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Mariahout – 9 augustus 2013. 
Het is een zwoele zomeravond. 
Het is de avond waarop Miss 
Montreal (Sanne Hans) de harten 

van veel Laarbekenaren verovert. 
Nu, bijna twee jaar later, is het het 
Openluchttheater gelukt om deze 
kersverse coach van ‘The Voice of 

Holland’ opnieuw de bühne te laten 
betreden, en wel op zaterdag 11 juli 
2015. 

Lees verder op pagina 3. 

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe
Jaargang 2 • Week 12 • 19 maart 2015

Deze week ingesloten:
Van Moll Financiële Diensten

Verspreiding in Aarle-Rixtel, Lieshout 
en Mariahout

Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Voorstellingen De Vriendenkring

Laarbeekse vrouwenavond

Koninklijke Onderscheiding

Benefi etdiner Aphroditi

Pag. 11

Pag. 17

Pag.  6&7

Pag. 9

Stichting Bedrijven Belangen heet voortaan ‘Vier’

Openluchttheater Mariahout presenteert Miss Montreal 
Het ‘dak’ ging in augustus 2013 eraf toen Miss Montreal optrad in het Openluchttheater Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek - Stichting Bedrijven 
Belangen (SBB), de oudste onderne-
mersclub uit Laarbeek, heet voortaan 
‘Vier, ondernemersclub Laarbeek’. De 
stichting vierde met ruim 150 aan-
wezigen zondagmiddag het 20-ja-
rig bestaan in het karakteristieke 
pand van Van Koningsbrugge. Het 
moment voor de organisatie om tot 
een vernieuwingsslag te komen. 

De SBB is 20 jaar geleden in het leven 
geroepen als eerste belangenvereni-
ging voor ondernemers in Beek en 
Donk. Een paar jaar later – bij de fu-
sering van Beek en Donk, Aarle-Rixtel, 
Lieshout en Mariahout – breidde de 
stichting het gebied uit, zodat het een 
club werd voor heel ondernemend 
Laarbeek. De SBB diende zo als collec-
tief aanspreekpunt richting de gemeen-
te en organiseerde interessante bijeen-
komsten voor de leden. In de loop der 
jaren kwamen er steeds meer onderne-
mersverenigingen bij, zoals de winke-
liersverenigingen, de horecavereniging 

en de ZLTO (Zuidelijke Land- en 
Tuinbouworganisatie). Ook kwamen 
het Park- en Centramanagement erbij, 
deze kwamen voort uit de SBB. 

Bestuurswisseling
Eind 2013 namen voorzitter Frank 
van Asten en secretaris Guus Gijsbers 
afscheid van het bestuur van de 
SBB. Zij namen plaats in het be-
stuur van het net nieuw opgerichte 
Parkmanagement Laarbeek. Roel 
Janssen (GLDK Advocaten) en Pieter 
Kuhn (Rabobank) werden de nieuwe 
gezichten van de SBB. Zij werden 

respectievelijk voorzitter en secreta-
ris. Henk Beekmans (gepensioneerd 
– voorheen Beekmans & Slaats 
Accountants en Adviseurs) zat al in het 
bestuur als penningmeester en besloot 
hier ook mee door te gaan.

Lees verder over de lancering van 
‘Vier’ op pagina 25 in deze krant. 

 Burgemeester Frans Ronnes opende de middag voor de Laarbeekse ondernemers zondag bij Van Koningsbrugge

Blz 6-7
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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

Dag en nacht bereikbaar

HERTOG JANSTRAAT

    Doorgaan tot je doel is bereikt……

Met in onze herinnering alle bijzondere momenten die we samen met 
hem beleefd hebben, geven wij kennis van het overlijden van mijn 
man, ons pap en opa

Theo van der Vrande
Govardus Theodorus

Ridder der vijfde klasse  in de Orde van Oranje-Nassau
Begift igd met het ereteken Pro Ecclesia et Ponti fi ce 

echtgenoot van

Riek van der Vrande-Scheepers
* Deurne, 5 september 1929                  † Beek en Donk, 12 maart 2015

  Riek van der Vrande-Scheepers

  Joke van der Vrande en Henk van der Kruijs
   Els
   Frank en Joanne
   Dorien
  Erik van der Vrande en Liesbeth van de Hurk
   Susan en Joost
   Sander
  Anjo van der Vrande
  Marcel van der Vrande en Mariëlle Vaassen
   Tim
   Sanne

Correspondenti eadres:
Koppelstraat 49
5741 GB  Beek en Donk

We hebben afscheid van Theo genomen op woensdag 18 maart in 
crematorium Berkendonk in Helmond.

Wij danken u van harte voor uw belangstelling en medeleven 
welke wij mochten ondervinden na het overlijden van

  
Anna Raaijmakers

Dankbetuiging

Familie Raaijmakers

Wij willen u bedanken voor het warme medeleven dat wij van u 
hebben mogen ondervinden na het overlijden van mijn dierbare 

vrouw, ons mam, schoonmoeder en lieve oma  
Caria Willemsen – van den Elsen

Dankbetuiging

Het is fijn te weten hoeveel waardering er voor haar was.

Uw aanwezigheid bij de begrafenis, de bloemen en 
condoleances zijn een grote steun voor ons.

Harrie Willemsen
Harriët en Jeroen Swierstra – Willemsen
Henrike, Floris

Beek en Donk, maart 2015

Bij het naspeuren van de geschiedenis van Hertog Jan stuitte ik op het ge-
geven dat er minimaal vier personen zijn geweest die de naam Hertog Jan 
droegen. Dat waren resp. Hertog Jan I, II, III en IV. De meest tot de verbeel-
ding sprekende Hertog Jan vond ik Hertog Jan I. Of naar deze Hertog Jan 
de Hertog Janstraat genoemd is, is mij niet bekend. Het is wel deze Hertog 
Jan I waarover onze vroegere pastoor Floris van der Putt in 1947 samen met 
Harrie Beex het lied maakte: ‘Toen Hertog Jan kwam varen’. 

Deze Hertog Jan was geboren in Leuven ongeveer 1252. Hij was Hertog 
van Brabant van 1267 tot 1294. Ook was hij Hertog van Limburg van 1288 
tot 1294. Jan was een zoon van Hendrik III en Aleidis van Bourgondië. Hij 
was verder bekend als minnezanger. Jan I van Brabant volgde zijn mentaal 
gestoorde oudere broer Hendrik IV op, die door zijn moeder-regentes van 
de troon was geweerd. 

Jan I was een krachtige heerser die zijn gebied aanzienlijk vergrootte. Hij 
staat bekend als een levensgenieter en minnaar van muziek, zang en dicht-
kunst, aan wie een aantal Middelnederlandse minneliederen als ‘Eens meien 
morgen vroe’ toegeschreven worden. In dit mooie lied luidt de tekst van het 
refrein: Harbalorifa. Floris van der Putt en Harrie Beex hebben in hun refrein 
ook deze tekst gebruikt. 

Zijn hartstocht voor jachtpartijen en gewelddadige riddertoernooien moest 
de hertog echter met de dood bekopen: hij verongelukte tijdens een toer-
nooi in Bar-le-Duc in 1294. Hij werd begraven in de minderbroederskerk 
in Brussel. De resten van zijn graf zijn nog te zien naast het beursgebouw. 
Hertog Jan I werd opgevolgd door zijn zoon Hertog Jan II. 

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

Wij ontvingen het bericht van het overlijden van de heer

De heer van der Vrande  is vanaf 1974 tot 1 mei 1991 
wethouder geweest in de voormalige gemeente Beek en Donk. 
Tot en met 1996 is de heer van der Vrande raadslid geweest. 

Wij zijn hem dankbaar voor zijn politieke en bestuurlijke 
activiteiten in onze gemeente.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit verlies.  

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Laarbeek

Theo van der Vrande
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Miss Montreal 
Na het uitkomen van de eerste single 
in oktober 2008, gaat het bijzonder 
goed met de 5- koppige band Miss 
Montreal. Vier albums uitgebracht 
binnen 6 jaar, 10 hit-noteringen in 
de Nederlandse Top 40 én als kroon 

in april 2012 de Schaal van Rigter 
(de single ‘Wish I Could’ was het 
meest gedraaide nummer op 3FM in 
2011). Verder scoorde Sanne Hans 
nog een grote Nederlandstalige hit 
met Nielson in 2013 genaamd ‘Hoe’ 
en in het begin van 2014 maakte 

Sanne de titelsong voor het succes-
volle SBS6 programma Utopia, ge-
naamd ‘Say Heaven, Say Hell’, welke 
bekroond werd door Radio 538 met 
een Alarmschijf en weken lang werd 
gedraaid op de alle Nederlandse ra-
diostations. Ook won ze in 2014 de 

3FM Award voor beste zangeres. 
Begin 2015 kwam het nieuws naar 
buiten dat Sanne Hans komend sei-
zoen een van de nieuwe juryleden is 
bij het populaire televisieprogramma 
‘The Voice of Holland’. 

Openluchttheater 
Het Openluchttheater is erg con-
tent met het vastleggen van Miss 
Montreal. Deze band stond al op 
alle grote podia van Nederland, 
onder andere Lowlands, Parkpop, 
Paaspop, Noorderslag, Zwarte Cross, 
Concert At Sea en Vrienden Van 
Amstel. In 2013 maakten vele inwo-
ners al kennis met deze band in het 

Openluchttheater. Het was niet al-
leen uitverkocht, maar ook een van 
de meest succesvolste avonden ooit, 
waar nog steeds over wordt nage-
praat. 

Kaartverkoop
Het Openluchttheater verwelkomt 
Miss Montreal op zaterdag 11 juli. De 
avond begint om 20.30 uur. De ver-
wachting is dat ook dit optreden van 
Miss Montreal snel uitverkocht is. Wil 
je deze avond niet missen? Wees er 
dan snel bij! Kaarten zijn vanaf 26 
maart te koop via de website www.
oltm.nl of via de voorverkoopadres-
sen in Laarbeek (zie de website). 

Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel –  Door een landelijk 
negatief politieadvies kon het jaar-
lijkse motorweekend van Harley-
Davidsonclub ‘Liberator’ vorig jaar 
niet doorgaan. De leden zijn blij 
dat ze voor dit jaar wel een vergun-
ning hebben gekregen waardoor zij 
hun evenement op 28 en 29 maart 
aanstaande kunnen houden aan de 
Lieshoutseweg 74a te Aarle-Rixtel.

Zware domper
De teleurstelling was groot toen bur-
gemeester Hans Ubachs vorig jaar 
belde met de mededeling dat het 
motorweekend niet door kon gaan. 
“We hadden alles al geregeld”, ver-
telt Twan van Hout, voorzitter van 
Harley-Davidsonclub ‘Liberator’ uit 

Aarle-Rixtel. “Posters waren gedrukt, 
tent en bandjes geboekt en het gras 
net gemaaid.” De burgemeester be-
sloot het evenement, dat al ruim dertig 
keer jaarlijks plaatsvond, niet door te 
laten gaan op aanraden van de lande-
lijke politie. “Die had het dringend ad-
vies gegeven alle motorevenementen 
af te gelasten”, legt bestuurslid Mathy 
Driessen uit. Twan voegt toe: “Wij 
toonden wel begrip voor de burge-
meester maar dat wil niet zeggen dat 
we er blij mee waren. Maar ja, je staat 
machteloos.”

Groen licht 
Heel blij is de vijftig leden tellende 
motorclub als afgelopen 2 maart de 
vergunning in de brievenbus valt. 
“We waren natuurlijk al eerder begon-
nen met de voorbereidingen”, meldt 

bestuurslid Jorg Leenders. “Die kosten 
nu eenmaal veel tijd. Je moet er vanuit 
gaan dat het goed komt.” 

De voorbereidingen verlopen volgens 
de voorzitter voorspoedig: “Na al 
die jaren gaat het bijna automatisch: 
standhouders, kramen, bandjes, tent, 
podium enzovoort, er is al veel gere-
geld. Hierbij zijn we natuurlijk onze 
sponsoren erg dankbaar. Zij steunen 
ons niet alleen financieel, maar ook 
met spullen.”

Programma
Tijdens het motorweekend kan het 
publiek een groot aantal motoren 
bewonderen, van nieuwe Harley-
Davidson’s tot oude Amerikaanse 
en Engelse motoren. Uit een parti-
culiere collectie worden zelfs enkele 

Amerikaanse pronkstukken van vóór 
1920 en twee splinternieuwe Indian’s 
tentoongesteld. Motorliefhebbers die 
nog een specifiek onderdeel op de kop 
willen tikken kunnen terecht op de 
onderdelenmarkt. Daar worden ook 
enkele motoren te koop aangeboden. 

Voor iedereen 
Bestuurslid Mathy legt uit waarom 
de markt niet alleen voor motorlief-
hebbers leuk is: “Er is voor ieder wat 
wils. Naast motor gerelateerde kramen 
hebben we ook kramen met bijvoor-
beeld tassen, lederen kleding en siera-
den. Ook zijn er diverse eettentjes in 
echte authentieke wagens.”

Activiteiten 
In de tent op het terrein speelt een 
aantal live-bands. Op zaterdagmiddag 
Leftover en Rockafiet, zaterdagavond 
Lost Insanity en Gasoline, zondag 7 
Below. Voor nog meer spektakel vindt 
er een unicycle demonstratie plaats 
en een bromfietsrace op zondag. 
Inschrijven hiervoor kan vanaf zon-
dagmorgen 9.00 uur, training vanaf 
11.00 uur en de start is om 12.00 uur. 
Verder is er ook een rodeoscooter en 
een springkussen voor de kinderen. 

Zaterdagavond is er een feestavond in 
de tent. Het bestuur van ‘Liberator’ wil 
hiervoor iedereen uitnodigen. Mathy: 

“Vaak denken mensen dat de feest-
avond alleen voor motorrijders is. Dat 
is niet waar: iedereen is van harte wel-
kom.” Jorg voegt toe: ”Het is gezellig 
als er een mooie mix van bezoekers 
komt.”

Enthousiasme 
“Wij hebben er zin in”, aldus Twan: 
“Het is hard werken voor iedereen 
maar we doen het allemaal omdat we 
het leuk vinden. Anders zouden we er 
niet aan beginnen.” De entree voor 
beide dagen en feestavond is gratis. 

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

 
 
 

 
 

LIJSTENMAKERIJ  LUNI  
(voorheen Theo VD Heuvel) 

 

Kerkstraat 40 GEMERT 
0492-369206 

 
Open donderdag t/m zaterdag 

 
 
 
 
 

 

Motorweekend Aarle-Rixtel vindt volgende week plaats

“We zijn blij dat het dit jaar wel doorgaat” 

Een archieffoto van het Motorweekend Aarle-Rixtel 

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Vervolg voorpagina 

Openluchttheater strikt opnieuw Miss Montreal 
Miss Montreal zorgde in augustus 2013 voor een waar feestje in het Openluchttheater 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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Eerste Laarbeek-brede gezinsviering met 
Palmpasen

Paasgaven Witte Donderdag

Kienen met KansPlus

Kienen met de Katholieke Vrouwenvereniging

Laarbeek -  In de Aarle-Rixtelse pa-
rochiekerk aan de Dorpsstraat vindt 
op Palmzondag 29 maart om 9.30 
uur de eerste Laarbeek-brede ge-
zinsviering plaats.  Palmpasen, ook 
wel Palmzondag of Passiezondag 
genoemd, is de laatste zondag voor 
Pasen, waarop de intocht van Jezus in 
Jeruzalem wordt gevierd. Alle kinderen 
van Laarbeek zijn van harte uitgeno-
digd. 

Het is de bedoeling dat alle kinderen 
thuis een palmpaasstok maken van 
stokken of takken in de vorm van een 
kruis en versieren met  bv crêpepapier, 
verf, bloemen en paaseitjes. Bij aanvang 
van de viering gaan de kinderen in een 
optocht door de kerk, met hun palm-
paasstok in de hand.  De palmpaasstok 

herinnert aan de intocht van Jezus in 
Jeruzalem, waarbij de mensen hem 
toezwaaiden met palmtakken. Elk on-
derdeel van de palmpaasstok heeft 
een eigen betekenis en in totaal heb 
je, wanneer je met jouw palmpaasstok 
staat, de Goede week in handen.

De buxustakjes herinneren aan de 
palmtakken waarmee de mensen Jezus 
juichend onthaalden. (Palmzondag) 
Bovendien blijft de buxus altijd groen, 
een verwijzing naar leven dat sterker is 
dan de dood. Het brood waarvan het 
haantje is gemaakt doet eraan denken 
dat Jezus het brood heeft gebroken en 
verdeeld heeft tijdens het laatste avond-
maal (Witte Donderdag). De haan zelf 
herinnert  aan de haan, die kraaide toen 
Petrus drie keer gezegd had dat hij Jezus 

niet kende en de houten basisvorm wijst 
naar het kruis waartoe Jezus werd ver-
oordeeld (Goede Vrijdag). Uitgeblazen 
en versierde eieren laten iets zien van 
de kracht van het nieuwe leven. (Pasen) 
Het ei staat symbool voor nieuw leven. 
Daarom eet men nog steeds veel eieren 
met Pasen. 

De kinderen kunnen een broodhaantje 
van de kerk krijgen. Sla dan een spijker 
bovenop het kruis, zodat er bij de kerk 
een broodhaantje opgezet kan worden. 
Wanneer u voor uw kind(eren) een 
broodhaantje wenst, graag een mailtje 
naar  info@eustachiusparochie.nl voor 
woensdag 25 maart . Dit vanwege de 
inkopen van de broodhaantjes. Alle 
Laarbeekse kinderen zijn van harte wel-
kom. 

Aarle-Rixtel – Vanuit de parochie 
Aarle-Rixtel wil men graag ook dit 
jaar op Witte donderdag, 2 april, de 
zieke en eenzame mensen een fruit-
schaal bezorgen.

Tussen 10.00 en 13.00 uur is er gele-
genheid voor het brengen van fruit, 
blikjes, eieren, koekjes enzovoort in de 
kerk O.L.V. Presentatie Aarle-Rixtel. 
Van deze gaven worden fruitschalen 
gemaakt door een groep vrijwilligers, 
bestemd voor de zieke en eenzame 

parochianen. Zij verzoeken u vriende-
lijk namen door te geven van mensen 
die hiervoor in aanmerking komen. 
Om u daaraan te herinneren, luiden 
de klokken op Witte Donderdag tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

Mariahout – De werkgroep Kienen 
van KansPlus heeft voor donder-
dag 26 maart de voorjaars kien-
avond op het programma staan. 

Er zijn in 20 kienronden mooie 
prijzen te winnen. De Kienavond 
wordt gehouden in zaal De Pelgrim 
te Mariahout en begint om 20.00 

uur. De zaal is open vanaf 19.00 
uur. Iedereen is van harte welkom. 

Lieshout - De Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout houdt 
vrijdag 20 maart een kienavond in het 
Dorpshuis.  

Er is een jackpot en er zijn mooie prij-
zen te winnen. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal gaat open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom om mee 

te doen. Het Dorpshuis vind je aan de 
Grotenhof in Lieshout.

Wie herkent er iemand op deze foto? 

Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit 
kan per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier 
volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen enkele reacties binnen:

De bovenste foto is volgens mij gemaakt in de Raagtenstraat. De kinderen zijn staand 
van links naar rechts: Corrie Vogels, Fientje Minten, Gerrit van Hees, Mia Vogels, Theo 
van Vught, Henk van der Vegten. De laatste 2 ken ik niet. Zittend is Jaqueline van 
Schijndel, de volgende ken ik 
niet, dan Alma Claasen en de 
laatste 2 ken ik ook niet.

Met vriendelijke groeten,
Arnold van der Vegt

De ontbrekende namen zijn: 
Els en Gerrie Meulders. On-
der; Jette van Krey, Carla van 
Schijndel en Gerda Meulders.

Historische beelden
Wie herkent er iemand op deze foto?

van Vught, Henk van der Vegten. De laatste 2 ken ik niet. Zittend is Jaqueline van 
Schijndel, de volgende ken ik 
niet, dan Alma Claasen en de 

De ontbrekende namen zijn: 
Els en Gerrie Meulders. On-
der; Jette van Krey, Carla van 

Zaterdag 21 maart

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Mien de Korte-
Verbaarschot       (mged), Marijn Lommerse 
(mged), Martien van den Heuvel (mged), Theo 
Berkvens (mged), Familie Biemans-Vos, Lies Maas-
van Rooij (verj), Martinus en Anna Donkers van der 
Sande en zoon Jan, Theo van der Linden (verj).

Zondag 22 maart

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor O.L. Vrouw 
Presentatie
Intenties in deze viering voor: : Fien 
Sterken(verj),Overleden familie Heesakkers–Ceelen, 
Overleden ouders van den Bogaard–van der Pol, 
Truus Verbakel–van der Heijden (sterfdag), Jan 
Hornes (par), Dorien Tersmette, Nelly van de Ven 
(par), Harry en Frits Kuijpers (verj), Tot welzijn van 
de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar 
(mged), Carel van den Biggelaar (mged), Jan 
Swinkels (mged), Laurens Spoorendonk (mged), 
Overleden familieleden Manders-van Osch, Gérard 
en Annie van de Heuvel-den Biggelaar.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Tiny van Vught, 
Marie Swinkels, Corrie Vereijken-van den Bogaard, 
Lou Maas, Jan van Heijnsbergen en Elisabeth van 
den Elsen, Hendrika Steegs en overleden kinderen.

Maandag 23 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 24 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 25 maart

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 26 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Vrijdag 27 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

19.00 Lieshout Sint Servatius
Vormselviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Oma en Opa van 
Cas, Jan en Dora Rovers-Maas, Ben van Rixtel, Opa 
van Sara, Marinus van den Heuvel

Noodgevallen
In noodgeval bij ziekenzalving of 
uitvaart pastoor J.  Verbraeken 
0492-461216

Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
0492 - 461216
info@eustachiusparochie.nl
www.eustachiusparochie.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 1, Lieshout 
0499 - 421404
info@de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
olvpres1@onsmail.nl 
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u 

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 
0492-461324
www.missieklooster.nl

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
21 t/m 27 maart 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Hij gaf hun ten antwoord: 
‘Het uur is gekomen, dat de 

Mensenzoon verheerlijkt wordt. 
Ik zeg u: als de graankorrel 

niet in de aarde valt
blijft hij alleen;

  maar als hij sterft 
  brengt hij veel vrucht voort. 
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VOORDELIGE 
VERSWAREN

Bij 't Verswarenhuys kunt u niet alleen terecht voor de lekkerste 

verswaren, maar ook voor voordelige verswaren. Ook deze week 

hebben we weer verschillende Voordelige Verswaren!

Graag tot ziens in 't Verswarenhuys!

VLEESWAREN DUO

100gr Coburger ham +

100gr Kipfilet, gebraden

2 x 100 gram 299

JONG BELEGEN KAAS

Noord-Hollandse streekkaas!

kilo 595

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Johan Maas

Mariahout - Onder een stralende 
zon werd dinsdag het nieuwe naam-
bord van de Eenbes Brede school 
Bernadette onthuld door kinderen van 
de kinderraad.

Breed
Directeur Leo Donkers herinnert er 
in zijn openingswoord aan, dat de 
nieuwe brede school voor kinderen 
van jong tot oud begeleiding biedt. 
Kinderen betrekken het begrip ‘breed’ 
vooral op zichzelf. “We willen veel le-
ren en krijgen daar op deze school de 
kans voor”, aldus vier leerlingen van 
groep 8. Jur van Eijndhoven, Ellis van 
de Ven en de leden van de kinder-
raad, Wout Barten en Aniek van de 
Ven zijn het hierover eens. “Wij leren 
meer, dan de kinderen vroeger, want 
we hebben nieuwe methodes, digi-
borden, laptops en computers.” Deze 
leerlingen hebben zelfs de komst van 
een nieuwe directeur meegemaakt. 
“Een hele goeie”, daar zijn ze het over 
eens!

Begeleidingsaanbod
Directeur Leo Donkers benadrukt dat 
de school midden in de maatschappij 
wil staan. Gelukkig zijn er heel goede 
contacten tussen de drie verschillende 
geledingen. Concreet betekent dit, dat 
kinderen van de basisschoolafdeling 
gaan voorlezen voor peuters. Normaal 
is het al gebruikelijk, dat kinderen uit 
een hogere klas ondersteuning verle-
nen bij het leren lezen van de kleine-
ren. “Het gaat dan vooral om ze snel-
ler te leren lezen”, vertelt Aniek. Leo 
vult aan: “Op den duur zal er gedacht 
worden over één regelgeving en be-
stuur voor de 0 tot 12-jarigen. Zover 
is het nog niet, maar misschien komt 
er een eenduidig begeleidingsaanbod 
voor de hele leeftijdsgroep.”

Samenwerking, ruimte, toekomstge-
richt
De scholen onder het bestuur van 
‘De Eenbes’ gaan uit van bepaalde 
kernwaarden, die op iedere school 
belangrijk zijn. Elke school moet be-
trokken zijn en professioneel wer-
ken. Daarnaast kiest de school een 
paar specifieke speerpunten uit, die 
belangrijk zijn voor de opleiding van 
de leerlingen. Voor de Bernadette 
Brede school zijn dit samenwerking, 
ruimte en toekomstgericht bezig zijn. 
Directeur Donkers vindt het belang-
rijk, dat een kind goed wordt geob-
serveerd, zodat de leraar van de klas 
precies voor ogen heeft hoe het beste 
uit de leerling te halen is. “Als dit be-
tekent, dat een leerling al heel vroeg 
letters wil leren moet dit kunnen, maar 

het is geen verplichting, het is een 
keuze die het kind maakt en waarin 
het zo goed mogelijk wordt begeleid 
door de school.” Dit wil de school on-
der andere bereiken met het werken 
met visuele modellen, waardoor denk-
processen kunnen worden gestructu-
reerd. Onder de naam ’denkbeelden’ 
is een methode uitgedacht om leerlin-
gen te leren denken in samenhang.

Lentekriebels
De komende tijd staat in het teken van 
het project ‘Lentekriebels’, waarin op-
voeding en seksualiteit aandacht krij-
gen. “Ouders vinden het nog steeds 
moeilijk om erover te beginnen, maar 
als de school een aanzet geeft volgen 
de gesprekken thuis vanzelf”, vertelt 
Leo.

Nieuw naambord voor de Bernadetteschool 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag

Cherry Tomaatjes per doos 0.99
Pruimen         500 gram 1.99

Komkommer   2 stuks  0.99
Clementines   per kilo  1.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Bami-Nasi Groenten

1 + 1 Gratis

WEEKENDAANBIEDING

400 gram 

1.49 

AARDBEIEN PER DOOS

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

  Annie van Lankveld ∙ Kerkstraat 23 ∙ Beek en Donk

Dubbele 
fietstas
Van: €39,95

Nu: €12,55

Vrijwilligers gezocht voor Color Fun!
Om het nieuwe evenement Color 
Fun! goed te laten verlopen, is de or-
ganisatie op zoek naar ruim 100 vrij-
willigers. Zij helpen onder andere bij 
het gooien van de kleurstoffen, sfeer-
beheer, het inschrijven van de deelne-
mers, uitdelen van de T-shirts en het 
op- en afbouwen van het evenemen-
tenterrein.

Kun of wil jij niet meedoen aan Color 
Fun! maar wil je wel graag mee hel-
pen? Meld je dan aan bij Nikki Barten. 
Dit kan door een mail te sturen naar 
info@colorfunlaarbeek.nl.  Je krijgt 
dan een aanmeldformulier toege-
stuurd, waarin je aan kan geven wan-
neer en waarbij je wilt helpen. Vragen? 
Ook dan kan je naar dat e-mailadres 
mailen of bel naar 0492-832182 (kan-
toor MooiLaarbeek). 

Kijk voor meer informatie op 
www.colorfunlaarbeek.nl. 

Vlnr. Ellis van de Ven, Jur van Eindhoven, Aniek van de Ven en Wout Barten

Het nieuwe naambord van de Bernadetteschool
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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

www.hoveniersbedrijfteunisse.nl

Let’s go 
for a
ride!

Wilhelminastraat 22B
Mariahout
Tel. 0499 422118
www.erikbarten.nl

HET GRAS IS ALTIJD GROENER BIJ... MAAR NU NIET MEER!
UW GAZON VAN HOVENIERSKWALITEIT

Top meststof voor optimaal resultaat binnen enkele weken, van mosvrij tot optimale groei!

Bel of mail voor vrijblijvende informatie

Arian de Groot | Top Gardens | info@top-gardens.nl | www.top-gardens.nl | 0492-368039

HET GRAS IS ALTIJD GROENER BIJ... MAAR NU NIET MEER!MAAR NU NIET MEER!MAAR NU NIET MEER!

Arian de Groot | Top Gardens | info@top-gardens.nl | www.top-gardens.nl | 0492-368039info@top-gardens.nl | www.top-gardens.nl | 0492-368039info@top-gardens.nl | www.top-gardens.nl | 0492-368039
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Klimmen voor Coen tijdens       de Alpe d’HuZes 2015

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Beek en Donk - Een foto van Coen van de 
Vossenberg prijkt op een mooie plek op de 
bar van restaurant Aphroditi in Beek en Donk. 
Door deze man en zijn vroege overlijden be-
sloten tien mensen de Alpe d’Huez te gaan be-
klimmen dit jaar. Het team ‘Arie Kanarie’ hield 
daarom vorige week donderdagavond een be-
nefietdiner. Hiermee zijn zij weer een stapje 
verder in hun inzet voor deelname aan de Alpe 
D’HuZes. 

Familie, vrienden, collega’s en kennissen van 
Coen en de teamleden hadden zich om 19.00 
uur verzameld in het restaurant. Naast het or-
ganiseren van een fijne en gezellige avond, had 
team ‘Arie Kanarie’ natuurlijk nog een ander 

doel voor ogen: zoveel mogelijk geld ophalen 
voor de Alpe d’ HuZes. Dit is gelukt. Het bene-
fietdiner heeft maar liefst 1080,00 euro opge-
bracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat het team 
nu, inclusief toezeggingen, de €20.000,00 ge-
passeerd is. 

Team
Het team bestaat uit tien familieleden en be-
kenden van Coen, waarvan er twee uit Beek en 
Donk komen. Alex van Erp is daar een van. “We 
zijn in het team met negen fietsers en een lo-
per. Die loper dat ben ik”, vertelt Alex lachend. 
Op de vraag of hij ook niet liever van benen-
wagen naar fiets was geswitcht, antwoordt hij 
het volgende: “Ik heb erover nagedacht om 
mee te fietsen met de andere leden, maar dat is 
hem niet geworden. Daarom beklim ik de berg 
nu vier keer in plaats van drie keer zoals vorig 

Zaterdag 21 maart
Dcm Grondtest dag

Laat gratis uw grond testen

Bakelseweg 1
5735 SC Aarle-Rixtel

Tel.0492-383167
tuincentrumdenheikant.nl

DCM grondtestdagen
Om te kijken hoe de toestand van uw grond is kunt u via tuincentrum D`n  

Heikant een grondtest laten uitvoeren. U krijgt een geprint bekalkings- en 

bemestingsadvies mee. Vergeet dus zeker niet een (jam-)potje grond mee te 
brengen!

Let op de 1ste test is gratis daarna betaald u € 5,00 per test
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susan sneijers
06-46052757
buitenzinnig-
tuinontwerpen.nl

van schets tot realistisch 3d ontwerp....van wens tot droomtuin

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 17:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN
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Klimmen voor Coen tijdens       de Alpe d’HuZes 2015

jaar.” Het team heeft ook leden die vóór de ac-
tie nooit op een racefiets hadden gezeten. Alex: 
“Kim van de Vossenberg, de 14-jarige dochter 
van Coen, doet voor het eerst mee. Samen met 
de andere teamleden is ze nu ook flink aan het 
trainen.”

Andere acties
“We hebben ook al andere acties ondernomen 
om geld in te zamelen, maar deze waren vooral 
in Gemert”, weet de loper te vertellen. Zo heeft 
het team oliebollen gebakken en Glühwein ge-
serveerd. Daarnaast hebben zij maar liefst 800 
van de 1000 gele kanarie speldjes verkocht en 
ook supermarkt Albert Heijn draagt zijn steen-
tje bij. “Dat is de grote motor achter ons team. 
Coen heeft daar namelijk altijd als bedrijfsleider 
gewerkt”, zegt Alex. Het teamlid wil ook kwijt 
dat hij erg 

blij was met het Griekse restaurant Aphroditi. 
“Zij wilden zonder twijfel meewerken aan 
ons benefietdiner en daar zijn we hen heel 
dankbaar voor.”

Coen
De naam ‘Arie Kanarie’ is niet zomaar uit de 
lucht komen vallen. Coen had namelijk een 
grote volière in bezit en daar is zijn bijnaam dan 
ook op gebaseerd. Ook de keuze voor de Alpe 
d’HuZes was geen toevallige. “Coen vond dat 
echt geweldig en indrukwekkend. Die samen-
horigheid daar is zo bijzonder en hij kon het ge-
woon niet laten om ons team van vorig jaar aan 
te komen moedigen”, zegt Alex. Een maand na 
Alpe d’HuZes 2014 is Coen op 46-jarige leeftijd 
overleden.  Met Coen in hun achterhoofd gaat 
team ‘Arie Kanarie’ 100% geven tijden de Alpe 

d’HuZes op 4 juni dit jaar. 

Brakenstraat 7                             

5741 SR Beek en Donk 

0492-551414              

Hout uit eigen zagerij
Lariks    Douglas    
Eiken     Vuren

Steigerhout Tuinberging/Maatwerk

Duikelrek

Picknicktafelswww.benikbosbouw.nl

Zweeds rabat

Balkhout Douglas schaaldelen

Vlonderplanken douglas
Schuttingplanken

€1,90

p.st.

€ 145,-

p.st.

v.a.

€12,50

p.st.

€2,30

p.m1



Donderdag 19 maart 20158 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantPuzzelpagina

de razende reporter

illustratie / Daan van den Nieuwenhof    concept / Lennie Segboer    tekst / Joey van der Leemputten
  

Wil jij jouw tekentalent hier laten zien en tijdelijk dé Razende Roeland maken? Mail dan naar atelier@hsegboer.nl

Gerard Brouwers draagt na 45 
jaar zijn slagerij over

Sudoku

Puzzelpagina

Very easy

7 5 1 8

9 8 6 3 1

1 2 4

8 7 2 5 1

7 4 9

2 3 8 9 6

3 8 6

4 8 6 5 7

5 4 3 2

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker
Avond

Burger

Conus

Draadloos

Eenvoudig

Formatie

Gewichten

Heler

Imponeren

Jonkvrouw

Klinkers

Luikje

Melding

Nagellak

Olifant

Paden

Quiz

Recorder

Streven

Typen

Uitslag

Vormen

Wezen

Xylofoon

Yoghurt

Zekering

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

DRAADLOOS EENVOUDIG GEWICHTEN
IMPONEREN JONKVROUW FORMATIE
KLINKERS NAGELLAK RECORDER
XYLOFOON ZEKERING MELDING
OLIFANT STREVEN UITSLAG
YOGHURT BURGER LUIKJE
VORMEN AVOND CONUS
HELER PADEN TYPEN
WEZEN QUIZ

Noord Waarland kaas is een wereldkaas van eigen bodem. De Europese Unie heeft dit beloond met een bijzonder 
predicaat: een Beschermde Oorsprongsbenaming. Het predicaat garandeert en beschermt het unieke karakter 
van dit bijzondere streekproduct. Noord-Hollandse kaas is Mooi én Gezond. Kaas is een bron van proteïnen 
en calcium. In vergelijking met andere voeding is kaas een belangrijke leverancier 
van proteïnen en helpt ons lichaam gezond en goed te voelen. Calcium is 
essentieel bij het krijgen van gezonde botten en een sterk gebit. Met vier 
plakjes kaas krijg je meestal al voldoende calcium binnen om in de dagelijkse 
behoefte van het lichaam te voorzien. Deze week: kilo Jong Belegen, € 5,95. ’t 
Verswarenhuys, eten van vandaag. 

MOOI GEZOND Voordelige Verswaren: Jong Belegen

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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 een waardebon van 
Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00 

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:

Winnaar:Martien van Lankveld 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Dorien Ronde

€15,00waardebonvoor de winnaar
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Nieuwbouw Lieshout … ‘Wonen in de Fontein’

Puzzelpagina

Gamba’s in tomatensaus

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 20 gamba’s 
• 0,5 borrel ouzo of 

pastis
• 1,5 el tomaten 

puree
• 75 gr feta kaas
• 600 gr trostomaten
• 3 st lente uitjes
• 0,5 st rode paprika
• 3 takje tijm
• 10 gr dille
• Olijfolie
• Peper en zout

Ontvel de tomaten en snijd ze in stukjes. Bak ze vervolgens aan met wat olie 
en laat vervolgens zachtjes garen. Tomatenpuree toevoegen en op een laag 
vuur laten staan. Verwijder de zaadlijsten van de paprika en snipper de paprika 
fijn. Maak de lente-uitjes schoon en snijd in fijne ringetjes. Fruit de paprika en 
de lente-ui in een aparte pan met wat olijfolie aan, en voeg bij de tomaten-
saus. Snijd de tijm en dille fijn en voeg toe aan de tomatensaus. Laat de saus 
tot 60% laten inkoken (blijven roeren). Breng op smaak met zeezout en peper. 
Gamba’s schoonmaken en het darmkanaal verwijderen (indien nodig!) Dep de 
gamba’s droog en kruid ze met zeezout en verse peper. Bak de gamba’s kort 
in een hete pan zodat ze gaan kleuren en blus (flamberen) af met de ouzo. 
Laat de saus niet meer koken en laat de gamba’s 2 minuten meetrekken. De 
saus met 5 gamba’s verdelen in ovenschaaltjes. Verkruimel de feta over de 
schaaltjes en bak de schaaltjes 4-5 min af op 175°c. tot de kaas gaat verkleu-
ren. Smakelijk eten! 

Ingrediënten: Uitleg van recept:
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Raadeloos
We mochten weer! Zo ongeveer 
iedereen die haar op zijn of haar 
geslachtsdeel heeft staan, heeft 
een uniek briefje thuisgestuurd 
gekregen. Dat gaf je het recht 
om woensdag 18 maart zowel 
overdag als begin van de avond 
een plaatselijke kroeg of andere 
openbare ruimte te betreden om 
een #stemfie te maken. Oh ja, 
trouwens ook om je stem te laten 
horen. Na maanden van ophef, 
ophef, ophef en wat aftredende 
raadsleden, was het tijd om met zijn 
allen het heft in handen te nemen 
en democratisch de zwakste schakel 
binnen alle deelnemende partijen 
te kiezen. Met zijn allen is uiteraard 
wat gechargeerd, want de opkomst 
lag nog lager dan de gemiddelde 
overledene tussen zes planken. Nu 
de stemming de afgelopen tijd een 
roetsjbaan van 
jewelste is 
geweest, 

kon men ook niet verwachten dat je 
met oor- en oogkleppen op en als 
naïeve democraat braaf je stembiljet 
verzilveren ging. Nee, er was een 
nieuwe rage ontstaan; het verkopen 
van je stembiljet. Tal van biljetten 
werd online aangeboden in ruil voor 
de meest vreemde producten. Van 
konijnenvoer, een Bacardi breezer 
tot een staafmixer. Het ding wordt 
vandaag de dag gezien als een post-
it om je bestelling bij de friettent 
op te schrijven. Om vervolgens 
een mug mee dood te slaan. En 
aansluitend je reet mee af te vegen. 
“Het is de waarheid”, zou Marco 
gezegd hebben. Marco haalt de 
woorden uit mijn mond. De soap 
die ‘De Laarbeekse Gemeenteraad’ 
heet, heeft ervoor doen zorgen dat 
mensen de moeite niet meer nemen 
om op woensdag het rode potlood 
ter hand te nemen. Het vertrouwen 
moet weer een enkele reis richting 
het Laarbeekse land maken. Maar 
waarmee, en voornamelijk, met 
wie is de absolute hamvraag. Het 
wordt tijd voor de mannen om eens 
korte metten te maken met deze 
nonsens en jullie eindelijk eens hard 
te maken voor het daadwerkelijke 
dorpsbelang. Want door jullie is 
GTST al helemaal geen zak meer 
aan. 

Joey van der Leemputten 

COLUMN

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

Op bijna alles SALE.

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON & MARION MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580

HEUVELPLEIN 10C - 5741 JK BEEK EN DONK
(ACHTER DE LINDEBOOM)

0492-517593 WWW.SHOES4YOULAARBEEK.NL

KWALITEIT VOOR EEN 
BETAALBARE PRIJS

KINDER OUTLETSTORE
DAMES- EN HEREN SCHOENEN

Koninklijke onderscheiding voor Ad Loos 

Fotograaf: Joost Duppen 

Aarle-Rixtel – Burgemeester Frans 
Ronnes reikte dinsdagmiddag aan Ad 
Loos uit Aarle-Rixtel een Koninklijke 
onderscheiding uit. Ad is al ongeveer 
35 jaar actief als vrijwilliger voor de 
plaatselijke gemeenschap, maar ook 
daarbuiten. 

Vrijwilligerswerk 
Zo is Ad jarenlang lid geweest van 
de avondwake- en liturgiegroep, 
als ook van de parochievergadering 
van de Parochie Onze Lieve Vrouw 
Presentatie in Aarle-Rixtel. Ruim 
tien jaar was Ad bestuurslid/pen-
ningmeester van peuterspeelzaal ‘De 
Rakkertjes’ en in ongeveer diezelfde 
jaren zat hij als lid in het schoolbe-
stuur van basisschool De Heindert. 
Van 1995 tot 2001 was Ad lid van de 
Ouderraad van basisschool De Horst 
in Eindhoven en vanaf hetzelfde jaar is 
hij ook penningmeester van Stichting 
Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel. Deze 
functie vervult hij momenteel nog 
steeds. Sinds 2000 tot en met nu is Ad 
ook bestuurslid van Stichting Hart & 
Aa’s en organisator reanimatieonder-
wijs. Van 2000 tot 2013 was Ad ook 
nog eens bestuurslid – en nu nog vrij-
williger – bij De Zonnebloem afdeling 
Aarle-Rixtel. 
Naast de diverse bestuursfuncties 
die Ad heeft vervuld - en dat nu nog 
steeds doet - is hij ook uitvoerend erg 

actief. Hij neemt initiatieven en geeft 
daar mede uitvoering aan, levert be-
langrijke bijdragen om het beoogde 
resultaat te bereiken, maakt zich ook 
op financieel gebied bijzonder ver-
dienstelijk, verricht allerlei soorten van 
werkzaamheden met grote inzet en 
nauwkeurigheid, enthousiasmeert an-
deren en mag een voorbeeld worden 
genoemd voor de samenleving. Ad is 

erg begaan met het wel en wee van 
de medemens.

Onderscheiding 
Uit waardering voor zijn vele verdien-
sten is Ad dinsdagmiddag Koninklijk 
onderscheiden en benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Dit ge-
beurde tijdens een bijeenkomst van 
De Zonnebloem in Aarle-Rixtel. 



Donderdag 19 maart 201510 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Gemert/Laarbeek - De ouderraad 
van het Commanderij College 
houdt op donderdag 26 maart 
een thema-avond voor ouders van 
leerlingen van het Commanderij 
College. Het thema is: ‘Motiveer 
je kind in hun puberwereld’. Ze 
nodigen ouders van leerlingen 
van het Commanderij College 
van harte uit voor deze gespreks-
avond. 

Ouders van kinderen die nu in 
groep 8 zitten, worden via de ba-
sisschool uitgenodigd maar ook 

andere geïnteresseerden zijn van 
harte welkom.  Ze starten om 
19.15 uur op locatie havo/vwo 
(Sleutelbosch 2, Gemert). De spre-
ker deze avond is Ingrid van Essen. 
Zij is moeder van vier puberende 
kinderen en tevens werkzaam als 
docent. Ze schreef onder meer het 
boek ‘Effectief en affectief lesge-
ven’.  Verder is ze pubercoach en 
geeft ze faalangsttrainingen aan 
jongeren. Een vrouw met veel er-
varing en kennis, ze gaat tijdens 
deze avond graag het gesprek aan 
met ouders.  De leerlingen van het 

Commanderij College helpen deze 
avond mee en hebben ook in de 
voorbereiding hun steentje bijge-
dragen. Zo is het promotiemate-
riaal (posters, filmpje) door leer-
lingen gemaakt. Verder zorgen ze 
voor aankleding van de zaal en ze 
voorzien de gasten van koffie en 
wat lekkers. De avond wordt rond 
21.30 uur afgesloten.  

Wilt u graag aanschuiven? Meld 
u zich dan vóór 23 maart aan via 
thema.avond@commanderijcollege.nl.

Aarle-Rixtel - De jaarlijkse Scarhunt 
vindt plaats op vrijdag 27 en zaterdag 
28 maart. Scarhunt is een 24-uurs du-
rende wedstrijd waarin aan de hand van 
opdrachten stad en land wordt afgereisd 
in de Benelux en Duitsland. Aan deze 
wedstrijd kunnen teams deelnemen die 
een betrokkenheid hebben met scou-
ting. 

Het scoutingsmotto ‘laat je uitdagen’, 
wordt tijdens deze wedstrijd letterlijk in 
de praktijk gebracht; locaties opzoeken, 
routes uitzetten, opdrachten ‘on the 
road’. En dat deze wedstrijd een suc-
ces is moge duidelijk zijn; dit jaar doen 
weer 19 enthousiaste teams mee. Je 
doet unieke ervaringen op, komt op 

prachtige locaties en na 24 uur met een 
team in een auto gezeten te hebben, 
ontstaan vriendschappen voor het leven. 
Ben je nieuwsgierig? Volg op Facebook  
Scarhunt en krijg een indruk van deze 
fantastische wedstrijd. 

Al 10 jaar wordt deze wedstrijd geor-
ganiseerd door het Scarhunt team. Vele 
uren zitten ieder jaar in de organisatie, 
en dat vinden de deelnemers een heel 
groot dank jewel waard! Alle deelnemers 
van de afgelopen jaren willen iedereen 
die betrokken geweest is bij deze orga-
nisatie bedanken, maar in het bijzonder: 
Michel Elbers, Twan van de Vossenberg 
en Paul Otten. Op naar de volgende 10 
jaar, Yeppa Yeppa!

Aarle-Rixtel - Om inwoners van 
Aarle-Rixtel meer te betrekken bij 
het reilen en zeilen in het dorp heeft 
het Dorpsplatform een avond belegd 
waarin inwoners mee kunnen praten 
over belangrijke onderwerpen die de 
leefbaarheid van het dorp kunnen ver-
beteren.

Ze hebben het plan opgepakt om een 
bijeenkomst te houden waarbij ze aan 
de hand van een drietal thema’s met el-
kaar van gedachte willen wisselen hoe 
ze een grotere betrokkenheid van de in-
woners met het Dorpsplatform kunnen 
realiseren.

Deze bijeenkomst vindt plaats op 
maandag 23 maart om 19.30 uur in 
de Dreef. Na een welkomstwoord en 
korte toelichting vindt er een discussie 
in 3 groepen plaats en een terugkop-
peling. Rond 21.00 uur is de sluiting 
van deze avond. Het Dorpsplatform 
hoopt dat bovenstaande een reden 
mag zijn om aan deze avond deel te 
nemen en zij verwelkomen u graag op 
23 maart. Kijk voor informatie ook op  
www.dorpsplatform.nl of mail  
info@dorpsplatform.nl.

10 jaar Scarhunt scouting Aarle-Rixtel

Dorpsplatform Aarle-Rixtel overlegt 
met inwoners

Informatiemiddag ‘Veranderingen in de zorg’ 

Overleg Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel

Motiveer je kind in hun puberwereld 

Lieshout - De Werkgroep Educatie 
van de Seniorenvereniging houdt 
dinsdag 24 maart, samen met 
de werkgroep GVO van het Wit-
Gele Kruis Lieshout-Mariahout en 
ViERBINDEN,  een informatiemid-
dag over veranderingen in de zorg. 

De verzorgingsstaat wordt omge-
bouwd naar de participatiesam-
enleving. Men blijft langer thuis 
wonen. En als daar begeleiding en 
ondersteuning bij nodig is moet je 

daarvoor in de eigen kring aanklop-
pen.  De georganiseerde zorg wordt 
minder vanzelfsprekend en als dat 
kan aan huis geleverd. Uw eigen ge-
meente is per 1 januari 2015 daar-
voor verantwoordelijk. De drempel 
tot de toegang tot een instelling 
wordt bovendien hoger. De kosten 
van de zorg voor u lopen in de toe-
komst verder op. 

Tijdens de informatie bijeenkomst 
worden de verschillende facetten 

van de veranderingen toegelicht. 
De informatie is specifiek gericht 
op senioren.  Dhr. Geerts – door 
KBO-Brabant opgeleide voorlich-
ter -  verzorgt deze informatiemid-
dag. Daarnaast wordt er vanuit 
de gemeente een presentatie ver-
zorgd over de specifieke  situatie in 
Laarbeek. De middag vindt plaats in 
het Dorpshuis in Lieshout, aanvang 
14.00 uur. De toegang is gratis voor 
alle geïnteresseerde senioren.

Aarle-Rixtel – Meepraten over zaken 
aangaande verkeer in Aarle-Rixtel 
in de voorjaarssessie 2015 van de 
Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel, 
onderdeel van het Dorpsplatform 
Aarle-Rixtel, kan weer, op woens-
dag 25 maart.

De bijeenkomst is in De Dreef en 
begint om 20.00 uur. Dit is een 
vooroverleg, waarin  ieder die ge-
interesseerd is mee kan praten 
over de openstaande en nieuwe 

punten. Boven¬dien wordt het ad-
vies van de subwerkgroep Algemene 
Verkeersproblematiek besproken. 
Het resultaat van dit overleg is een 
lijst die aan de gemeente wordt ge-
stuurd. Op dit moment zijn er 24 
openstaande punten. Wilt u we-
ten welke punten dit zijn of wilt u 
het advies van de subwerkgroep 
Algemene Verkeersproblematiek in-
zien, vraag dan via info@dorpsplat-
form.nl het verslag van de laatste 
bijeenkomst en het advies aan. Naar 

bovenstaand e-mailadres kunt u ook 
nieuwe punten aangaande verkeers-
situaties sturen. 

De tweede bijeenkomst, het overleg 
met gemeente, staat gepland voor 
woensdag 29 april en is eveneens in 
De Dreef. Dus wilt u inspraak heb-
ben over het verkeer in Aarle-Rixtel, 
laat dan van u horen of kom naar 
de bijeenkomsten van Werkgroep 
Verkeer Aarle-Rixtel.

Laarbeek/Bakel – Runningteam 
Laarbeek houdt op zaterdag 18 
april een grootse ‘Van alles wa’ 
markt/veiling.

Deze markt/veiling wordt gehou-
den bij St. Jozefsheil in Bakel en 
duurt van 11.00 tot 16.00 uur. De 
opbrengst is voor Kenya Classic en 
de Roparun.

Grootse ‘Van alles wa’ markt/veiling
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Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Lieshout - Er gingen geen vijf mi-
nuten voorbij zonder dat er gela-
chen werd bij de voorstellingen van 
Toneelvereniging De Vriendenkring 
afgelopen weekend. In het Dorpshuis 
in Lieshout speelde de club ‘De ver-
loofde van mijn vrouw’. Door veel 
interactie met het publiek, goed to-
neelspel en veel humor werd ook 
deze klucht succesvol bij het publiek. 

In totaal speelt De Vriendenkring 
de klucht negen keer. Negen keer, 
waarvan zij zondagavond al wisten 
dat zes shows gegarandeerd uitver-
kocht zouden zijn. In 2014 heeft de 
toneelvereniging een recordaantal 
bezoekers mogen ontvangen en dit 
hopen zij natuurlijk te evenaren of te 
verbreken in 2015. 

Repetities
Even heeft Bart van Dijk, lid van de 
vereniging, gedacht dat het niet goed 
zou komen met het stuk: “Drie weken 
voor de première stonden mensen 
nog te oefenen met het script in hun 
handen. Ze kenden de tekst nog niet. 
Toen dacht ik wel even dat het he-
lemaal niets zou worden.” Gelukkig 
heeft Bart op zijn gedachten terug 
kunnen komen en werd de show een 
groot succes. Dit mede dankzij de re-
gisseuse, die tevens Barts vrouw is, 
Wilma van Dijk. De vaste fotograaf 
van De Vriendenkring, Leo van den 
Heuvel, vertelde namelijk het volgen-
de: “Het was meestal heel gezellig op 
de repetities, maar de regisseuse kon 
als het moest ook goed kwaad wor-
den, hoor.” 

Timing
“Sommige mensen denken dat in 

deze show voor ons humor het be-
langrijkst is, maar het is echter de 
timing”, weet Bart te vertellen. De 
klucht heeft namelijk een bijzonder 
decor, waardoor de spelers niet vanaf 
de achterkant op het podium kunnen 
komen. De spelers moeten langs het 
publiek heen lopen om op het podium 
terecht te komen en moeten daarom 
eerder vertrekken. “Sommige weten 
dat ze bij een bepaald woord van de 
tegenspeler aan moeten lopen, maar 

als dit woord door vergissing niet ge-
zegd wordt, moeten ze toch weten 
wanneer ze op het podium moeten 
zijn”, legt Bart uit. Daarnaast volgen 
veel geluiden, personages en dus 
teksten elkaar snel op, waardoor een 
goede timing  het meest moeilijk en 
tevens het meest belangrijk is van het 
stuk. 

Verhaal
De klucht ‘De verloofde van mijn 

vrouw’ gaat over een getrouwd stel 
met een baby. De vrouw heeft aan 
familie in Canada beloofd met hun 
zoon te trouwen. Van diezelfde fa-
milie krijgt de vrouw iedere maand 
1000 euro en daarom wil zij ook 
niet vertellen dat ze al getrouwd is. 
Vanuit het niets staat de Canadese 
familie op de stoep bij het getrouw-
de stel en dit zorgt voor een hoop 
ongemakkelijke en hilarische situa-
ties.

Voorstellingen
‘De verloofde van mijn vrouw’ is het 
27ste stuk van Toneelvereniging De 
Vriendenkring en wordt nog op de 
volgende data gespeeld: 20, 21, 22, 
25, 27 en 28 maart. Er is een kans 
dat de voorstellingen al uitverkocht 
zijn, maar u kunt het altijd probe-
ren bij Van Berlo Top1Toys aan de 
Dorpsstraat 47 in Lieshout.

Schaterlachen om ‘De verloofde van mijn vrouw’

Beek en Donk – Met z’n dertiende stond ie 
al in de slagerij van zijn vader en inmiddels 
werkt hij al vijfenveertig jaar in de bekende 
slagerij aan de Smalleweg. Gerard Brouwers 
beheerst het slagersvak als geen ander. Vanaf 
april gaat hij met pensioen en draagt ie het 
bedrijf over aan een nieuwe eigenaar. 

Dat hij slager zou worden, was destijds geen 
keuze. “Mijn vader had een kruidenierswinkel 
met slagerij in Gemert, het dorp waar ik ben 
geboren. Als oudste zoon kon ik na de basis-
school meteen de slagerij in om te helpen.” 
Maar hij bleek weldegelijk geschikt voor het 
vak. “Ik ben op mijn zestiende geslaagd voor 
de slagersvakschool en was daarmee de jong-
ste gediplomeerde slager van Nederland.” 

Beek en Donk
Het fundament voor Superslagerij Brouwers 
werd gelegd in 1967, toen zijn vader het pand 
van toenmalig kruidenier Jo Ceelen kocht. 
“Het is destijds begonnen met een versmarkt 
met aparte slagerij. Dat we het pas later heb-
ben omgebouwd tot een Superslagerij, had te 
maken met de komst van een supermarkt op 
het Heuvelplein (nu EMTÉ) en de behoefte aan 
een grotere verwerkingsruimte”, aldus Gerard. 

Samen opgebouwd
In 1994 werd hij samen met zijn vrouw offi-
cieel de eigenaar van de slagerij zoals wij die 
nu kennen. “Ik heb haar op mijn zeventiende 
leren kennen. Zij werkte toen ook in de zaak 
van mijn vader.” Inmiddels zijn ze drieënveer-
tig jaar gelukkig getrouwd en vormen ze een 
sterk team. “Dit bedrijf run je niet alleen. Na 
de overname hebben we het ook echt samen 
verder opgebouwd.” En daarmee verwijst hij 
ook naar alle medewerkers, waarvan er een 
aantal al jaren trouw in dienst zijn.   

Het Gilde en meer…
Gerard uit zijn passie voor het slagersvak op 
vele manieren. Zo is hij aangesloten bij het 

Worstenmakers Gilde, een stichting voor am-
bachtelijke slagers die zelf vleeswaren, worst 
en specialiteiten maken. “Naast dat ik hiermee 
mijn kwaliteit op het hoogste niveau houd, 
daagt het mij ook uit om nieuwe producten 
te ontwikkelen”, vertelt hij. Een andere ma-
nier waarop de slagerij blijft inspelen op de 
behoefte van de klant, zijn de compleet ver-
zorgde barbecues tijdens de zomermaanden. 

Vertrouwen
Gerard ziet de overname van zijn bedrijf met 
vertrouwen tegemoet. “Wij zijn heel blij dat de 
slagerij met deze eigenaar in zijn huidige vorm 
kan blijven voortbestaan. Dat is ook prettig 
voor de klant.” Helemaal stoppen met het vak 
doet hij niet. “Ik word lid van de seniorenraad 
van het Worstenmakers Gilde. Daarnaast blij-
ven mijn vrouw en ik uit interesse bij andere 
slagerijen binnenlopen om te zien hoe men 
daar het vak beoefent.” En verder kan hij nu 

meer tijd gaan besteden aan zijn andere hob-
by’s: wandelen en Omroep Kontakt. 

Afscheid
Gerard neemt op zaterdag 28 maart groots 
afscheid. Iedereen is die dag van harte wel-
kom om langs te komen bij de slagerij. Er valt 
van alles te proeven en klanten krijgen gratis 
worstjes mee. Benieuwd naar het nieuwe on-
dernemerspaar? Lees volgende week het in-
terview in deze krant. 

Gerard Brouwers (slager) na 54 jaar met pensioen

“Ik ben heel blij dat ik het kan overdragen…”
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Gemert/Laarbeek - Op een zonover-
goten dinsdagmiddag overhandigde 
ZLTO Gemert-Handel de opbrengst 
van de Kapellekeswandeltocht aan 
stichting Leergeld.  Tijdens de laat-
ste zondag van vorig jaar hield ZLTO 
Gemert-Handel haar 2e editie van de 
Kapellekeswandeltocht. Wederom 
een groot succes. 

Door een mooi besneeuwd landschap 
liepen ruim 2000 wandelaars  de tocht.  
Samen met het Boerenbondsmuseum, 
de Rooi en de Gruun Skut en Esdonk 
maakten ze deze tocht weer voor u 
mogelijk.  Maar ook hun sponsoren 
willen ze hartelijk danken voor hun 
steun.  Een deel van de opbrengst van 
de tocht is voor Stichting Leergeld.

De organisatie kon stichting Leergeld 
verrassen met een cheque van maar 

liefst €1.553,00. Zij kregen de cheque 
uit handen van Jan van Dijk en Jos 
Krol van ZLTO Gemert-Handel.

Ton Valckx en Ton Schepers waren 
blij met dit mooie bedrag. Stichting 
Leergeld kan het geld goed gebruiken, 
want ook in Laarbeek, Gemert-Bakel 
en Boekel dreigen steeds meer kinde-
ren buiten de boot te vallen daar waar 
het gaat om het kunnen deelnemen 
aan binnen- en buitenschoolse acti-
viteiten. Kinderen mee laten doen op 
school en in de vrije tijd wordt door 
het ontbreken van voldoende financi-
ele middelen voor steeds meer ouders 
een probleem. Kinderen dreigen hier-
door aan de zijlijn van de samenleving 
terecht te komen. Leergeld heeft als 
missie het voorkomen van sociale uit-
sluiting van deze groep kinderen.  Het 
motto van Leergeld is dan ook ‘Alle 

kinderen mogen meedoen, want nu 
meedoen is straks meetellen’. 

Naast subsidies van de gemeenten 
Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel 
en giften van particulieren en bedrij-
ven is de Stichting financieel mede 
afhankelijk van acties zoals die door 
ZLTO tijdens de Kapellekestocht wer-
den georganiseerd. Voorzitter Ton 
Valckx bedankt namens  de Stichting 
Leergeld ZLTO Gemert-Handel dan 
ook hartelijk voor het initiatief met 
een mooi bedrag als resultaat.

Ook dit jaar houdt ZLTO 
Gemert-Handel weer de 
Kapellekeswandeltocht . Noteer zon-
dag 27 december 2015 alvast in uw 
agenda.  U bent van harte uitgeno-
digd om weer mee te wandelen.

fashion 
FEEST

SHOEBY BEEK EN DONK VIERT FEEST,
EN JIJ FEEST MEE! 

Shoeby Beek en Donk bestaat 12,5 jaar! Vier dit fashion feest met ons mee van woensdag 18 t/m zaterdag 21 
maart. Dat betekent een hapje en een drankje, feestelijke activiteiten en bovendien ontvang je

een aantrekkelijke korting:  

 

shoeby.nl Piet van Thielplein 46, Beek en Donk

OP DE HELE COLLECTIE
20% KORTING*  

* De korting is geldig van 18 t/m 21 maart 2015 op de originele prijs van de 
artikelen uit de hele collectie van Shoeby tijdens het jubileumfeest.

ZLTO Kapellekeswandeltocht helpt Stichting Leergeld
Ton Valckx en Ton Schepers nemen de cheque dankbaar aan van Jan van Dijk en Jos Krol

In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto 
staat. Uit de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een 

prijswinnaar. Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of 
geef het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor (Heuvelplein 3 in 
Beek en Donk). De winnaar krijgt per mail bericht over de gewonnen prijs.

Antwoord week 10: De Leonarduskerk in Donk 

Weet jij waar deze foto van is? 

Winnaar week 10:  Jan van de Vossenberg
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BEL DE SPECIALIST
Geen vervoer of geen tijd? Wij kunnen al 
uw overtollige spullen naar de milieustraat 
brengen, groot of klein. Voor meer info: V+V 
Handelsonderneming. Tel. 0492-464791 of 
06-30615708

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Haal de Brabantse Sfeermakers in huis voor 
een gegarandeerd sfeervol feest! Kijk voor 
meer info en sfeerimpressies op 
www.brabantsesfeermakers.nl 
of bel 0413-764747

Huishoudelijke hulp aangeboden in Laarbeek. 
Voor meer informatie, tel. 06-23760847 

GEVONDEN
Damesjas G-Star, maat M, jack met ca-
puchon (zwart). Vermoedelijk ver-
loren gegaan bij Sold Out (december). 
Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

Fietssleutel AXA, met blauw hoesje en tekst: 
‘Fiets Henk’. Ook een klein rubberen rood 
tenue van Portugal. Af te halen bij kantoor 
MooiLaarbeek

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres voor 
het ophalen van alle bruikbare spullen, ge-
bruikte en partijgoederen, woning/boe-
delontruiming, 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, tv’s, 
kabels, computers, zonnebanken, elektro-
nica, fi etsen, witgoed, bruingoed, zink, lood 
etc. OHD Tel. 06-11070700

Kringloopwinkel Laarbeek haalt nog altijd zo-
als vanouds uw gebruikte goederen op. Bel-
len naar 0492-368747. Winkel open van ma. 
t/m za. 9.00 – 16.00 uur. Leije 6, Gemert

Ik zoek een gratis videorecorder. Films voor 
recorder zijn ook welkom. Mag van alles 
zijn. 0492-773120

Te koop gevraagd: steigerplanken,
tel. 06-228492576 

TE HUUR
Te huur: Wijnbar / Cocktailbar / Drankenbar. 
Voor meer informatie dj.imm@live.nl of tel. 
06-41538601

Kapteijns Partyverhuur voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of bel 
0413-764747 Ook voor al uw dranken! 

OVERIG
Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus 
speeltuin, Lage Heesweg. Iedere 3de zater-
dag van de maand. 21 maart, 18 april, 
16 mei van 10.30 tot 11.30 uur.

TE KOOP
Pootaardappels; Diverse soorten; v.a. € 1,65; 
Kapelstraat 39, Beek en Donk, 06-53309580

Voordrooghooi in plastic bollen, prima 
kwaliteit. Tel. 06-15240686

Te koop: z.g.a.n. 2-persoons metalen ledi-
kant (140 cm) met alle toebehoren, inclusief 
matrassen. Tel. 0492-383710

Te koop, kleine pakjes hooi, tel. 06-
22849257

1Tienerkamer,  1 pers. bed, matras, dekbed 
met overtrek, nachtkastje, kledingkast, 3 
legplanken en een hang gedeelte.  €175,00. 
Tel. 06-10258987 of c.vermeulen@onsbra-
bantnet.nl 

Kinderkoppen geschikt voor o.a. rotstuin 10 
cent per stuk. Kinderkoppen voor bestrating 
28 cent. Tel. 0499-422121

5 Speciekuipen als nieuw. €3,25 per stuk, 5 
voor €15,00. Tel. 0499-422121

Af te halen t.e.a.b. ruim 20m2 terrasste-
nen. Antraciet getrommeld. 20x30cm en 
15x15. Gegolfde borderranden, antraciet.  
30 stuks 35 cm hoog en 50cm breed. Tel. 
06-53193811

Twinny Load Fietsdrager voor 2 fi etsen com-
pleet. Max. Kogeldruk 50kg. Prijs €50,00. 
Voor info, tel. 06-12104745

Damesfi ets Batavus Compass 2008 frame 
hoogte 53. Prijs €350,00. Voor info, tel. 06-
12104745

2-pers. bed, wit Hemnes Ikea, €30. Met lat-
tenbodem €60. Matras afmeting 1.60m x 
2.00m. Tel. 0492-461472

Planttijd: vaste planten, coniferen, heesters, 
fruit-laan- en parkbomen, haagbeuken, li-
gusters, laurier. Buxus en taxus in alle maten. 
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk zuid 7b, 
Sint-Oedenrode

Aardbei-, sla-, andijvie- en diverse kool-
soortplanten, bloeiende violen, lavendel. 
Groencentrum van Heesch, Kerkijk zuid 7b, 
Sint-Oedenrode.

Te koop: 2 junior autostoelen HEMA. 
Z.g.a.n. kleur: zwart/grijs/lichtgroen. Per 
stuk slechts €20,00. Tel. 0492-465742

Buitenvogelkooi te koop, zo goed als nieuw. 
Tel. 0492-461221

VERLOREN
Knuffel (Olifant) verloren, omgeving dier-
enparkje/Otterweg (Beek en Donk). Ken-
merken: grote verschillende kleuren oren, 
witte neus en witte cirkel op de buik. Wil 
de vinder bellen met tel. 06-42677872

Sleutelbos verloren met 5 sleutels eraan 
en een plaatje met van de Helmondse 
fi etsenstalling. Omgeving Beukenlaan 
(Donk). Tel. 0492-462575

Bril verloren zondag in de late middag, 
omgeving Rabobank Beek en Donk. 
Wil de vinder a.u.b. bellen met tel. 06-
15507164.

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 
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:
info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 

op zoek naar iets? Meld uw zoekertje (max. 
20 woorden) aan via info@mooilaarbeek.nl. 
Een commercieel zoekertje plaatst u al vanaf 

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Jarige Van De Week:

 Elise Oerlemans

"De schoonheidssalon...
voor een goed gevoel 
en een mooie huid"

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

JENS
14 maart 2015

Trots en blij
verwelkomen wij onze zoon

Jan & Martje van den Berg
Zoon van

Broertje van Rein

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl

Bakelseweg 1
5735SC Aarle-Rixtel

Tel. 0492-383167
Tuincentrumdenheikant.nl

De amandelbomen staan in bloei, de 
blaadjes van de wijnstokken staan op 
uitkomen en de wijnvelden zijn ver-
sierd met een witte bodembedekker. 
De primavera (lente) is práchtig in de 
Jalónvallei wat mij een pré-zomer-
gevoel geeft. Strakblauwe lucht, de 
zon schijnt. Een uitgelezen dag om 
sportief bezig te zijn. Vanuit heel Eu-
ropa komen wielerploegen om hun 
trainingsprogramma op te kunnen 
starten, want nergens is het weer nu 
zó geweldig als in de Spaanse Costa-
Blanca. Omdat ik voornemens ben 
om naar het Spaanse bedevaartsoord 
Santiago-de-Compostella te lopen 
moet ik natuurlijk ook trainen. Dat doe 
ik trouw en heb dan ook al heel wat ki-
lometertjes op de teller staan rondom 
mijn Finca-Erbalunga. 
Op deze prachtige lentedag in maart 
wilde ik van de buitenlucht genie-
ten, dus liep ik met een vriendin de 
nodige kilometers door de vallei. Na 
afloop een welverdiend kopje koffie 
op het zonovergoten terras van Ma-
nolo, op het piepkleine Kerkpleintje 
van Lliber. Altijd gezellig, want in de 
vroege ochtend zitten bergklimmers, 
wandelaars en wielrenners daar graag 
even bij te komen. Met mijn tóng op 
de schoenen, zat ik nét op het terras 
toen er een wielerploeg arriveerde met 
hetzelfde idee: Koffie! De kleurrijke 
shirtjes (rood-wit-blauw-oranje) ver-
rieden hun afkomst. Even later werd 

ik door een van de sportieve wielren-
sters aangesproken: “Ik kén jou… van 
de krant”! Whaháááhhh, zit ik in mijn 
eigen dorp een kopje koffie te drinken 
en herkennen ze me van de krant. 
Sjonge-jonge, wat is de wereld toch 
klein. “Ja, de MooiLaarbeekKrant” 
galmt het over het Kerkpleintje. In 
eerste instantie herkende ik Elly Derks 
niet. Ze had vroeger een schilderswin-
kel in de Kerkstraat van Aarle-Rixtel, 
in het bedrijfspand waar nu Snoep-
winkel Jantje gevestigd is. Ik moest 
even graven in mijn geheugen, maar 
de herinneringen borrelden toen weer 
op. “Je weet wel, tegenover Dancing 
Van Bracht”. Jaja! “Schuin tegen-
over de MCD en naast het voorma-
lige gemeentehuis”. Jaja, ik had alles 
weer hélemaal duidelijk in mijn hoofd. 
“Ooh, gai bèntur inne van Willy Arts. 
Waar jaw bruur dan onderwijzer”? In-
middels was mijn afkomst ook in kaart 
gebracht. Gelukkig had mijn vrien-
din haar camera bij zich, zodat deze 
wielerploeg nu toch maar mooi in de 
MooiLaarbeekKrant staat. Overigens, 

diep respect voor deze wielergroep 
Aan-de-wielen. De zeventig voorbij, 
overwinteren in Spanje om door de 
bergachtige Costa-Blanca te kunnen 
racen. Ik doe het ze niet na. Liever 
loop ik op twee voetjes de-Camino 
naar Santiago om mijn zonden weg 
gezegend te krijgen (knipoog). Mijn 
huidige woonplek in Lliber kon ik deze 
wielerploeg moeilijk uitgelegd krijgen. 
“Je weet wel, tegenover de bekende 
klimwand Peña-Roja”. Daarom mo-
gen ze deze luchtpost-uit-Spanje als 
een uitnodiging zien. De volgende 
keer schenk ik met liefde voor de héle 
wielerploeg uit Aarle-Rixtel een kopje 
koffie op mijn terras. Trouwens, ook 
voor andere wielerploegen uit Laar-
beek. Adios… hasta la próxima vez.

Ik groet Laarbeek met Spaanse zon-
nestralen. Anne Wittebol-Aarts. www.
FincaErbalunga.com 

Luchtpostspanje

“Ik kén jou!”

MooiLaarbeekKrant staat. Overigens, 

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95
Fleur 16
Gefeliciteerd!
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Aan de Burgemeester van Houtlaan in Helmond 
bezoekt De MooiLaarbeekKrant House of JAB 
by Verstappen Interiors. Eigenaresse Yvonne 
Verhorevoort toont enthousiast de verbouwde 
winkel waarin de klant inspiratie op kan doen 
en advies krijgt voor een schitterend interieur. 
Met een ontwerpstudio en een inspiratieshow-
room kan House of JAB adviezen geven waar 
u dagelijks plezier van heeft. Bij House of JAB 
staan klantvriendelijkheid en comfort hoog in 
het vaandel. 

Inspiratie is bij House of JAB by Verstappen 
Interiors genoeg te vinden. Door de gehele 
showroom staan verschillende interieurstijlen 
tentoongesteld. Van klassiek tot modern, de mo-
gelijkheden om uw huis te decoreren en aan te 
kleden zijn oneindig. Yvonne Verhorevoort toont 
me trots de nieuwste trends in wooninrichting. 
Terwijl we door de winkel lopen vallen de de-
coratieve wanden met grote patronen bijzonder 
op.

Behang en stucwerk zijn bekende afwerkingen 
voor wanden. Deze decoratieve wandbekleding 

trekt meteen de aandacht. Wat zijn dit voor 
wanden, Yvonne? 
“Zie bijvoorbeeld deze hoge wand. Dit is een 
wandbespanning, die altijd op maat gemaakt 
wordt. Voel maar eens hoe mooi strak het tegen 
de muur zit. Het doek is op de latten gespannen 
die een vakman op de muur heeft bevestigd. 
Het aanbrengen van latten wordt ook wel ten-
gelwerk genoemd. Het doek voelt degelijk aan 
en de wand ziet er geweldig uit.”

Wandbespanning? Het doet denken aan oude 
kastelen waar tapijten tegen de wanden gehan-
gen werden. Wandbespanning is toch iets uit 
het verleden?
“Wandbespanning is al heel oud. Romeinen dra-
peerden al stoffen tegen de wanden of sloten er 
gedeeltes van vertrekken mee af. Prachtig zijn 
de oude wandkleden in kastelen. Tegenwoordig 
is het heel modern om een decoratieve bespan-
ning in je huis te maken. Bepaal samen met ons 
je persoonlijk ontwerp en je hebt een geweldige 
eyecatcher. In een strakke, moderne inrichting 
kan wandbespanning ook de galm uit de ruimte 
halen. Je hebt dan niet per se gordijnen nodig, 
maar kunt door middel van het bespannen van 
een wand de akoestiek van een ruimte behoor-
lijk verbeteren.”

Het aanbrengen van een wandbespanning is 
ambachtelijk werk (betengelen en spannen van 
stof). Wat kan de klant verwachten bij het aan-
brengen van een wandbespanning?
“Na het aanbrengen van tengels wordt een spe-
ciaal vlies aangebracht dat stofdeeltjes tegen-
houdt en waterdamp doorlaat. De klant heeft 
dan de keuze uit verschillende materialen waar-
mee de wand bespannen kan worden. Uiteraard 

geven wij ook advies over speciale toepassingen 
voor op uw wand. Ooit maakten we voor een 
klant zelfs een prikbord als wandbespanning.”

Yvonne Verhorevoort zet de do’s en don’ts op 
een rijtje:

Do’s:
• Laat een persoonlijk design voor de wand 

ontwerpen
• Gebruik molton en poolstoffen voor een 

voller effect
• Schakel ambachtelijke vakmensen in

Don’ts:
•  Stof verlijmen tegen de wand

Als laatste geeft Yvonne nog een tip. ‘’Akoestiek 
verbeteren kan ook door te kiezen voor speciaal 
behang en het leggen van een karpet’’.

House of JAB by Verstappen Interiors kijkt met 
u mee en adviseert u graag. Kom gerust eens 
langs in onze showroom voor meer informatie.

WANDBESPANNING: EEN GELUIDSWERENDE EYECATCHER…
     … INTERIEURSPECIALIST YVONNE VERHOREVOORT GEEFT ADVIES!

HOUSE OF JAB BY VERSTAPPEN INTERIORS • BURGEMEESTER VAN HOUTLAAN 4A, HELMOND • 0492 522857 • WWW.HOUSEOFJAB.NL

Aarle-Rixtel - De EHBO-
vereniging in Aarle-Rixtel geeft 
op maandag 30 maart een gratis 
workshop.  Op deze avond krijgt 
u informatie en praktijksituaties 
over  Eerste Hulp Bij Ongelukken.  

Het komt op deze avond alle-
maal voorbij en u kunt zelf prak-
tisch oefenen. EHBO Aarle-Rixtel 

wil u er graag kennis mee  laten 
maken. Zoals gezegd is deze 
avond gratis en het verplicht u 
tot niets. De workshop wordt 
gegeven in De Dreef aan de 
Duivenakker en duurt van 20.00 
tot 22.00 uur. Aanmelden kan via 
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.
nl of telefonisch bij Ans Corbeij, 
tel. 0492-381596.

Lieshout - Een ongeluk zit in een klein 
hoekje, vooral als het om kinderen 
gaat. Als het eens misgaat, wil je toch 
weten hoe je moet handelen? Dit kun 
je leren bij de cursus Eerste Hulp aan 
Kinderen. 

Tijdens de cursus worden onder an-
dere de volgende punten behandeld: 
Het kind en zijn omgeving, 5 belang-
rijke punten van Eerste Hulp verle-
nen, stoornissen in het bewustzijn, 

verslikking, reanimatie bij kinderen, 
brandwonden, vergiftiging, etc. Voor 
deze cursus is geen specifieke voor-
opleiding vereist, iedereen kan zich 
aanmelden. Bij voldoende deelna-
me start EHBO vereniging Lieshout 
dinsdag 7 april met de cursus Eerste 
Hulp aan kinderen. Heb je interesse, 
dan kun je voor nadere inlichtin-
gen contact opnemen met Dinie van 
Geffen, tel. 0499-421566 of per mail: 
ehbolieshout@hetnet.nl.

Gratis EHBO-workshop door EHBO 
vereniging

Ger Jacobs in afwachting promotie Doctor in de 
Kunstgeschiedenis

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen in 
Lieshout

Beek en Donk - Beek en Donkenaar 
Ger Jacobs verdedigt op 1 april aan de 
universiteit Leiden zijn proefschrift. 
Hij deed een onderzoek naar de in-
vloed van de Franse beeldhouwer 
Aristide Maillol op de Duitse beeld-
houwers tijdens de eerste helft van de 
20e eeuw, in het bijzonder de beeld-
houwers van het nazi-regime. 

Het veldonderzoek speelde zich voor-
namelijk af in Frankrijk (Parijs, Banyuls-
sur-Mer en Perpignan) en Duitsland 
(Berlijn, Düsseldorf, Nörvenich en 
Gustrow). De promovendus hoopt 
hiermee te promoveren tot doctor 

in de kunstgeschiedenis. Ger Jacobs 
werd geboren in Best (10-11-43) en 
woont sinds 1975 in Beek en Donk. 
Hij studeerde aan de Kweekschool 
van Eindhoven, de Academie voor 
Beeldende Vorming in Tilburg en de 
Open Universiteit van Heerlen. Hij 
was achtereenvolgens onderwijzer in 
Velddriel, leraar in Kerkdriel, directeur 
van het Creatief Centrum Waalwijk, 
docent aan de lerarenopleiding 
Eindhoven/Tilburg en docent aan het 
Jan van Brabant College in Helmond. 
De laatste jaren van zijn werkzame le-
ven begon hij aan het promotieonder-
zoek. Tijdens zijn pensionering  kreeg 

hij er meer tijd voor en dat resulteerde 
in de op handen zijnde promotie. 

WiSH Outdoor zoekt diverse 
materialen
Beek en Donk - WiSH Outdoor is 
op zoek naar materialen waar jij 
misschien wel niets meer mee doet! 
Mocht je een van onderstaande 
producten hebben, neem dan con-
tact op met bas@wishevents.nl en 
stuur waar mogelijk een foto mee.

Zij zoeken; houten (fruit)kisten, va-
ten of tonnen, oude koffers, oude 
instrumenten, oude boeken, lan-
taarns, lampionnen, vis- en legernet-
ten, (perzisch) tapijt, reddingsboei, 

zwemvesten, kompassen, klokken 
en zandzakken.

Mocht je nog vrienden, bekenden 
of buren kennen die WiSH Outdoor 
hiermee kunnen helpen, laat het ze 
dan weten. Hartelijk bedankt na-
mens team WiSH Outdoor. 

Digitaal advies voor inwoners 

Begin februari zijn informatieki-
osken van de Zorgboog thuiszorg-
winkel geplaatst in de Regt in Beek 
en Donk. Het digitale interactieve 
scherm heeft een prominente plaats 
gekregen in de centrale hal van het 
woonzorgcomplex. Inwoners van 
Beek en Donk en omstreken kunnen 
nu dichtbij huis terecht bij de Zorg-
boog thuiszorgwinkel voor digitaal 
advies en het huren en lenen van 
hulpmiddelen. 

Extra service en gemak
De kiosk is bedoeld als extra service 
en voor extra gemak. De inwoners 
van Beek en Donk hebben de moge-
lijkheid om op deze manier profes-
sioneel advies te verkrijgen over het 
gehele assortiment van de Zorgboog 
thuiszorgwinkel. Op deze kiosken 
kunt u eenvoudig informatie over 
hulpmiddelen inwinnen en via welke 
financieringsvorm (kopen, huren, le-

nen) deze hulpmiddelen kunnen wor-
den aangeschaft. Het is tevens moge-
lijk om direct contact met één van de 
winkelconsulenten van de thuiszorg-
winkel aan te vragen voor persoonlijk 
advies en de aanvraag van huur- of 
uitleenhulpmiddelen. Op een later 
gewenst tijdstip neemt de adviseur 
persoonlijk contact op om de desbe-
treffende vragen te beantwoorden. 
Ook is er informatie te vinden over 
diensten van de Zorgboog zoals Zorg 
in Beeld en personenalarmering.

De informatiekiosk in de Regt is vrij 
toegankelijk tijdens de openingstij-
den van het woonzorgcomplex (van 
07.00 - 22.00 uur). Naast de infor-
matiekiosk kunt u ook een aanvraag 
doen voor een huur- of uitleenhulp-
middel via de webshop: www.zorg-
boogthuiszorgwinkel.nl. 

Proef geslaagd
Dit initiatief is gestart door de centra-
lisering van de Zorgboog thuiszorg-

winkels. Medio 2013 is het aantal 
Zorgboog thuiszorgwinkels terugge-
bracht van vier naar één grote cen-
trale winkel in Helmond. Om toch 
snel professioneel advies in te winnen 
is het experiment gestart met de kiosk 
in het Ruijschenbergh in Gemert. Dit 
initiatief is goed ontvangen door de 
inwoners. Na deze proefperiode is er 
gekozen voor verdere uitbreiding in 
het werkgebied van de Zorgboog.

Zorgboog plaatst informatiekiosk in Beek en Donk
Advertorial
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Voordelige bloemenVoordelige bloemen

2.49
  WEEKEND

5 STUKS 4 STUKS

10 STUKS

PER STUK
500 G

500 G

1 L

2X 150 ML

0.79
  WEEKEND

0.69
  WEEKEND

0.89
  WEEKEND

2.69
  WEEKEND

2.690.99

0.99
  WEEKEND

1.99
  

0.78
  

2.89
  

0.89
  

1.29
  

1.99
  

PER 100 G

25 ZAKJES

150 G

24 STUKS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.*** Vanaf woensdag 18 maart. 

DE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEOPNIEUW

• September 2013

• Juni 2014
• Januari 2015

3X OP RIJ!* VOLGENS VARA KASSA*

*Bron: uitzending VARA Kassa, 28 september 2013, 3 juni 2014 en 17 januari 2015. ** Geldig van 20 t/m 22 maart.

Mini
smaaktros-
tomaatjes**

Mango**

Volkoren
puntjes**

500 g
Beefburgers**

20 l

Potgrond Violen***

IN ONS ASSORTIMENT

Chocolade Air 
power mini’s

Sojadrink

Witte druiven**

Magere 
varkenslapjes**

500 g

IJsdessert Duitse biefstuk Superfruitmix

Hollandse thee

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Redacteur:  Marie-Christine van Lieshout 

De MooiLaarbeekKrant schreef eerder over 
‘De Bernardusschool’. Deze school bestond al 
voordat het dorp Mariahout gesticht werd. In 
1933 kon een jonge kapelaan uit Liempde zijn 
droom waarmaken.  Hij mocht een kerk inze-
genen in een kleine, groeiende gemeenschap. 

Ontstaan Mariahout
Begin 20ste  eeuw werd er op de Lieshoutse 
heide grond ontgonnen voor de landbouw. In 
de omgeving van het huidige Mariahout ont-
stond een aantal gehuchten. In 1930 werd 
‘De Bernardusschool’ geopend. De bevolking 
groeide snel maar was voor kerkbezoek aan-
gewezen op de kerk in Lieshout die vier ki-
lometer verderop gevestigd was. Pasgeboren 
kinderen moesten, volgens de katholieke 
traditie, liefst dezelfde dag gedoopt worden. 
Zuigelingen werden in weer en wind naar 
Lieshout vervoerd. Niet alle kinderen over-
leefden deze tocht. In 1932 kreeg Jacobus 
van Eijndhoven toestemming om een kerk te 
bouwen. Gehuchten op de Lieshoutse heide 
werden Mariahout.

Samen bouwen aan een kerk
Begin jaren dertig was het bouwen van 
een kerk voornamelijk handwerk. De 
MooiLaarbeekKrant krijgt de tip om zuster 
Marianne een bezoek te brengen. Haar va-
der bouwde mee aan de kerk. Tegenwoordig 
woont de zuster in het klooster Mariënhof aan 
de Mariastraat. Als jong meisje groeide ze op 
in ’t Broek en ze herinnert zich de verhalen van 
haar vader over de bouw van de kerk nog le-
vendig. “Iedereen hielp mee. Het grondwerk 
werd met de schop gedaan. Later werden vele 
emmertjes, gevuld met cement, naar boven 
getakeld langs zelf getimmerde ladders.” Trots 
vertelt de zuster over de pastoor die zoveel 
voor zijn parochie over had.

Harde werker
“Pastoor van Eijndhoven leefde voor zijn pa-
rochie. Hij was eropuit het beste voor de ge-
meenschap te krijgen.” Zuster Marianne roemt 
de gemeenschapszin  in het dorp. “Iedereen 
zette zich in voor elkaar. Mensen waren niet 
bang voor werk.” Zuster Marianne denkt dat 
het huidige Mariahout nog steeds de geest 
van Van Eijndhoven heeft. “Je inzetten voor 
de gemeenschap is iets wat je doorgeeft van 
generatie op generatie. Onze ouders hebben 
dit ons geleerd en kinderen hebben dit weer 
doorgegeven.” Voorbeelden heeft ze genoeg: 
“Kijk naar het herstellen van de ‘Grot’ en het 
‘Openluchttheater’. Samen zetten mensen in 
deze gemeenschap hun schouders onder pro-
jecten.”

Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Pastoor van Eijndhoven was een Maria-
vereerder. De naam van de kerk verwijst naar 
Maria die in Lourdes aan het Franse meisje 
Bernadette verscheen.  Natúúrlijk werd het 
dorp naar Maria vernoemd. Het stukje ‘hout’ 
werd de verwijzing naar Lieshout. De pastoor 
liet naast de kerk een grot bouwen en een park 
aanleggen waar processies gehouden werden. 
In het processiepark kwam een theater waar 
religieuze stukken werden opgevoerd. Nadat 
pastoor Van Eijndhoven in 1970 zijn ambt 
overgedragen had aan pastoor Leemans was 
hij nog regelmatig in het dorp te zien. In 
1981 overleed hij in zijn geliefde Mariahout. 
Kinderen van de Bernadetteschool vormden 
tijdens zijn uitvaart een erehaag langs de 
Mariastraat.

Eerbetoon
In 1970 werd ter gelegenheid van zijn afscheid 
de ‘Pastoor van Eijndhovenstraat’ naar hem 
vernoemd. Twee jaar later werd tijdens het 
vijftigjarig bestaan van Mariahout zijn borst-
beeld voor de kerk geplaatst. Daar staat hij 
nog steeds. Middenin het dorp en voor de kerk 
die hij zo lief had.
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Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl
MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7

5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:

W 13 - Aanbiedingen gelden van maandag 23 t/m zaterdag 28 maart 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! *Wij verkopen alcoholische dranklen alleen aan personen boven de 18 jaar.

van 9.99 voor 4.99

Varkensschnitzels
diverse soorten

kilo

Boonacker witbrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden

2.05

Bloemkool
per stuk

1.99

Boeren schouderham
van onze versafdeling
100 gram

1.69

Cif, Andy of Glorix bleek
alle soorten

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting.

Bijv: 3 fl acons Glorix bleek original à 750 ml. van 4.35 voor 2.90

Koop 3 actieproducten. Doe je kassabon met hierop de aangekochte 
actieproducten en je gegevens in de inleverbox in de winkel. Per winkel wordt 
er een stofzuiger verloot. Eind april 2015 wordt de winnaar bekend gemaakt.

+ Ontvang €15,- retour bij 
aankoop van een Bosch stofzuiger*

* Kijk op de fl yer voor meer informatie

Marquis de 
Seillan wijnen*

rouge of blanc
fl es 750 ml.

Haribo of Maoam snoepzakken
2 zakken à 120-300 gram

2.18-3.40

Pampers active fi t, baby-dry, 
new baby of easy up pants

2 pakken à 22-45 stuks

19.78/19.98

(met uitzondering van uitdeelzakken)

2 fl essen van 15.98 voor 7.99

50%
KORTING

1.29

1.39

1.59 2+1
GRATIS

1+1
GRATIS

2.00
2 zakken

15.00
2 pakken
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Onbestaande woorden

Dat de Nederlandse taal 
veel moeilijke en onbekende 
woorden bevat, moge duidelijk 
zijn. Gelukkig kunnen we 
de betekenis van de meeste 
woorden wel opzoeken in een 
woordenboek. Bijvoorbeeld in het 
Woordenboek der Nederlandsche 
Taal. Dat is het grootste 
woordenboek ter wereld. Het 
is een historisch woordenboek 
van het Nederlands van 1500-
1976. Er staan 400.000 woorden 
in. Daarnaast kun je een woord 
opzoeken in de Van Dale of op 
Google. 
Maar wat als het woord dat je 
zoekt niet in het woordenboek 
én niet op Google te vinden is? 
Sommige woorden vind je niet 
in het woordenboek omdat dat 
samenstellingen zijn. Bijvoorbeeld 
‘conducteursfluitje’. Dat staat 
niet in het woordenboek, maar 
de betekenis kun je wel vinden 
bij de woorden ‘conducteur’ en 
‘fluit’. En het woord ‘achten-
tachtig’. Als je weet wat ‘acht’ 
is en wat ‘tachtig’ is dan weet 
je ook wat ‘achtentachtig’ is. 
Maar omdat de Nederlandse 
taal levend is en omdat mensen 
ook nieuwe woorden verzinnen, 
is het niet helemaal zeker dat je 
een woord in het woordenboek 
vindt. Zo vroeg een lezeres wat 
het woord ‘svejkisme’ bete-
kent. Ze kreeg het nergens 
gevonden. En inderdaad, 
zelfs op Google 
bestaat het woord 
niet. Het woord 
bestaat uit twee 
delen: ‘svejk’ 
en ‘isme’. En 
‘isme’ staat 
wel in het 
woorden-
boek. Dat 
komt ook voor 
in woorden 
als rationalisme 
en socialisme. 
Dan blijft het 
deel ‘svejk’ over. 

Svejk blijkt de hoofdpersoon in 
het boek “De lotgevallen van de 
brave soldaat Švejk”, geschre-
ven als aanklacht tegen oorlog 
door de Tsjech Jaroslav Hašek. 
Svejk was een soldaat die alle 
bevelen van zijn generaals tot in 
het absurde uitvoerde. Hij was 
dus heel erg gehoorzaam en hij 
nam alle regeltjes heel serieus. 
Iemand die aan svejkisme lijdt, is 
dus iemand die opgelegde regels 
extreem nauwgezet opvolgt. 
Zo is er dus een nieuw woord 
geboren, dat nog niet in het 
woordenboek staat. 
Een woord verschijnt pas in 
het woordenboek als het vaak 
genoeg gebruikt wordt. En dan 
niet alleen op straat, maar ook 
in de krant of in boeken en op 
televisie. Dus misschien komt het 
woord dankzij deze column een 
stapje dichter bij opname in de 
Van Dale. 
Ter afsluiting kreeg ik de vraag 
wat ‘ad rem’ betekent. Letterlijk 
betekent dat ‘bij de zaak’. In de 
praktijk wordt dat vaak gezegd 
als iemand een gevatte opmerk-
ing maakt. Bijvoorbeeld: als 
een ober in een restaurant een 
koffiekopje laat vallen en de klant 
zegt: “Ik vond gebroken wit toch 
al veel mooier.”
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MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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FOCWA onderhoudsbeurt +
goedkeuringssticker

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

 

Hella’s Vrouwenverhalenhuis succesvol in Mariahout

“De mooiste verhalen vind je op het zijspoor”

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout – “Het moet wél ergens 
over gaan”, laat Hella van der Wijst 
zich ontvallen op de Laarbeekse 
Vrouwenavond, vorige week woens-
dagavond in het buurthuis. En dat 
blijkt als ze het publiek meeneemt in 
haar verhalen over sterke vrouwen. En 
die zitten ook in het publiek, bestaan-
de uit ruim honderd vrouwen. 

Het grote, klein maken
Hella van der Wijst verwierf lande-
lijke bekendheid bij het grote pu-
bliek door het tv-programma ‘KRO 
De Wandeling’ van 2003 tot 2012. 
Kortgeleden maakte ze de overstap 
naar de EO/IKON om het dagelijkse 
programma ‘Geloof en een Hoop 
Liefde’ mee te presenteren. Als 11-ja-
rig meisje kreeg Hella op de lagere 
school de opdracht om een interview 
af te nemen. Waar ze dat wilde doen, 
was voor haar meteen duidelijk. Bij 
Club 11, waar de rolluiken altijd dicht 
zaten en rode lichten brandden. Ze zag 
dit als de ultieme kans om te weten te 
komen wat die vrouwen daar deden. 
Helaas stak haar moeder daar een 
stokje voor en regelde zij dat Hella, 

Annie de Beer, een uitgetreden non, 
kon interviewen. Het was de basis voor 
haar interesse in de journalistiek. “De 
rode draad in mijn werk is het zoe-
ken naar verhalen. Zelfs bij het KRO-
actualiteitenprogramma ‘Brandpunt’ 
is het altijd mijn uitdaging geweest, 
om het grote, klein te maken”, vertelt 
Hella. 

Een goede start
Hella vertelt: “Met twee heel lieve ou-
ders, een broer en een zus, woonde ik 
aan de Van Goghstraat in Veghel. Zo’n 
goede start is belangrijk voor een kind. 
Een slechte start is slecht te herstellen 
en dat terwijl elk kind veiligheid ver-
dient.” Met deze visie laat Hella jon-
geren in ontwikkelingslanden studeren 
via haar stichting ‘Jumpingstone’. Ze 
vertelt dat ze   bijvoorbeeld de studie 
van een meisje betaalde om vroed-
vrouw te worden. Zó maakt onder-
wijs het verschil. Nu kan zij met haar 
inkomsten de hele familie onderhou-
den.”

Vrouwenportretten
Uit het gedicht ‘Vrouwenportret’ 
van de Poolse dichteres Wislawa 
Szymborska pakt Hella twee dichtre-
gels die vrouwen typeren: ‘Snapt niet 

waarvoor dat schroefje dient, maar 
bouwt een brug’ (tussen mensen, 
red.) en ‘zwak, maar zal alles dragen’. 
En dan volgen er indrukwekkende 
verhalen over sterke verzetsvrouwen 
zoals Stien Spier en Truus Menger. En 
over Ria, die haar gