vreemde eend in de bijt

Deze week een foto van een wel 
heel opvallende eend, die ik ruim 
een jaar geleden heb gefotogra-
feerd bij de kanaalsplitsing op de 
grens van Aarle-Rixtel en Beek 
en Donk. Daar heeft hij een paar 
maanden rondgescharreld.

De mandarijneend is een ex-
otische verschijning, die je ei-
genlijk niet zou verwachten in 
Nederland. Dat klopt ook, de 
mandarijneend komt oorspronke-
lijk alleen voor in Oost-Azië, maar 
ontsnapte vogels broeden sinds 
de jaren ’90 ook in Nederland.

Hij word hier in Nederland al en-
kele honderden jaren gehouden 
als sierwatervogel. Het bijzondere 
van deze mandarijneend is dat hij 
zijn nest maakt in verlaten spe-
chtennesten, hoog in de bomen. 
Een dag nadat de jongen uit het 
ei zijn gekomen, springen ze uit 
het nest.

Hoewel de eend van oorsprong 
hier niet thuis hoort is het toch 
prachtig om te zien en was het 
weer genieten van ons Mooie 
Laarbeek.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie: 
Kanaalsplitsing Aarle-Rixtel 
en Beek en Donk

NATUURLIJK  Mooi Laarbeek

“Maar ik hoef toch geen testament meer 
te maken, alles is nu toch al automatisch 
via de wet geregeld?”, wordt mij regelma-
tig gevraagd.
“Nou dat valt eigenlijk toch wel tegen” 
menen de meeste mensen wanneer ik ze 
uitleg hoe dat nu precies zit. 
Want wanneer u overlijdt en een echtge-
noot en tenminste 1 kind achterlaat, geldt 
weliswaar automatisch de wettelijke ver-
deling die lijkt op het langstlevende testa-
ment, maar er zijn toch wel een paar heel 
belangrijke verschillen.
Zo geldt bijvoorbeeld niet de anti schoon-
zoon- of schoondochter clausule, die voor-
komt dat wat uw kind van u erft, gedeeld 
moet worden met een ex. Eigenlijk is dit al 
voldoende reden voor de meeste mensen 
om direct een testament te maken.
Maar er is nog meer. Want stel dat u na 
het overlijden van uw echtgenoot wilt 
hertrouwen. Dan kunnen uw kinderen 
zich beroepen op hun wilsrechten. Die 
wilsrechten moeten het zogenaamde stief-
ouder gevaar voorkomen. Uw kinderen 
kunnen dan alvast goederen opeisen ter 
waarde van hun erfdeel om te voorkomen 
dat het hele vermogen naar een stiefouder 
vererft. U krijgt nog wel het vruchtgebruik 
van deze goederen.
Maar zeg nu zelf, die wettelijke verdeling 
moet toch een langstlevende regeling zijn? 
Maar u als langstlevende wordt zo door 
uw kinderen beperkt. Nóg een reden om 
een testament te maken, want dan kunt 
u die wilsrechten namelijk helemaal uitslui-
ten. 
En met een testament kunt u uw vermo-
gen ook beschermen tegen de AWBZ re-
geling.
Tot slot kan er altijd op de erfbelasting 
worden bespaard door het maken van 
een testament. Daarin kunnen namelijk 
een aantal “fiscale instrumenten” worden 
opgenomen, die ervoor zorgen dat de erf-
belasting zo laag mogelijk is. Ik reken het 
graag voor u uit! 

Annet van Gils-Kuys 
www.mijntestamentad-
vies.nl 

Iedere zaterdagmiddag
inloopmiddag aan de 
Havenweg 2 te
Aarle-Rixtel

belasting zo laag mogelijk is. Ik reken het 

www.mijntestamentad-

Iedere zaterdagmiddag

“Het belangrijkste is 
dat de jeugd zijn stem 
laat horen 19 maart!”

Laarbeek - Iets meer dan de helft van 
alle stemgerechtigde Laarbekenaren 
heeft vier jaar geleden, tijdens de 
vorige gemeenteraadsverkiezingen, 
zijn of haar stem uitgebracht. Lan-
delijke peilingen voorspellen een 
nog lagere opkomst op 19 maart, 
als de nieuwe lokale verkiezingen 
zijn. Uit andere landelijke peilingen 
blijkt dat de jeugd nóg minder gaat 
stemmen dan andere leeftijdsgroe-
pen. 

Daar maken de jeugdige Laarbeekse 
kandidaten Gäby Vereijken (Pvda), 
Veerle van Schaijk (de Werkgroep), 
Koen Segeren (CDA), Bowen Straat-

man (PNL) en Guilliaume 
Doudart de la Grée (ABL) 
zich druk om. 

De groep spreekt: 
“Wij zijn jeug-
dige kandidaten 
voor het raad-
lidmaatschap in 
Laarbeek. Tijdens 
het jongeren-
radiodebat van 
Omroep Kontakt 
hebben wij onze zor-
gen geuit over de ver-
tegenwoordiging van de 
jeugd in Laarbeek. Wij zijn bang 
dat de jeugd ondervertegenwoor-
digd wordt in de raad als ze te wei-
nig gaan stemmen en dat vinden wij 
een probleem. De raad is namelijk 
het vertegenwoordigende orgaan 
van de gemeente Laarbeek en zou 
daarom een afspiegeling moeten zijn 
van de bevolking. De belangen van 
de jeugd kunnen het best behartigd 
worden, als de jeugd ook daadwer-
kelijk invloed heeft op de samenstel-
ling van de raad. Dat kan alleen door 
te gaan stemmen.

Invloed op de samenstelling van 
de raad, betekent ook in-

vloed op het beleid. 
Dat is belangrijk als 

je nagaat welke 
taken de raad al-
lemaal heeft. De 
gemeente is na-
melijk meer dan 
alleen het afhaal-
punt van je pas-

poort. De raad is 
het hoogste orgaan 

van de gemeente 
en heeft daarmee veel 

macht. De raad mag bin-
dende beslissingen nemen en maakt 

daarbij soms moeilijke keuzes. Deze 
keuzes gaan bijvoorbeeld over ver-
enigingen, sluitingstijden van cafés 
en sportkantines en/of winkels zon-
dags open mogen zijn. Plannen op 
het gebied van verkeer, woonruim-
te, zorg, sport- en muziekverenigin-
gen en onderwijs moeten eerst door 
de raad goedgekeurd worden. An-
ders gaat het feestje (soms letterlijk) 
mooi niet door. Vanaf 2015 krijgt de 
gemeente het zelfs nog drukker. Ge-
meentes zijn vanaf dan verantwoor-
delijk voor het verstrekken van uit-
keringen, het bieden van hulp bij het 

vinden van werk, jeugdzorg en zorg 
aan langdurig zieken of ouderen. 

Gelukkig hebben veel partijen jeug-
dige kandidaten op de kieslijst staan. 
Dat vinden wij een stap in de goede 
richting voor wat betreft de verte-
genwoordiging van de jeugd. Een 
goede vertegenwoordiger van de 
jeugd hoeft echter niet per se een 
jeugdig persoon te zijn. Het is be-
langrijk dat je op iemand stemt die je 
toevertrouwt om te spreken namens 
jou. Iemand waarvan je durft te zeg-
gen ‘Hij/Zij kan mijn belangen het 
best behartigen’.”

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Veerle van Schaijk 
(De Werkgroep)

Koen Segeren 
(CDA)

Guilliaume Doudart de la 
Grée (ABL)

Bowen Straatman 
(PNL)

Gäby Vereijken 
(PvdA)
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Het antwoord staat op de site van de 
gemeente Laarbeek sinds de gemeen-
te aan vertaal- en tekstbureau M&M 
Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel vroeg om 
de website te vertalen naar het En-
gels, Duits en Pools. Die vertaling is 
bedoeld als tegemoetkoming aan de 
vele toeristen en (gast)arbeiders die 
onze mooie gemeente aandoen. 

Europees Parlement en Europese
Commissie klant in Aarle-Rixtel
Sinds M&M Taal&Tekst in begin 2007 
het daglicht zag, hebben al vele te-
vreden klanten hun weg naar het ver-
taalbureau gevonden. Veel klanten uit 
Laarbeek, maar ook ver daar buiten, 
tot in Cyprus en Zweden aan toe. Zelfs 
het Europees Parlement en de Euro-
pese Commissie pronken op het lijstje 
met referenties.

“En gelijk hebben ze. Want je kunt 
Google Translate eventueel wel ge-
bruiken voor een summiere vertaling 
van het weerbericht in Italië, maar om 
die vertaalmachine nu te vertrouwen 
voor de vertaling van de website van 
uw bedrijf of voor belangrijke per-
soonlijke documenten… Dan is een 
vertaler van vlees en bloed toch echt 
onmisbaar. Een tekst vertalen is meer 

dan louter het overzetten van woor-
den. Klanten kunnen bij ons terecht 
voor alle talen van de wereld. Dankzij 
ons uitgebreide netwerk van vertalers 
en tolken uit heel Europa zal iedere 
vertaling tussen iedere mogelijke ta-
lencombinatie steeds tot in de puntjes 
worden verzorgd,” aldus Martien van 
den Heuvel van M&M Taal&Tekst.

Nederlandse teksten
Naast vertalingen levert M&M 
Taal&Tekst ook originele Nederlands-
talige teksten, zoals speeches of brie-
ven naar klanten of teksten op web-
sites. Er is niks zo lastig als zelf een 
tekst te moeten schrijven en die tekst 
dan nog nalezen op taalfouten. En 
als M&M Taal&Tekst de tekst schrijft, 

kunt u er zeker van zijn dat de teksten 
piekfijn in orde zijn. Op die manier 
houdt u ook tijd over voor uw eigen 
werkzaamheden en bezigheden.
Als u twijfelt, kijkt u dan eens door de 
lijst met tevreden klanten. In die lijst 
ziet u onder andere de gemeenten 
Laarbeek, Helmond en Gemert-Bakel. 
Maar ook Rabobank Peel-Noord en 
autofabrikanten als Renault en Skoda.

Dus voor al uw vertalingen en Neder-
landstalige producties kunt u steeds 
terecht bij M&M Taal&Tekst uit Aarle-
Rixtel. Voor extra informatie over ons 
vertaal- en tekstbureau neemt u gerust 
een kijkje op www.mmtaaltekst.com 
of stuurt u een mailtje naar 
info@mmtaaltekst.com. 

AdvertorialHoe zeg je ‘Laarbeek’ in het Pools?

Phaffstraat 23, Aarle-Rixtel   06-38 91 44 77   www.mmtaaltekst.com

Martien van den Heuvel met Charlotte 
Vandecruys, vertaalster Italiaans uit Antwerpen

Scootmobielpark Laarbeek en Scootmobielclub ‘De Rakkers’ gaan samen
Laarbeek - Scootmobielclub ‘De Rak-
kers’ uit Aarle-Rixtel heeft besloten 
samen te gaan met Stichting Scootmo-
bielpark Laarbeek. Dat is de uitkomst 
van de besprekingen tussen de twee 
clubs. 

Scootmobielclub ‘De Rakkers’
Enkele jaren geleden is er spontaan een 
scootmobiel tourclub ontstaan door een 
aantal gebruikers van scootmobielen. Er 
was een wens om er gezamenlijk op uit 
te trekken, een middag rondtoeren met 
een scootmobiel over rustige weggetjes 
en karakteristieke paden. Onder leiding 

van Jos Croijmans en José Zwanenberg 
werd dan een route uitgezet van ca. 10-
20 kilometer waarbij natuurlijk ook ge-
zorgd werd voor een stop voor het nut-
tigen van koffie of thee. Bij regenweer 
vond men onderdak in het gebouw van 
Cendra dat haar deuren graag opende 
voor de enthousiaste groep scootmo-
bielers. Vandaaruit werd ook altijd ge-
start met de rit.

Scootmobielpark Laarbeek
Tijdens de ritten is begeleiding wel een 
noodzaak en daarom klopte Jos Croij-
mans aan bij Scootmobielpark Laar-

beek, een Stichting die sinds 2009 
bestaat, een oefenbaan bezit op het 
terrein van Basisschool Brukelum en 
gebruik maakt van bestaande bestratin-
gen en hindernissen voor het geven van 
praktijklessen. Zo is de omgeving van 
Zonnetij een uitstekende gelegenheid 
om ervaring op te doen door begin-
nende scootmobiel- gebruikers. Naast 
de praktijklessen geeft Scootmobielpark 
Laarbeek ook theorielessen. Voor de 
prijs hoef je het niet te laten, want een 
compleet lespakket kost slechts €10,00. 
Hetgeen mede mogelijk gemaakt wordt 
door een kleine bijdrage die gemeente 

Laarbeek daarvoor ter beschikking stelt 
en de vrijwillige inzet van begeleiders en 
instructeurs. 

Contact
Scootmobielpark Laarbeek wil u graag 
uitnodigen om deel te nemen aan de 
uitstapjes die tourclub ‘De Rakkers’ u 
kan bieden. Met de lente in aantocht en 
het mooie weer dat we nu steeds heb-
ben staan de instructeurs en begeleiders 

te popelen om weer met u op pad te 
gaan. Mocht u interesse hebben om 
ook mee te rijden met andere scootmo-
bielers neem dan contact op met Scoot-
mobielpark Laarbeek, tel. 0492-382947  
of meldt u aan per mail bij José Zwa-
nenberg op het volgende mailadres: 
zjcawzwanenberg@onsbrabantnet.nl.  
Voor meer informatie of aanmelding 
voor een cursus: kijk ook op de website 
www.scootmobielpark.nl. 

Concert Strijkkwartet Gioia in Kouwenbergs kerkje
Aarle-Rixtel - Het Strijkkwartet Gioia 
geeft zondag 16 maart om 14:30 uur 
een concert in het Kouwenbergs kerkje 
in Aarle-Rixtel. Hiermee vervolgt het 
kerkje haar maandelijkse muziekcon-
certen die inmiddels een traditie zijn 
geworden. 

Het Gioia Kwartet (spreek uit ‘djoja’, 
Italiaans voor ‘vreugde’) was al eer-
der te gast in Aarle-Rixtel en dat met 
succes. De bijzondere entourage, de 
uitstekende akoestiek  en de informele 
sfeer werden zowel door de muzikan-
ten als het publiek hoog gewaardeerd. 
Het  strijkkwartet wordt gevormd door 
vier amateur muziekliefhebbers, die ge-
zamenlijk de uitdaging van de kamer-
muziek zijn aangegaan. Onder kamer-
muziek wordt hier de klassieke muziek 
in de ruimere zin verstaan, in dit geval 
met de nadruk op de periode tussen 
1750 en 1900. 

De muzikanten zien het als een uitda-
ging de muziek zowel individueel als 
gezamenlijk perfect neer te zetten. Het 
kwartet bestaat uit Josine van Heek-
van Geijn (primarius (viool), Adeline 
Marinelli-van Campen (viool), Jan de 
Wit (altviool) en Feico Halbertsma 
(cello), allen afkomstig uit de omgeving 
van Eindhoven.

De entree bedraagt €5,00, dit is inclu-
sief consumptie. Kaartjes kunnen ook 
worden gereserveerd via 0492-382943.

Jong en Gedreven
Bowen Straatman

op plek 7

www.facebook.com/bowen.straatman

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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info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Proficiat Gerrie Peters

40 jaar in dienst
Toos, Michel, Marieke, Willem

Inmiddels hebben we beiden afscheid 
genomen van onze collega’s en werk-
plek. Op naar onze afspraken in Span-
je. Zodra we geland waren, wisten we 
weer waarom we hier naartoe wilden. 
We hoorden de krekels en de tempe-
ratuur was aangenaam. De volgende 
ochtend hadden we onze eerste af-
spraak. Spannend, maar ook leuk. Na 
enkele dagen en wat afspraken verder 
vonden we het huis. We durfden het 
bijna niet te geloven, we hadden erop 
gehoopt dat we het zo snel zouden 
vinden maar zeker niet op gerekend. 
Het is een mooi groot huis met veel 
slaapkamers, zodat we veel mensen 
kunnen ontvangen. Daarnaast een 
heel mooie tuin met zwembad en er is 
ook nog een guesthouse/casita waar 
een heel gezin zou kunnen verblijven.

Om het huis, wat op een helling ligt, is 
veel grond waar avocado’s verbouwd 
worden. Helemaal blij werden we van 
de amandelbomen, die allemaal in 
bloei stonden. Verder zijn er overal 
fruitbomen. Ik zag mezelf al jam ma-
ken in mijn keuken, de  deur open en 
de was al wapperend in 

de wind. Tijdens de rondleiding vie-
len we van de ene verbazing in de 
andere. Er was zoveel ruimte en zo-
veel verborgen plekjes. Vanuit de tuin 
een geweldig  uitzicht over de Gual-
dahorce vallei. En de rust. De dagen 
erna hebben we ons bezig gehouden 
met het ontdekken van de dorpen in 
de buurt, Coín en Alhaurin el Grande 
en gegeten in een restaurant aan de 
voet van de heuvel. Tja, je moet alles 
eerst zelf uitproberen, maar het was 
echt Spaans. Heerlijk en wat wij Hol-
landers ook mooi meegenomen vin-
den, goedkoop….

Na kennis gemaakt te hebben met de 
eigenaar van het huis hebben we be-
sloten daar te gaan wonen. Eenmaal 
terug in Nederland wilden we het 
iedereen vertellen en de foto’s laten 
zien. Plannen maken met onze kin-
deren, hun eerste trip is al geboekt. 
De laatste 2 weken zijn  als een rol-
lercoaster geweest, maar hebben ook 
mooie dingen opgeleverd.  Je maakt 
tijd om hier en daar nog te gaan 
lunchen of even te gaan eten met 

vrienden/familie. Op een zondag 
hebben we afscheid genomen 
van onze families en vrienden 
in een volle kroeg. Het was su-
pergezellig en als we iedereen 
moeten geloven, dan gaan we 
het nog drukker krijgen dan dat 
we ooit gehad hebben. We kre-
gen een Brabantse vlag cadeau. 
Die komt natuurlijk prominent 
bij de poort te hangen, want 
de Brabantse gemoedelijkheid 
staat hoog in het vaandel. 
Maar het allerbelangrijkste is 
dat we gaan genieten. Van el-

kaar, van het mooie land Spanje, van 
het klimaat en van de mensen die we 
hopelijk kunnen gaan ontvangen in 
onze Casa de Familia.
 
De vrachtwagen met onze spullen 
is inmiddels onderweg naar Spanje. 
Afgelopen vrijdag hebben we onze 
sleutel overhandigd aan de koper van 
ons huis. ’s Middags de auto nog ver-
kocht en daar gingen we dan, koffer 
en handtas, hier zat ons hele leven in. 
Zo liepen we samen over het Heu-
velplein om nog een paar nachtjes 
bij onze dochter te slapen.  Zondag 
heb ik nog een keer meegedaan met 
de optocht. Dinsdag, terwijl iedereen 
nog druk aan het carnavallen was, zijn 
wij vertrokken. Samen met onze poes 
Pluis richting ons nieuwe thuisland.

Een website wordt te zijner tijd ge-
maakt als we in Spanje zijn, dan heb-
ben we de rust daarvoor. Nu kan je 
ons volgen via Facebook, 
Casa de Familia. Voor meer info: 
johnellenvanos@hotmail.com

Hasta luego John en Ellen 
oftewel Juan y Elena.

spanje

Luch
tpost

hebben we afscheid genomen 
van onze families en vrienden 
in een volle kroeg. Het was su-
pergezellig en als we iedereen 
moeten geloven, dan gaan we 
het nog drukker krijgen dan dat 
we ooit gehad hebben. We kre-

Rolluiken-Zonwering
Als het om kwaliteit gaat!

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

AZ Glas

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 

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 

Jelle Visser

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u 
een gratis speelgoedtrein met de naam van uw kind 

bij Intertoys Beek en Donk.

Meld uw kind aan via info@mooilaarbeek.nl 
of kom langs op Heuvelplein 3 in Beek en Donk

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

BEL DE SPECIALIST

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a. keuken, 
badkamer, toilet en dakgoten. Vervangen 
oude riolering, reinigen dakgoten. RISERO 
Rioolservice. Willy van der Rijt. Tel. 0413-
206181 Mob. 06-10025295 www.risero.nl

GEVONDEN

Sleutelbos gevonden in de wijk Beekse 
Akkers, vlakbij het Berkendijkje. Aan de 
sleutelbos hangen meerdere sleutels, AH 
Bonuskaart en afstandsbediening van 
auto. Tel. 0492-464393

Gevonden met carnaval een grijs geruite 
wollen jack. Tel. 0492-382193

Sleutel gevonden op vrijdag 7 maart op het 
zandpad langs het kanaal tussen de Laarbrug 
en de Hommel. Merk: Helmondse ijzerhandel 
BV. Afhalen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant.

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 zolderoprui-
mingen, etc.  Tel: 06-13208306

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

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Bakel/Veg-
hel haalt nog altijd uw gebruikte meubels bij 
u op. Ook uw witgoed wordt door ons opge-
haald. Winkel: Leije 6, Gemert tel 0492-368747

Zoekt u nog een geschikte partij om op te 
stemmen? Kies voor lijst 2, De Werkgroep 

Medische pedicure examenmodel diabeet 
met eelt, en een likdoorn , ingroeiende 
nagels, kloven of schimmelnagels. Examen 
28 maart in Eindhoven. 06-13015776 / 
mobielpedicure@gmail.com

Wie heeft er een elektrische wekketel te koop? 
mrvesters@hotmail.com Tel. 06-10565323

TE HUUR
Te huur: Vakantie appartement in Oba, te 
Alanya, Turkije. 6 pers. met zwembad.  300 
meter van zee. Meer informatie: www.ho-
meaway.nl/vakantiewoning/p1147997

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

Hardhouten bananen tuintafeltje met 
hardhoutenbank 120 cm, samen voor 
€150,00. Tel. 06-29507138

Inboedel verkoop: meubels, tuinmeubels, 
lampen, kleding, gebruiksartikelen, jaren 
50-60 spullen, boeken, elektrische fi et-
sen, etc. op zaterdag 15 maart van 9.00 
tot 16.00 uur op Lieshoutseweg 51, Aarle-
Rixtel. Inlichtingen: 06-33922345

Eiken ovale salontafel 140x85x45 cm (Lx-
BxH) met aan beide zijden 1 lade. Tel. 06-
27500138 toonet@zonnet.nl

2,5 zits bank en 2  fauteuils. Uitvoering 
eiken. Eventueel  los te koop. Tel. 06-
27500138 toonet@zonnet.nl

Mooie Chihuahua pups geboren 20-1-
2014 een reutje, twee teefjes geënt gechipt 
en ontwormd. Tel. 06-21849007

Villeroy en Boch sanitair. Zoals wastafel, 
plancets, spiegels en tiger haakje en wcrol-
houder. Mail: lieneke_meisje@yahoo.com 
of bel 06-23627372

Statief  Bilora safari €10,00. Tel. 0492-461249

Scanner Canon  CanoScan DD646U. Kleur-
enprinter HP photosmart 7350. Samen 
€15,00 met software. Tel. 0492-461249

Dames sportfi ets Giant Squadron maat 
58. Kleur zwart/alu met 21 versn. Suntour 
XR100. Lederen zadel, zeer goede staat. 
€100,00. Tel. 06-47587990

Skidakkoffer merk Thule, geschikt voor 
allesdragers max 45 mm breed. Prijs 
€50,00. Tel. 06-47587990

Eiken salontafel met glasplaat. En vier zwart met 
bruine stoeltjes voor eethoek. Tel. 0616054486

Herenfi ets Gazelle Davos city hybride over-
sized aluminium. Blauw, 7 versnellingen, 
Brooks zadel. Zeer goede staat. €200,00 
tel. 382161 (na 18.00 uur)

Jonge hangoor konijntjes te koop €7,50 
Tel. 0492-463452

Freestyler crossfi ets €75,00 Tel. 06-51273760

Spartamet origineel met kenteken €100,00 
Tel. 06-51273760

Zeer goede binnenveringmatras afm. lxbxh 
190x150x18 cm. Prijs €14,00 Tel. 0499-422121

Flinke partij kinderkoppen, diverse maten. 
Tel. 0499-422121

+/- 150 Glasruiten 49x59 cm. 
Tel. 0499-471755 Mob. 06-15894215 

Opa en Oma ruimen op: Tegen elk 
aannemelijk bod. Kettler schommel, kleu-
terbedjes, baby-ledikantje, Bobike fi ets-
stoeltje en nog veel meer Tel. 0492-463666

Beuken kleur bijzettafel met mat glas en beu-
ken kleur kastje. voor cd/dvd etc. €35,00. Mail: 
lieneke_meisje@yahoo.com of bel 06-23627372

Zeer goed werkende, in hoogte verstelbare 
bouw lamp van 1000 watt. 
Tel. 06-10309221 of 0492-461040

VERLOREN
 

Verloren op 13 febr. achterstuk van hoor-
toestel hoogstwaarschijnlijk in Beek en 
Donk. Wil de vinder a.u.b. contact opne-
men met tel.nr. 0492-381677

Gazelle basic oma fi ets, zwart glanzend, 
maandagavond weggehaald met Carnabeats 
Lieshout. Fiets stond achter een huis, achter de 
poort in de Adriaan Boutlaan. Tel. 0614849816

VOEDING & LIFESTYLE COACHING

06-13647408   www.geeef.nl

AFSLANKEN?
NU GRATIS VOEDINGSANALYSE
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Mooi UIT in Laarbeek

     29 mrt 2014
21.00 - 02.00 uur

Vol = Vol

Entree
€50,- incl. drank en hapjes

Nieuw bij De Pelgrim

Snack van de week:

Spicy Viandel

www.depelgrim-mariahout.nl
Mariastraat 21-23       Tel: 0499-421448

Running Team Laarbeek houdt sponsordiner

Openluchttheater Mariahout presenteert: Rowwen Hèze

Aarle-Rixtel - Running Team Laarbeek 
houdt in samenwerking met confe-
rentiecentrum De Couwenbergh een 
sponsordiner op zaterdag 12 april. 
Er wordt een verrassingsmenu geser-
veerd en salonorkest Prelude zorgt 
voor de muzikale omlijsting. Ook 
taalkundige Wim Daniëls en entertai-
ner Jorlan Manders zullen deze avond 
optreden. 

De kosten voor het diner bedragen 
€65,00 inclusief drankjes. De op-
brengst is bestemt voor stichting 
Roparun. Roparun is een non-stop 
estafetteloop van Parijs of Hamburg 
naar Rotterdam. Running Team Laar-
beek start dit jaar vanuit Hamburg en 
hoopt na 570 kilometer te finishen in 
Rotterdam. Zij willen zoveel mogelijk 
geld bijeenbrengen voor palliatieve 
zorg aan mensen met kanker onder 
het motto: ‘Leven toevoegen aan de 

dagen, waar geen dagen kunnen wor-
den toegevoegd aan het leven’. 

Om deze doelen te realiseren wordt 
dit sponsordiner gehouden in confe-
rentiecentrum De Couwenbergh in 
Aarle-Rixtel. Aanvang 19.00 uur. Aan-
melden kan via conferentiecentrum@
couwenbergh.info of telefonisch via 
0492-386051. Kijk voor meer informa-
tie op www.runningteamlaarbeek.nl.

Mariahout - Een tipje van de sluier, men 
heeft het misschien al zien staan. Open-
luchttheater Mariahout presenteert met 
trots de eerste voorstelling van dit the-
aterseizoen. Rowwen Hèze komt naar 
Mariahout. Goed nieuws voor iedereen 
die van een mooi feestje houdt.

De band die bekendheid kreeg met 
de nummers ‘Bestel Mar’ en ‘Limburg 
(Kwestie Van Geduld)’. Rowwen Hèze, 
de eerste naam op het programma van 
het komende theaterseizoen. En laat 
het duidelijk zijn: de eerste van de vele 
geweldige acts waar men dit jaar weer 
van kan genieten in Openluchttheater 
Mariahout.

Hoe zou het zijn om de hemel op aarde 
te hebben? Dromen die uitkomen, lief-
de, zorgeloosheid, genieten met familie, 
lachen met vrienden, vrede, geen pijn en 
ziekte? Van die gelukzalige momenten 
die je het liefst in een doosje zou willen 
doen om ze eruit te halen als het nodig 
is. 
Rowwen Hèze, ervaart ze al jaren. Of 
het nu de stralende gezichten zijn op de 
eerste rijen bij een concert, de weidse 

blik over het Limburgse landschap, de 
eerste asperges of wanneer de bus in 
het ochtendgloren weer terugkeert in 
America, het dorp waar de groep van-
daan komt. 

Op zaterdag 31 mei om 20.00 uur kan 
men live genieten van al het moois wat 
Rowwen Hèze te bieden heeft. Muziek 
met een unieke sound, variërend van 
gevoelige ballads tot snellere tex-mex 
en folknummers, waarin het geluid van 
de plaatselijke fanfare doorklinkt. De 
mannen van deze populaire Limburgse 
band zingen en spelen letterlijk de ster-
ren van de hemel. 

Kaartverkoop
Rowwen Hèze is een aparte ervaring, 
die men niet mag missen. De organisatie 
verwacht dan ook dat het theatercon-
cert snel uitverkocht raakt. Vanaf vrijdag 
14 maart om 14:03 uur zijn de kaarten 
te koop via de website www.openlucht-
theater-mariahout.nl. Bestel snel als je 
bij dit mooie feestje aanwezig wil zijn.

Honger naar meer? 
Het gehele theaterprogramma wordt 
binnenkort bekend gemaakt. Let op 
de programmafolder in de brieven-
bus, of houd de website in de gaten. 
www.openluchttheater-mariahout.nl. Be-
leef meer in Openluchttheater Mariahout. 

Inschrijvingen Zeskamp KPJ geopend

Grote garagesale in Strijp

Beek en Donk - Vanaf deze week is het 
weer mogelijk om je op te geven voor 
de Zeskamp. Dit jaar zal dit gezellige 
weekend vol sport en spel plaatsvin-
den op zaterdag 14 en zondag 15 juni. 
De organisatie is alweer enkele maan-
den druk bezig met de nodige voorbe-
reidingen om ook dit jaar weer een ge-
weldig programma in elkaar te zetten.

Dit jaar ziet de indeling van het week-
end er iets anders uit. Er zal op beide 
dagen gestreden worden in 2 catego-
rieën. Tijdens de scholenzeskamp, die 
op zaterdag plaatsvindt, strijdt de jeugd 
van de Laarbeekse basisscholen tegen 
elkaar om de felbegeerde wisselbeker. 
Teams komen tegen elkaar uit in de ca-
tegorieën groep 5/6 en groep 7/8. Een 
team moet uit minimaal 10 personen 
bestaan en het inschrijfgeld bedraagt 
€25,00. 

Op zondag, tijdens de dorpszeskamp, 
is het de beurt aan buurtverenigingen, 
vriendengroepen, sportteams en alle 
andere mogelijk denkbare teams. Dit 
jaar zal er op zondag voor het eerst ge-
streden worden in 2 categorieën, name-
lijk teams van 12 t/m 15 jaar en teams 
vanaf 16 jaar. Teams die op zondag 

mee willen doen moeten uit minimaal 
8 personen bestaan. Daarnaast geldt 
voor de categorie vanaf 16 jaar dat er 
minimaal 2 dames moeten deelnemen 
aan ieder spel. Het inschrijfgeld voor de 
dorpszeskamp bedraagt €35,00 (voor 
teams vanaf 16 jaar) en €25,00 (voor 
teams van 12 t/m 15 jaar).

Inschrijven kan via de website www.
kpjbeekendonk.nl en op deze website is 
ook alle informatie terug te vinden over 
de Zeskamp. Inschrijven is mogelijk tot 
14 april. Op beide dagen kunnen er 
maximaal 40 teams meedoen. Wees er 
dus snel bij want vol is vol! De inschrij-
ving is pas definitief als het inschrijfgeld 
betaald is. 

Het weekend zal één groot feest wor-
den, met op zaterdag avond natuurlijk 
ook weer een onwijs gezellige Zwink-
slag! Op de beats uit de 90’s en de 00’s 
mogen de voetjes van de vloer. Uiter-
aard houden zij iedereen hiervan op de 
hoogte. 

Volg hen nu ook op twitter: 
@ZeskampBenD of op facebook: Zes-
kamp Beek en Donk  voor de laatste 
updates over de Zeskamp!  

Aarle-Rixtel – Zestig bewoners van de 
wijk Strijp en omliggende straten in 
Aarle-Rixtel houden voor de vijfde  keer 
een garage-sale, een rommelmarkt aan 
huis. De rommelmarkt vindt plaats op 
zaterdag 22 maart van 9.00 tot 14.00 
uur en is gratis te bezoeken.

Niet alleen alle straten in de wijk Strijp 
doen mee, maar ook de Janssensstraat, 

Barthold van Heesselstraat, Biermans-
straat, Langeakker, Valkendijk, Buizerd-
straat, Rode en Blauwe Schutplein en 
een stukje Bosscheweg. 

Een deelnemerslijst met wijkplattegrond 
is op 22 maart gratis af te halen op Pi-
ushof 19 in Aarle-Rixtel. De deelnemers 
zijn ook te herkennen aan de gekleurde 
ballonnen en deelnameposter.

Rowwen Hèze 
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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

Originele

pannenkoeken!

n

Zonnig terras,prachtig uitzicht!

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

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

Gasterij Buitengewoon Smakelijk; gevestigd in Lifestyle center Laarbeek
A.   Parklaan 6, Beek en Donk | T. 0492-462521
W.  www.buitengewoonsmakelijk.nl 
E.    info@buitengewoonsmakelijk.nl

bij Lifestyle center Laarbeek
Sporten van 7:00-7:55 uur met 

aansluitend een uitgebreid ontbijt!
(verse brood, krentenbrood, verse jus, yoghurt met muesli, een kop koffie/

thee of melk, zoet en hartig beleg en een gekookt eitje)
• Informeer naar de mogelijkheden

EARLY BIRDTRAINING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

We zijn geopend voor de lunch op maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag  van 09:00 -16:00 uur. 

Tentoonstelling oude schoolfoto’s onderwijs Beek en Donk
Beek en Donk - Heemkundekring De 
Lange Vonder in Beek en Donk heeft in 
de loop der jaren een uitgebreide col-
lectie foto’s verzameld, die betrekking 
hebben op het onderwijs in Beek en 
Donk. Een groot deel van de verzame-
ling is op 15 en 16 maart te zien op 
een tentoonstelling in Muziekcentrum 
Het Anker.

De expositie omvat foto’s van de lagere 
school, basisscholen, peuters, kleuters 
en de voormalige huishoudschool. De 
oudste foto dateert uit 1885, maar de 
nadruk ligt op foto’s van schoolklassen 
en van groepen kinderen tot aan de ne-
gentiger jaren van de vorige eeuw. Met 
name de schoolreisjes in de jaren ‘60 
leverden mooie spontane plaatjes op, 
die het tijdsbeeld prachtig weergeven.

Vroeger was het maken van school-
foto’s geen jaarlijkse routine. Hierdoor 
zijn van sommige scholen slechts wei-
nig foto’s bekend. Van scholen met veel 
foto’s wordt een deel getoond op de 
borden en de rest in mapjes. Dit geldt 
met name voor de Beekse meisjes-
school,  De Raagten en ’t Otterke. Alle 
getoonde foto’s zijn vergroot en voor-
zien van namenlijsten. Ze hopen dat u 
als bezoeker ook kunt helpen met het 
aanvullen van de ontbrekende namen. 

Op deze manier kan het archief van de 
Heemkundekring aangevuld worden.

De tentoonstelling geeft een mooi 
overzicht van de onderwijshistorie in 
Beek en Donk. Wellicht komt u nog 
oud-klasgenoten of leraren tegen, of 
ziet u uzelf terug op een foto die u he-
lemaal niet kent. Redenen genoeg om 
de tentoonstelling te bezoeken.

De officiële opening vindt plaats op 
15 maart om 13.30 uur door oud-
schooldirecteuren Bertus Arts en Cees 
Huijbregts. Openingstijden: zaterdag 

15 maart tussen 14.00 en 17.00 uur en 
zondag 16 maart tussen 10.30 en 17.00 
uur in Muziekcentrum Het Anker, Beek 
en Donk. De toegang bedraagt €1,00 
per persoon, voor leden is de toegang 
gratis.

Jaarvergadering Heemkundekring 
De Lange Vonder
Het bestuur van Heemkundekring De 
Lange Vonder nodigt haar leden van 
harte uit voor de jaarvergadering op 
maandag 24 maart om 20.00 uur in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 
in Beek en Donk.

HDC Liberator houdt brommercross 
Aarle-Rixtel - De Harley Davidson Club 
‘Liberator’ houdt op zondag 13 april  
tijdens het motorweekend een brom-
mercross aan de Lieshoutseweg 74A 
in Aarle-Rixtel. Deze brommercross is 
voor amateurs .De klassen bestaan uit: 
automaat / scooter – standaard klasse – 
schakelbrommer – specials.

Per klasse worden er drie manches gere-
den van 10 minuten, plus 1 ronde.  Voor 
de deelnemers bestaat er geen inschrijf-
geld en voor de bezoekers is het gratis 
entree. Het aantal deelnemers is beperkt. 
Dus ben op tijd met inschrijven. Als alles 
goed verloopt is het de bedoeling dat het 
evenement jaarlijks terugkeert.  

Deelnemers kunnen zich inschrijven van-
af 9.30 uur. De training start rond 11.00 
uur en de wedstrijd begint rond  12.00 
uur. De prijsuitreiking  vindt ongeveer 
één uur na afloop van de laatste wed-
strijd plaats. Voor vragen en inschrijffor-
mulieren kan men mailen naar Bram van 
den Boom: bm.vandenboom@hetnet.nl. 

Prins Luuk XLII verrast met kleurplaten

Harrie van den Berg Raoper 
van het jaor

Beek en Donk - Voor de carnavals-
optocht in Beek en Donk hadden ‘De 
Stroizakken’ een ludieke actie be-
dacht. Tijdens de optocht hebben ze 
kleurplaten uitgedeeld aan de aan-
wezige kinderen, met de tekst: Lever 
deze kleurplaat in op Slotstraat 1 (het 
adres van prins Luuk XLII) en mis-
schien win je een prijs!

Wat De Stroizakken niet hadden ver-
wacht, gebeurde afgelopen week 
toch; 15 tekeningen werden bij de 
prins Luuk XLII en zijn prinses Thea op 
de deurmat gevonden. 

Het uitkiezen van een winnaar was 
volgens de prins een onmogelijke op-
gave. Prins Luuk XLII: “Het zijn voor 

mij allemaal winnaars!”. Daarom krijgt 
ieder kind dat een kleurplaat heeft 
ingeleverd een welverdiende prijs. In 
samenwerking met Drogisterij Jo Cee-
len, kunnen de winnaars hun prijs daar 
afhalen. De namen zijn bij Drogisterij 
Jo Ceelen bekend.

Lieshout - Tijdens een heel gezel-
lig en drukbezochte gardistenmid-
dag op carnavalsdinsdag, is in het 
Dorpshuis van Lieshout wederom 
een vrijwilliger in het zonnetje ge-
zet.

Na het optreden van de kleine ar-
tiesten van de playbackmiddag, 
werd door voorzitter Willy Vereijken 
in bijzijn van een groot aantal ex-
prinsen en ex-Raopers van het jaor, 
Harrie van den Berg dit jaar uitge-
roepen tot drager van deze eretitel.

Harrie van den Berg is al 25 jaar be-
stuurslid van ‘Kans Plus’ en 25 jaar 
bestuurslid van Buurtvereniging ‘De 
Molen’. Daarnaast is hij als vrijwil-
liger verbonden aan het ‘Repair 

Café’. Ook verzorgt hij al jaren de 
collecten van de verstandelijk ge-
handicapten. Al bij al redenen ge-
noeg om deze vrijwilliger pur sang 
eens in het zonnetje te zetten.

Na de plichtplegingen heeft een-
ieder de gelegenheid gehad om 
Harrie en zijn vrouw Lia de hand te 
schudden. Hierna werd de middag 
voortgezet met diverse artiesten 
van eigen bodem en een afsluitende 
act van een zanger die de zaal goed 
meekreeg. 

De organisatie hoopt u volgend jaar 
weer allemaal te kunnen begroeten 
op de volgende gardistenmiddag, 
met ook dan weer een bekendma-
king van ‘De Raoper van het jaor’.

De ingeleverde kleurplaten
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Vossenjacht om carnaval in te luiden

Kneuter van het jaar Gerard Bunthof

‘Maarten Cleutjens Award’ uitgereikt aan…
Aarle-Rixtel - Bij Basisschool de Hein-
dert in Aarle-Rixtel werd de week 
voor de carnavalsvakantie op een bij-
zondere manier afgesloten. Deze zon-
nige dag begon met een vossenjacht. 
Op verschillende plaatsen in het dorp 
stonden leerkrachten verkleed, elk 
met een enveloppe vol letters. 

Groepjes kinderen en begeleiders lie-
pen door het dorp op zoek naar de 
‘vossen’.  Eenmaal gevonden, kregen 
de kinderen van de vos een letter. Uit-
eindelijk moesten ze acht letters verza-
melen waarmee ze het woord Ganze-
gat konden spellen.

Halverwege de ochtend begonnen de 
eerste groepjes bij de school terug te 
komen. Daar werden ze opgewacht 
met heerlijke wafels die ze zelf konden 

versieren, bekers met ranja en zakjes 
chips. Toen het innerlijke kind was ver-
sterkt, konden ze de opgedane energie 
kwijt in de aula. Daar werd al snel de 
polonaise gedaan op maat van de mu-
ziek en de serpentine werd in de lucht 
gegooid. 

Al met al was het een zeer geslaagde 
ochtend met een avontuurlijke vos-
senjacht, vrolijke muziek, lekkere hap-
jes en heel veel gezelligheid. Een zeer 
goed begin van carnaval voor Basis-
school de Heindert.

Mariahout - Traditiegetrouw met de 
brunch op carnavalsmaandag wordt 
de kneuter van het jaar bekendge-
maakt in Heidurp. Als dan de voor-
zitter het woord neemt om uit te leg-
gen waarom deze persoon hiervoor 
gekozen is, wordt het muisstil in de 
zaal. De kneuter van dit jaar werd 
dit jaar voor de 11e keer bekendge-
maakt.

Dit jaar werd Gerard Bunthof kneuter 
van het jaar. Zeer belangrijk is de op-
tocht voor hem geweest, vele groepen 
wagens en individuele zijn langs geko-
men, of het weer nu goed of slecht was,  
langs de kant was deze persoon te vin-
den. Ook het onderhoud bij de Maria-
grot en het kerkhof daar is Gerard regel-
matig te vinden voor vrijwilligerswerk. 

De ommetjes van Mariahout, een schit-
terende wandeling door de mooiste 
plekjes van Mariahout, daar heeft  hij 
zijn aandeel in. Met de oprichting van 
de boerenbruiloft daar heeft Gerard 
van alles in betekend. Vanaf het eerste 

uur is daar toen veel energie in gestopt. 
Mensen vooruit helpen in de siertuinen 
of heufhofjes is zeker niet te veel voor 
hem. In de wintermaanden is Gerard 
voor het Heidurp van grote betekenis. 

Samen met een werkgroep zorgt hij 
dat alle paden goed beloopbaar blijven. 

Ooit was hij Prins Gerard bij de senio-
ren. Gerard is iemand die veel betekend 
voor de gemeenschap en het vereni-
gingsleven. Het was in de zaal na de 
bekendmaking wel te zien, iedereen gaf 
Gerard een staande ovatie en schudde 
hem de hand. Gerard van harte gefe-
liciteerd.

Beek en Donk - De fel begeerde 
‘Maarten Cleutjens Award’ is dit jaar 
door de ‘Neij Prinsen Garde’ uitgereikt 
aan Addie van Berlo, Harrie Swinkels, 
Harry Mommers en Wim Maas. Deze 
award is een waarderingsprijs voor 
mensen die zich achter de schermen 
inzetten voor het Ganzendonckse car-
naval en altijd actief aanwezig zijn bij 
diverse carnavalsactiviteiten.

Een mooiere prijs kan men niet wen-
sen. Maarten was mede oprichter en 
jaren lid van Muziekmakerij De Biks 
Bent en was een carnavals liefhebber 
in hart en nieren. Hij stond altijd voor 
iedereen klaar met zijn creatieve car-
navaleske ideeën. Jammer genoeg is 
Maarten te vroeg heen gegaan. Deze 
carnaval was hij voor allen weer even 
voelbaar aanwezig. 

Gerard Bunthof, Kneuter van het jaar

Al 15 jaar gevaren en nog nooit een openlijk bedankje gehad. Bij 
deze super bedankt voor het varen en mooie sieren van de boerenkar!

‘Maarten Cleutjens Award’

Lezerspodium

Lezerspodium

Prins Maurice bedankt Carnaval vierend Laarbeek

Prins Luuk XLII brengt ‘Opkikkertje’

Wat was het toch geweldig en wat 
ging het toch verekkes skon. Deze 
beleving op carnavals gebied krijg 
ik nooit meer uit mijn hoofd, en 
daar is toch veul plaats in. Alles was 
prachtig en elke keer als we weer op 
stap gingen, vanaf de voorbereiding 
tot en met de carnaval hebben we 
weer met volle teugen genoten. 

Ik geloof niet dat ik er over uitgesproken 
raak. Natuurlijk heb ik ontzettend veel 
gedeeld met mijn mede prinsen, Jan-
Willem van Ganzegat, Stefan van 
Ganzendonck en natuurlijk Patrick 
van de Heikneuters en hun prinsessen. 
Zonder hun zouden we carnaval 2014 
niet op dit niveau gekregen hebben.  
Verder wil ik iedereen maar dan ook 
iedereen bedanken die zijn steentje 
op wat voor manier dan ook heeft 

bijgedragen, en mij gesteund 
hebben om dit alles mogelijk te 
maken. Want immers: carnaval 
vier je niet alleen maar met z’n 
allen. Ik zeg : hou de remme 
los en laat je zien, tot volgend 
jaar en alaaf.

Gegroet Prins Maurice d’n 
urste en zijn (niet) Prinses 
Lonneke
O ja en Peter en Alexandra 
Bedankt!

Uitslag loterij:
Prijzen worden thuisbezorgd.
1e prijs: lotnr. 0139
2e prijs: lotnr. 0686
3e prijs: lotnr. 0104
4e prijs: lotnr. 1432
5e prijs: lotnr. 2789

 

  6e prijs: lotnr. 2204
  7e prijs: lotnr. 2938
  8e prijs: lotnr. 2819
  9e prijs: lotnr. 0307
10e prijs: lotnr. 2913

De woensdag voor carnaval ging 
Prins Luuk XLII een ‘Opkikkertje’ 
brengen aan de mensen die het nodig 
hadden. Vorig jaar had ik de Prins 
ook uitgenodigd om bij mijn oom een 
bezoekje te brengen dat vond hij toen 
super leuk!

En omdat ik het zo geweldig vind dat 
hij opnieuw weer een operatie heeft 
doorstaan vond ik dat hij toch weer een 
bezoekje van de Prins heeft verdiend. 
Mijn oom had in die week van tevoren 
al gezegd: “Di jaor zal de Prins nie 
komme.” Dus hij rekende er helemaal 
niet op en toch kwam hij onverwachts 
om een uur of 6 binnen gelopen.

“Wa komde gij hier nauw toch 
doen”, was zijn reactie toen hij 
zich omdraaide en Luuk XLII 
aankeek.
Geweldig, ik ben blij dat ik ‘m 
ook dit jaar weer heb kunnen 
verrassen! Bedankt Luuk XLII en 
iedereen die het mogelijk heeft 
gemaakt om al die mensen een 
bezoekje te brengen die dag!
Dikke pluim voor jullie.

Hartelijk bedankt!
Ik denk dat ik namens 
iedereen spreek die een bezoekje 
heeft gehad van Luuk XLII Carolijn Bouw

bijgedragen, en mij gesteund 
hebben om dit alles mogelijk te 
maken. Want immers: carnaval 
vier je niet alleen maar met z’n 
allen. Ik zeg : hou de remme 
los en laat je zien, tot volgend 

Gegroet Prins Maurice d’n 

“Wa komde gij hier nauw toch 
doen”, was zijn reactie toen hij 
zich omdraaide en Luuk XLII 

Geweldig, ik ben blij dat ik ‘m 
ook dit jaar weer heb kunnen 
verrassen! Bedankt Luuk XLII en 
iedereen die het mogelijk heeft 
gemaakt om al die mensen een 

Ik denk dat ik namens 
iedereen spreek die een bezoekje 

Lieshoutse ‘Ok Moi’ haalt eerste 
prijs in Lampegat

’T Opkikkertje: een welkom bezoekje!

Lieshout – De Lieshoutse vereniging 
‘Ok Moi’ behaalt met hun carnavals-
wagen de eerste prijs in de categorie 
A wagens van de grote Lampegatse 
optocht (Eindhoven). 

De vereniging is er erg blij mee: “Wij 
zijn er trots op dat het gelukt is om 
de hoogst haalbare prijs mee naar het 
kleine Lieshout te nemen.”

Beek en Donk - Woensdag voor car-
naval heeft Prins Luuk XLII van Gan-
zendonck met een delegatie van de 
Club van Honderd van de Teugel-
ders vele mensen bezocht die, 
volgens anderen, wel ‘T OPkik-
kertje konden gebruiken. 

De redenen waarom men-
sen hiervoor zijn aangemeld 
waren uiteenlopend. Vaak 
gaat het om gezond-
heidsredenen, maar ook 
andere redenen 
waarom iemand 
een mindere pe-
riode in zijn/haar 
leven achter de 
rug heeft bleken 
aanleiding om 
mensen aan te 

melden.
Niet alleen een groot aantal huisbe-

zoeken, maar ook verzorgingshui-
zen in de regio werden bezocht 
om Ganzendonckse mensen te 
vereren met een bezoekje. Uit 
handen van de Prins kregen ze 
allemaal een mooie fruitmand. 
De reacties van de bezochte 
mensen waren vaak hartver-
warmend, waarmee is ge-
bleken dat dit initiatief van 
de Club van Honderd nog 

steeds een schot in de 
roos is.

‘T OPkikkertje 
is de plaatsver-
vanger voor het 
vroegere zieken-
bezoek.
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Weg met die Weg blijft belangrijk speerpunt in verkiezingsprogramma De Werkgroep
Laarbeek - Zo vlak voor de verkiezingen zet 
Politieke Partij De Werkgroep voor u de speer-
punten nog eens op een rijtje. U heeft vorige 
week allemaal onze verkiezingsfolder ‘THUIS 
in Laarbeek’ in uw bus gehad, met daarin onze 
belangrijkste speerpunten en de mensen van 
onze kieslijst. Leest u die folder nog eens rus-
tig door. 

Deze week krijgt u per dorp een verkiezingsfol-
der van De Werkgroep. THUIS in Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. Onze 
prachtige dorpen waar het gebeurt. Het wonen, 
leven, werken, zorgen, ondersteunen, begelei-
den, recreëren en nog veel meer. De Werkgroep 
wil de onderlinge betrokkenheid stimuleren en 
ondersteunen zodat iedereen zich THUIS kan 
voelen. 

De Werkroep kent ook een aantal sympathisan-
ten. Mensen uit de achterban die ons program-
ma onderschrijven en openlijk hun stem aan 
ons willen geven. Deze namen leest u verderop, 
naast onze speerpunten waarvan als eerste een 
overzicht.

Speerpunten De Werkgroep waardoor we ons 
THUIS kunnen blijven voelen in Laarbeek
• De Ruit… Nut en noodzaak is nog steeds niet 

bewezen. Dus weg met die Weg!
• We brengen de zorg dichter bij de mensen, we 

geloven in de menselijke maat, het gevoel van 
THUIS!

• Onderwijs vraagt om bij de tijd blijven… een 
goed onderwijspakket en middelen voor kin-
deren die ook meer ondersteuning en begelei-
ding nodig hebben en daardoor mee kunnen 
blijven doen!

• Blijvende aandacht voor mensen met een (te) 
krappe beurs, ook daarbij geldt… mee kunnen 
blijven doen!

• Zelfstandig ondernemerschap stimuleren door 
overbodige regels te schrappen

• Het woon-zorgcomplex Moreeshof in Lieshout 
voor mensen met een beperking moet snel ge-
realiseerd worden

• Franciscushof in Lieshout moet blijven
• In blijven zetten op kleinschalige (vrijwilligers) 

initiatieven

• Starterswoningen in al onze vier dorpen
• Kunst en Cultuur blijven stimuleren en moge-

lijk maken
• Duurzaamheid is de rode draad in ons beleid

Onze sympathisanten, naast de vele bekende 
gezichten op onze kieslijst, zijn uit Aarle-Rixtel: 
Piet Gijsbers, René van Kessel, Ad Kweens, Jack 

Musters, Jan Thomassen en Marscha Verstap-
pen-van Aarle. Uit Beek en Donk: Geert Hees-
akkers, Frank van den Eijnde, Hein van Bree, 
Hans van Bommel, Hubertine Korst en Maria 
van Bree-van Berlo. Uit Lieshout: Roland van 
de Laarschot, Maria Verhoeven-Brouwers, Nel-
leke van Vlokhoven, Frans Daniëls, Jean Dani-
els, Paul Geurts en Noud Kemps. Uit Mariahout: 

Marjon Berkvens en Diek Lucassen. Dank, beste 
mensen voor jullie openlijke steun!

De Werkgroep wil uiteraard iedereen die onze 
politieke partij de afgelopen jaren heeft ge-
steund, en dit ook doet op 19 maart, door een 
stem uit te brengen op lijst 2 - Joan Briels, van 
harte bedanken!

Jos Gruijters, Erik van Haperen, Francie Knoops-Maas, Ton Engels en 
Marscha Verstappen zien geen nut en noodzaak in De Weg, dus weg ermee!

Wij, van Politieke Partij De Werkgroep, gaan samen op naar de verkiezingen!
Nog een paar dagen en dan is het zover.

We hebben ondertussen veel mensen gesproken, bij hen THUIS of op locatie,
over allerlei thema’s uit ons programma die de revue passeerden.

Wij van De Werkgroep zijn graag onder de mensen.
Daar gebeurt het en leggen we ons oor te luister.

Waar we het voor doen?
Dat iedereen zich in Laarbeek THUIS kan voelen!

Stem 19 maart Joan Briels, lijst 2

Gerard Hendriks

Thea de Jong, Thijs, Lis, Marscha Verstappen

Klaartje van Ham

Tom van den Heuvel Lambert Sanders

Maik de Hoon

Marjon Berkvens

Martha Vlemmings

Hanny Knoops-Heesakkers

v.l.n.r. Marthijn Junggeburth, Ad Verbakel, 
Jolanda Verbakel en Theo Pardoel

v.l.n.r. Jos Gruijters, Rick van Bree, Veerle van Schaijk, Ben Swinkels, Joan Briels, Nicole van Hooy, Erik van Haperen; de eerste zeven van de kieslijst

Wij voelen ons THUIS bij 
De Werkgroep!

   Lijst 2

www.dewerkgroep.nl
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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.
• Verkiezingsavond gemeente Laarbeek
• Informatiebijeenkomst ‘Veranderingen in de zorg’ 
• Onroerende-zaakbelastingen 2014
• Doe mee aan de Nationale Sportweek!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app 
Yazula.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan het beslissing ne-
mende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste 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, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het 
bezwaarschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

LAARBEEK - In aanloop naar de meivakantie zijn de loketten van burgerzaken twee maandag-
avonden extra geopend. Dit is het geval op maandag 7 en op maandag 14 april. U kunt via 
www.laarbeek.nl zelf u afspraak inplannen.

BEEK EN DONK - Op zaterdag 15 maart wordt de Mgr. Verhagenstraat op het gedeelte tussen 
de Bosscheweg en de Brakenstraat tussen 8.00 uur ’s ochtends en 16.00 uur afgesloten voor 
al het verkeer met uitzondering van voetgangers en fietsers. Deze dag zullen er herstelwerk-
zaamheden uitgevoerd worden in de rijbaan. BGA uit Aarle Rixtel verricht dit werk in opdracht 
van de gemeente Laarbeek. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd zodat de 
Tuinstraat en de Julianastraat bereikbaar blijven via de Bosscheweg of Lekerstraat.

• In verband met de ANWB Streetwise-dag is een gedeelte van de Bernadettestraat in Ma-
riahout, tussen huisnummers 18 en 32, voor alle verkeer behalve voetgangers afgeslo-
ten. Deze maatregel geldt op maandag 14 april 2014 van 8.00 tot 12.30 uur.

• In verband met de voorjaarskermis in Aarle-Rixtel, die van 5 tot en met 8 april 2014 
plaatsvindt, geldt een parkeerverbod ter hoogte van de Dorpsstraat 78 tot Dorpsstraat 
86. Deze maatregel geldt van 5 tot en met 8 april 2014. 

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• het Koningsdagcomité Mariahout voor het organiseren van diverse activiteiten in ver-

band met Koningsdag op het Oranjeplein in Mariahout op 26 april 2014 van 10.00 tot 
17.00 uur (verzonden 27 februari 2014).

• Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout voor het organiseren van het Brabants Di-
alectenfestival in het centrum van Lieshout op zondag 8 juni 2014 van 12.00 tot 19.00 
uur (verzonden 27 februari 2014).

• de heer Th.J.M. van den Ende voor een muzikaal intermezzo tijdens een verjaardagsfes-
tiviteit in de kiosk in de Muziektuin in Beek en Donk op 17 mei 2014 van 17.00 tot 18.00 
uur (verzonden 27 februari 2014).

• FAT BMX Promotions voor het organiseren van een mini fat jam op de Sugarhills aan de 
Valkendijk in Aarle-Rixtel op zaterdag 29 maart 2014 van 10.00 tot 20.00 uur (verzon-
den 27 februari 2014).

• Tienerwerk De Boemerang voor het organiseren van een rommelmarkt in café/zaal v.d. 
Burgt, Heuvelplein 21 in Beek en Donk op zondag 6 april 2014 van 10.00 tot 14.00 uur 
(verzonden 27 februari 2014).

• basisschool Bernadette voor het organiseren van de ANWB Streetwise op een gedeelte 
van de Bernadettestraat in Mariahout, tussen huisnummers 18 en 32, op maandag 14 
april 2014 van 8.30 tot 12.30 uur (verzonden 27 februari 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 – De gemeente Laarbeek doet ook dit jaar weer mee aan de Landelijke Opschoon-
dag. In Laarbeek noemen we dat de Zwerfvuildag 2014. Gelukkig willen veel inwoners van 
Laarbeek zich deze dag in het jaar actief inzetten voor een schoner milieu door zwerfvuil 
in te zamelen. In samenwerking met de gemeente Laarbeek en de politie Gemert-Laarbeek 
zamelen deze vrijwilligers zwerfvuil in langs wegen, in bossen, kanalen, sloten, in bermen en 
parken.
De oogst in voorgaande jaren was niet mis! De actie is niet alleen bedoeld om de gemeente 
Laarbeek schoon te krijgen. Natuurlijk is het ook een oproep om aandacht te vragen voor het 
gemak waarmee mensen zwerfafval achterlaten.

Doet uw vereniging ook al mee?
We merken dat het ongeveer dezelfde mensen zijn die ieder jaar opnieuw de handen uit de 
mouwen steken. Natuurlijk zijn we erg blij dat deze mensen en verenigingen meedoen maar 
doet u ook al mee? En uw vereniging? Laat u niet kennen en zorg dat u erbij bent.
We nodigen alle verenigingen en inwoners van Laarbeek uit om aan deze dag bij te dragen. 
Immers een goed leefklimaat begint bij uzelf en in uw buurt! Bovendien is het nog gezellig 
ook. Help daarom mee met de zwerfvuildag op zaterdag 29 maart. 
Vanuit de startplaatsen wordt voor koffie, een broodje en een kop soep gezorgd. De politie 
Gemert-Laarbeek houdt die ochtend extra toezicht op de verkeersveiligheid, met name op de 
plekken waar kinderen aan het opruimen zijn.

Startplaatsen
De plaatsen waar vanaf 9.00 uur gestart wordt zijn het scoutinggebouw aan de IJsweg in Beek 
en Donk en bij het nieuwe scoutinggebouw aan de Herendijk in Lieshout. De inzameling in 
Aarle-Rixtel start bij het IVN-gebouwtje aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel.

Opgeven
Natuurlijk doet u ook mee aan de Zwerfvuildag Laarbeek 2008! U kunt zich telefonisch of 
per e-mail opgeven bij de heer Jan Sprengers, telefoon 469 870 of e-mail jan.sprengers@
laarbeek.nl. 

Stevige bekeuring
De Milieupolitie controleert streng op het achterlaten van zwerfafval. Indien u betrapt wordt 
volgt een stevige bekeuring. Mocht u ooit zien dat er afval wordt achtergelaten, dan kunt u dat 
melden bij de Milieupolitie (0900 88 44). 

LAARBEEK – De gemeente Laarbeek doet ook dit jaar weer mee aan de Landelijke Opschoon-
dag. In Laarbeek noemen we dat de Zwerfvuildag 2014. Gelukkig willen veel inwoners van 
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Vanuit de startplaatsen wordt voor koffie, een broodje en een kop soep gezorgd. De politie 
Gemert-Laarbeek houdt die ochtend extra toezicht op de verkeersveiligheid, met name op de 
plekken waar kinderen aan het opruimen zijn.

Startplaatsen
De plaatsen waar vanaf 9.00 uur gestart wordt zijn het scoutinggebouw aan de IJsweg in Beek 
en Donk en bij het nieuwe scoutinggebouw aan de Herendijk in Lieshout. De inzameling in 
Aarle-Rixtel start bij het IVN-gebouwtje aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel.

Opgeven
Natuurlijk doet u ook mee aan de Zwerfvuildag Laarbeek 2008! U kunt zich telefonisch of per 
e-mail opgeven bij de heer Jan Sprengers, telefoon 469 870 of e-mail jan.sprengers@laarbeek.
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volgt een stevige bekeuring. Mocht u ooit zien dat er afval wordt achtergelaten, dan kunt u dat 
melden bij de Milieupolitie (0900 88 44). 

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek biedt negen nieuwe, aantrekkelijke zelfbouwkavels aan. 
Het gaat om percelen aan de Middenakkerdreef, één van de brede lanen in woningbouwplan 
De Beekse Akkers. Deze 23,5 meter brede lanen hebben aan weerszijden van de weg een ro-
yale groenstrook met bomen. 

Vrijstaande en halfvrijstaande woningen
Er zijn vijf percelen voor vrijstaande woningen (perceeloppervlakte 456 m2) en vier percelen 
voor halfvrijstaande woningen (perceeloppervlakte 328 m2). Voor deze percelen geldt de re-
guliere grondprijs voor vrije sectorwoningen van € 260,- per m2 (excl. btw). In de achterliggen-
de woonbuurten is een bepaalde architectuurstijl voorgeschreven, maar aan de lanen bestaan 
juist ruime mogelijkheden voor de bouw van uw ‘droomwoning’, van traditioneel tot uiterst 
modern. De voorschriften zijn samengevat in een zogenaamd kavelpaspoort. Op de website 
www.debeekseakkers.nl zijn de locatie, het uitwerkingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de 
bovengenoemde kavelpaspoorten in te zien. Ga naar ‘Te koop’ en vervolgens ‘Kavels te koop’.

Gunstige ligging
Een bijkomend voordeel van de ligging van deze kavels is de korte afstand van de woning tot de 
ontsluitingsweg op de Lieshoutseweg. U bent dus snel in Nuenen en Eindhoven. Voor forenzen 
is dit dan ook een ideale woonplek.

Interesse?
Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met de heer B. van Liempd van de gemeente 
Laarbeek. Het telefoonnummer van de gemeente is 0492 469 700. Er is geen sprake van een 
loting. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 14 maart komt wethouder Briels aan het woord.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Extra maandagavonden open

Tijdelijke afsluiting Mgr. Verhagenstraat

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende vergunningen

Doe mee aan de zwerfvuildag op zaterdag 29 maart 
Meld uw vereniging ook aan!

Doe mee aan de zwerfvuildag op zaterdag 29 maart 
Nieuwe zelfbouwkavels Middenakkerdreef DBA
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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de Bo-
menverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van hieron-
der genoemde bomen.
• Een populier en een els aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel. Aanvraag is ingediend vanwege 

de plaatsing van een nieuw hekwerk waar de els een belemmering voor vormt. De populier 
is kaprijp. Vergunning wordt verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud 
kan aandragen.

• Dertien elzen aan de Brabantlaan in Aarle-Rixtel. De bomen worden verwijderd vanwege het 
feit dat zij terugkerend schade veroorzaken aan de bestrating. Vergunning wordt verleend 
omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen. Er wordt een nieuwe 
boom teruggeplant en een financiële compensatie opgelegd.

• Een tulpenboom op ’t Slotje 1 in Beek en Donk. Aanvraag is ingediend vanwege het feit dat 
de boom schade aan het rioolstelsel veroorzaakt. Vergunning wordt verleend omdat de ge-
meente onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen.

• Drie berken aan de Otterweg in Beek en Donk. Ter plekke wordt een nieuwe fruitboomgaard 
aangelegd, deze berken belemmeren de nieuwe bomen en passen niet in het nieuwe plan. Ter 
compensatie worden twaalf fruitbomen geplant.

• Een esdoorn op Coolhof 12 in Lieshout. Aanvraag is ingediend omdat de boom ziek is. Vergun-
ning wordt verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen.

• Twee berken op Brugstraat 7 in Lieshout. Aanvraag is ingediend omdat de bomen niet meer 
in de tuin passen en belemmerd worden door naburige bomen. Vergunning wordt verleend 
omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen.

• Een eik op Meerven 29 in Mariahout. Aanvraag is ingediend omdat de boom schade toebrengt 
aan de woning. Vergunning wordt verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen tot 
behoud kan aandragen. Wel dient er te compensatie een nieuwe boom geplant te worden.

• Vier populieren en een beuk op Bernadettestraat 18 in Mariahout. Aanvraag is ingediend om-
dat de bomen fysiek aan het aftakelen zijn. Vergunning wordt verleend omdat de gemeente 
onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 27 februari 2014.

Rechtstreekse belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten bin-
nen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

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
Pater de Leeuwstraat  Beek en Donk    04-02-2014 aanvraag duiker
Schoolstraat / Heindertweg Aarle-Rixtel        11-02-2014 aanleg weg voorzieningencluster
Havenweg  Aarle-Rixtel        13-02-2014 aanleg camperparkeerplaats
Merensteinplein Beek en Donk     24-02-2014 aanleg bouwstraten
Otterweg Beek en Donk     25-02-2014 kappen drie berken
Brabantlaan Aarle-Rixtel         25-02-2014 kappen dertien elzen
Bernadettestraat 18 Mariahout           25-02-2014 kappen een berk en vijf populieren
Coolhof 12  Lieshout           26-02-2014 kappen een boom
Servaasstraat 17 Lieshout           26-02-2014 vergroten woning
’t Slotje 1 Beek en Donk      27-02-2014 kappen een boom
Piet van Thielplein 13a Beek en Donk      27-02-2014 splitsing appartement
Havenweg  Aarle-Rixtel          27-02-2014 plaatsen borden scheepsvaartwetgeving
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern           Ingediend d.d.     Werkomschrijving
Donkersvoortsestraat 9a Beek en Donk     16-2-2014     slopen woning
Brabantlaan 27 Aarle-Rixtel         24-02-2014    verwijderen asbest
Opstal 6 Aarle-Rixtel         26-02-2014    slopen bijgebouw
Eksterlaan 5 Lieshout           27-02-2014    verwijderen asbest
Havenweg 23 Aarle-Rixtel         28-02-2014    verwijderen asbest
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om om-
gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen worden 
ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern         Werkomschrijving                  Activiteit  Verzonden
Broekweg ongenummerd Beek en Donk   verand. teeltgoten/tunnelkappen   bouwen  27-02-2014
De Bikkel 2 Mariahout        bouw woning               bouwen  27-02-2014
De Bikkel 4 Mariahout        bouw woning               bouwen  27-02-2014
Revershof 6 Lieshout        plaatsen dakkapel              bouwen  27-02-2014
Brugstraat 14 Beek en Donk  veranderen gevel              bouwen  27-02-2014
Vonderweg 4 Beek en Donk  gewijzigd bouwen bedrijfsgebouw bouwen  27-02-2014
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.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Locatie                 Kern    Werkomschrijving    Activiteit Verzonden
Croylaan 12      Aarle-Rixtel    restaureren schaapskooi    bouwen 28-02-2014 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaarschrift 
indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, een 
gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de Recht-
bank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet 
worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. 
Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)

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.

Locatie Kern  Werkomschrijving Activiteit
Opstal 6 Aarle-Rixtel slopen gebouwtje slopen
Brabantlaan 27 Aarle-Rixtel verwijderen asbest slopen
Donkersvoortsestraat 9a Beek en Donk slopen woning slopen
Eksterlaan 5 Lieshout  verwijderen asbest slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het gemeen-
tehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket via gemeente@laar-
beek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale telefoonnummer 0492 469 700.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Ontsluiting Lieshoutseweg – De Beekse Akkers
De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 20 februari 2014 het bestemmingsplan ‘Ontsluiting 
Lieshoutseweg – De Beekse Akkers’ vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een noorde-
lijke ontsluiting van woningbouwplan De Beekse Akkers op de Lieshoutseweg in Beek en Donk.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van maandag 10 maart tot en met maandag 21 april 
2014 ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedu-
rende deze termijn van zes weken, kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage. Het vastgestelde plan is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en 
www.laarbeek.nl. Er zijn in het vastgestelde bestemmingsplan geen wijzigingen aangebracht 
ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

Van deze beroepsmogelijkheid kan gebruik worden gemaakt door belanghebbenden die tijdig 
een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en door belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze niet in staat zijn geweest bij de terinzagelegging van 
het ontwerp-bestemmingsplan (14 oktober – 25 november 2013) een zienswijze bij de ge-
meenteraad kenbaar te maken. 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Moreeshof Lieshout
De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 20 februari 2014 het bestemmingsplan Moreeshof 
gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woon-zorgcom-
plex met 24 zorgappartementen voor verstandelijk gehandicapten. Het plangebied is gesitu-
eerd aan de zuidzijde van het voormalige gemeentehuis aan de Heuvel in Lieshout.

Procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van maandag 10 maart 2014 tot en met maandag 21 
april 2014 ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. 
Gedurende deze termijn van zes weken, kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage. Het vastgestelde plan is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.
nl en www.laarbeek.nl. 

Van deze beroepsmogelijkheid kan gebruik worden gemaakt door een belanghebbende die 
tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt (1) en een belanghebbende 
die aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest bij de terinzagelegging van het ont-
werp-bestemmingsplan zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken (2). Voor zover 
bij de vaststelling van het bestemmingsplan daarin wijzigingen zijn aangebracht (zie onder) 
ten opzichte van het ontwerp kan eenieder gedurende de termijn van terinzagelegging tegen 
de wijzigingen beroep instellen (3). 

Ambtshalve wijzigingen
De drie ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan hebben be-
trekking op het toevoegen van het parkeergebied en de indicatieve inrichtingsschets aan de 
parkeerbalans (1), enkele redactionele – dus ondergeschikte – aanpassingen aan het Flora- en 
fauna-onderzoeksrapport (2) en het op grond van artikel 3.1.6 lid 4b Besluit ruimtelijke orde-
ning aanvullen van de toelichting op het bestemmingsplan met een beschrijving van de wijze 
waarop rekening is gehouden met het Rijksmonument aan Havenweg 10 (3).

Crisis- en herstelwet
De gemeenteraad heeft op het bestemmingsplan afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en 
herstelwet van toepassing verklaard hetgeen betekent dat onder meer bijzondere procedurele 
bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl. 

Kapvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen
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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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Wat vertellen ouders en 
leerlingen over De Raagten?

Dit schooljaar is er op basisschool De Raag-
ten wederom een tevredenheidsonderzoek 
gehouden onder ouders, leerlingen en me-
dewerkers. De respons was hoog. Als we 
de rapportcijfers afzetten tegen het lande-
lijk gemiddelde zien we dat alle doelgroe-
pen van De Raagten met een rapportcijfer 
van 8 opnieuw boven het landelijk gemid-
delde scoren. Wat geven leerlingen en ou-
ders aan op de verschillende onderdelen?

Onderwijs en leren: Leerlingen vinden dat 
de leerkrachten goed uit kunnen leggen. 
Leerlingen worden op De Raagten meer 
dan landelijk gemiddeld uitgedaagd om 
zich maximaal te ontwikkelen. Zij worden 
gestimuleerd om zelfstandig te werken. De 
school houdt veel rekening met verschil-
len tussen leerlingen. Ouders en leerlin-
gen vinden dat de school kwalitatief goed 
onderwijs biedt, dat aansluit bij het niveau 
van de leerlingen en bij actuele thema´s. 
Ouders zijn zeer tevreden over de extra 
zorg en begeleiding en geven aan als part-
ner betrokken te worden bij het onderwijs-
leerproces van hun kind.

Cultuur: De sfeer tussen leerlingen onder-
ling en tussen leerlingen en leerkrachten 
is prettig. De school heeft aandacht voor 
normen en waarden en treedt effectief op 
bij pestgedrag. Leerlingen voelen zich vei-
lig op school. Zij gaan over het algemeen 
graag naar school. Ouders geven aan dat 
de contacten tussen ouders en leerkrach-
ten ook prettig verlopen en dat ouders bij 
de leerkracht terecht kunnen bij problemen 
met hun kind. 

Leiderschap en management: Ouders ge-
ven aan dat de directie serieus omgaat met 
de inbreng van ouders en dat zij adequaat 
optreedt bij incidenten. Evenals in 2011 ge-
ven ouders ook nu weer aan dat de school 
open staat voor nieuwe ideeën. Ouders 
vinden dat zij voldoende inspraak hebben.

Bedrijfsvoering: Iedereen is blij met het 
nieuwe schoolgebouw en de inrichting 
daarvan. Over de informatievoorziening 
en procedures zijn zij ook zeer tevreden. 

Verwachtingen: Ouders geven aan dat zij 
zeer tevreden zijn over hun keuze voor De 
Raagten. De school maakt de verwach-
tingen waar, zij biedt de leerlingen het 
onderwijs dat zij belooft. Ouders zouden 
opnieuw voor deze school kiezen.  

Kortom: een resultaat waar we als school 
trots op zijn! Met een aantal tips van ou-
ders en leerlingen zijn we inmiddels aan de 
slag gegaan. Een uitgebreid verslag vindt u 
op onze website www.de-raagten.nl

De Zeepkist 
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MooiLaarbeekkrant

PvdA
• De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen binnen een redelijke termijn een geschikte, betaalbare woning kan vinden. 
• Tenminste 30 procent van de woningen in de nieuwbouwprojecten hoort beschikbaar te zijn voor starters.
• De PvdA wil lokale betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen voor hun eigen omgeving stimuleren door bewoners 

zelf bij te laten dragen in de vormgeving en onderhoud van hun omgeving. 
• De PvdA wil geld vrij maken voor een dorpsvernieuwingsfonds om te kunnen werken aan behoud en leefbaarheid in de krimpregio’s. 
• De PvdA wil investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, groen, wijkparkjes en bankjes nodigen elkaar uit 

te ontmoeten. 

De Werkgroep
• De Werkgroep wil voor jongeren dat ze in hun eigen kern tegen betaalbare prijzen moeten kunnen huren en kopen.
• De Werkgroep vindt het belangrijk dat de gemeente zelf de regie houdt over de ontwikkeling van uitbreidingslocaties.
• De Werkgroep is voorstander van tot een eerdere, zorgvuldige afronding van uitbreidingsplan de Beekse Akkers te komen.
• Het verder volbouwen van de openbare ruimte mag slechts bij hoge uitzondering. De Werkgroep vindt dat de gemeente moet voorkomen 

dat er te veel versteend. De openbare ruimte dient zijn open karakter op bepaalde plaatsen te behouden.
• De Werkgroep vindt dat vooral de gebouwen en gebieden met cultuurhistorische waarden extra beschermd moeten worden door het toe-

kennen van een hoger welstandsniveau en de aanwijzingen van een beeldbepalende of monumentale status.
• Eventuele nieuwbouw zal moeten voldoen aan een op te stellen beeldkwaliteitsplan. De Werkgroep wil deze plannen op laten stellen voor nieuwbouwlocaties en, voor zover aan de orde, centrumge-

bieden. 

CDA
• Het CDA Laarbeek streeft naar een evenredige verdeling van de woningcapaciteit over de dorpskernen. Uitbreidingsplannen dient men breed op te zetten met aandacht voor speel- en recreatievoor-

zieningen.
• Het CDA Laarbeek wil nieuwe CPO-projecten (collectief particulier opdrachtgeverschap) stimuleren.
• Het CDA Laarbeek ondersteunt de toepassing van duurzame energie in woningen.
• Samen de handen ineen bij het netjes houden van onze buurt of wijk. Buurtgenoten helpen de gemeente bij het onderhoud van groen en speeltuintjes. Dat versterkt ook de onderlinge band.

PNL
• Hoge prioriteit op het gebied van bouwen heeft Lieshout. Daar moet vol ingezet worden op het nieuwe bestemmingsplan Nieuwenhof-Noord, invulling terrein Fontei, inbreiding Baverdestraat en 

Mooreeshof zodat na jaren ook in Lieshout weer gebouwd kan gaan worden.
• De huidige inbreidingslocaties moeten een dusdanige invulling krijgen dat gevarieerde woningbouw mogelijk is voor alle doelgroepen: seniorenwoningen, starterswoningen en levensloopbestendige 

woningen.
• Bij alle woningen hoort aandacht te worden geschonken aan energiezuinige maatregelen met duurzaamheid als uitgangspunt.
• PNL wil deze periode bewerkstelligen dat duurzaam omgaan met het leefmilieu een 
• vanzelfsprekendheid wordt bij het opstellen van plannen en doen van investeringen.

ABL
• Als gemeente hebben we voldoende woningbouw locaties. Behalve voor de kern Aarle-Rixtel. Hier is het noodzakelijk om de jeugd de mogelijkheid te bieden om daar te kunnen blijven wonen
• ABL wil meer naar de burgers toe en bouwen waar zij behoefte aan hebben.
• Het uitgangspunt is voor ABL dat 30% van de nieuw te bouwen woningen uit sociale woningenbouw in huur en koop moet bestaan. 
• Omdat ABL vindt dat ouderen huisvestiging per definitie in de nabijheid van voorzieningen moet worden gerealiseerd zijn zij van mening dat de vrijkomende gronden nabij de centra van alle 4 de kernen 

hiervoor gebruikt moeten gaan worden. 

• Gemeenten krijgen vanaf 2015 de verantwoordelijk voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. ‘Transitie Jeugdzorg’ wordt dat genoemd. Hierdoor moet er een duide-
lijke plek ontstaan waar jeugd naartoe kan en dus een minder versnipperd aanbod. 

• Gemeenten gaan vanaf 2015 taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten vallen. Dit betekent dat zij meer ondersteuning en begeleiding aan huis leveren. 
• De WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, wordt ook veranderd. De gemeente mag vanaf 2015 bepalen of iemand in aanmerking komt voor huishoudelijke en financiële hulp.

PvdA
• De PvdA wil vervuiling door auto’s in Laarbeek zoveel mogelijk tegen gaan. 
• Het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw bevorderen. 
• De PvdA onderzoekt de mogelijkheid voor huishoudens om hun afval gratis bij milieustraat te kunnen afgeven om illegale stort te voorkomen.
• De PvdA bevordert diervriendelijke en biologische alternatieven in de agrarische sector.
• Megastallen, varkensflats en dergelijkezijn bij de PvdA niet welkom.

De Werkgroep
• De Werkgroep vindt dat een beroep mag worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners voor het schoonhouden van de 

openbare ruimte. 
• De Werkgroep vindt dat serieus moet worden gekeken naar de toevoeging van natuurelementen aan het landschap, zoals poelen, houtwallen, 

bloemrijke akkerranden, zandpaden.
• De Werkgroep wil dat de gronden van de gemeente (pachtgronden) bij voorkeur op duurzame wijze worden ingezet (bv de teelt van brouwgerst).
• De Werkgroep vindt dat het principe van ‘de vervuiler betaalt’ ook in de toekomst moet worden doorgezet. De inwoners moeten worden gesti-

muleerd om afvalscheiding toe te passen.

CDA
• De boeren moeten veel meer betrokken worden bij het beheer van terreinen en bermen om te komen tot een goed agrarisch natuurbeheer.
• Herstel van natuur en het in standhouden van waardevolle natuur in het buitengebied, moeten prioriteit hebben.
• De zorg voor het voorkomen van afval, voor recycling van afvalproducten en hergebruik moet voortdurend aandacht krijgen. 
• De gemeente schept voorwaarden waardoor het aantrekkelijker wordt om vaker de fiets of de bus te pakken en de auto eens te laten staan.

PNL
• Wat PNL betreft moet er een goede balans zijn tussen de kernen en het groen van het buitengebied.
• Duurzame ontwikkelingen in de land- en tuinbouw moeten mogelijk blijven en kunnen ook ingepast worden in de omgeving zonder daar afbreuk aan te doen.
• De bestaande natuurelementen moeten we behouden en verstevigen; ook uitbreiding van de natuur door het uitvoeren van projecten uit het Landschap Ontwikkeling Plan is voor PNL noodzakelijk.

ABL
• Bescherm en verbeter de biodiversiteit op het platteland. 
• Offer natuur en landschap niet op aan commerciële korte termijn belangen. 
• Zorg voor een goede balans tussen ecologie en economie. 
• De gemeente Laarbeek dient een voortrekkers rol te vervullen op het gebied van voorlichting en educatie als het gaat om het beperken en voorkomen van milieuproblemen

Wonen en wijken

Veranderingen voor de gemeente

Natuur en milieu

De PvdA wil lokale betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen voor hun eigen omgeving stimuleren door bewoners 

De PvdA wil investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, groen, wijkparkjes en bankjes nodigen elkaar uit 

Het verder volbouwen van de openbare ruimte mag slechts bij hoge uitzondering. De Werkgroep vindt dat de gemeente moet voorkomen 

De Werkgroep vindt dat vooral de gebouwen en gebieden met cultuurhistorische waarden extra beschermd moeten worden door het toe-
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MooiLaarbeekkrant

PvdA
• De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt voor goede onderwijs voor alle kinderen. Hierbij hoort een eigen lokaal onder-

wijsbeleid.
• ‘Op voeten en fietsen naar school’ moet worden gestimuleerd
• De PvdA zet zich in voor voorschool, de verlengde schooldag, extra begeleiding of zomerschool om achterstanden bij kinderen te voorkomen
• De gemeente moet een stimulerende rol innemen bij de samenwerking tussen alle betrokkenen in het onderwijs.
• De PvdA wil dat alle scholen gecheckt worden op kwaliteit.

De Werkgroep
• De Werkgroep vindt dat de kennis om de  problematiek te begeleiden zoveel mogelijk in het primair onderwijs beschikbaar moet komen en 

verwachten van scholen dat ze hiervoor openstaan.
• De Werkgroep vindt dat de situatie van kinderen die extra aandacht nodig hebben, integraal met de zorg en de situatie thuis bekeken dient 

te worden. Niet in het onderwijs.
• Ieder kind zou in beginsel basisonderwijs in eigen dorp moeten kunnen genieten. Liever geen dagelijks vervoer met busjes naar het speciaal 

onderwijs elders in de regio, maar - indien mogelijk - opvang in de eigen kern.
• De Werkgroep vindt dat de ontwikkeling en opvang van het kind centraal moet staan in 
• de visie op de onderwijshuisvesting. De inrichting van brede scholen past hier nadrukkelijk in.

CDA
• De gemeente bezuinigt op bibliotheekvoorzieningen. Dit alles heeft gevolgen. Het CDA Laarbeek vindt het van belang dat ouders, kinderen en schoolleiding bij dit veranderingsproces worden betrok-

ken. 
• Vanaf volgend jaar is de maatschappelijke stage in het middelbaar onderwijs niet meer verplicht. Het CDA Laarbeek wil deze stage lokaal graag behouden.

ABL
• Onderwijs en scholing dienen zich voortdurend aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen van de samenleving. Voor A.B.L. betekent dit onder andere dat naast een optimaal basisonderwijs 

er voldoende vormingsactiviteiten en bijscholingsmogelijkheden moeten zijn voor volwassenen en werkende jongeren.
• A.B.L. is ook voor een blijvende ondersteuning van onderwijsstimulering, die gericht is op kinderen met onderwijs achterstand.
• ABL streeft naar een onderwijsaanbod waartoe in hun visie ook plaats moet zijn voor kunstzinnige vorming en veel sport / beweging en schoolzwemmen in de eerste schooljaren. 

PvdA
• De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op een positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie 

in plaats van repressie inzetten.
• Voor betere en efficiënte Jeugdzorg wil de PvdA dat de gemeente de samenwerking tussen aanbieder van Jeugdzorg regisseert. Dit moet 

mogelijk maken dat er per gezin één plan van aanpak komt. 
• De PvdA wil een plan van aanpak maken om alcohol- en drugsgebruik bij jongeren te verminderen.  

De Werkgroep
• De Werkgroep van mening zijn dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind een primaire taak is van de ouders/opvoeders 

en dat er wanneer nodig, hulp en ondersteuning bereikbaar en beschikbaar moet zijn in de vorm van n laagdrempelig centrum voor Jeugd 
en Gezin. Geen nieuw fysiek centrum, maar een netwerk van professionals. 

• Het tegengaan van alcohol en drugsgebruik bij jongeren moet gebeuren via een vastgesteld plan van aanpak die stevig ingezet moet worden 
op voorlichting, begeleiding en handhaving.

CDA
• Ondersteunen van goede voorzieningen voor kinderen en de jeugd is van groot belang.
• Het CDA Laarbeek is tegen het gebruik en de verkoop van (soft) drugs; Zij willen geen coffeeshops in de gemeente toestaan.
• Het CDA Laarbeek ondersteunt de instelling van een kinderlintje om daarmee de jeugd extra in het zonnetje te zetten en te stimuleren zich al op jonge leeftijd in te zetten voor anderen.

PNL
• Stimuleren van jeugdverenigingen door middel van het subsidiëren en faciliteren van juist die jeugdafdelingen. 
• PNL pleit ervoor om in de komende periode een jongerenraad (leeftijd 16-21 jaar) op te zetten die de gemeente, gevraagd en ongevraagd, advies geeft op het vlak van jongerenbeleid.
• Jeugdbeleid wordt onderdeel van een totaalbeleid en met de samenwerking van de 
• jongerenwerker, sociale partners en de jongeren zelf zijn er mogelijkheden en kansen om, nog meer dan nu, preventief en effectief beleid te voeren. 

ABL
• ABL streeft naar een soort jongerenraad, die een aantal keer per jaar de raad en commissie informeert over hun bevindingen in en wensen voor Laarbeek.
• Om ervoor te zorgen dat de jeugdzorg geen “ver van mijn bed” beleid wordt willen we als ABL inzetten op communicatie en participatie van en met jeugd en jongeren.
• ABL  streeft ernaar dat de zorg voor de jeugd niet alleen ambtelijk dichter bij de jeugd 
• komt te staan maar ook de politiek moet dichter bij deze doelgroep komen staan. 

PvdA
De PvdA wil een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom.

De Werkgroep
De Werkgroep ziet de rol van de overheid als ondersteunend, stimulerend en groter waar nodig. 

CDA
De rol van de overheid wordt minder en de inbreng van de burgers wordt groter. De burgers zullen sterker dan voorheen gaan participeren in de 
samenleving, terwijl de overheid langzaam terugtreedt.

PNL
De verantwoordelijkheid komt steeds meer bij de inwoners zelf te liggen. PNL steunt de inwoners om de nieuwe rol vorm te geven. Dit kan door 
samenwerken en participatie met en door de burger.

ABL
Het gemeentelijk bestuur is een autonoom gezagsorgaan met eigen bevoegdheden ter behartiging van de belangen van de bevolking van haar 
gemeente en tevens belast met de uitvoering ter plaatse van landelijke regelingen en wetten.

Onderwijs

Jongeren en jeugdzorg

Rol van de gemeente

De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt voor goede onderwijs voor alle kinderen. Hierbij hoort een eigen lokaal onder-

De PvdA zet zich in voor voorschool, de verlengde schooldag, extra begeleiding of zomerschool om achterstanden bij kinderen te voorkomen

De Werkgroep vindt dat de kennis om de  problematiek te begeleiden zoveel mogelijk in het primair onderwijs beschikbaar moet komen en 

De Werkgroep vindt dat de situatie van kinderen die extra aandacht nodig hebben, integraal met de zorg en de situatie thuis bekeken dient 

Ieder kind zou in beginsel basisonderwijs in eigen dorp moeten kunnen genieten. Liever geen dagelijks vervoer met busjes naar het speciaal 

De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op een positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie 

Voor betere en efficiënte Jeugdzorg wil de PvdA dat de gemeente de samenwerking tussen aanbieder van Jeugdzorg regisseert. Dit moet 

De Werkgroep van mening zijn dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind een primaire taak is van de ouders/opvoeders 
en dat er wanneer nodig, hulp en ondersteuning bereikbaar en beschikbaar moet zijn in de vorm van n laagdrempelig centrum voor Jeugd 

Het tegengaan van alcohol en drugsgebruik bij jongeren moet gebeuren via een vastgesteld plan van aanpak die stevig ingezet moet worden 

De rol van de overheid wordt minder en de inbreng van de burgers wordt groter. De burgers zullen sterker dan voorheen gaan participeren in de 

De verantwoordelijkheid komt steeds meer bij de inwoners zelf te liggen. PNL steunt de inwoners om de nieuwe rol vorm te geven. Dit kan door 

Het gemeentelijk bestuur is een autonoom gezagsorgaan met eigen bevoegdheden ter behartiging van de belangen van de bevolking van haar 
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PvdA
• De PvdA wil een sportstimuleringsfonds inrichten en dit actief onder de aandacht brengen van kinderen en hun ouders. Sport is voor iedereen. 
• De PvdA wil de sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen te leggen met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, 

jeugdzorg, wijkcentra en/of dorpshuizen.
• Sportverenigingen die alcoholmisbruik, roken en drugsgebruik in sportkantines tolereren moeten volgens de PvdA niet gesubsidieerd worden.  
• De PvdA wil een (jeugd)cultuurfonds inrichten en jongeren(groepen) stimuleren hier gebruik van te maken.
• De PvdA spant zich in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden. 

De Werkgroep
• Mede door toedoen van De Werkgroep heeft Laarbeek zich geprofileerd als Waterpoort van de Peel. Dit verdient nog wel nadere invulling 

en profilering. 
• De recreatieve ontwikkeling kan in Lieshout betekenis krijgen door de aanleg van een ‘stop en shop’ voor de recreatievaart in het Wilhelmi-

nakanaal.
• Samenwerking met aangrenzende gemeenten is nodig om de potentie van het totale gebied, van Croy tot d’n Heikant, ten volle uit te nut-

ten.
• De Werkgroep vindt verder dat Kunst en Cultuur steun verdient. 

CDA
• Het CDA Laarbeek vindt dat deze vrijwilligers van gemeentewege extra aandacht en ondersteuning verdienen: aan ondersteuning door respijtzorg, gerichte adviezen en cursussen
• Het CDA Laarbeek streeft naar een volwaardige jachthaven met de daarbij horende noodzakelijke voorzieningen. 
• Het CDA Laarbeek maakt zich sterk voor voldoende wandel- en fietspaden die de dorpskernen verbinden met het buitengebied.

PNL
• Een bedrijfstak waar volgens PNL nog een slag te maken is, is toerisme en recreatie. PNL wil deze komende raadsperiode werk maken van een inventarisatie van wat er allemaal is in 
• Laarbeek. Om daarna, samen met deze sector, de lokale VVV en de gemeente een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren om Laarbeek ook hiermee op de kaart te zetten. 
• PNL vindt dat sport, maar ook cultuur, belangrijke vormen van vrijetijdsbesteding zijn die bijdragen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners. 
• PNL heeft dan ook de overtuiging dat iedere inwoner de mogelijkheid moet hebben om te kunnen sporten. Sporten niet alleen in verenigingsverband, maar ook individueel, zoals wandelen en fietsen. 

ABL
• ABL vindt dat de belangrijkste opdracht voor de gemeente op dit gebied is voorwaarden te scheppen, waardoor iedereen individueel of in georganiseerd verband op gelijkwaardige wijze de mogelijk-

heid heeft tot cultuurbeleving en beoefening van sport en recreatieve bezigheden. 
• ABL vindt dat na inventarisering van alle accommodaties op sport- en cultureel gebied, gekomen moet worden tot een gezamenlijk optimaal voorzieningenpakket. 
• Vanzelfsprekend zal er sprake moeten zijn van een goede toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en ouderen. 

PvdA
De PvdA pleit ervoor om Laarbeek niet te doorsnijden met een vierbaansweg langs het Wilhelminakanaal, omdat de Ruit onnodig veel landelijk ver-
keer zal aantrekken en veel natuur en ecosystemen vernietigd, die onvervangbaar zijn en recreatie en toeristische potenties van Laarbeek belemmerd. 

De Werkgroep
De Werkgroep blijft aan tafel; Als je niet meepraat mag je niet meebeslissen. Dat er geen geld is betekent niet dat we accepteren dat er schade wordt 
aangericht aan natuur en de leefbaarheid. En als die weg er dan moet komen, dan willen we wel dat het plaatselijke bedrijfsleven en onze inwoners 
kunnen profiteren van een goede aansluiting.

CDA
Het CDA Laarbeek ziet de Noordoost corridor samen met de verbrede N279 als een verbetering voor de regio. Laarbeek krijgt een betere ontsluiting 
en dit heeft tot gevolg dat er een afname zal zijn van het sluipverkeer in de kernen.

PNL
Indien, uiteindelijk, toch gekozen wordt voor een Oost-Westverbinding is PNL van mening dat de  bestaande woon- en natuurgebieden zo min 
mogelijk mogen worden aangetast en doorsneden. Ook de doorsnijding van Laarbeeks grond- en leefgebied vanwege de voorgenomen verbreding 
van de N279 moet zo veel mogelijk worden voorkomen.

ABL
De Ruit heeft voor ABL absoluut geen voorkeur. En gelukkig heeft nu ook Den Haag hier kritische kanttekeningen bij gemaakt. Een nieuwe weg de Oost West is voor ABL alleen acceptabel als deze geen extra 
afbreuk doet aan de leefbaarheid van welke kern van Laarbeek dan ook. 

Sport, cultuur en recreatie

De Ruit

De PvdA wil een sportstimuleringsfonds inrichten en dit actief onder de aandacht brengen van kinderen en hun ouders. Sport is voor iedereen. 
De PvdA wil de sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen te leggen met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, 

Mede door toedoen van De Werkgroep heeft Laarbeek zich geprofileerd als Waterpoort van de Peel. Dit verdient nog wel nadere invulling 

De recreatieve ontwikkeling kan in Lieshout betekenis krijgen door de aanleg van een ‘stop en shop’ voor de recreatievaart in het Wilhelmi-

Samenwerking met aangrenzende gemeenten is nodig om de potentie van het totale gebied, van Croy tot d’n Heikant, ten volle uit te nut-

De PvdA pleit ervoor om Laarbeek niet te doorsnijden met een vierbaansweg langs het Wilhelminakanaal, omdat de Ruit onnodig veel landelijk ver-
keer zal aantrekken en veel natuur en ecosystemen vernietigd, die onvervangbaar zijn en recreatie en toeristische potenties van Laarbeek belemmerd. 

De Werkgroep blijft aan tafel; Als je niet meepraat mag je niet meebeslissen. Dat er geen geld is betekent niet dat we accepteren dat er schade wordt 
aangericht aan natuur en de leefbaarheid. En als die weg er dan moet komen, dan willen we wel dat het plaatselijke bedrijfsleven en onze inwoners 

Het CDA Laarbeek ziet de Noordoost corridor samen met de verbrede N279 als een verbetering voor de regio. Laarbeek krijgt een betere ontsluiting 

Indien, uiteindelijk, toch gekozen wordt voor een Oost-Westverbinding is PNL van mening dat de  bestaande woon- en natuurgebieden zo min 
mogelijk mogen worden aangetast en doorsneden. Ook de doorsnijding van Laarbeeks grond- en leefgebied vanwege de voorgenomen verbreding 

Verkiezingsprogramma’s Politieke Partijen Laarbeek
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PvdA
• Gewoon in je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt is van belang.
• Gezondheidsbevordering met zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, gemeente is het uitgangspunt. Dat is goedkoper en prettiger voor mensen.
• Realiseren van kleine zelfsturende teams (buurtzorg), die nauw samenwerken met bijv. huisartsen. 
• Extra ondersteuning voor mantelzorgers.  

De Werkgroep
• De overheid is er niet langer om voor de burger te zorgen en de burger te verzorgen maar om de burger te helpen om voor zichzelf en voor 

zijn naaste te kunnen zorgen.
• Op sociaal terrein gelooft De Werkgroep vooral in kleine verbanden, dicht bij de burger georganiseerd.  

CDA
• Het CDA heeft oog voor de kwetsbare groep ouderen. Ouderen zullen langer in hun eigen woning blijven wonen. Meer leeftijdsbestendige 

woningen zijn daarom wenselijk.
• Initiatieven voor het aanstellen van een wijkverzorger, wijkverpleger en de opzet van sociale wijkteams verdienen de steun van het CDA. 

PNL
• Veel nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van zorg vereisen een samenwerking met partners en inwoners, zodat de inwoners van Laarbeek verzekerd kunnen blijven van zorg dicht bij huis én 

passend bij de individuele situatie. Samenwerking op dit gebied is daarom volgens PNL van belang.

ABL
• Werken aan een zorgzame gemeente met aandacht voor kwetsbare groepen, dat is een belangrijke taakstelling voor Laarbeek. Om binnen de gestelde budgets te kunnen blijven is een goede controle 

zonder meer noodzakelijk.
• Huisvesting voor ouderen moet toekomstbestendig gemaakt worden.
• Belangrijk is dat de zorg dichtbij is bijvoorbeeld via de wijkzuster. 

PvdA
• Bevorderen van werkgelegenheid  door ‘Plan van de Arbeid’ samen te stellen, waarin jongeren, ouderen, mensen met een beperking 

en mensen met vrijwilligerswerk samenwerken met het bedrijfsleven.
• Bevorderen van werkgelegenheid door het bieden van voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen.
• De PvdA wil activerend armoedebeleid, gericht op het voorkomen van armoede
• De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

De Werkgroep
• Door versterking huidige bedrijven en revitalisering en herstructurering van oudere bedrijventerreinen, waarbij het uitgangspunt ligt 

bij de historische en landschappelijke omgeving.
• Actieve rol van de gemeente bij stimulering duurzaamheid bij bedrijven en voorzieningen in het centrum.
• De Werkgroep onderkent een ongelijke verdeling van de welvaart en zetten zich  in om armoedebestrijding, bijstandsuitkering, 

schuldhulpverlening en de Stichting Leergeld blijvend te ondersteunen.

CDA
• Bevorderen van werkgelegenheid door revitalisering van de al bestaande bedrijventerreinen en de verdere uitbreiding van bedrijven-

terrein Bemmer.
• Wanneer het moeilijk is om nieuw werk te vinden, mag er van de werkloze verwacht worden dat hij of zij een bijdrage levert aan de gemeenschap door vrijwilligerswerk.

PNL
• Verouderde bedrijventerreinen moeten gerevitaliseerd worden
• Realiseren van centra management in de kernen
• Armoede is een hardnekkig, moeilijk te bestrijden probleem. Daarom wil PNL net als in het verleden waar mogelijk maatregelen voorstellen zodat iedereen mee kan blijven doen en er bij 

blijft horen. 

ABL
• ABL wil nieuw beleid uitzetten de komende tijd voor aanpassing van de detailhandel in de 4 kernen.
• ABL wil actief de bedrijven van Laarbeek bij het bedrijfsbeleid gaan betrekken.
• Als gemeente zullen we moeten faciliteren en voorwaarden scheppend bezig moeten zijn. Met name een voldoende voorraad bedrijfskavels is hierbij een minimale vereiste.

Zorg en welzijn

Economie werk en inkomen

Gezondheidsbevordering met zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, gemeente is het uitgangspunt. Dat is goedkoper en prettiger voor mensen.

De overheid is er niet langer om voor de burger te zorgen en de burger te verzorgen maar om de burger te helpen om voor zichzelf en voor 

Het CDA heeft oog voor de kwetsbare groep ouderen. Ouderen zullen langer in hun eigen woning blijven wonen. Meer leeftijdsbestendige 

Bevorderen van werkgelegenheid  door ‘Plan van de Arbeid’ samen te stellen, waarin jongeren, ouderen, mensen met een beperking 

Door versterking huidige bedrijven en revitalisering en herstructurering van oudere bedrijventerreinen, waarbij het uitgangspunt ligt 

De Werkgroep onderkent een ongelijke verdeling van de welvaart en zetten zich  in om armoedebestrijding, bijstandsuitkering, 
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“Nog een paar dagen te gaan, en dan kan heel 
Laarbeek gebruik maken van zijn/haar stem-
recht. Een groot goed in onze democratische 
samenleving. Als lijsttrekker van De Werk-
groep, maar ook vanuit mijn rol als wethouder 
Maatschappelijk Ontwikkeling, wil ik u van har-
te uitnodigen uw stem uit te brengen. Ook wil 
ik u bedanken voor het tot nu toe in onze partij 
gestelde vertrouwen. De Werkgroep heeft de 
afgelopen jaren vanuit haar achterban veel 
steun en inbreng ervaren. Dank ook aan velen 
voor de wijze waarop ik mijn functie heb kun-
nen vervullen. Overal waar ik als wethouder 
kwam voor een overleg, een onderscheiding 
uit te reiken, opening te verzorgen of soms ook 
om een geschil op te lossen en naar mogelijk-
heden te zoeken ‘hoe anders’, ben ik respectvol 
en hartelijk ontvangen. Dat schept vertrouwen 
voor de komende jaren”.   

“Samen met De Werkgroep kijk ik ook de ko-
mende bestuursperiode in Laarbeek met ver-
trouwen er naar uit een actieve bijdrage te 
leveren aan de toekomst van onze mooie ge-
meente. Ik zet daar graag mijn achtjarige erva-
ring als wethouder voor in. Zeker met alle grote 
veranderingen die juist op maatschappelijk ge-
bied op ons af komen. Onder het motto THUIS 
in Laarbeek wil De  Werkgroep de kracht van 
onze vier dorpen behouden en waar mogelijk 
versterken. De mensen van De Werkgroep 
hebben een grote verbondenheid met onze 
dorpen Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en 
Mariahout. De Werkgroepleden zijn zichtbaar 
en betrokken aanwezig. De Werkgroep kiest 
voor het oprechte ontmoeten en het oprechte 
gesprek dat gevoerd moet worden om samen 
verder te kunnen bouwen aan dit THUIS-ge-
voel van Laarbeek. Het gaat niet alleen om wat 
er gebeurt, maar ook op welke manier. Zaken 

die in alle oprechtheid gerealiseerd worden 
hebben een duurzamer karakter, de rode draad 
in ons partijprogramma. Ook generaties na ons 
moeten vooruit kunnen in Laarbeek. Daarom 
kiest De Werkgroep voor de balans tussen na-
tuur, milieu, sociaal beleid en economie. En be-
langrijk ook… Onze partij wil minder regeltjes! 
Laten we het samenwerken met elkaar vooral 
praktisch en uitvoerbaar houden. De Werk-
groep is een tikkeltje anders en kleurrijk maar 
vooral een partij met het hart op de goede plek. 
Nogmaals iedereen bedankt voor de afgelopen 
jaren en alvast oprechte dank voor iedere stem 
die we van u op onze lijst 2 a.s. woensdag mo-
gen ontvangen!”  

Joan Briels, lijsttrekker De Werkgroep

Lieshout – Bouwcenter Swinkels in 
Lieshout heeft zijn ruime assortiment 
uitgebreid. Naast de verkoop van 
bouwmaterialen, hout & plaat, tegels, 
keukens en badkamers hebben zij nu 
de volledige lijn inloop-, schuifwand- 
en draaideurkasten van HollanDeur 
aan hun assortiment toegevoegd. 
Hierbij staan de termen ‘kwaliteit’ en 
‘maatwerk’ centraal.

Uw wensen staan centraal
Bouwcenter Swinkels krijgt de deu-
ren aangeleverd van HollanDeur, een 
aanbieder van ‘kastoplossingen’. Het 
voordeel van een fabrikant uit Neder-
land is het gemakkelijk realiseren van 
een nauwe samenwerking en het kun-
nen bieden van verregaande mogelijk-
heden om de wensen van de klant te 
vervullen. 

Niet alleen kledingkasten
In eerste instantie denkt men bij het 
bouwen van kasten direct aan de slaap-
kamer, zolder of overloop. Bouwcenter 
Swinkels heeft meer mogelijkheden te 
bieden. Zo kunnen wasmachines en 
drogers netjes opgeborgen worden  in 
een op maat gemaakte kast of kunnen 
alle papieren eindelijk goed geordend 
worden in de dossierkast die nergens te 
verkrijgen is.  

Uitgebreide keuzemogelijkheid
Bij de uitvoering en afwerkingsdessins 
van de kast biedt Bouwcenter Swinkels 

een uitgebreide keuzemogelijkheid; er 
kunnen allerlei accessoires aan de kast 
worden toegevoegd. Zoals een panta-
lonhouder, een schoenenrek, een uit-
trekspiegel en een heuse kledinglift. 
Deze elementen helpen allemaal de be-
schikbare ruimte optimaal te benutten.

Gedetailleerd advies
Om geïnteresseerden gedetailleerd 
te kunnen adviseren, gebruikt Bouw-
center Swinkels een 3D-computerpro-
gramma. Hierop kan stapsgewijs iedere 

wens worden ingevuld, waardoor  men 
een realistisch beeld kan vormen van 
zijn of haar bouwwensen. Ook ver-
schijnt bij elke keuze de totaalprijs in 
het scherm, zodat men duidelijk ziet 
of het budget nog wat toe laat of juist 
niet. 

De adviseurs van Bouwcenter Swinkels 
vertellen graag alles over de mogelijk-
heden, die overigens ook uitgebreid 
worden gedemonstreerd in de show-
room. 

Beste lezers, 

Vandaag  vindt u in deze editie van DeMooi-
LaarbeekKrant een extra uitgave waar wij met 
recht menen trots op te mogen zijn: De Mooi 
CDA Krant. Hierin kunt u op een overzichtelijke 
manier kennis nemen van onze standpunten 
over diverse aangelegenheden die u als inwo-
ner van Laarbeek aangaan. Als belangrijkste 
thema van deze verkiezingen hebben alle par-
tijen de onvermijdelijke transities bij de jeugd-
zorg en ouderenzorg in hun eigen bewoordin-
gen vertaald.

Uiteindelijk komt het er op neer dat we meer 
samen moeten gaan doen en dus ook meer op 
elkaar aangewezen zijn. De overheid treedt te-
rug, maar de manier waarop Den Haag deze 
transities bij de gemeente wegzet, oogst terecht 
veel kritiek. Daar waar de landelijke overheid 
niet in staat is de kosten in de hand te houden 
schuift ze dit probleem rechtstreeks door naar 
de gemeente met een korting tot wel 25 % 
op de financiën die bij deze taken horen. Hier 
moeten wij samen iets aan doen. Juist op dit 
punt onderscheiden wij ons van de vele lokale 
partijen. Als CDA-Laarbeek hebben wij directe 
kontakten met de Haagse politiek en zijn wij, in 
tegenstelling tot de lokale partijen, wel dege-
lijk in staat invloed uit te oefenen op deze voor 
de gemeente onontkoombare afschuifstrategie 
van de regering.

Bij de invulling van het lokaal bestuur geven wij 
ook een duidelijk signaal af. Wanneer je van de 
inwoners verlangt dat ze meer doen met min-
der geld moet je als bestuur niet alleen prediken 
maar bij jezelf beginnen.

Een ander item  waarmee wij ons onderschei-
den van de andere partijen betreft het stand-
punt over de intensieve veebedrijven in het 
landbouwontwikkelingsgebied van Mariahout. 
Naar aanleiding van de maatschappelijke dis-
cussies die de afgelopen jaren zijn gevoerd, vin-

den wij dat deze zienswijze aan herijking toe is. 
De provinciale discussie van februari laat geen 
ruimte voor twijfel. Laarbeek moet in septem-
ber bij de provincie aangeven waar overlast 
door intensieve bedrijven merkbaar is, de zo-
genaamde urgentiegebieden. In Laarbeek heb-
ben wij deze gebieden niet en het zou wel heel 
raar zijn om er nu één te gaan te realiseren.  In 
ons verkiezingsprogramma noemen wij dit een 
goede balans in het buitengebied. 
 
Op 19 maart is het aan u als kiezer om aan te 
geven dat juist de partij die in staat is het ver-
schil te maken uw steun verdient. Lees verder in 
de Mooi CDA Krant.

Tonny Meulensteen, 
lijsttrekker CDA Lijst 4

Ik, Joan Briels, wil namens De Werkgroep 
dank en vertrouwen uitspreken

Bouwcenter Swinkels: nu van nog meer markten thuis
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over diverse aangelegenheden die u als inwo-
ner van Laarbeek aangaan. Als belangrijkste 
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tijen de onvermijdelijke transities bij de jeugd-
zorg en ouderenzorg in hun eigen bewoordin-
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samen moeten gaan doen en dus ook meer op 
elkaar aangewezen zijn. De overheid treedt te-
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niet in staat is de kosten in de hand te houden 

Ik, Joan Briels, wil namens De Werkgroep 

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
Smash
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Lea H

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

MAATJE MEER
X-two
Samoon
No secret
Open end
KINDERKLEDING
Vingino
Baker bridge
Cks
Born to be Famous
Salty Dogs

EN NOG VEEL MEER!

Born to be Famous

Nieuw: 
babymaat 
62 t/m 86
Duurste artikel 
€ 24,95

Bouwcenter Swinkels, Deensehoek 8, Lieshout. Telefoon 0499-425800
www.bouwcenterswinkels.nl

Advertorial

Brouwersstraat 25A, Beek en Donk   0492 553460   www.hemker-bekking.nl
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2014

De laatste maanden hebben heel veel inwoners 
van Laarbeek mij gevraagd wat nu het verschil 
is tussen PNL en de andere (lokale) partijen in 
Laarbeek en of het wel zin heeft om te gaan 
stemmen?
Maar diezelfde inwoners zijn vaak ook positief:

• Dat het ondanks de crisis goed gaat met 
Laarbeek en hopelijk ook zo blijft.

• Dat er heel veel gebeurt in de Laarbeekse 
kernen. 

• Dat er veel wordt gebouwd in Laarbeek.
• Dat er grote moderne bedrijven met veel 

werkgelegenheid naar Laarbeek komen.
• Dat men over Laarbeek nooit iets leest 

over grote (financiële) problemen.
• Waarom gaat het dan in andere gemeen-

ten soms zo slecht? 
• Dat in Laarbeek niet wordt bezuinigd op 

voorzieningen, verenigingen en vrijwilli-
gers.

• Dat men hier lang niet zoveel belasting be-
taalt als ergens anders.

Er is dus toch WEL iets te kiezen, want veel in-
woners zijn positief en willen het kerngezonde 
beleid graag zo houden. Nu belooft elke partij 
dit, maar wie heeft dit al jarenlang waarge-
maakt?
Dus als u gaat stemmen én u bent het eens met 
deze uitspraken, weet dan dat:
 
• PNL al 18 jaar, dankzij het vertrouwen van 

velen, als grootste partij deel uitmaakt van 
de gemeenteraad. PNL heeft dus de groot-
ste inbreng gehad in wat Laarbeek nu is. 

• PNL heeft al 15 jaar twee wethouders in 
het college. PNL heeft dus veel invloed op 
de invulling van het beleid gehad. Zeker 
op financieel gebied!

• Vanaf 1999 heb ik uw wethouder Finan-
ciën mogen zijn met volle inzet en over-
tuiging. Het heeft mij ook veel voldoening 
gegeven om dit te mogen doen.

De komende periode hebben we grote (finan-
ciële) uitdagingen zoals de nieuwe zorgtaken. 

PNL wil deze samen met u zo goed mogelijk 
gaan overnemen en invullen.  Dit is van groot 
belang voor onze senioren en kwetsbare groe-
pen.
Maar ook hier zal gezond financieel beleid uit-
eindelijk bepalen hoe goed de voorzieningen 
straks zullen zijn.

PNL wil over 4 jaar wéér kunnen zeggen dat 
Laarbeek de gemeente is met zeer lage lasten 
en de beste voorzieningen in alle kernen en dan 
inclusief de nieuwe zorgtaken! 

Als lijsttrekker ben ik trots op onze prachtige 
kandidatenlijst met ervaren en betrokken men-
sen uit alle kernen. Ook veel nieuwe jonge 
mensen staan daarbij. Graag wil ik me met al 
deze mensen inzetten voor Laarbeek. 

U hebt weer 4 jaar op mij kunnen rekenen. 
Mag ik (weer) op u rekenen? Dan kan ik wéér 
4 jaar voor u rekenen!
Alvast dank voor uw vertrouwen.

Hans Vereijken, PNL Lijst 1 nr. 1

Een overzicht van de stembureaus kunt u 
vinden op pagina 32.

Kijk voor de volledige kandidatenlijst van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014 op pagina 33.

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen, maar als je de kranten en televisiezen-
ders mag geloven is de uitslag al bekend. Ze 
buitelen over elkaar heen met nieuws, waar 
vooral veel ellende naar voren komt, en het 
feit dat u vooral op ‘lokale’ partijen stemt. 
Dat laatste treft, want alle partijen die in Laar-
beek meedoen, zijn lokale partijen! Sommige 
hebben daarnaast ook collega-afdelingen in 
andere plaatsen en een fractie in Provinciale 
Staten en de Tweede Kamer om op terug te 
vallen. En dat kan Laarbeek goed van pas 
komen, wanneer het gaat om de Ruit, maar 
ook bij belangrijke veranderingen in de(jeugd)
zorg.

De PvdA Laarbeek bekent wel kleur. We kie-
zen voor mensen, en mensen weten waar 
ze bij ons voor kiezen. Het is voor iedereen 
duidelijk waar wij in de politiek voor staan: 
voor een beleid dat mensen tot hun recht laat 
komen en daar waar nodig is zorgt voor een 
vangnet. Niet om te pamperen, maar om er-
voor te zorgen dat iedereen in Laarbeek
dezelfde kansen heeft. Wij gaan niet alleen 
voor ouderen, of jongeren, maar voor krach-
tige dorpen die daardoor aantrekkelijk zijn en 
blijven om in te wonen.

De veranderingen in het sociale beleid, over 
werk en (jeugd)zorg zijn groot en belangrijk. 
De gemeente wordt daar voor een groot deel 
verantwoordelijk voor en de gemeenteraad 
gaat in de komende periode bepalen hoe dat 
eruit gaat zien. Gelukkig doen we dat samen, 
met u, met instellingen en verenigingen, met 
andere gemeenten. Daarom is het nu zo be-

langrijk te gaan stemmen, want het gaat erom 
hoe de Beek en Donkse, Lieshoutse, Aarlese 
en Mariahoutse samenleving er uit gaat zien. 
U bepaalt dat mee door u stem volgende 
week woensdag. Die rode rozen die we uitde-
len zijn bedoeld als geheugensteuntje: breek 
de trend en ga stemmen!

Greet Buter
PvdA Laarbeek

Partir c’est mourir un peu is een mooi Frans 
gezegde en betekent ‘afscheid nemen is een 
beetje sterven’. Daar zit wel een kern van 
waarheid in. Het is heel moeilijk iets los te la-
ten wat je al die jaren met heel veel plezier 
hebt gedaan.

Ik heb het raadswerk altijd gezien als een hob-
by, die heel veel tijd kost maar ook heel veel 
voldoening heeft gegeven. Op te noemen 
wat er in die jaren bereikt is ga ik niet doen 
maar ik weet wel dat hoe minimaal het ook 
is, invloed heb je altijd. Ik zeg maar zo: We 
hebben het met zijn allen gedaan. Doordat je 
als raadslid wordt gekozen heb je het recht 
en vooral de plicht om op te komen voor de 
gehele Laarbeekse gemeenschap en moet je 
zelfs ooit over de schaduw van het politieke 
belang van je eigen partij ABL heen stappen.

Als raadslid heb je een kaderstellende en 
controlerende taak en ik heb hieraan op mijn 
eigen, misschien wat kritische manier, uitvoe-
ring gegeven. Mijn drijfveer om ruim veertig 
jaar in de politiek te gaan was dat ik niet ge-
regeerd wilde worden door ambtenaren maar 
zelf mee wilde bepalen hoe onze samenleving 
er uit moest zien. Het overheidshandelen 
moet de persoonlijke vrijheid zo min mogelijk 
beperken is een kreet in ons politiek program-
ma. Ik hoop dat ik door mijn vele commissie 
werk en mijn raadslidmaatschap van ruim 
twaalf jaar hieraan een steentje heb bijgedra-
gen

Het raadslidmaatschap zal gezien de nieuwe 
ontwikkelingen die op ons afkomen in de 
toekomst nog veel complexer worden. De 
taak waarvoor een raadslid geplaatst wordt 
zal groter worden en ik ben van mening dat 
we veel respect moeten opbrengen voor deze 
medeburgers die zich met hart en ziel willen 
inzetten voor onze lokale samenleving.

Ik heb het volste vertrouwen in de toekomsti-
ge raadsleden op de lijst van ABL. Een lijst met 

jeugdige mannen en vrouwen, die gezien de 
betrokkenheid in de samenleving, uitvoering 
kunnen geven om van Laarbeek een mooie 
gemeente te maken waar het fijn is om te 
werken en wonen. Voor mijn partij ABL ben ik 
niet helemaal verloren en ik zal onze nieuwe 
raadsleden met raad en daad bijstaan.

In de laatste reguliere raadvergadering heb 
ik de nieuwe te vormen raad meegegeven: 
Blijf kritisch en blijf er boven op zitten, maar 
blijf vooral eerlijk en integer. Ik wil een ieder 
bedanken voor de mooie samenwerking en 
wens ABL vele nieuw raadsleden. U als kie-
zende burger kunt 
daar aan meewerken 
door op 19 maart op 
ABL te stemmen.

Bert Klessens. Ruim 12 
jaar raadslid voor ABL.

Rekenen is mijn tweede natuur. Mag ik 19 
maart op uw stem rekenen?

Rode rozen!

Afscheid 

De laatste maanden hebben heel veel inwoners 
van Laarbeek mij gevraagd wat nu het verschil 
is tussen PNL en de andere (lokale) partijen in 
Laarbeek en of het wel zin heeft om te gaan 

Dat het ondanks de crisis goed gaat met 

Dat er heel veel gebeurt in de Laarbeekse 

Dat er grote moderne bedrijven met veel 

Dat men over Laarbeek nooit iets leest 

Dat in Laarbeek niet wordt bezuinigd op 

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen, maar als je de kranten en televisiezen-
ders mag geloven is de uitslag al bekend. Ze 
buitelen over elkaar heen met nieuws, waar 
vooral veel ellende naar voren komt, en het 
feit dat u vooral op ‘lokale’ partijen stemt. 
Dat laatste treft, want alle partijen die in Laar-
beek meedoen, zijn lokale partijen! Sommige 
hebben daarnaast ook collega-afdelingen in 
andere plaatsen en een fractie in Provinciale 
Staten en de Tweede Kamer om op terug te 
vallen. En dat kan Laarbeek goed van pas 
komen, wanneer het gaat om de Ruit, maar 
ook bij belangrijke veranderingen in de(jeugd)

De PvdA Laarbeek bekent wel kleur. We kie-
zen voor mensen, en mensen weten waar 
ze bij ons voor kiezen. Het is voor iedereen 
duidelijk waar wij in de politiek voor staan: 
voor een beleid dat mensen tot hun recht laat 
komen en daar waar nodig is zorgt voor een 
vangnet. Niet om te pamperen, maar om er-

Partir c’est mourir un peu is een mooi Frans 
gezegde en betekent ‘afscheid nemen is een 
beetje sterven’. Daar zit wel een kern van 
waarheid in. Het is heel moeilijk iets los te la-
ten wat je al die jaren met heel veel plezier 

Ik heb het raadswerk altijd gezien als een hob-
by, die heel veel tijd kost maar ook heel veel 
voldoening heeft gegeven. Op te noemen 
wat er in die jaren bereikt is ga ik niet doen 
maar ik weet wel dat hoe minimaal het ook 
is, invloed heb je altijd. Ik zeg maar zo: We 
hebben het met zijn allen gedaan. Doordat je 
als raadslid wordt gekozen heb je het recht 
en vooral de plicht om op te komen voor de 
gehele Laarbeekse gemeenschap en moet je 
zelfs ooit over de schaduw van het politieke 

Als raadslid heb je een kaderstellende en 
controlerende taak en ik heb hieraan op mijn 
eigen, misschien wat kritische manier, uitvoe-
ring gegeven. Mijn drijfveer om ruim veertig 
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Uw stem telt!Dit is een publicatie van de gemeente Laarbeek

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN LAARBEEK: STEM OOK! 

Op woensdag 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op deze dag kunt u als inwoner stemmen voor de nieuwe gemeente-
raad voor de periode 2014-2018. De raad van de gemeente Laarbeek telt 19 leden. Er zijn in totaal dus 19 zetels te verdelen. U als inwoner bepaalt 
wie straks plaatsneemt in de raad en hoeveel zetels de verschillende politieke partijen krijgen. Uw stem is dus van groot belang! 

Heeft u een vraag over de gemeenteraadsverkiezing in Laarbeek? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 469 700.

Stempas en legitimatiebewijs

Er wordt gestemd met het rode potlood en stembiljetten. Om op 19 

maart 2014 te kunnen stemmen, ontvangt u een stempas. Tegenwoor-

dig geldt er een legitimatieplicht om te kunnen stemmen. Iedere kie-

zer dient aan het stembureau zijn of haar identiteitsbewijs te tonen, 

ook wanneer de stembureauleden de kiezer persoonlijk kennen. Het is 

daarom van groot belang dat u zowel uw stempas als een geldig legiti-

matiebewijs meeneemt. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteits-

document maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

LET OP: zonder geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse 

identiteitskaart of rijbewijs) mag u niet stemmen!

Wat als ik niet zelf kan gaan stemmen?Als u op 19 maart niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. Deze wijze van stemmen bij volmacht is mogelijk op twee manieren. U kunt nu nog iemand machtigen door uw stempas aan iemand over te dragen. Die per-soon moet dan zelf ook als kiezer in Laarbeek geregistreerd staan. U moet uw handtekening op het daarvoor bestemde gedeelte van de stempas en laat ook de gemachtigde een handtekening zetten. De kiezer moet de stempas en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u meekrijgen. Het overdragen van de stempas is mogelijk tot en met de verkiezingsdag.Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen en de vol-machtstem moet tegelijkertijd met de eigen stem worden uitgebracht. 

Wat doe ik als ik mijn stempas kwijt ben?Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente Laarbeek. Dat kan tot en met dinsdag 18 maart 2014 tot 12.00 uur. Mocht u later uw ‘oude’ stempas terugvin-den, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan dan uitsluitend met de nieuwe stempas. LET OP: als u uw stempas na 18 maart 2014 verliest, kunt u 19 maart uw stem niet uitbrengen!

Waar kan ik stemmen?
Om uw stem uit te brengen, kunt u bij terecht bij alle 11 stembureaus binnen de gemeente Laarbeek. Alle stembureaus zijn op 19 maart 2014 geopend 
van 7.30 tot 21.00 uur.

Beek en Donk:        Aarle-Rixtel:
- Gemeentehuis Beek en Donk, Koppelstraat 37   - Oude pastorie, Heindertweg 1
- Muziekcentrum ’t Anker, Beek en Donk   - De Dreef, De Duivenakker 76
- Basisschool De Muldershof, Molenweg 5   
- Ontmoetingscentrum, Otterweg 29    Lieshout:
- Café-zaal De Zwaan, Herendijk 14    - Dorpshuis, Grotenhof 2
- Café-zaal ’t Huukske, Kapelstraat 5    - Zorgboogcentrum Franciscushof, Franciscushof 17
         
Mariahout:
- Buurthuis, Bernadettestraat 43

Deelnemende politieke partijen

1. PNL (Partij Nieuw Laarbeek)- www.pnllaarbeek.nl

2. De Werkgroep - www.dewerkgroep.nl 

3. ABL (Algemeen Belang Laarbeek)- www.abllaarbeek.nl 

4. CDA (Christen Democratisch Appèl)- www.cdalaarbeek.nl 

5. PvdA (Partij van de Arbeid)- www.laarbeek.pvda.nl 
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KANDIDATENLIJST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

LIJST 1
1. Hans  Vereijken
2. Theodoor  Biemans
3. Wim van Dijk
4. Arian de Groot
5. Ria van der Zanden-Swinkels
6. Ton van de Wijdeven
7. Bowen  Straatman
8. Toon Brouwers
9. Jan  Hendriks
10. Peter  Verschuuren
11. Frans Biemans
12. Robin van Waardenburg
13. Jouk  Lukassen
14. Pierre  Heesakkers
15. John van Kaathoven
16. Martijn van Vijfeijken
17. Christian van den Berg
18. Ferdi  Raijmakers
19. Catti  Baks-Onwijn
20. Ilse  Barten-Vereijken
21. Rick  Linssen
22. Antoine  Barten
23. Wout  Vermeulen
24. Koen de Jong
25. Martien van Wanrooij
26. Peter  Beerens
27. Ton  Schepers
28. Jan  Biemans
29. Adri van Boerdonk
30. Jan van den Heuvel
31. Henk van Eijndhoven
32. Maarten  Vogels
33. Roel  Janssen
34. Ronald  Heijmans
35. Karin  Appeldoorn
36. Tonny  Schoonings
37. Jan Brans
38. Tristan van Delden
39. Frans de Haas
40. Mark  Naus
41. Cees  Huijbregts
42. Stefan van Schijndel
43. Nellie van den Biggelaar
44. Harry  Moes
45. Walther van Kessel
46. Harry de Groof
47. Herman van Loen
48. Peter  Swaanen
49. Ger  Aarts-Rooijakkers
50. Nout van Geffen

LIJST 5
1. Greet  Buter
2. Hans  Strijbosch
3. Cockie van Oosterhout
4. Teun van Hoof
5. Gäby  Vereijken
6. Peter  Klomp
7. Davey  Gloudemans
8. Ria  Kastelijns-Potma
9. Hamid  Dardour
10. Frans  Boudewijns
11. Jos van de Ven
12. Dick  Suurland
13. Jo  Kobussen
14. Frans  Kluijtmans
15. Gerard van Hoof
16. Hans van den Broek

LIJST 2
1. Joan  Briels
2. Ben  Swinkels
3. Jos  Gruijters
4. Rick van Bree
5. Erik van Haperen
6. Veerle van Schaijk
7. Nicole van Hooy
8. Marthijn  Junggeburth
9. Ad  Verbakel
10. Klaartje van Ham-de Ruijter
11. Lambert  Sanders
12. Jolanda  Verbakel-Franke
13. Mark van den Enden
14. Hanny  Knoops-Heesakkers
15. David  Verstappen
16. Martha  Vlemmings-Smits
17. Arjen  Staal
18. Thea  Wich
19. Theo  Pardoel
20. Jan  Vereijken
21. Mariet  Bussemakers
22. Francie  Maas-Knoops
23. Lidy van der Vegt-de Vries
24. Theo van Hoek
25. Bert van Kaathoven
26. Wim  Vrijaldenhoven
27. Joris van Boheemen
28. Joost  Wijdeven
29. Ger  Jansen
30. Gerjan  Beniers
31. Ton  Cornelissen
32. Roland  Roijackers
33. Tom van den Heuvel
34. Guy  Lhoest
35. Maik de Hoon
36. Jan  Smits
37. Rini van Kaathoven
38. Joop  Martens
39. Lilian  Kremers
40. Lennie  Segboer
41. Harrie  Vos
42. Frans van Kooten
43. Hein  Maas
44. Bart van den Eijnde

LIJST 3
1. Frans van Zeeland
2. Monika  Slaets-Sonneveldt
3. Ron  Verschuren
4. Jordy  Brouwers
5. Frans van Lierop
6. Robert van Aspert
7. Arie van Berlo
8. Ellen  Staal-van Boxmeer
9. Ton  Sonneveldt
10. Thomas van Bakel
11. Mark van Rooij
12. Gerda  Vereijken-van Otten
13. Frans van Moorsel
14. Ad de Hoon
15. André  Verbruggen
16. Bert  Klessens
17. Mieke  Kluijtmans-Poulisse
18. Annie  Swinkels-Saedt
19. Piet van Berlo
20. Vanessa Ruis-Daniëls
21. Lindy Verbrugge
22. Fren Klomp
23. Judith Kersten
24. Guilliaume Doudart de la Grée
25. Henk  Verschuren
26. Paul de Hoon
27. Jan van Aspert
28. Harrie van der Linden
29. Mari  Vlemmings
30. Ben van Gelder
31. Martien  Wagelmans
32. Hans  Eekels
33. Ron  Smits
34. Jan  Opheij
35. Rick van de Westerlo
36. Dick  Warbout
37. Maria Gilsing-Koopmans
38. Joke  Hagelaars
39. John van der Zanden
40. Toos  Roijackers-van Leuken
41. Peter van den Broek
42. Jozef  Vogels
43. Dave  Jansen
44. Rian van Melfoort
45. A.F.M. v.d. Heuvel-van Zutphen
46. Henk van Lierop
47. Bert  Bouw
48. Jos  Corsten
49. Joshy  Gevers
50. Niels van Zeeland

LIJST 4
1. Tonny  Meulensteen
2. Jeroen  Leenders
3. Marcel van der Heijden
4. Martijn  Spoorendonk
5. Alber van der Aa
6. Tanja van de Ven-Vogels
7. Willy van Osch
8. Maarten Rooijakkers
9. Koen  Segeren
10. Miriam  Berkvens-Raaijmakers
11. Jacques Kals
12. Ria v.d. Boomen-Scheepers
13. Rob Göring
14. Kees van der Meij
15. Karin Spoorendonk-v.d. Baar
16. Rob van Thiel
17. Rina van Zeeland-Kuunders
18. Jaap  Wijdenes
19. Bert  Vogels
20. Cor  Vermeulen
21. Jos  Wouters
22. Piet van Lierop
23. Louis van den Berg
24. Harry  Brugmans
25. Don van Sambeek



Donderdag 13 maart 201434 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Lieshout – Vanavond en morgen-
avond houdt Emmy’s Mode haar 
jaarlijkse voorjaarsmodeshow. Beide 
avonden start de show om 20.00 uur. 
Er zijn nog enkele kaarten à €5,00 
per persoon voor staanplaatsen ver-
krijgbaar in de winkel.

Tijdens deze shows kunt u als eerste 
de nieuwe voorjaarscollectie bewon-
deren onder het genot van een hapje 

en een drankje. Een mooie avond uit, 
waar u ook kans maakt op leuke prij-
zen. Van kortingsbonnen tot een pri-
vé avond shoppen met vriendinnen. 
Tijdens deze privé avond ontvangt u 
als gastvrouw een cadeau en uw gas-
ten ontvangen deze avond 10% kor-
ting op al hun aankopen. Uiteraard 
ook onder het genot van een hapje 
en drankje!

Vanaf zaterdag is Emmy’s Mode weer 
geopend voor publiek. De nieuwe 
lente- en zomercollectie is dan tevens 
verkrijgbaar in de winkel.

Emmy’s Mode is ook te volgen via 
Facebook. Zie als eerste de nieuwe 
collectie en doe mee aan leuke acties. 

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Onze nieuwe 
voorjaarscollectie is 

binnen voor zowel dames-, 
heren- en kinderkleding. 

Kom eens kijken naar 
onze collectie.

Dorpsstraat 26 • Lieshout

binnen voor zowel dames-, binnen voor zowel dames-, 
heren- en kinderkleding. heren- en kinderkleding. 

Dorpsstraat 20, Lieshout
www.bloemend.nl
tel: 0499-323192

Bij BLOEMEND is het 
voorjaar begonnen.!

Volop tulpen, anemonen, 
hyacinten en ranonkels.

 
Veiling verse tulpen nu 

3,95 en 2 bosjes voor 7,-

Dorpsstraat 53, Lieshout 
(tegenover Jumbo Lieshout)

Tel: 0499-872125

en drankje!

Dorpsstraat 53, Lieshout 
(tegenover Jumbo Lieshout)

Tel: 0499-872125

Voor voorjaarsplanten, 
boeketten, decoratie 

enzovoort kunt u terecht 
in onze winkel.

binnen voor zowel dames-, binnen voor zowel dames-, 

(tegenover Jumbo Lieshout)

Voor voorjaarsplanten, 

enzovoort kunt u terecht 

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

binnen voor zowel dames-, binnen voor zowel dames-, 

(tegenover Jumbo Lieshout)

enzovoort kunt u terecht 

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

20 % korting 
bij het afsluiten 
van een diefstal 
fi etsverzekering!

de nieuwe voorjaarscollectie bewon-
deren onder het genot van een hapje 

en drankje!de nieuwe voorjaarscollectie bewon-
deren onder het genot van een hapje 

en drankje!

(tegenover Jumbo Lieshout)

Voor voorjaarsplanten, 

enzovoort kunt u terecht 

Emmy’s Mode

Like  facebook /emmys-mode
0499-421348   emmysmode.nl
Dorpsstraat 18/18a – Lieshout

Modeshow 12-13-14 maart. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten €5,- 

Telefonisch te bestellen via 0499-421348

nieuwe lente- en 
zomercollectie

Lieshout dichterbij dan u denkt!

Advertorial

Paula Smits-Franke en Bart Nijland

8 bijeenkomsten op maandagavond. Start 24 maart 2014 in Lieshout. 
Begeleiders: psychotherapeute Paula Smits-Franke en holistisch the-
rapeut Bart Nijland. Voor verdere informatie en/of aanmelding graag 
Paula Smits-Franke bellen 0499-423588 of 06-22956843. Voor meer 
informatie zie ook www.centrumhelena.nl 

Cursus Mindfulness

ZO JE DENKT, ZO BEN JE
EN DAT HEEFT BETREKKING OP ALLES IN JE LEVEN

Bewust worden van het hier en nu
Een goede ademtechniek aanleren

Je hoofd leegmaken
Jezelf leren ontspannen, ervaren wat dat met je lichaam doet

Emmy’s Mode presenteert voorjaarscollectie in modeshow

BLAASINFECTIE
Met  Cys-control® capsules heb ik mijn

helemaal onder controle

€ 14,95COMPLETE KUUR

STERKSTE FORMULE 
BIj BLAASONTSTEKINg

KUUR VAN 10 DAGEN
EFFECTIEF & vEILIg Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098

Dorpsstraat 13, Lieshout      T. 0499-422976

Aanbiedingen geldig van 14 t/m 20 maart

Snijbonen
500 gram 1.49

Snijbonen gesneden
400 gram 1.99

Radijs
per bos 059 

Rettich
per stuk 0.59

Zespri kiwi groen
500 gram 1.49

Clemenmiel mandarijnen
per kilo 1.99

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867
Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098

Iedere vrijdag en zaterdag

10 zachte witte broodjes € 2.85
BROOD VAN DE MAAND   
Gemerts donker van € 2.68 voor € 1.99
t/m 15 maart 

Appelflappen gevuld met slagroom
2 stuks voor € 1.49

Emmy’s Mode

Lezerspodium

The Shooters
De (gerookte) ham vraag is: Waar 
kom jij op jouw enigste vrije zon-
dag in de week in godsnaam jouw 
warme bed voor uit? Voor Rock 
’n Roll muziek natuurlijk. En niet 
de minste ook. Op 16 maart van 
14.00 tot ± 17.00 uur speelt het 
hoogst bereikbare niveau live ar-
tiesten in de feestzaal van Herberg 
’t Huukske, aan de Kapelstraat 5 
in Beek en Donk.

‘The Rocking Navigators’ en 
‘Rude Ruby and the Gentle Gi-
ants’ komen ook. Deze geboren 
‘mensenmassa vermakers’ spelen 
met zoveel klasse dat ‘het neusje 
van de zalm’ erbij verbleekt als 
oude haring.

‘Jacky & Liesbeth Plantaz’ van de 
Boogie Academy leren u dansen 
op een manier die zo aangenaam 
soepel is, dat uw stijve botjes en 
spieren u eeuwig dankbaar zijn. 
De splinters van de hardhouten 
dansvloer zullen nog maanden 
later terug worden gevonden op 
alle plekken van uw onderlichaam.

‘Rock & Roll en Rockabilly’ gaat 
zorgen voor vrede op aarde. 
Vriend en vijand slaan de armen 
om elkaars schouders. Om nooit 
meer te twijfelen aan de (h)echte 
kameraadschap die op deze mid-
dag ontstaat en never nooit meer 
weg te denken is.

Deze onvergetelijke dag zal Team 
“The Shooters” van de gezond-
heidsrace voor eens en voor altijd 
de geschiedenisboeken in jagen. 
Zij worden tot aan het einde der 
tijden op handen en voeten ge-
dragen door alle mensen die op 
deze onvergetelijke middag aan-
wezig zullen zijn!

Dus ik, Dikke Willem uit Oss, kan 
jou maar 1 ding aanraden: Er bij 
zijn!

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Advertorial
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Waar zet ik mĳ n bloembollen
Er zijn verschillende plaatsen waar u uw bloembollen kunt planten. De meest 

gebruikte plek is de volle grond in de tuin. Denkt u er dan aan de bollen 

die ieder jaar terugkomen(meerjarige bollen) te planten tussen bomen of 

heesters, zodat ze kunnen blijven staan en zichzelf vermeerderen. Ook zijn er 

veel bollen geschikt om geplant te worden in bakken of op potten. Belangrijk 

is wel  dat deze voorzien zijn van één of meerdere gaten in de onderkant, 

zodat overtollig regenwater weg kan lopen. Hiermee voorkomt u dat de 

bol wegrot. Ook is het verstandig dat u onderin de pot wat grof grind of 

potscherven onder de potgrond legt, zodat het overtollige water beter wordt 

afgevoerd door het gat onderin de pot.

Voorspeelconcert door harmonieleerlingen
Laarbeek – Alle Laarbeekse muzie-
kleerlingen die in april op examen 
gaan, zullen op zondag 23 maart 
vanaf 10.00 uur een voorspeelcon-
cert houden. Dit zal gebeuren in 
Muziekcentrum Het Anker in Beek 
en Donk.

Het voorspeelconcert wordt gehou-
den ter voorbereiding op de mu-
ziekexamens. Iedere muziekleerling 
gaat een optreden verzorgen waar-
bij zij een van hun examenstukken 
ten gehore brengen. Het betreft 45 
leerlingen van Stichting Muziek-
opleiding O&U uit Beek en Donk, 
Harmonie St. Caecilia uit Lieshout 
en Harmonie De Goede Hoop uit 
Aarle-Rixtel. 

Er zijn zowel blazers als slagwerkers, 
in niveau variërend van A tot en 
met D. Zij bieden u tussen 10.00 en 
12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 
uur een zeer afwisselend program-

ma aan. Alle optredens worden be-
oordeeld en van commentaar voor-
zien door een deskundige, die de 
leerlingen na afloop opmerkingen 
en tips meegeeft, die nuttig kunnen 
zijn om de muziekexamens van 12 
april succesvol af te ronden.

Het voorspeelconcert is gratis toe-
gankelijk en publiek is van harte 
welkom om op enig moment tussen 
10.00 en 15.00 uur binnen te lopen 
om te komen luisteren. Houd hierbij 
rekening met de pauze tussen 12.00 
en 13.00 uur.

Lieshout - De jaarvergadering van se-
niorenvereniging KBO is op donderdag 
20 maart in het Dorpshuis in Lieshout. 
Om 13.30 uur opent de voorzitter de 
vergadering. Na het officiële gedeelte 
en de loterij volgt een optreden van 
zanger Gerard van Kol. 

Excursie Kasteel 
Dinsdag 25 maart brengt KBO Lies-
hout een bezoek aan klooster en kas-
teel Boxmeer. Kosten zijn €5,00 per 
persoon. Houdt u er rekening mee dat 
er nogal wat trappen gelopen moeten 
worden.

Aanmelden voor activiteiten kan tijdens 
de Inloop. De Inloop is iedere dinsdag-
morgen van 10.00 tot 11.30 uur in het 
Dorpshuis. Iedereen is hier van harte 
welkom met vragen over van alles, om 
zich aan te melden voor een van de 
KBO activiteiten, om mensen te spre-
ken van Computer Onderwijs Laarbeek 
of van de Dorpsraad, om zakken op te 
halen voor plastic afval, voor het WMO 
infopunt, of om even bij te praten bij 
een kopje koffie.

Kasteel Boxmeer
Kasteel Boxmeer, gelegen bij de grens 

met Duitsland, kent een bewogen ge-
schiedenis. De vesting op een voorma-
lig eiland aan de Maas werd eeuwen-
lang herhaaldelijk belegerd, vernield 
en weer opgebouwd. In de kelders van 
het oude kasteel bevindt zich het kas-
teelmuseum. Tekeningen en maquettes 
verbeelden het gebouw in vroegere tij-
den. De kasteelheren en–vrouwen van 
weleer presenteren letterlijk zichzelf. Zij 
regeerden soms met harde hand over 
hun onderdanen, getuige bijvoorbeeld 
de tentoongestelde duimschroeven. In 
1896 namen de Zusters van Julie Postel 
het kasteel in gebruik als ziekenhuis. 

Max. 1 per klant

CADEAU
bij aankoop van 500 gram kaas

Lezerspodium

Luchtwassers werken goed 

Jaarvergadering en excursie KBO Lieshout 

Veehouders ontmoeten veel argwaan 
en wantrouwen bij omwonenden als 
het gaat om de werking van luchtwas-
sers. En dat is niet terecht, stelt voorzit-
ter Tanja vd Ven-Vogels van ZLTO afde-
ling Laarbeek. Onderzoek toont aan dat 
het negatieve beeld niet strookt met de 
werkelijkheid.

Nog niet zo lang geleden zijn in de ge-
meenten Deurne en Laarbeek op var-
kensbedrijven metingen verricht naar 
het functioneren van luchtwassers. 
Daaruit blijkt dat de luchtwassers goed 
werken. In totaal zijn 55 varkensbedrij-
ven bezocht en is bij 85 luchtwassers 
gemeten. De uitkomsten van dit onder-
zoek staan haaks op het negatieve ima-
go dat aan luchtwassers kleeft. Wij con-
stateren regelmatig dat burgers het idee 
hebben dat de luchtwassers niet goed 
werken of erger nog dat varkenshou-
ders deze voorzieningen zelfs moedwil-
lig uitschakelen. Maar dat is niet terecht. 
Het beeld strookt niet met de werkelijk-
heid. De bevindingen in Laarbeek en 
Deurne kunnen we best doortrekken 
naar andere gemeenten. Waarom zou-

den varkenshouders buiten Deurne en 
Laarbeek anders zijn? 

De cijfers laten dus zien dat 85 pro-
cent van de luchtwassers in Deurne en 
Laarbeek iedere dag doet wat ze moet 
doen: de uitstoot van ammoniak aan-
zienlijk terugdringen. Maar het kan nog 
beter, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Na 
het doormeten van de luchtwassers zijn 
door de bezochte varkenshouders kleine 
aanpassingen door gevoerd, waardoor 
het percentage ‘goed werkende lucht-
wassers’ steeg naar 92 procent. Dat per-
centage is toch echt geen reden om zo 
negatief te doen over luchtwassers. 

Het onderzoek constateert wel onvolko-
menheden. Dat moeten we niet ontken-
nen. Zo ontbrak in een aantal gevallen 
het logboek, wordt soms het water uit 
luchtwassers niet ieder half jaar bemon-
sterd en blijkt op een aantal bedrijven 
de voorraad van bepaalde vloeistoffen, 
nogal krap. Maar deze afwijkingen, die 
naar ons idee vaak bureaucratisch van 
aard zijn, staan het functioneren van 
luchtwassers op zich niet in de weg. 

Behalve over ammoniak maken burgers 
zich zorgen over de uitstoot van geur en 
fijnstof. Luchtwassers zijn in staat ook 
deze emissies te verminderen: met de 
nieuwste technieken zijn zelfs reducties 
haalbaar van respectievelijk 85 procent 
(geur) en 80 procent (fijnstof). 

Varkenshouders willen investeren in 
bestaande luchtwassers om de uitstoot 
van fijnstof, geur en ammoniak verder 
terug te dringen. Dat kan door lucht-
wassers regelmatig te laten inspecteren 
door een onafhankelijke instantie en 
door kennis onder veehouders over de 
werking van luchtwasser ‘up to date’ 
te houden. Meer kennis delen en vaker 
de installatie inspecteren draagt bij aan 
de kwaliteit van de leefomgeving. Er is 
geen reden voor scepsis. Luchtwassers 
doen wat ze moeten doen en dat kan 
hier en daar nog een beetje beter. 

Tanja vd Ven-Vogels ZLTO afdeling 
Laarbeek  

Al 20 jaar een 
knippend paar in Mariahout

Advertorial

Het is alweer ruim 20 
jaar geleden dat Frank en 
Jeanne van der Burgt het 
huis aan de Julianastraat 
kochten. Er was een mooie 
ruimte, die gereed ge-
maakt werd om Jeanne 
het kappersvak uit te la-
ten oefenen. Omdat Frank 
ook werd aangestoken 
door het kappersvirus, be-
haalde hij binnen no-time 
de vereiste papieren. Zo 
was het knippende echt-
paar een feit.

Frank en Jeanne vertellen: 
“In 20 jaar zie je een di-
versiteit van klanten. Dat is altijd 
boeiend en soms verrassend, maar 
meestal heel gezellig. Soms zijn er 
ook serieuze gesprekken. We wer-
ken op afspraak, dus lang wachten 
is niet nodig. Daarnaast wordt er 
uitsluitend met goede kapperspro-
ducten gewerkt, zoals de cafeïne-
shampoo van Alpecin, bekend van 
TV.”

Jeanne: “Er is gratis Wi-Fi, zodat er 
met de tablet gekeken kan worden 
naar een passend kapsel en daar-
bij passend kleuradvies.” Frank 
vervolgt: “Het op de hoogte blij-
ven van de laatste trends op kap-
persgebied is een must, daarom 
worden er regelmatig cursussen 
gevolgd zodat we de klanten zo 
goed mogelijk kunnen adviseren.”

Jeanne vult aan: “Vaak zijn er ac-
ties in de kapsalon en speciaal voor 
dit feestelijk jubileum is er voor 
elke klant een leuke attentie, want 
wie jarig is trakteert. En zoals altijd 
staat de koffie klaar!”

Julianastraat 62   Mariahout
0499 42 36 37
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MooiBoerdonk

RKSV Boerdonk in een kwartier klaar

Tinkers, Drinkers, 
Dreamers in ‘t Mirakel

Beweegdag voor 55-plussersCarnaval in Boering, zo skôn, zo skôn…

Boerdonk - Aan het schitterende weer 
kan het niet hebben gelegen. Misschien 
aan de carnaval? Waar het dan wel aan 
lag? Geen idee, maar binnen 15 minu-
ten stond Boerdonk met 0-3 achter te-
gen St. Hubert. 

St. Hubert had iets recht te zetten na-
dat ze het thuisduel van Boerdonk had-
den verloren met 1-3. Ze willen graag 
bij de eerste vijf eindigen, of liever nog 
hoger, want dan speel je wellicht nog 
nacompetitie. De spelers van St. Hubert 
gaven meteen vol gas en een ongeluk-
kige penalty hielp ze daarbij in het zadel. 
Het voordeel van vroeg achter komen is 
dat er nog 85 minuten zijn om het on-
gedaan te maken. Maar dan moet wel 
iedereen meedoen.... 

En zo was het na 15 minuten al 0-3 
want er waren er een paar nog niet bij 
de les. St. Hubert juichend en Boerdonk 

zuchtend. Boerdonk rechtte de rug en 
ging vol goede bedoelingen op zoek 
naar een treffer. Het was Maik van der 
Zanden die na goed doorgaan van Bart 
van Eerdt, die de bal prima terug legde 
op Maik, de paal raakte. Binnen diezelf-
de minuut was het Daan Dortmans die 
de keeper van St. Hubert tot een fout 
dwong. Deze speelde namelijk de bal bij 
Maik van der Zanden in de voeten, maar 
hij schoot helaas voor langs. Dit speelde 
zich allemaal in het eerste half uur af. 
Daarnaast schoot Maik nog op de lat, al 
was dit wel als een voorzet bedoeld. 

Na de rust een beter Boerdonk. Niet dat 
er veel kansen waren, maar de spelers 
wilden wel wat recht zetten. De coun-
ters van St. Hubert waren zeker zo ge-
vaarlijk, maar hierbij ontbrak het aan 
scherpte. Daan Dortmans maakte de 
1-3 in de 70e minuut; een intikker van 
dichtbij. Een vrije trap van Bart van Eerdt 
werd maar net over de lat getikt door 
de keeper van St. Hubert. Het was weer 
Maik van der Zanden die een kans kreeg 
op de 2-3, maar weer een goede actie 
van de keeper voorkwam een doelpunt. 

Het was een verdiende overwinning van 
St. Hubert, maar zo verliezen had echt 
niet gehoeven. De goals vielen erg vlug 
in het begin van de wedstrijd en die klap 
kwam Boerdonk niet meer te boven.

Boerdonk - Folkmusic of wel volksmu-
ziek maar dan Iers en Engels. Heerlijke 
muziek om naar te luisteren en van te 
genieten. De muzikanten van deze 
mannen-groep komen allen uit de re-
gio Helmond (Aarle-Rixtel, Beek en 
Donk,Bakel) en gaan voor één keer een 
stapje over de grens.

Herberg ‘t Mirakel ligt aan het randje 
van de Peel in Boerdonk. De waardin van 
deze herberg is zelf geen onbekende in 
het muzikale wereldje van het brabants 
dialecte luisterlied. Maar de avond van 
zaterdag 15 maart maakt zij plaats voor 
deze vier mannen,die zingen over drank, 
verloren liefdes, overspelige vrouwen (?) 
en reizigers van over zee en land.

Kaarten reserveren kan alléén telefo-
nisch via 0492-465046

Boerdonk - Op vrijdag 21 maart is de 
jaarlijkse actie van NL-doet. Stichting 
Zorg om het Dorp heeft zich hiervoor 
aangemeld en kan daarom een activi-
teit organiseren waarbij veel vrijwilli-
gers betrokken zijn. Dit is het uiteinde-
lijke doel van NL-doet. De activiteit die 
door vrijwilligers wordt georganiseerd 
en verzorgd is een beweegdag voor 
55-plussers.

Zoals iedereen weet, heeft regelmatig 
bewegen een positieve invloed op de ge-
zondheid, zowel voor lichaam als geest. 
Om het bewegen te stimuleren onder 
de Boerdonkse 55-plussers organiseert 
Stichting Zorg om het Dorp een beweeg-
dag. Tijdens deze dag kunt u kennis ma-
ken met allerlei vormen van bewegen. 
De organisatie heeft diverse professio-
nals benaderd om deze dag mee vorm 
te geven. Daarnaast is het doel van deze 

dag bovenal een gezellig samenzijn 
waarbij ontspanning bovenaan staat.

De dag is voor alle Boerdonkse mensen 
boven de 55 jaar en is geschikt voor 
iedereen. Het wordt aanbevolen om 
gemakkelijke kleding aan te doen en 
gymschoenen mee te nemen voor in de 
gymzaal.
De dag begint om 10.30 uur en duurt 
tot 16.30 uur. Tussen de middag wordt u 
een lunch aangeboden. Om alles goed te 
kunnen laten verlopen, willen wij vragen 
om u voor 14 maart op te geven. U kunt 
zich opgeven bij Rini Weijers in Den Ha-
zenpot of per mail naar denhazenpot@
home.nl. Deze dag wordt u gratis aan-
geboden. 

Stichting Zorg om het Dorp hoopt velen 
van u op deze beweegdag te mogen be-
groeten.

RKSV Boerdonk in een kwartier klaar
Boerdonk - Aan het schitterende weer 
kan het niet hebben gelegen. Misschien 
aan de carnaval? Waar het dan wel aan 
lag? Geen idee, maar binnen 15 minu-
ten stond Boerdonk met 0-3 achter te-
gen St. Hubert. 

St. Hubert had iets recht te zetten na-
dat ze het thuisduel van Boerdonk had-
den verloren met 1-3. Ze willen graag 
bij de eerste vijf eindigen, of liever nog 
hoger, want dan speel je wellicht nog 
nacompetitie. De spelers van St. Hubert 
gaven meteen vol gas en een ongeluk-
kige penalty hielp ze daarbij in het zadel. 
Het voordeel van vroeg achter komen is 
dat er nog 85 minuten zijn om het on-
gedaan te maken. Maar dan moet wel 
iedereen meedoen.... 

En zo was het na 15 minuten al 0-3 
want er waren er een paar nog niet bij 
de les. St. Hubert juichend en Boerdonk 
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teit organiseren waarbij veel vrijwilli-
gers betrokken zijn. Dit is het uiteinde-
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Om het bewegen te stimuleren onder 
de Boerdonkse 55-plussers organiseert 
Stichting Zorg om het Dorp een beweeg-
dag. Tijdens deze dag kunt u kennis ma-
ken met allerlei vormen van bewegen. 
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Stichting Zorg om het Dorp een beweeg-
dag. Tijdens deze dag kunt u kennis ma-
ken met allerlei vormen van bewegen. 
De organisatie heeft diverse professio-
nals benaderd om deze dag mee vorm 

Carnaval in Boering, zo skôn, zo skôn…
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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

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!

STRAKSTEEN
TROMMELSTEEN

EN WILDVERBAND

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALENEN DIVERSE SOORTE KUNSTGRAS!

Wim Daniëls geeft lezing in Ontmoetingscentrum

Fanfare De Vooruitgang Stiphout te gast in Lieshout

Filmvertoning en aanleg blotevoetenpad bij IVN Laarbeek

Scouting Aarle-Rixtel de straat op met bloemen

Beek en Donk - Wim Daniëls, be-
kend van radio en tv, verzorgt op 
dinsdag 25 maart een lezing op 
zijn eigen karakteristieke wijze. 
Kansplus regio Gemert organi-
seert deze activiteit. Iedereen die 
geïnteresseerd is om deze lezing 
bij te wonen is van harte welkom 
in het Ontmoetingscentrum in 
Beek en Donk aan de Otterweg. 
De aanvang is 20.30 uur en de en-
tree is gratis.

Kansplus regio Gemert, een ver-
eniging welke vooral activiteiten 
organiseert voor mensen met een 
verstandelijke beperking, heeft 
Wim Daniëls bereidt gevonden om 
na hun jaarvergadering een lezing 
te geven voor iedereen. Is men ge-
interesseerd in taal en dialect en 
vindt men dat Wim Daniëls hier op 
een leuke manier over kan vertel-
len dan mag men deze avond niet 
missen. 

Wim Daniëls houdt lezingen en 
voordrachten waarbij taal, woor-
den, Nederlands en dialecten het 
onderwerp zijn. Op een prettige 
en humoristische wijze boeit hij zijn 
publiek. Vaak wordt hij ook inge-
zet als gespreksleider/presentator/
dagvoorzitter. De bijna 60 jarige 
Daniëls, geboren in Aarle-Rixtel, is 
schrijver van tientallen boeken. 

Dit jaar speelt hij ook een theater-
voorstelling (‘Slowen en schuren’, 
samen met Yvonne Gijsbers). Da-
niëls werkte enkele jaren als leraar 
Nederlands en Duits in het middel-
baar onderwijs. Vervolgens was hij 
vijf jaar docent tekstwetenschap 
aan de Open Universiteit en gaf hij 
gastcolleges op de universiteit van 
Nijmegen, Tilburg en op de school 
voor journalistiek in Tilburg. 

In 1991 verscheen zijn romande-
buut ‘Dingen van Daan’. In 1993 
opgevolgd door ‘Daan verliest en 
verliefd’. Sinds 1994 is hij fulltime 
schrijver en verzorgt hij veel lezin-
gen en voordrachten en geeft hij 
taaladviezen. Het boek ‘De ge-
schiedenis van de komma’ was hier 
het begin van. Dat jaar verscheen 
ook de roman ‘De bushaltejon-
gen’,  dat gaat over een vluchte-
ling. Van 2004 tot 2012 leverde 
hij naast het schrijven van boeken 
vrijwel wekelijks een bijdrage aan 
het radioprogramma Klare Taal 
van de Wereldomroep. Sinds sep-
tember 2009 heeft hij een gespro-
ken column in het VARA-radiopro-
gramma Spijkers met Koppen. In 
2010 trad hij op met het cabaret-
programma de Wim-crisis. In het 
seizoen 2011-2012 speelde hij met 
het AR-theater (Yvonne Gijsbers, 
Marlon Kicken en Rob van Os) het 
theaterstuk ‘Een ons komma’s’. 

Sinds januari 2011 is hij stadsdich-
ter van Helmond. Hij heeft ook 
een eigen taalkanaal, dat te vinden 
is met het zoekwoord Taalwim. 
Verder is hij af en toe te gast in het 
tv-programma Pauw & Witteman.

Laarbeek – IVN Laarbeek houdt van 
20 tot en met 22 maart diverse ac-
tiviteiten. Er zijn op 20 maart twee 
filmvertoningen over de Strabrechtse 
Heide en kraanvogels. De twee da-
gen hierna wordt een blotevoeten-
pad aangelegd in het kader van NL 
Doet.

Filmvertoningen
Er worden twee filmvertoningen ge-
houden. Beide vinden plaats bij ‘de 
Bimd’ aan de Beekseweg te Aarle-
Rixtel. U bent welkom om 20.00 uur.

Cor Speek gaat een film vertonen 
over de Strabrechtse Heide en kraan-
vogels. Voor de pauze wordt de film 
vertoond van de Strabrechtse Heide 
en Beuven. Dit Natura 2000-gebied 

is een belangrijke pleisterplaats voor 
trekvogels zoals de kraanvogel en 
de zwarte ooievaar. In het voorjaar 
broeden onder andere slobeenden 
en zomertalingen rond de vennen 
en wordt de weemoedige roep van 
de wulp nog regelmatig gehoord. De 
film toont de vier seizoenen met uit-
gebreide opnamen van de aanwezige 
flora en fauna.  

Na de pauze wordt de film ‘De vlucht 
van de kraanvogels’ vertoond. Op 
zondag 23 november 1997 zag Cor 
Speek voor het eerst kraanvogels 
vliegen boven de Peel. Een groep 
van 32 kraanvogels streek neer op 
een pas geoogste maïsakker. Daarna 
bezocht Cor ieder najaar een gebied 
waar hij de kraanvogels kon waarne-

men en filmen. We volgen het leven 
van deze vogel als hij wegtrekt naar 
het zonnige zuiden.

NL Doet: aanleg blotevoetenpad
Na deze ongetwijfeld zeer boeiende 
filmavond is er op vrijdag 21 en za-
terdag 22 maart bij het IVN de ge-
legenheid de handen uit de mouwen 
te steken. IVN Laarbeek doet name-
lijk ook dit jaar mee met NL Doet, de 
grootste vrijwilligersactie van Neder-
land.

Het IVN gaat een blotevoetenpad 
aanleggen op het terrein van de 
Bimd. In een aantal bakken in de 
grond worden diverse soorten mate-
riaal gedaan. Wanneer je er dan op 
blote voeten doorheen loopt, ervaar 

je het verschil tussen grof/fijn grind 
en zand, leem en houtsnippers, wa-
ter, boomschijven, etc. NL Doet wordt 
gehouden op vrijdag 21 maart van 
9:00 tot 17:00 uur en op zaterdag 22 
maart van 9:00 tot 17:00 uur. Lunch 
en koffie/thee/fris worden verzorgd. 
Het IVN zorgt voor gereedschap, 
maar heb je liever je eigen schop, dan 
mag je die natuurlijk ook meenemen. 

Aanmelden
Opgeven via de website van NL-doet  
of via mail 
IVNlaarbeek.evenementen@gmail.
com. Voor de catering is het handig 
als er een schatting gemaakt kan 
worden van de hoeveelheid deelne-
mers en vermeld hierbij ook op welke 
dag(en) u kunt.

Aarle-Rixtel - De winter is er niet echt 
geweest, maar toch kijkt men al uit 
naar de lente. Scouting Aarle-Rixtel 
brengt ook dit jaar de lente bij u thuis. 
Dit doen zij met de verkoop van pot-
grond en fleurige bloemen op zater-
dag 15 maart. 

Assortiment
Het assortiment bestaat dit jaar uit 
potgrond en prachtige violen. Een 
grote zak potgrond kost €3,00 per 

zak. De violen worden per tray van zes 
verkocht, voor €3,00 per tray.

Planning
De scouting begint op de zaterdag in 
de ochtend om 10.00 uur. Er wordt 
dan een start gemaakt in de wijken 
ten zuiden van de Dorpsstraat (de 
kant van de kiosk, de slager en Café 
Stout). In de middag wordt er verder 
gegaan in de wijken ten noorden van 
de Dorpsstraat (de kant van de fietsen-

maker, Snoeperij Jantje en de bakker). 
Tussen 10.00 uur en 15.00 uur is het 
ook mogelijk om potgrond of bloemen 
te kopen bij de Blokhut van de Scou-
ting, gelegen aan de Duivenakker 74, 
achter de Dreef.

Opbrengsten
De opbrengsten van deze actie komen 
ten goede aan het zomerkamp, wat 
dit jaar iets specialer is dan normaal. In 
verband met het 80-jarig bestaan van 

Scouting Aarle-Rixtel gaan zij met alle 
speltakken op gezamenlijk kamp in Bel-
gië.

Samenwerking
Deze lenteactie is een samenwerking 
tussen de Mini-Scouts, de Welpen en 
de Scouts. De Mini-Scouts is de jongste 
speltak, welke in het begin van het sei-
zoen is opgericht voor de jongste leeftijd. 
Zij helpen dit jaar voor het eerst mee.

Lieshout - Harmonie St. Caecilia 
ontvangt zaterdag 22 maart Fanfare 
de Vooruitgang in het Dorpshuis in 
Lieshout. In de vernieuwde grote zaal 
geven de twee orkesten een uitwisse-
lingsconcert. De Lieshoutse harmonie 
bijt om 20.00 uur het spits af.

De Vooruitgang uit Stiphout is in top-
vorm. In november haalde het fanfa-
reorkest een eerste prijs met lof der 
jury op het concours in Veldhoven. 
Het orkest staat sinds januari 2006 on-
der leiding van Frenk Rouschop, een 
dirigent met een flinke trackrecord. Zo 
won hij met verschillende orkesten een 

aantal landstitels en zelfs twee keer 
het Wereld Muziek Concours. 

Het Lieshoutse harmonieorkest bereidt 
zich voor op de muziekwedstrijden 
van een bevriende harmonie uit het 
Duitse Dotternhausen. Aankomende 
zomer trekt het harmonieorkest naar 

het kleine plaatsje onder Stuttgart om 
daar muzikale furore te maken.

Het concert van zaterdag 22 maart 
start om 20.00 uur met een uitvoering 
van de Lieshoutse harmonie. Tegen 
21.30 start vervolgt fanfare De Voor-
uitgang.

Aangifte inkomstenbelasting 2013 
vóór 1 april 2014

U moet aangifte doen om belasting 
te betalen of terug te krijgen. Wan-
neer u uw aangifte inkomstenbelas-
ting vóór 1 april 2014 indient ont-
vangt u vóór 1 juli 2014 bericht van 
de belastingdienst.

Verbeeld ik het mij of zijn er mind-
er aftrekposten dan een paar jaar 
geleden?
Uw gevoel klopt, maar afhankelijk 
van uw situatie zijn er toch echt af-
trekmogelijkheden bij ziektekosten, 
studiekosten, giften aan goede 
doelen en uitgaven voor de leven-
sonderhoud van een kind jonger dan 
21 jaar.
Heeft u alimentatie betaald omdat u 
bent gescheiden?
Dan mag u de alimentatie aftrekken!
Heeft u in 2013 een eigen won-
ing gekocht? Of heeft u in 2013 
uw hypotheek of lening verhoogd? 
Dan heeft u te maken met nieuwe 
regels voor de aftrek van uw hy-
potheekrente. U mag alleen voor 
nieuwe leningen rente aftrekken als 
u de lening maandelijks afl ost.
Heeft u na 28 oktober 2012 uw 
woning verkocht met verlies? En 
hebt u als gevolg daarvan een rest-
schuld? Dan kunt u nog maximaal 
10 jaar na de verkoopdatum daar-
voor rente en kosten aftrekken.
Mocht u nog vragen hebben of wilt 
u uw aangifte inkomstenbelasting 
laten verzorgen van a tot z, aarzel 
niet, bel dan met Van de Graft Ac-
countants B.V. want voor u het weet 
is het 1 april 2014!

Wim Daniëls

Massages
Gezondheidscoach

www.dorinevanhorrik.nl

Dorine van Horrik

volgens de Chinese filosofie
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Mariahout – Ruim 1100 tieners be-
zochten ‘Carnabeats’ tijdens de Car-
naval. Op vrijdag 21 maart wordt er 
in het Buurthuis van Mariahout door 
Yammas een Carnabeats afterparty 
georganiseerd met de naam After-
beats. Voor deze Mariahoutse uit-
voering van de PLUS disco On Tour 
wordt een uitzondering gemaakt. 
Plussers en Carnabeats bezoekers 
met de leeftijd van 13 tot en met 17 
jaar zijn welkom.

De grote zaal van het buurthuis wordt 
in de Carnavalssfeer gebracht, spullen 
van Carnabeats worden overgehuisd. 
De zaal is groot genoeg om veel jon-

geren te kunnen ontvangen. Naast 
Party Jockey Tim wordt er ook geke-
ken of DJ WayOut van de partij kan 
zijn, zodat de sfeer er weer goed in 
komt.

Populaire house, moombahton, 
hardstyle, dubstep, après-ski en car-
navalsmuziek aangevuld door disco-
lichteffecten zullen weer onderdeel 
van de avond uitmaken. Afterbeats 
is de afterparty van het succesvolle 
Carnabeats, echter geheel alcoholvrij 
en dit keer voor de leeftijd tot en met 
17 jaar. Afterbeats start in het Buurt-
huis van Mariahout om 20.30 uur en 
eindigt om 23.30 uur. Er wordt ge-

controleerd op ID/schoolpas bij bin-
nenkomst.

Kaarten Afterbeats
De voorverkoop is al van start ge-
gaan en loopt voortvarend. Vorig jaar 
was de afterparty al snel uitverkocht. 
Kaarten zijn verkrijgbaar voor €3,00 
bij Snoeperij Jantje in Aarle-Rixtel, 
DIO Drogisterij Mark in Lieshout, 
Shoes4you in Beek en Donk en bij het 
Buurthuis van Mariahout.. Voor leden 
is dit €1,00. 

Kijk voor meer info en foto’s op 
www.carnabeats.nl of 
www.tienerwerklaarbeek.nl. 

Beek en Donk –  Dat wordt gekkig-
heid in de tent bij De Boemerang in 
Beek en Donk. Op vrijdagavond 14 
maart van 19.30 tot 22.00 uur houdt 
het tienerwerk voor alle kinderen van 
10 t/m 15 jaar uit Beek en Donk een 
‘Fout avond’. Fouter dan dit kan abso-
luut niet. De hits van vroeger komen 
boven water en iedereen is prettig ge-
stoord. 

Tijdens de ‘Foute avond’ verwacht Tie-
nerwerk De Boemerang dat de tieners 
de meest foute kleding uit de kast ha-
len. Cowboylaarzen van vader, het iets 
te korte, felgekleurde paarse colbertje 
van moeder. Of toch maar de baby-
blauwe pumps van de buurvrouw, drie 
stropdassen van broerlief, een oude 
bril van oma en een wijde skatebroek.

Voor iedereen die graag wil komen bil-
jarten of met de flipperkast, de voet-
baltafel of airhockey wil spelen, zijn 
ook welkom natuurlijk. De jeugd mag 
één vriend of vriendin meenemen. Hij 
of zij hoeft niet in Beek en Donk te 

wonen (entree is ook €1,00). Ingang 
tienerruimte is aan de achterkant van 
het Ontmoetingscentrum en de entree 
is €1,00. Aanmelden kan via de web-
site www.boemerangbeekendonk.nl. 

Op de hoogte blijven van alle acti-
viteiten en foto’s bekijken kan ook 
via www.facebook.com/tiener-
werkbeekendonk of volg hen op 
www.twitter.com/De_Boemerang.

Laarbeek - In Laarbeek wordt van 17 
tot en met 21 maart weer de jaarlijkse 
boomplantdag gehouden. Het wordt 
boomplantdag genoemd, maar in deze 
week worden op alle werkdagen bo-
men geplant. Thema voor dit jaar is: 
‘Kiezen voor Bomen’. 

Aan deze boomplantdag nemen tien 
basisscholen deel. In totaal zullen 284 
kinderen van groep 8 deze week bo-
men of struiken planten. De begelei-
ding buiten vindt plaats door de ge-
meentelijke buitendienst. Aan het eind 
van de boomplantdag krijgen de kin-
deren een sierstruik mee naar huis, die 
door de gemeente wordt geschonken. 
De werkzaamheden zullen ongeveer 
anderhalf uur in beslag nemen.

Op maandagochtend 17 maart om 
10.00 uur zal wethouder Biemans de 
kinderen een handje helpen bij het 
planten. U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. 

Programma
Maandag 17 maart
Om 10.00 uur start groep 8 van De 
Muldershof uit Beek en Donk. Deze 38 
kinderen gaan naar de Kerkakkers in 
Beek en Donk.

Om 13.30 uur start groep 8 van De 
Driehoek uit Aarle-Rixtel. Deze 25 kin-
deren gaan ook naar de Kerkakkers in 
Beek en Donk.

Dinsdag 18 maart
Om 10.00 uur start groep 8 van Ber-
nadetteschool uit Mariahout. Deze 32 
leerlingen gaan naar de Julianastraat in 
Mariahout

Om 14.00 uur start groep 8 van De 
Raagten uit Beek en Donk. Deze 23 
leerlingen gaan naar de Kerkakkers in 
Beek en Donk.

Woensdag 19 maart
Om 10.00 uur  start groep 8 met 13 
leerlingen van ’t Otterke en groep 8 
met 52 leerlingen van Het Klokhuis uit 
Beek en Donk. Deze leerlingen gaan 
naar de Kerkakkers in Beek en Donk.

Donderdag 20 maart
Om 10.00 uur start groep 8 van Kind-
centrum De Sprankel uit Lieshout. 
Deze 24 kinderen gaan naar hoek De 
Vorst t.h.v. huisnummer 11/De Vang in 
Lieshout.

Om 13.30 uur start groep 8 van Maria-
basisschool uit Lieshout. Deze 6 kinde-
ren gaan naar de Coolhof in Lieshout.

Vrijdag 21 maart
Om 10.00 uur start groep 8 van De 
Heindert uit Aarle-Rixtel. Deze 27 kin-
deren gaan in Lieshout naar De Vorst/
De Wieken ter hoogte van huisnum-
mer 2.

Om 10.00 uur start groep 8 van Bruke-
lum uit Aarle-Rixtel. Deze 44 kinderen 
gaan naar de Kerkakkers in Beek en 
Donk.

‘Afterbeats’ bij Yammas in Mariahout

‘Foute avond’ Disco bij Boemerang 

Laarbeekse Boomplantweek: 
‘Kiezen voor Bomen’

Sfeerbeeld van het populaire ‘Carnabeats’

‘Foute avond’ Disco
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Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

ALTIJD EEN 
STRAK GAZON?

Ruime keuze 
kettingzagen

heggenscharen 
hakselaars
Ook uw adres voor 

voordelig onderhoud!

Husqvarna Robotmaaiers
Hij maait, u (ge)niet! Met weinig inspanning 
een perfect resultaat.  

Min. prijs €949,-. Andere acties uitgezonderd. 
Actievoorwaarden (in de winkel)

Bij inlevering van knipbon. Geldig t/m 22-03-2014

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

GRATIS DIEFSTALVERZEKERING 
VOOR 3 JAAR BIJ AANKOOP VAN EEN FIETS. 

F 0492 - 450812  
E info@artifexfinance.nl  
I  www.artifexfinance.nl

Beekerheide 6C,  A
Beek en Donk    .

0492 - 450811 T

F 0492 - 450812  
E info@artifexfinance.nl  
I www.artifexfinance.nl

Beekerheide 6C,  A
Beek en Donk    .

0492 - 450811 T

Wij zijn een administratie & belastingadvieskantoor 
in Beek en Donk en verzorgen voor u uw

   Tegen een gunstig tarief
Bel voor een afspraak of informatie

0492 – 450 811

Tevens verzorgen wij ook alles 
voor ondernemer & zzp’er

Particuliere
belastingaangifte

Stress?  Burn-out?
Chronische pijn?

www.flowlaarbeek.nl
0644051822

Voor een vrijblijvende afspraak
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Aan de reuk raak je snel gewend!
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Aarle-Rixtel - Groep 7/8 van basis-
school ’t Klokhuis brengt een bezoek 
aan de RWZI (rioolwaterzuiveringsin-
stallatie) van het waterschap ‘Aa en 
Maas’. Oud-wethouder Harry Brug-
mans leidt de klas als vrijwilliger rond 
op het complex.

Het is even na 1 uur in de vroege 
vrijdagmiddag dat 10 meisjes en 11 
jongens van groep 7/8 de deur van 
de ontvangstruimte binnenlopen. 
Vergezeld van een begeleidingsvader 
en –moeder komen zij onder leiding 
van hun juf Marjon Vliegenberg een 
bezoek je brengen aan de RWZI. Na 
een ‘welkomstborrel’ heet de heer 
Brugmans hen allen van harte welkom 
en legt de gang van zaken uit. Na een 
inleidend praatje gaan ze naar buiten 
om de installatie van dichtbij te bekij-
ken.

Natuur
Het doel van de zuivering is de aan-
dacht voor de natuur. Men gooit met 
z’n allen nog steeds te veel weg. Als er 
aan de kinderen wordt gevraagd wat 
er allemaal in het riool komt, worden 
omschrijvingen gegeven voor heel 
gewone zaken. Als ze horen, 

dat je hier gewoon over poep en pies 
kunt praten, wordt er stiekem wel wat 
gegniffeld. Door de inleider wordt er 
met nadruk op gewezen, dat de zui-
vering het meeste te lijden heeft van 
grote aantallen zogenaamd biologisch 
afbreekbare natte doekjes voor het 
toilet. Heel veel energie en mankracht 
moet eraan worden besteed om er-
voor te zorgen dat deze materialen de 
hele installatie niet verstoppen. “Met 
deze kinderen moeten we beginnen”, 
aldus Harry, “want zij moeten straks 
het goede voorbeeld geven”.

Medewerker/vrijwilliger Monique 
Wessels legt daarna de weg van het 
vuile water door de installatie uit aan 
de hand van een tekening. Ze vertelt 
onder andere aan de kinderen dat het 
water van 700.000 inwoners van het 
gebied wordt gezuiverd in deze in-
stallatie. Er is een goede samenwer-
king tussen de bedrijven en de boe-
ren, want zij zijn ermee gebaat dat er 
schoon water beschikbaar is.

Geur
De leerlingen brengen onder andere 

een bezoek aan het pomphuis. Ge-
weldig grote pom-

pen zorgen 

ervoor, dat het water naar een hoogte 
van zes meter wordt opgepompt. 
Daarna vervolgt het water, geholpen 
door de zwaartekracht de weg door de 
rest van de installatie als vanzelf. De 
geur van het rioolwater is alom zwak 
aanwezig. Vooral in de ruimte waar 
het grove vuil uit het water wordt ge-
haald is het zo, dat enkele kinderen 
hun neus dicht houden. Het water-
schap heeft echter goed geïnvesteerd 
in luchtafzuiging, zodat er in de buurt 
in tegenstelling tot vroeger, bijna geen 
klachten meer zijn over stankoverlast. 

Na de bezinktank, waar het zand op 
de bodem achterblijft, komen ze bij 
de tank, waar bacteriën het water 
schoonmaken. Na deze fase in de be-
handeling wordt het water gefilterd 
en weer in de rivier gelaten. Dit is de 
plaats, dat enkele kinderen ondanks 
het regenachtige weer de zomer in de 
bol krijgen, want enkelen opperen de 
mogelijkheid om hier toch eens lekker 
in te gaan zwemmen.

Bezoek
Een –kosteloos– bezoek tijdens kan-
tooruren aan de RWZI is door de week 
altijd mogelijk na afspraak via de web-
site van ‘Aa en Maas’.

Lieshout – Crazy 88, een hevige strijd 
tussen teams in een interactieve spel-
show, waarin het volledig draait om 88 
bijzondere opdrachten. Party Jockey 
Tim organiseert deze verbluffende, ver-
rassende, spannende en lachwekkende 
show met als startpunt de jongeren-
ruimte in het Dorpshuis te Lieshout.  

Dit entertainment programma is speci-
aal in elkaar gezet voor de Lieshoutse 
&RG-teens. Geen avond chillen op de 
bank, maar strijden om binnen no-time 
zoveel mogelijk punten te scoren door 
het uitvoeren van bijzondere opdrach-
ten. Er zijn leuke prijzen te winnen, 
maar belangrijker nog: Er staat een ver-
rassing opgesteld voor het verliezende 
team. Omdat er teams moeten worden 
gemaakt, is het van belang vroegtijdig 
te weten hoeveel deelnemers er mee 
gaan doen. 

Wil je mee doen? Zorg er dan voor dat 
je een groep vormt van precies 7 tie-
ners en 1 ouder/begeleider en dat je 
herkenbaar bent als groep. Aanmelden 

kan op de avond zelf. Lukt dit niet, dan 
worden er op de avond zelf groepen 
samengesteld. Hulp van ouders kan 
men hard gebruiken om groepen te 
begeleiden en het team actief te hel-
pen want het een en ander speelt ook 
buiten het dorpshuis af. Per groep is 
er minimaal één telefoon nodig, welke 
foto’s en filmpjes kan maken en gebruik 
kan maken van Whatsapp. De deelna-
mekosten van deze activiteit zijn €1,50 

per persoon, gelieve deze aan de zaal te 
voldoen. Consumpties en versnaperin-
gen zijn voor eigen rekening. 

Deze spelshow is alleen voor &RG-teen 
en PLUS leden. Bij activiteiten worden 
geen introducés toegelaten. De jeugd-
ruimte is open vanaf 19.30 uur. Zorg 
dat je op tijd bent om het allemaal mee 
maken, want voor je het weet is het 
22.00 uur en dan is het  weer voorbij. 

Harry Brugmans (met paraplu) geeft uitleg over de rioolwaterzuivering

* Beginners eerste 10 uur rijles voor 350,-

* 40,- per uur; 60,- per 1 1/2 uur

* Rijles in stappen

* Binnen 8 weken uw rijbewijs halen

*  Last van rijangst? Wij helpen u op weg!

Autorijschool Ton van Dijk
Beek en Donk

0492 - 464363 / 06 - 22745294

RIJLESSEN?

www.autorijschooltonvandijk.nl

Nu starten met rijlesvanaf 16,5 jaar

Nu 
€ 1950,-

40 uur rijles 
+ tussentijdse toets 
+ examen

Pakket

aanbieding:

‘Crazy 88’ interactieve spelshow bij &RG-teens

De gang naar de wc, dagelijks een 
route die zonder Tomtom wordt af-
gelegd door fanatieke wildplassers. 
Redenen uiteenlopend: van ‘echt no-
dig moeten, juf’ tot aan ‘ik denk dat 
ik moet spugen’. In het grijze tussen-
gebied zitten de wandelexcuusjes of 
de meetingpointplasjes. Want, ga er 
maar vanuit, het gros van deze blaas-
zwakke prinsjes en prinsesjes zien dit 
als het beste excuus om het heilig-
dom der klaslokaal even te kunnen 
verlaten.
 
Deze abbonnementpissers zie ik 
dagelijks vanuit mijn goedgevulde 
vertrek voorbij slenteren. Hoofdje 
omhoog, keurig rondkijkend als een 
alerte vuurtoren en af en toe ook 
nog eens mij brutaal groetend mid-
dels opgestoken hand. Alsof ze een 
citywalk maken, kuiert de ‘ik moet 
echt poepen, meester’-leerling op 
z’n dooie akkertje richting de pot van 
genot. Alvorens deze prachtknul de 
entree op de poepdoos maakt bab-
belt hij nog even met de conciërge 
die genietend van een bak koffi e 
mijn 31 gewillige huiswerkboekjes in 
elkaar niet. ‘Hoi Tiny, hoe gaat het?’. 
Conciërge Tiny, breed grijnzend en 
wetend wat hier gaande is antwoordt 
alert: ‘Goed, Luc, breng jij deze 
boekjes dadelijk even naar groep 8? 
Kun je jouw ochtendwandeling direct 
wat verlengen.’ Luc schiet vervolgens 
rap de klapdeur van het eerste de 
beste kleine kamertje in en is vervol-
gens druk doende met het nabootsen 
van kermende persgeluiden gevolgd 
door kreten van opluchting.
 
Een andere variant van dit type ‘naar 
het toilet gaan’ is het duo-zeiken. Via 
minuscule briefjes in de klas wordt het 
geheime genootschap uitgenodigd 
om tezamen een innovatieve ver-
gadering te beleggen bij de urinoirs. 
Daarvoor moet wel het meest ges-
chikte moment bij de juf of meester 
‘in charge’ worden gevonden en het 
excuus moet natuurlijk urinedicht zijn. 
Voor de initiatiefnemer is dit nooit 
zo’n groot probleem. De gangmaker 
komt triomfantelijk voorbij, nadat 
hij eerst een victorylap om het com-
putereiland heeft gemaakt, waar zijn 
schare fans hem met bewonderende 
open mond aankijkt. Nummerke 2 
scheert meestal als een katachtige 

de kortste weg over om maar zo snel 
mogelijk de veiligheid van de plee te 
zoeken. Het gesprek wat er dan vol-
gt, is van top secret niveau. Als een 
ware KGB-spion ben ik daar eens bij 
gaan staan. De plaspraat is dan niet 
van de kakkende lucht:
 
‘Welke smoes had je gebruikt, Ste-
fan?’, Kevin praat met redelijk luid 
vanuit zijn kleine kamertje. ‘Dat ik 
echt nodig moest. Eerst trapte de 
meester er niet in, omdat jij ook al 
weg was, maar omdat ik zo stond te 
dansen en mijn Willie (jaja, men geeft 
ze al jong een naam) stevig vasthield 
mocht ik toch.’ ‘Cool. Goed, wat 
spreken we af? Jij bij mij of ik bij 
jou?’, Kevin weerlegt de plasbiecht 
richting het plan van aanpak. ‘Van 
ons mam mag ik niet weg vandaag, 
maar dan kun je wel bij ons, denk ik?’ 
‘Ok, dan neem ik mijn controller ook 
mee, is dat goed? ”Vet, die van jou is 
net wat megasneller, Kevin......”
 
Vervolgens klinkt een schrapende 
stem dichtbij deze twee 
smoespielekes. “Nou mannen, de 
vlieg al uit het hangtoilet kunnen 
plassen of blijven jullie naar je eigen 
gezeik staan luisteren?” Waarop het 
excuus volgde wat in de trend van 
‘de brug staat open’ niet zou missta-
an: “Meester, we zijn aan de kak en 
onze drollen willen niet wegspoelen. 
We zijn zo klaar.”

Mees
Joost

Plaspraat

MeesMees
Joost

Jongeren in de weer met de opdrachten tijdens ‘Crazy88’
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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.

W12 - Aanbiedingen gelden van maandag 17 maart t/m zaterdag 22 maart 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

0.99

Verse Ananas
per stuk

1.99

Douwe Egberts koffie
roodmerk snelfilter, bonen
of grove maling of décafé

pak 500 gram
4.98-5.35

3.79
kilo 7.58

4.49
kilo 8.98

Witte bollen
zak 10 stuks

1.52
1.19

Palm speciaal bier*
krat 24 flesjes à 25 cl.

15.59

9.99
liter 1.67

Grillworst
van onze versafdeling

naturel of met kaas
100 gram

1.39

0.99

Filet Americain
alle soorten

bakje 150 gram

2.29

1.79
kilo 11.93

Campina 
Optimel drink

alle soorten
2 literpakken

2.58-2.90

2.29
liter 1.15

2 pakken

Markant roomijs
aardbei, walnoot, 

kaneel, chocolade of
stracciatella

literbak

2.25-2.38

1.99

Markant Tintelfruit
alle soorten

pak 1500 ml.
0.88-0.93

0.79
liter 0.53

Alle soorten
Reus wasmiddel
pak 880 gram
flacon 1060 ml.
4.79-5.81

Reus wasmiddel 2.79

Sun vaatwastabletten
alle soorten all-in-one of classic

pak 16-36 stuks

1+1
GRATIS

Pampers luiers
baby dry, active fit, new baby of easy up

3 pakken à 23-50 stuks
29.97

25.00
3 pakken

Boterzachte
varkenshaas
500 gram
7.99
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 0492 465 767  06 460 52 757

w w w . b u i t e n z i n n i g - t u i n o n t w e r p e n . n l

Susan Sneijers

Mooie tuinontwerpen in elke stijl
met realistische 3D uitwerking

Mooi... de bloembollen
De bloemen en bladeren van voorjaarsbloemen, zoals krokussen, tulpen, narcissen en sneeuwklokjes, kun je 

gewoon laten afsterven. Na de bloei trekken ze hun voedingstoffen uit bloem en bladeren terug in de bol, om 

deze het volgende voorjaar weer te gebruiken. Laat de bladeren en de bollen dus met rust tot de bladeren vergeeld 

zijn. Narcissen vormen hierop een uitzondering, bij hen moet je wel de uitgebloeide bloemen verwijderen omdat 

anders te veel energie wordt gebruikt voor de zaadvorming.

Mooi... vĳ veronderhoud
Haal het net van uw vijver indien dit erop heeft gelegen. Ook kunt u bij watertemperaturen boven 12 graden uw 

visjes weer wat bijvoeren. Knip ook de afgestorven delen van uw waterplanten af, zodat ze weer fi jn uit kunnen lopen.

Gouden jubileum tennisvereniging ‘LTV De Hut’
Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel –  ‘LTV De Hut’ bestaat 
vijftig jaar. De tennisvereniging, 
gelegen aan de Bakelseweg 9a te 
Aarle-Rixtel, wil dit vieren met een 
heel jubileumjaar met als hoogte-
punt een feestdag op 27 september. 
Daarnaast organiseert de vereniging 
een loterij om geld in te zamelen 
voor een opknapbeurt van het club-
gebouwterras.

Vijftig jaar geleden leefde er bij een 
aantal inwoners van Aarle-Rixtel het 
idee om een tennisvereniging op te 
richten. Dit plan werd in eerste instan-
tie door de Aarlese raad verworpen.

Na enig overleg tussen beide partijen 
keurde de raad het plan alsnog goed 
en richtten initiatiefnemers Trees van 
Zutphen, Noud van de Ven en Pieter 
Wijnker op 17 december 1964 ten-
nisvereniging ‘LTV De Hut’ op. Er 
werd gestart met vijftig leden.

“Vroeger stond hier een oude hut, 
vandaar dat het sportpark en de ver-
eniging nu zo heten,” legt bestuurs-
lid Tonny van Alem (67) uit. Nadat 
de gemeente twee gravelbanen had 
aangelegd, konden de leden vanaf 
1965, op één van de weinige plaat-
sen in de omgeving, volop tennissen. 
Tonny: “We zijn hier in de regio één 
van de oudste tennisverenigingen.” 

Een kantine was er nog niet. Die 
werd later door de leden zelf ge-
bouwd. 

De nieuwe vereniging, met veelal 
beginnende tennissers, organiseerde 
al snel haar eerste clubkampioen-
schappen en toernooien. Deze kre-
gen veel bekijks vanaf de naburig 
gelegen ASV velden. Tonny: “Bij 
thuiswedstrijden van ASV kwamen 
veel supporters in de rust naar onze 
tennissers kijken.” Om zich verder te 
kunnen ontplooien sloot de vereni-
ging zich een jaar later aan bij de 
KNLTB (Koninklijke Nederlandse 
Lawn Tennis Bond). Voorzitter Tom 
van den Heuvel (41): Daar moet je 
bij aangesloten zijn wil je competitie 
spelen.” Er werden meteen uitste-
kende resultaten behaald.

In de jaren ’70 groeide de club ge-
staag. Er werd een trainer aange-
steld en het aantal banen werd uit-
gebreid naar vijf. Hiervoor moesten 
de bestaande banen en de kantine, 
die niet veel voorstelde, een stukje 
worden opgeschoven. Tonny: “De 
oude kantine was niet veel meer dan 
een schuilhut.” In 1982 was dit grote 
project, inclusief nieuwe kantine, ge-
reed. Op verzoek van de gemeente 
werd het tenniscomplex jaren later 
geprivatiseerd.

De leden van ‘LTV De Hut’ zijn on-
dernemend. In 2003 wordt het gravel 

vervangen door kunstgras. “Met 
gravel heb je een tennisseizoen van 
maximaal zeven maanden,” verklaart 
Tonny deze overstap. Tom voegt toe: 
“Op kunstgras kun je bijna het hele 
jaar tennissen. Alleen als er sneeuw 
ligt of het dooit dan kun je er niet 
op.” Ook de kantine wordt in 2011 
gemoderniseerd. Tom: “We hebben 
de kantine ‘gepimpt’ met nieuwe 
meubels en meer kleur.”

De tennisvereniging, die momenteel 
driehonderd leden telt, wil het gou-
den jubileum het hele jaar door vie-
ren. Tom: “We hebben altijd al veel 
activiteiten. Deze willen we gewoon 
door laten gaan maar dan overgieten 

met een ‘jubileumjasje’. Daarom 
hebben we gekozen voor de con-
structie jubileumjaar met als hoogte-
punt een feestdag in september.” 
De club grijpt het jubileumjaar ook 
aan om het terras te verbeteren. De 
voorzitter: “Als we dit gerealiseerd 
krijgen zien we dat als een cadeau 
aan alle leden. We hopen het beno-
digde bedrag door middel van een 
loterij bij elkaar te krijgen.” Ieder 
lid verkoopt een aantal loten. Tom: 
“De lotenverkoop is al begonnen. 
We hebben leuke prijzen die lokaal 
gesponsord worden. Als dit lukt, dan 
hebben we een nieuw terras.”

Voor meer info zie www.ltvdehut.nl.
De Hut vroeger

Tennisvereniging LTV De Hut

Laarbeekse Mixkampioenschappen Jeu de Boules
Laarbeek/Helmond - De Laarbeekse 
inwoners waren dinsdag 11 maart 
te gast bij Jeu de Boulesvereniging 
‘Littie of Littienie’ in Helmond, voor 
de Laarbeekse Mixkampioenschap-
pen Jeu de Boules.

Laarbeekse Mixkampioenschappen
Deze Laarbeekse Mixkampioen-
schappen zijn een jaarlijks terugke-
rend evenement, waarin in drie ron-
den onderling wordt gestreden om 
het Jeu de Boules kampioenschap. 
Dit jaar hadden 75 ‘boulers’ zich ge-
meld voor de titanenstrijd. 

Het ‘Mix’ houdt in dat ieder in elke 
ronde met iemand anders speelt. Dit 
wordt door het lot bepaald.Degene 
die in die 3 ronden de meeste ron-
des wint en daarbij het hoogst aantal 
pluspunten scoort, is de winnaar. De 
deelnemers zijn afkomstig uit Aarle-
Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en 
Mariahout. De vier dorpskernen van 
Laarbeek.

Boulodrome
De deelnemers werden gastvrij 
ontvangen door Jeu de Boulesver-
eniging ‘Littie of Littienie’ met een 
kop koffie en de traditionele cake. 

Vervolgens werden de rondes inge-
deeld, zodat uiteindelijk om 13.30 
uur de ‘strijd’ kon losbarsten. Littie 
of Littienie heeft een schitterende 

accommodatie met haar ‘Boulo-
drome’, gelegen bij De Braak in Hel-
mond. De Boulodrome is voorzien 
van 16 binnenbanen met ieder een 

afmeting van 3x13 meter. Deze zijn 
volgens de bepalingen van de Ne-
derlandse Jeu de Boules Bond. Een 
schitterende accommodatie om te 

spelen. De hele middag werd er ‘ge-
legd’ en ‘getireerd’ om maar te zor-
gen dat de ‘boule’ dicht bij de ‘but’ 
kwam te liggen. Als het er dan op 
aan kwam, oftewel ‘littie of littienie’, 
kwam de meetstok er aan te pas of 
moest uiteindelijk de scheidsrechter 
beoordelen wie er ‘lit’ of wie er ‘nie-
lit’. 

Prijsuitreiking
Na een spannende strijd van ruim 
drieënhalf uur,  bleek dat Willy 
Verbakel uit Aarle-Rixtel met 3 ge-
wonnen rondes en 27 punten, de 
allerbeste was en met de trofee huis-
waarts mocht keren. Op de tweede 
plaats eindigde Henriette Boers uit 
Mariahout met 3 gewonnen rondes 
en 26 punten. Frits Tak uit Beek en 
Donk nam de derde plaats voor zijn 
rekening met 3 gewonnen rondes en 
20 punten.

Door voorzitter Jan van Asseldonk, 
van de dit jaar organiserende Jeu de 
Boulesvereniging ‘Ons Genoegen’ 
uit Lieshout, werden de winnaars 
gefeliciteerd. Daarnaast werd ook de 
traditionele wisselbeker – vorig jaar 
nog in handen van Riet Couwenberg 
uit Beek en Donk – overhandigd. 

Jan van Asseldonk (rechts) overhandigde 
de beker aan Willy Verbakel, de winnaar.
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voetbal

Sparta’25
Zaterdag 15 maart
11.45 Olympia’18 G1 - Sparta’25 G1
15.00 NWC A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 B1 - NWC B1
14.30 Sparta’25 B2 - HVV Helmond B1
15.00 MULO B2 - Sparta’25 B3
13.00 Sparta’25 C1 - Helmondia C1
12.45 Bavos C1 - Sparta’25 C2
13.00 Sparta’25 C3 - Rhode C2
13.00 Mariahout C2G - Sparta’25 C4G
11.30 SV Venray D1G - Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2G - DVG D2G
11.00 Handel D1G - Sparta’25 D3
11.30 Sparta’25 D4 - Blauw Geel’38 D10
10.30 ZSV E1G - Sparta’25 E1
09.15 Sparta’25 E2 - NWC E5
09.30 Mierlo Hout E8 - Sparta’25 E3G
09.30 WEC E1 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5G - Boekel Sport E5
09.15 Sparta’25 E6 - SCMH E1
10.30 Sparta’25 F1 - Rhode F1
10.30 WEC F1 - Sparta’25 F2
10.30 Sparta’25 F3G - Blauw Geel’38 F5
09.00 Schijndel F5 - Sparta’25 F4G
10.30 Sparta’25 F5 - Schijndel F2
10.30 Gemert F8 - Sparta’25 F6G
10.30 Sparta’25 F7 - Stiphout Vooruit F2
10.30 Sparta’25 F8G - RKVV Keldonk F2
10.30 ZSV JG1 - Sparta’25 JG1
13.00 Avesteyn MC1 - Sparta’25 MC1
14.30 GFC’33 MA1 - Sparta’25 MA1
09.15 Spartaantjes - trainen
16.30 SCMH Vet. - Sparta’25 Vet.
15.00 ’t Huukske - V&K

Zondag 16 maart
14.30 TOP 1 - Sparta’25 1
10.00 Gemert 4 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - Avanti’31 3
11.00 Ollandia 2 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 6 - Heeswijk 4
12.00 Sparta’25 7 - Vorstenbossche B 3
10.00 Volkel 4 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Mierlo Hout 7 
12.00 Erp 5 - Sparta’25 10
12.00 Heksenberg VR1 - Sparta’25 VR1
 
ASV’33
Zaterdag 15 maart
15.00 Someren A2 – ASV’33 A1
14.30 ASV’33 B1 – Neerkandia B1
14.30 ASV’33 B2 – ONDO B1
14.45 FC de Rakt MB1 – ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – Liessel C1
13.00 Blauw Geel’38 C7 – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 C3 – Boekel Sport C4
12.00 Venhorst D1G – ASV’33 D1
10.30 ASV’33 D2G – Elsendorp D2
10.30 Rood Wit’62 E5 – ASV’33 E1G
10.45 Bruheze E4 – ASV’33 E2G

10.30 ASV’33 E3G – Blauw Geel’38 E13
10.30 ASV’33 E4 – Blauw Geel’38 E14
09.15 ASV’33 F1 – Rhode F2
09.15 ASV’33 F2 – Lierop F1
10.00 SJVV F3G – ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F4 – Venhorst F5
09.00 MULO F8 – ASV’33 F5G

Veteranen zaterdag 15 maart
17.00 Blauw Geel’38 – ASV’33

Zondag 16 maart
14.30 ASV’33 1 – Bruheze 1
11.30 ASV’33 2 – Blauw Geel’38 6
12.00 Mierlo Hout 6 – ASV’33 3
10.00 Avesteyn 5 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Deurne 8
11.00 ASV’33 VR1 – Deurne VR1

Zaterdag 8 maart
ASV’33 A1 – ONDO A1 2-2
ASV’33 C1 – Sparta’18 C1G 2-3
ASV’33 C2 – Erp C2 3-1
ASV’33 D2G – Avanti’31 D2 0-8
ASV’33 E2G – MULO E6 6-5
ASV’33 E3G – MULO E10 2-4
ASV’33 E4 – Sparta’25 E7G 1-8
Someren F2 – ASV’33 F2 7-3
ASV’33 F3G – ZSV F4 5-0
ASV’33 F4 – Blauw Geel’38 F11 10-0
Blauw Geel’38 F12 – ASV’33 F5G 3-4

Dinsdag 11 maart
Sparta’25 F2 – ASV’33 F1

Veteranen zaterdag 8 maart
ASV’33 – RKPVV 1-0

Zondag 9 maart
Lierop 1 – ASV’33 1 Afgelast
Nijnsel 3 – ASV’33 2 1-1
ASV’33 3 – Mierlo Hout 6 2-0
ASV’33 4 – WEC 4 2-2
Rood Wit’62 6 – ASV’33 5 4-1
SJVV VR2 – ASV’33 VR1 0-2

Eli
Zaterdag 15 maart 
14.30 ELI B1 – Rhode B3
14.30 ELI B2 – Schijndel/de Wit B3
12.30 ELI D1 – Gemert D3
12.30 ELI D2 – Blauw Geel/Jumbo D6
10.30 ELI E1 – JVC Cuijk E1
10.30 ELI E2 – Milheezer Boys E2
10.30 ELI F2 – Mulo F2
14.30 Venhorst  A1 – ELI A1
14.45 Rood Wit ’62 C3 – ELI C1
13.00 Blauw Geel/Jumbo C5 – ELI C2
09.15 Gemert E8 – ELI E3
10.30 Gemert F5 – ELI F1
09.30 Boekel Sport F7 – ELI F3

Veteranen
17.00 ELI – Mierlo Hout

Zondag 16 maart 
14.30 ELI 1 – WEC 1
11.30 ELI 2 – Bavos 3
12.00 Blauw Geel/Jumbo 7 - ELI 3 
10.00 Rhode 8 – ELI 4 
11.15 ELI 5 – Boerdonk 3
11.00 ELI vr 1 – Nijnsel/TVE Vr 2
11.00 Someren vr3 – ELI vr 2

Mariahout
Woensdag 12 maart
19.30 Deurne B2 - Mariahout B1

Donderdag 13 maart
18.30 Mariahout D1 - Bruheze D1

Zaterdag 15 maart
09.00 Schijndel/DE WIT F3 - Mariahout F2
09.30 DVG F4 - Mariahout F4
10.00 Mariahout F3 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO F9M
10.00 Mariahout F1 - Boekel Sport F1
10.30 Rhode F10 - Mariahout F5
11.15 Mariahout D1 - Schijndel/DE WIT D2
11.15 Mariahout E1 - DVG E3
13.00 Mariahout C1 - 
          ST Fiducia/Elsendorp C1
13.00 Mariahout C2 - Sparta’25 C4
14.30 Blauw Geel’38/JUMBO A3 - 
          Mariahout A1
14.30 Mariahout B1 - Stiphout Vooruit B1

Zondag 16 maart 
10.00 Nijnsel/TVE Reclame 6 - Mariahout 5
10.00 DVG VR1 - Mariahout VR1
10.30 Mariahout 4 - Volkel 5
11.30 Mariahout 2 - Heeswijk 3
11.30 Stiphout Vooruit 2 - Mariahout 3
14.30 Mariahout 1 - Boskant 1

volleybal

Bedovo
Uitslagen 8 maart
Bedovo MB 1 - VC Riethoven MB 2.  4-0
(27-25, 25-13, 25-13, 25-23)
Bedovo DS 1 - VC Unitas DS 1.  0-4
(11-25, 16-25, 21-25, 20-25)
Bedovo HS 1 - Nuvo’68 HS 2.  3-2
(25-13, 18-25, 25-22, 22-25, 15-13)

handbal

BEDO
Uitslagen
Jongens B-jeugd – Tremeg 29-18

Zaterdag 15 maart
15.30 Bergeijk – Jongens B-jeugd 
          De Drie Eiken, Bergeijk

Zondag 16 maart
10.00 Meisjes B-jeugd – Lido
          D’n Ekker, Beek en Donk
10.30 De Sprint – Gemengde D-jeugd 
          De Peelhorst, Deurne
11.00 Heren 3 – Olympia 
          D’n Ekker, Beek en Donk
12.10 Dames 2 – Lido 
          D’n Ekker, Beek en Donk
13.20 Heren 4 – PSV  
          D’n Ekker, Beek en Donk
13.45 Habo ‘95 – Heren 1 
          De Burcht, Boekel
19.00 Apollo – Dames 1 
          Sporthal de Landing, Son

KPJ
Zaterdag 15 maart
17.40  Jupiter ‘75 E2 - KPJ Beek en Donk 
E1 - De Kraanvogel, Eersel

Zondag 16 maart
12.50  H.C.G. DB1 - KPJ Beek en Donk 
DB1 - De Coevering, Geldrop
13.45  Zephyr DS1 - KPJ Beek en Donk 
DS1 - Zuideinderparkhal, Schijndel

biljarten

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 10 maart 
Harrie van Kleef - Martien Swinkels  2-0
John Labes - Leo van Griensven  0-2
Antoon Smits - Henk van den Bergh  0-2 
Martien Swinkels - John Labes  2-0
Leo van Griensven - Tonny de Louw 0-2 
Cor Verschuren - Lou Muller  0-2 
Antoon Rooijakkers - Harrie Poulisse   2-0
Mies van de Biggelaar - Albert Kluijtmans  2-0 
Herman van de Boom - Cor Verschuren  2-0
Huub Biemans - Jan Hesselmans  0-2
Jan van Neerven - Wim Swinkels  2-0
Pieter Rooijackers - Joop Kerkhof  2-0
Theo van Hoogstraten - Leo Migchels  0-2 
Henk Hollanders - Bert van de Vorst  0-2
Cor Oppers - Frits Tak   2-0
Evert Baring - Antoon van Osch   0-2
Theo Verheijen - Christ Marin  2-0
Hans de Jager - Hans Heldoorn   2-0
Evert Baring - Jaspert Swinkels  0-2

Uitslagen dinsdag 11 maart 
Ad de Koning - Lambert van Bree  0-2
Ad Barten - Henk Verhappen  2-0
Antoon Smits - Gerrit van Osch  0-2
Guus van de Elsen - Henk Mastbroek  2-0
Lou Muller - Wim Swinkels  0-2
Marinus Steegs - Cor van den Berg  0-2
Herman van de Boom - Frits Wilbers  2-0
Mari van Gend - Jan van Hout  2-0
Theo Spierings - Willie Vorstenbosch  2-0
Hendrik Korsten - Piet Goossens  1-1
Frits Poulisse - Mari Verbakel  2-0
Manuel Villalon - Piet Verhagen  2-0
Jan van Dijk - Tonny Raaijmakers  2-0
Bert van Wanrooij - Henk Meerwijk  2-0
Manuel Villalon - Piet van Zeeland 0-2

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 7 maart 
Mark v/d Burgt – Niels Schoonings  3-0
Dennis van Dommelen – Dave v/d Burgt  3-0
Geert-Jan Otten – Philip Oosthoek  2-0

Stand per 7 maart 
1.Mark v/d Burgt 15     36
2.Philip Oosthoek 15     29
3.Dennis van Dommelen 16     27
4.Niels Schoonings 15     24
5. Jan van Grinsven 15     22

bridgen

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen 11 maart 
1.Riek Kuijpers/Kitty Coppens 63,50%.
2.Riet van Vijfeijken/Jo van Hout 62,50%.
3.Lien Meulensteen/Jos de Vries 57,50%. 
4.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck 56,50%.
5.Corry ter Woerds/Annie van Thiel 
53,75%.
De volgende zitting is op dinsdag 
18 maart, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk. 

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 11 maart
0-1 Albert v. Empel - Thijs Knaapen  
1-0 Zjon v.d. Laar - André Bergman
1-0 Hein v. Bree - Chris v. Laarhoven 
½-½ Jef Verhagen - Dirk-Jan Gloudemans  
1-0 Frans v. Hoof - Herman Konter
½-½ Willy Constant - Johnny v.d. Laarschot

Programma 18 maart
Chris v. Laarhoven - Zjon v.d. Laar
Albert v. Empel - Aloys Wijffelaars 
Hans Claas - Frans v. Hoof 
Jef Verhagen - Johnny v.d. Laarschot
Herman Konter - Willy Constant

tafeltennis Jeugd TTV Een en Twintig 
schittert in Oss

Beek en Donk - Het derde jeugd-
team van tafeltennisvereniging Een 
en Twintig uit Beek en Donk heeft in 
Oss een knappe prestatie neergezet 
door het tweede jeugdteam ruim te 
verslaan.

Met liefst drie overwinningen was 
Jip Engelhart heel belangrijk voor 
het team, maar ook Anique Saedt en 
Eline van Heugten waren goed voor 
allebei twee punten. Het dubbel 
werd helaas verloren, maar de glans 
van de uitslag was er niet minder om: 
3-7.

Het tweede team verloor een uit-
wedstrijd in Valkenswaard met  8-2, 
waarbij Roel de Kimpe goed was voor 
de twee punten. Het eerste team 
speelde ook tegen Valkenswaard en 
had meer succes. Kevin Bakermans 
won opnieuw al zijn wedstrijden, ter-
wijl Sehiyan Yildirim een punt pakte 
voor het team. Het dubbel ging ver-
loren, maar Jair Verhoeven was goed 
voor twee punten, waardoor het re-
sultaat ruim voldoende was: 4-6.

Uitslagen:
Artisan 3Vwaard 2 - Jeugd 1          4-6
Artisan Vwaard - Jeugd 2            8-2
Return Oss 2 - Jeugd 3            3-7

Meer info
kijk voor meer info op www.ttveen-
entwintig.nl of volg TTVEenenTwin-
tig op Twitter en Facebook. Interesse 
om eens te komen spelen? Zij zijn op 
maandag- en donderdagavond ge-
opend vanaf 19.00 uur.

Training en jeugdcompetitie 
hervat bij ATTC’77

Aarle-Rixtel - Rondom carnaval maakt 
tafeltennisvereniging ATTC’77 uit 
Aarle-Rixtel graag plaats voor de Gele 
Kielen, die al jaren de jeugdcarnaval 
in de gymzaal aan de Jan van Rixtel-
straat verzorgen. Zij hebben dan een 
week de beschikking over de gym-
zaal, die ze vanaf de dinsdag voor 
de carnaval omtoveren tot een ge-
zellige discozaal, waarin alle vier de 
carnavalsdagen gefeest wordt door de 
Aarlese jeugd. 

De woensdag na carnaval zag de gym-
zaal eruit alsof er niets gebeurd was, 
zodat ATTC’77 haar trainingen kon 
hervatten. De jeugd werd een weekje 
rust gegund, maar de competitie spe-
lende senioren kwamen een balletje 
slaan, ook al hadden ze een competi-
tievrij weekend voor de boeg.

De jeugd daarentegen moest wel 
competitie spelen. Beide teams van 
ATTC’77 speelden bij Flash in Eindho-
ven, waar net als bij thuiswedstrijden 
van ATTC, een gesponsorde mand 
fruit klaar stond voor de spelers, lek-
ker hoor!

Eerste jeugdteam wint van Flash
Dennis van der Putten beet het spits 
af tegen Maarten Zuurman en won. 
Bart Willems deed hetzelfde tegen 
Maartens broer Ruben en Olaf Wijde-
ven had geen enkele moeite met Nick 
Herps, 0-3. In het dubbel bakten Bart 
en Dennis er niet veel van maar dat 
deerde niet omdat Bart uiteindelijk drie 
enkelspelen won en Dennis twee. Met 
de ene winstpartij van Olaf erbij was 
de eindstand 4-6. Door deze overwin-
ning laten ze Flash het nakijken en 
staan ze vierde met kansen om verder 
te stijgen.

Tweede jeugdteam verliest van koploper
Het tweede team heeft het zwaar in 
poule E van de J5 klasse. Deze week 
stond de wedstrijd tegen koploper 
Flash 5 op het programma. Met een 
gemiddelde van 8 (van de 10) punten 
per wedstrijd staat Flash dik boven-
aan. Sander Bevers, Harm Steenbakkers 
en Michiel van Schaik waren af en toe 
dicht bij gamewinst, maar wisten sa-
men slechts twee games te winnen. De 
10-0 nederlaag was geheel terecht, de 
tegenstander was gewoon een maatje 
te groot. Ze staan nu op de voorlaatste 
plek op een veilige afstand van de num-
mer 6, Unicum 5 uit Geldrop.

Trainingsavond bij ATTC’77

06 40 80 64 93
www.cateringdekannelust.nl

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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In Manchester staat zondag de Engelse klassieker, 
Manchester United- Liverpool op het programma.
Wie gaat er winnen of word het een gelijkspel?

Stuur uw voorspelling voor zondag (16 maart) 14.00 uur ivm start 
wedstrijd om 14.30 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: 
Mari van de Rijt
Antwoord vorige editie: 
PSV wint (1-0) van FC Utrecht

Cadeaubon kan tot 19 maart worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagMariahout verliest in slotfase

Sparta haakt aan na belangrijke winst

ASV’33 sluit 2e periode feestelijk af 

Jaarvergadering bij Badminton 
Club Lieshout 

Mariahout - Mariahout, de nummer 
drie van de ranglijst, ging zondag op 
bezoek in Oss bij nummer vier, Cito. 
Zowel Cito als Mariahout hadden last 
van het hobbelige veld, waardoor el-
kaar inspelen over de grond onmoge-
lijk was.  

In de eerste helft leken de nummer 
drie en vier van de competitie aardig 

aan elkaar gewaagd en kansen waren 
er nauwelijks. Een kans van Mariahout 
kon een doelpunt betekenen, maar 
Luuk Leenders wist de diepe bal van 
Martijn van der Linden niet om te bui-
gen naar een doelpunt.

In de tweede helft gaven beiden ploe-
gen niet veel weg, waardoor er weinig 
kansen waren. In de 61e minuut was 

het voor Mariahout Geert van Doorn, 
die via een kopbal bijna de score wist 
te openen. Voor Cito was het Marijn 
Huibers die in de 74e minuut de bal 
net naast het doel schoot. Toch wist 
Cito de punten in Oss houden via 
Ibrahim Cabael. Hij wist met een vrije 
trap in de 86e minuut de 1-0 op het 
scorebord te zetten en de winst naar 
Cito toe te trekken.

Beek en Donk – Het eerste elftal van 
Sparta’25 wist zaterdagavond drie 
belangrijke punten te halen. Mid-
denmoter SC Susteren kwam op be-
zoek bij de Spartanen. De Limburgse 
ploeg verkeerd niet echt in degrada-
tiegevaar, maar strijd ook niet om de 
bovenste plaatsen.

Aantrekkelijk duel
Een gretig en gemotiveerd Sparta’25 
begon prima aan de wedstrijd te-
gen Susteren. Eerder in de competi-
tie werd met veel moeite in Limburg 
tegen deze tegenstander een gelijk-
spel uit het vuur gesleept. Na enkele 
minuten kreeg Mischa Werdens een 
grote kans om de 1-0 op het sco-
rebord te brengen. Zijn schot werd 
gekeerd en ook uit de rebound kon 
Brian Bussers de bal niet in het doel 
werken. De eerste helft was aantrek-
kelijk voor het publiek, waarbij beide 
ploegen enkele goede kansen kregen. 

In de 27e minuut wisten Sparta de 
kansen om te zetten in een score. Een 
prima pass van René Brouwers bracht 
Mischa Werdens vrij voor het doel. 
Zijn eerste poging werd nog gekeerd 
door de Limburgse doelman, maar uit 
de rebound schoot hij keihard raak. 
Het gejuich in het Spartakamp was 
nog niet geluwd of de 1-1 stond al 
op het scorebord. Ilias Chakour (Sus-
teren) ging op links goed door en via 
doelman Tom Verhoeven wist hij de 
bal over de doellijn te frommelen. 
Vlak voor rust kreeg Susteren nog 
een goede kans op de 1-2 voorsprong 
toen een kopbal op de lat belandde. 

Werklust
Na rust een ongewijzigd spelbeeld 
met twee ploegen die over en weer 
de aanval zochten en ook diverse kan-
sen wisten te creëren. Sparta’25 wist 
daarbij net wat meer ijver en werk-
lust aan de dag te leggen. Daarmee 

werd het in de 77e minuut beloond 
met een doelpunt. René Brouwers 
tekende voor de 2-1 aan. Hij profi-
teerde van gerommel in de Limburgse 
achterhoede en haalde met links ver-
woestend uit. De Beek en Donkena-
ren verdedigden de voorsprong met 
hand en tand en wist deze ook over 
de streep te trekken. 

Drie belangrijke punten zorgen er-
voor dat de groenwitten nu op een 
voorlopig veilige 10e plaats staan. 
Zondag wordt een bezoek gebracht 
aan lijstaanvoerder Top Oss van trai-
ner Stef Sijbers. Sijbers tekende vorige 
week zijn contract bij Sparta’25 waar 
hij volgend jaar aan de slag zal gaan 
als hoofdtrainer. Voor de groenwitten 
een zware opgave, maar onmogelijk 
is in deze 1e klasse niets. In de thuis-
wedstrijd waren de groenwitten met 
5-2 nog duidelijk de baas over de hui-
dige lijstaanvoerder.

Aarle-Rixtel - De afsluiting van de 
tweede periode, die 16 februari werd 
afgelast in verband met het slechte 
weer, bij voetbalvereniging ASV’33, 
vindt nu plaats op zondagmiddag 16 
maart. 

Er worden consumptiebonnen uitge-
reikt aan de drie ploegen die in de 

tweede periode de meeste punten 
hebben behaald. Hierbij tellen de 
resultaten van de wedstrijden van 9 
en 16 maart ook nog mee! DJ Peter 
Raaijmakers zorgt voor de muzikale 
omlijsting. Kom dus naar De Hut voor 
een gezellige middag met muziek, 
een drankje en een hapje.

Lieshout - Badminton Club Lieshout 
houdt op vrijdag 14 maart haar jaar-
lijkse algemene ledenvergadering. In 
deze vergadering zal het bestuur van 
Badminton Club Lieshout verslag doen 
van het afgelopen jaar. Ook zullen zij 
verantwoording afleggen voor de fi-
nanciële handel en wandel van de ver-
eniging. 

Jaarlijks legt het bestuur verantwoor-
ding af aan de leden. Dat doen zij tij-
dens een algemene ledenvergadering, 
waar zij alle aspecten van de vereniging 
de revue laten passeren. Zo zijn er ver-
slagen van het algemene secretariaat, 
wedstrijdsecretariaat, van de jeugd, 
midweek competitie, het clubblad en 
de website. Er is ook een uitgebreid 
verslag van de financiën van de vereni-
ging, inclusief een verlies- en winstre-
kening, balans en vooruitzicht op het 
komende jaar. Uiteindelijk zal de verga-
dering feestelijk worden afgesloten met 
een huldiging van jubilaris Ad Donkers. 
Ad is immers 40 jaar onafgebroken lid 
van de vereniging en verdient het om 
daarvoor in het zonnetje gezet te wor-
den. De ledenvergadering is alleen toe-
gankelijk voor leden.

Badminton Club Lieshout is zeker niet 
alleen actief voor de leden van de ver-
eniging. Graag willen zij ook een bij-
drage leveren aan het algemeen wel-
zijn van de inwoners van Laarbeek. In 
dat kader heeft de vereniging onlangs, 
samen met de verantwoordelijke stich-
ting, een heuse clinic gehouden voor 
allochtone vrouwen. Onder leiding van 
vrijwilligster Marianne Arends werd 
deze groep vrouwen de grondbeginse-
len van de badmintonsport aangeleerd. 
De dames konden na de instructie lek-
ker sporten en genieten van deze leuke 
sport.

In het voorjaar staan nog veel meer 
activiteiten op de kalender van Bad-
minton Club Lieshout. De vereniging 
neemt ook dit jaar weer deel aan de 
‘Roefeldag’, die 14 juni gehouden zal 
worden. Daarvoor zijn al een ouder/

kindtoernooi op 26 maart en een paas-
eitoernooi op 16 april gepland. Op 6 
april gaan de badmintonners onderling 
spelen om te bepalen wie de sterkste is 
tijdens de ‘Clubkampioenschappen sin-
gle’. De jeugdige badmintonners sluiten 
op 26 juni het seizoen af met een gezel-
lig uitje. Kortom, het komende voorjaar 
staat Badminton Club Lieshout weer 
bol van extra activiteiten, bovenop de 
wekelijkse speelavond. 

Heb je zin om eens te komen proeven 
van Badminton Club Lieshout ? Kom 
dan op één van de woensdagavonden, 
als er gespeeld wordt, naar sporthal ‘de 
Klumper’. Als je sportkleding en sport-
schoenen meebrengt, kun je altijd een 
keertje vrijblijvend meedoen.

badminton

voetbal

wielersport Offi ciële opening wielerseizoen 
T.S.C. Aan de Wielen

Voorjaar BC Mixed vol activiteiten

Aarle-Rixtel – Na verschillende trai-
ningsritten staan op zondag 16 maart 
de eerste officiële fietstochten van 
‘Aan de Wielen’ op de landelijke ka-
lender van wielersportbond NTFU. De 
tochtencommissie heeft gekozen voor 
de Reekse Heidetochten met keuze uit 
de afstanden 72 en 90 km.

Inschrijven en vertrekken kan men 
tussen 09.00 en 09.30 uur bij Café de 
Vrienden, tegenover de kerk in Aarle-
Rixtel. Wenst u in groepsverband en 
onder Aan de Wielen begeleiding te 
rijden, dan kunt u om 09.00 uur mee-
gaan met de 25 km. groep, die de 
kortste afstand fietst en om 09.05 en 

om 09.10 uur met twee groepen die 
met verschillende snelheden de 90 km. 
afleggen.

Kijk voor meer informatie op www.
aandewielen.nl of bel met Theo Ster-
ken, tel. 0492-381680.

Beek en Donk – Voor de meeste teams 
bij de jeugd en senioren zit de compe-
titie er (bijna) op. Daarmee is het sei-
zoen bij Badmintonclub Mixed zeker 
niet voorbij. Er worden dit voorjaar 
nog veel activiteiten georganiseerd 
waaronder een beginnerscursus, een 
ouder-kind avond, een husseltoernooi 
en de jeugddag. 

Beginnerscursus
Op 4 april start de beginnerscursus 
voor senioren. Een leuke manier voor 
de beginnende badmintonner om ken-
nis te maken met de badmintonsport. 
Onder begeleiding van een aantal 
geroutineerde trainers zullen de deel-
nemers de beginselen van badminton 

op een goede manier aangeleerd krij-
gen. De cursus, die 10 weken duurt, 
is tijdens de trainingsavond in sport-
hal D’n Ekker op vrijdag van 20.50 
tot 21.50 uur en de kosten zijn een-
malig €30,00. Aanmelden kan via 
beginnerscursus@bcmixed.nl .

Jeugdactiviteiten
Hoe leuk is het om je ouders te laten 
zien wat je dit seizoen allemaal geleerd 
hebt? Op 11 april wordt daarom een 
ouder-kind avond gehouden. Een leu-
ke avond waarbij de kinderen de spor-
tieve strijd aangaan met hun ouders. 
Op 7 juni is het tijd voor de jeugddag. 
BC Mixed organiseert om het jaar een 
jeugdkamp (vorig jaar) en een jeugd-

dag. Wat er precies gaat gebeuren is 
nog geheim, maar dat het leuke dag 
wordt dat staat vast. 

Husseltoernooi
Zoals ieder jaar aan het einde van het 
seizoen wordt er bij de senioren een 
husseltoernooi georganiseerd. Dat le-
vert vaak hele leuke en verrassende 
wedstrijden op. De datum is nog niet 
bekend, maar wordt binnenkort be-
kend gemaakt. 

Voor alle informatie over Bad-
mintonclub Mixed kijkt men op 
www.bcmixed.nl, bezoekt men de 
facebookpagina en volgt men hen op 
Twitter via @BCMixed. 

De jeugd in actie bij BC Mixed

Jan Spitshuis: badminton is een 
leuke sport voor jong en oud!

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s
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Jumbo Lieshout

Iedere zondag 
geopend van

15.00 uur tot 18.00 uur

Lieshout



Donderdag 13 maart 2014 45
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
paardensport

Madelon Franke reserve kampioen van Nederland

Mariahout/Ermelo – Madelon 
Franke van St. Bernadette uit Ma-
riahout nam zaterdag in Ermelo 
deel aan de Nederlandse Kampi-
oenschappen Dressuur voor paar-
den. 

Madelon behaalde op de Brabantse 
kampioenschappen een tweede plaats 
en daarom was ze afgevaardigd naar 
de Nederlandse Kampioenschappen. 
Met haar zelf opgeleide paard ‘Hot-
shot’ startte ze in de klasse M1 als 

eerste van een groep van 24 geselec-
teerde combinaties. 

Madelon wist een mooie proef te 
rijden en behaalde 65,67% en een 
tweede plaats. Daarmee is Madelon 
Reserve Kampioen van Nederland.

Madelon Franke

Zonnig weer tijdens 
dressuurwedstrijd De Menhoeve 

Aarle-Rixtel - Zaterdagmiddag hield 
stal De Menhoeve in Aarle-Rixtel 
haar dressuurwedstrijd voor rijles- en 
pensionklanten. Er kon in drie catego-
rieën gereden worden en voor de win-
naars waren er leuke prijzen. 

De gespannen ruiters en ruitertjes de-
den hun uiterste best, aangemoedigd 

door het zelf meegebrachte publiek. 
Na de wedstrijd werd er nagepraat 
met een drankje in het zonnetje. 

De Menhoeve is gelegen nabij natuur-
gebied De Biezen, op loopafstand van 
de Bakelse bossen. Iris Poppelaars, die 
de leiding heeft over De Menhoeve, is 
opgegroeid tussen de paarden. Ruim 

twee jaar geleden is ze gestart met 
pensionstalling en rijlessen voor begin-
nende en ervaren ruiters van alle leef-
tijden. Hierbij wordt ze ondersteund 
door haar partner Harrie Vermeulen. 
Samen werken ze aan kwaliteit en een 
prettige en gemoedelijke omgang met 
mens en dier. 

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

Iris (midden) tijdens de prijsuitreiking

handboogschieten De Eendracht 
op bezoek in 
Bakel

Aarle Rixtel – Op de doel van handboog-
vereniging Neerlandia heeft handboog-
schutterij de Eendracht deelgenomen aan 
hun nederlaagtoernooi. Hiervoor gingen 
zij zaterdag met 9 schutters naar Bakel. 

Bij deze wedstrijd was het de bedoe-
ling om na de proefpijlen, 25 tellende 
pijlen te schieten. Het resultaat van de 
6 hoogste schutters van de Eendracht 
was bepalend voor het verenigingsre-
sultaat. Hierbij werd uitgegaan van het 
bij HBV Neerlandia bekende gemid-
delde. Het hoogste zestal van HBS de 
Eendracht schoot 1248 punten bijeen. 
Dit was een positief resultaat van +17.

Hoogste schutter van de avond werd 
Joep van de Ven van HBV Neerlandia 
met 243 punten. Hoogste schutter van 
de Eendracht werd Toon van Hoof met 
232 punten.

Alle resultaten van De Eendracht:
1. Toon van Hoof  232
2. Frank Schepers   222
3. Erwin Wijnhoven  220
4. Walter Jansen   207          
5. Geert v. Ganzenwinkel  198
6. Wim van Mol                169
7. Jo Maas                      165
8. Martien v.d. Graef         135
9. Gerrie van Hoof            127 (hs)

De volgende wedstrijd van De Een-
dracht zal zijn op de doel in Aarle-
Rixtel. Op donderdag 13 maart komt 
HBV Vredelust uit Deurne voor hun 
wedstrijd in het kader van het 51e 
van Ganzenwinkeltoernooi, aanvang 
20.00 uur.

Lieshout - Naast de door de Neder-
landse Handboogbond georganiseerde 
wedstrijden, neemt Krijgsman Soranus 
ook deel aan een aantal door de diverse 
verenigingen in de regio georganiseer-
de toernooien.

Zo nam Krijgsman Soranus afgelopen 
week deel aan een toernooi dat ge-
houden werd door ‘De Vriendschap’ 
uit Mierlo. Bij dit toernooi gold dat er 
vooraf opgegeven moest worden wat 
je dacht te schieten. Na afloop werd dit 
vergeleken met het puntenaantal dat 
werkelijk geschoten was.

Het eerste team  had 1282 punten op-
gegeven. Het werden er uiteindelijk 
1295. Een verschil van 13 punten, wat 
een prima resultaat was. Het tweede 
team, wat niet compleet aan kon tre-
den, had 457 punten opgegeven. Mede 
door een hogere score dan verwacht 
werd, eindigden ze op een totaal van 
522 punten. Een overschrijding van 65 
punten.

De totaaluitslag:
Ad Endevoets 231; Rik v.d. Westerlo 
218; Arjan v.d. Heuvel 217; Theo v.d. 
Laar 216; Maarten v.d. Elsen 209; Paul 
v.d. Broek 204; Stephan Wijffelaars 185; 
Nelly v.d. Laar 171; Rita Endevoets 166.

Unieke tennisoverwinningen 
Wesley Muijs van TV ‘t Slotje

Jeugd TV ’t Slotje kampioen

Krijgsman Soranus op bezoek 
in Mierlo

tennis

Beek en Donk - Wesley Muijs van 
tennisvereniging ’t Slotje uit Beek 
en Donk heeft de afgelopen weken 
enkele opvallende overwinningen 
behaald. Twee weken geleden heeft 
hij in Bergenshuizen te Vught een 
unieke toernooioverwinning behaald. 
Hij won daar de herenenkel 3 door 
in de voorrondes Dirk der kinderen, 
Stijn Schippers, Noach Nguyen, Oscar 
Witzand en in de finale de nummer 1, 
Patrick Lokven, te verslaan. Allemaal 
in twee sets. 

Nu heeft hij vorige week in Eindho-
ven ook de halve finale gehaald door 

daar van Erik de Hair te winnen. Jam-
mer genoeg verloor hij vervolgens van 
tennisser Paul Klaver. Dit beloofd wat 
voor de komende tenniscompetitie. Nu 
staat hij door deze resultaten als num-
mer twee geplaatst bij het eigen open 
tennistoernooi dat op dit moment bij ’t 
Slotje wordt gespeeld. Komende zon-
dag worden bij ’t Slotje de finalewed-
strijden van het eigen tennistoernooi 
gespeeld. Aan dit toernooi wordt door 
veel goede regionale spelers deelgeno-
men. Wie dus mooi tennis wil zien kan 
iedere avond en het komende week-
end komen kijken bij ’t Slotje.

Beek en Donk – De Jeugd van ten-
nisvereniging ’t Slotje is op zondag 
9 maart kampioen geworden bij het 
‘Winter jeugd circuit’ in Asten. 

In de laatste wedstrijd is de directe 
tegenstander om het kampioen-
schap dik verslagen. In bijna alle ca-
tegorieën was ‘t Slotje duidelijk de 
betere. Andere tegenstanders waren 
Deurne, ‘t Root uit Asten, Tonido uit 
Baarlo, TV Packador uit Someren en 
Carolus uit Helmond.

Het Winter jeugdcircuit is nog niet 
afgelopen. De huldiging van de 
kampioenen is pas bij de laatste 
wedstrijd. 

Dit zijn de jeugdhelden: 
T/m 9 jaar: Nienke Vd Rijdt, Wouter 
de Jong, Naut van Laarschot en Teun 
Jongmans

T/m 11 jaar: Maaike Jongmans, Kim 
Vd Broek, Maud van Oosterwijk, 

Peer Raijmakers, Timo Hocks, Daniël 
Barendse en Tom Booy. 

T/m 13 jaar: Myrne van Erp, Ilse van 
Rooij, Anouk van Schijndel, Laura 
Hazenberg, Bas de Bont, Jordy Neu-
teboom en Roy Willemsen. 

T/m 15 jaar: Giulia Hens, Loes Ver-
meulen, Roos Kruisbrink, Mats Bie-
mans, Yamai van Rooij.

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl
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basketbal 300 deelnemers bij Laarbeeks Basisschool Basketbal Toernooi

Lieshout - Op zondag 16 februari 
vond in sporthal De Klumper in Lies-
hout de 11e editie van het Laarbeeks 
Basisschool Basketbal Toernooi 
(LBBT) plaats. Aan deze editie deden 
bijna 300 Laarbeekse kinderen mee. 
Van  9.00 tot en met 20.00 uur zat de 
sporthal bomvol met enthousiaste en 
sportieve kinderen. 

Bij de groepen 3 & 4 won Joep Sen-
ders van de Heindert Basket Play-
ers de spannende strijd om de vrije-
worpbeker. In de finale won het team 
BSR Blue Stripes van basisschool De 
Raagten (Beek en Donk) de trofee. 

FC De Beste (De Sprankel, Lieshout) 
kwam net te kort en eindigde op de 
2e plaats.

Bij de groepen 5 & 6 was de finale ook 
erg spannend en werd er na verlen-
ging gewonnen door BC de Sprankel-
funnies (De Sprankel, Lieshout) met 2 
punten verschil van de Thunder Kings 
(De Raagten). Thijs de Wit van BC de 
Sprankelsporties won uiteindelijk de 
finale om de vrijeworpen.

BC De Lamme Paters (Het Klokhuis) 
moest in een zinderende finale hun 
meerdere erkennen in De Knallers 

van De Raagten. In de finale van de 
vrijeworpwedstrijd wist Isis Welten 
van The Black Girls (Mariabasisschool, 
Lieshout) pas na 3 rondes af te reke-
nen met Igor van Ham van Otterke 
Friends.

BC Lieshout kijkt met een zeer posi-
tief gevoel terug op dit toernooi en wil 
graag alle deelnemers en vrijwilligers 
nogmaals bedanken voor hun komst 
in inzet.

Kinderen die interesse hebben om 
via 4 proeftrainingen beter kennis te 
maken met basketbal, kunnen zich 

aanmelden via www.bclieshout.nl of 
mailen naar lbbt@bclieshout.nl. De 4 
proeftrainingen vinden plaats op de 
dinsdagen 18, 25 maart en 4 en 11 
april in sporthal De Klumper in Lies-

hout. Deze trainingen zijn van 17.30 
tot 18.30 uur. Inschrijven hiervoor kan 
nog tot aan 18 maart. De foto’s van 
het LBBT zijn te bekijken op 
www.bclieshout.nl.

Beek en Donk - Afgelopen zomer 
startte handbalvereniging BEDO 
uit Beek en Donk met speciale 
‘jeugdinstuif trainingen’. Deze 
trainingen waren bedoelt voor kin-
deren uit de groepen 3 t/m 6 van 
de basisscholen in Beek en Donk. 
Na een grote opkomst tijdens deze 
zes trainingen bleef een groep van 
acht meiden over.

Twaalf leden
Deze acht meiden mogen zich 
nu het jongste team van BEDO 
noemen. Inmiddels is deze groep 
al bijna driekwart jaar samen en 
uitgegroeid tot een volwaardig 
team met 12 leden. Natuurlijk 
is BEDO nog altijd op zoek naar 
sportieve jongens en meiden van 
alle leeftijden die graag een uitda-
gende teamsport willen beoefe-
nen. Kijk voor meer informatie op 
www.hvbedo.nl of stuur een mail-
tje naar info@hvbedo.nl.

Competitie hervat
Na twee weken rust wordt de 
handbalcompetitie hervat voor de 
laatste twee spelrondes. Behalve 
Heren 2 komen alle teams aanko-
mend weekend in actie. De helft 
van de teams speelt thuis. Heren 1 
reist af naar Boekel met de intentie 
het seizoen positief af te sluiten en 
de derde plaats veilig te stellen.

BC De Sprankelfunnies (Groep 6, De Sprankel)

Joep Senders (Groep 4, De Heindert)

handbal Volwaardig team ontstaan uit ‘jeugdinstuif trainingen’ BEDO
De jeugd van BEDO heeft het naar zijn zin 

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

 
grieks restaurant 

aphroditi 
 

Kapelstraat 3  Beek en Donk
Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl



Donderdag 13 maart 2014 47
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
korfbal Flamingo’s verliest beslissingsduel 

en degradeert

Korfbalclub Flamingo’s viert gouden jubileum

Mariahout/Eindhoven - Korfbalteam 
Flamingo’s, gesponsord door Auto 
Corsten, trad zondag in sporthal De 
Vijfkamp aan tegen SVSH/KSV uit 
Someren-Heide. De winnaar van het 
duel blijft spelen in de hoofdklasse en  
de verliezer degradeert naar de over-
gangsklasse. Het werd na een span-
nende strijd  9-10 voor SVSH/KSV. 

Gelijk oplopen
Vanaf het eerste signaal waren SVSH 
en Flamingo’s aan elkaar gewaagd. De 
ploegen scoorden in eerste instantie 
om en om, waarbij SVSH telkens het 
initiatief had. Robin Vogels en Sanne 
Scheepers tekenden van dichtbij de 
korf voor de gelijkmaker, 1-1 en 2-2. 
In de daaropvolgende fase creëerden 
zowel Flamingo’s als SVSH voldoende 
kansen. SVSH was iets dreigender en 
kon langer aanvallen omdat Someren-
Heide het lengteoverwicht in de ploeg 
goed uitbuitte in de rebound. Flamin-
go’s miste een paar mooie opgelegde 
kansen. Dat alles bij elkaar maakte dat 
SVSH als eerste doel trof: 2-3. In de 
slotfase van de eerste helft stopte de 

Flamingo’s defensie een SVSH aan-
valster onreglementair af. De straf-
worp die daarop volgde werd door 
SVSH benut, waarmee de ruststand op 
2-4 werd bepaald. 

Inhaalrace
In de tweede helft startte SVSH voort-
varend door van afstand uit te lopen 
naar 2-5. Gelukkig kon Manon de 
Beer korte tijd later op een meter of 
vier van de korf 3-5 aantekenen. Even 
leek het erop dat de oranje-zwarten 
gemakkelijk naar de overwinning zou-
den grijpen. Niets was minder waar, 
want Flamingo’s schroefde een tandje 
bij en begon aan een imponerende in-
haalrace. Marleen de Groot voerde die 
race aan door koelbloedig een straf-
worp te benutten: 4-6. 

Kanteling wedstrijd
Na de vak wissel hield de defensie 
van de rood-witten uit Mariahout de 
deur prima op slot. De aanval zocht 
geduldig en met tempowisselingen 
naar de kansen. Dat betaalde zich uit. 
Sanne Scheepers trof eerst van dichtbij 

doel, in de 45e minuut gevolgd door 
een mooie doorloopbal van Anouk 
van Eindhoven: 8-8. Op deze stand 
miste SVSH een strafworp en leek de 
wedstrijd te kantelen. Flamingo’s bleef 
geduldig combineren en het was Mar-
leen de Groot die op maat werd be-
diend toen ze wegtrok achter de korf 
en de 9-8 scoorde. 

Tranen bij Flamingo’s
Er was nog een minuut of elf te spelen. 
Flamingo’s bleef goed korfballen, zo-
wel aanvallend als verdedigend.  Met 
twee treffers kort achter elkaar nam 
SVSH weer een voorsprong: 9-10. Er 
waren nog ruim vier minuten te spelen 
en Flamingo’s bleef kansen creëren.  
Lonneke Leenders miste in de laatste 
halve minuut van heel dichtbij de mo-
gelijkheid op verlenging. De rebound 
was voor SVSH dat de wedstrijd ge-
routineerd uitspeelde. Na het eind-
signaal was het grote contrast tussen 
beide teams te zien.  De blijdschap van 
SVSH en de tranen bij Flamingo’s dat 
naar de overgangsklasse degradeert.

Mariahout - De jeugd 
heeft de toekomst, 
een bekend en tref-
fend gezegde. Voor 
Korfbalclub Flamin-
go’s uit Mariahout, is 
dat precies de visie die 
gevolgd wordt. Ervoor 
zorgen dat de Laarbeekse jeugd de 
mogelijkheid heeft om nu en in de 
toekomst te kunnen korfballen. 

Op 24 maart bestaat Flamingo’s 
maar liefst 50 jaar. Een prachtige 
prestatie die we niet ongemerkt 
voorbij willen laten gaan! Om het 
gouden jubileum te vieren, houdt 
Flamingo’s op 24 maart om 15.00 
uur bij basisschool Bernadette in 

Mariahout een ballonnenwedstrijd 
voor alle kinderen van deze school. 

Iedereen is van harte welkom om 
de ballonnenwedstrijd bij te wo-
nen. Flamingo’s vraagt haar leden, 
maar ook ouders en betrokkenen 
om zoveel mogelijk mensen uit te 
nodigen, zodat iedereen de datum 
vast in zijn of haar agenda kan 
schrijven. 

Naast de bal-
lonnenwedstrijd 
wil Flamingo’s 
alle basisschool-
kinderen ken-
nis laten maken 
met korfbal. 
Om dit te be-

werkstelligen gaat Flamingo’s op 
donderdag 20 maart schoolkorfbal 
geven. Schoolkorfbal is een goede 
manier om kinderen op een leuke 
wijze kennis te laten maken met de 
sport. De korfbalvereniging waar-
deert uw aanwezigheid enorm en 
hoopt op u allen te mogen reke-
nen om er samen een sportieve 
en grandioze jubileum dag van te 
maken.

Robin Vogels in actie namens Flamingo’s

hardlopen

Dirk Schrama loopt Ultra Trail 
Sierra de los Bandoleros

Café Thuis/Bedovo Heren 1 verliest

Lieshout – Dirk Schrama uit Lieshout 
heeft afgelopen weekend de Ultra 
Trail Sierra de los Bandoleros in Span-
je als eerste Nederlander uitgelopen. 
Dit is een hardloopwedstrijd van 150 
kilometer lang en loopt door het na-
tuurpark ‘Sierra de Grazalema’.

Dirk is op vrijdagavond 18.00 uur ge-
start en heeft zaterdagnacht de laatste 

loodzware kilometers afgelegd. In to-
taal heeft hij er meer dan 31 uur over 
gedaan. De hardlooprace gaat groten-
deels door een rotsgebergte en heeft 
11.000 hoogtemeters.  Dirk vertelt: 
“Het was constant klimmen en dalen. 
Na de eerste nacht was ik ongeveer 
halverwege, maar op zaterdag moest 
het tempo door de hitte wel wat naar 
beneden.”

Dirk Schrama (met oranje broek) vlak voor de start

volleybal

Beek en Donk - Door vele afwe-
zigen maakte Kevin zijn entree 
bij heren 1 in de wedstrijd tegen 
Nuvo’68 HS2. Oudgediende Ruud 
van Dijk was ook van de partij 
die overigens een puike wedstrijd 
speelde. Het werd een ware clash 
die uiteindelijk werd gewonnen 
door de mannen van Bedovo met 
3-2.

VGS/Bedovo Dames 1 moest haar 
meerdere herkennen in VC Unitas 
DS1. VC Unitas wist de volle vijf 
punten te pakken in Beek en Donk. 
Hoewel de dames van Bedovo geen 

puntje wisten te bemachtigen werd 
er beter gespeeld dan afgelopen 
wedstrijden, mede door de nieuwe 
inval coach Arno van den Heuvel. 

MB1 van Bedovo speelde de wed-
strijd tegen VC Riethoven. De mei-
den zijn goed bezig deze tweede 
helft van de competitie. Wedstrijd 
na wedstrijd weten zij de punten 
en de overwinning binnen te slepen 
en dit is ook te zien op de ranglijst. 
Op momenten hadden de meiden 
het er wat moeilijk mee maar wisten 
uiteindelijk toch de volle vijf punten 
te bemachtigen. 

Van Schijndel 
De Woonwinkel

Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
0492-46 11 00 www.anteak.nl

Zondag 16 maart koopzondag 
van 12.00 tot 17.00 uur



Donderdag 13 maart 201448 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

19 maart gemeenteraadsverkiezingen. U stemt toch ook?!

Donderdag 13 maart 
Masterstoernooi TV ’t Slotje t/m 
zondag 16 maart
TV ‘t Slotje, Beek en Donk  

Vrijdag 14 maart 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout 

‘Crazy 88’ interactieve spelavond
19.30 uur, CLUB Energyruimte, 
Dorpshuis Lieshout 

Disco ‘Foute avond’ bij De Boemerang
19.30 uur, Tienerruimte, 
Beek en Donk 

FRIENDS! met dj’s: Dutch 
Tribbiani,Rendezvoux,Danny Dash
20.00 uur, Deja Vu, Aarle-Rixtel 

Zaterdag 15 maart 
Lente Actie - Scouting Aarle-Rixtel
10.00 uur, Aarle-Rixtel 

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel 

Tentoonstelling schoolfoto’s
14.00 uur, Het Anker, Beek en Donk 

Expositie Arianne Goumans 
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk 

Drive-inn discotheek Gemini 
Brothers 
20.30 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk 

Zondag 16 maart 
WTC Beek en Donk, Ollandtocht
9.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk 

Tentoonstelling schoolfoto’s
10.00 uur, Het Anker, 
Beek en Donk 

Koopzondag Van Schijndel Anteak 
12.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk 

Gezondheidsrace Rock & Roll middag
14.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk 

Concert strijkkwartet Gioia
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel 

Maandag 17 maart 
Sh’bam Everybody Dance Now 
(7-12 jaar) 
18.15 uur, Lifestyle Center 
Laarbeek, Beek en Donk 

Dinsdag 18 maart 
Thema avond ‘Leven met een verslaafde’
19.15 uur, Dorpshuis Lieshout 

Woensdag 19 maart 
Gemeenteraadsverkiezingen
7.30 uur, Laarbeek 

Verkiezingsavond met uitslagen
22.00 uur, Commanderij College, 
Beek en Donk 

Donderdag 20 maart 
IVN lezing over de Strabrechtse 
Heide en kraanvogels
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel 

Vrijdag 21 maart 
NL-Doet
Laarbeek 

NL Doet bij het IVN, aanleg 
blotevoetenpad 
9.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel 

&RG PLUS Disco After Beats
20.30 uur, Buurthuis Mariahout 

Stiltewandeling
9.00 uur, 
Gerwense hei (Kamerven), 
Merellaan/Kievitstraat, Lieshout

Zaterdag 22 maart 
NL-Doet
Laarbeek 

NL Doet bij het IVN, aanleg 
blotevoetenpad 
9.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel 

Garagesale wijk Strijp Aarle-Rixtel
9.00 uur, Wijk Strijp en omliggende 
straten, Aarle-Rixtel 

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel 

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk 

Concert St. Caecilia met De 
Vooruitgang Stiphout
20.00 uur, Het Dorpshuis, Lieshout 

Zondag 23 maart 
WTC Beek en Donk, Stoelentocht
9.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk 

Stiltewandeling
9.00 uur, 
Gerwense hei (Kamerven), 
Merellaan/Kievitstraat, Lieshout

Maandag 24 maart 
Ballonnenwedstrijd
15.00 uur, Basisschool Bernadette 
Mariahout 

Donderdag 27 maart 
Kienen Kansplus
20.00 uur, Zaal De Pelgrim, 
Mariahout 

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl


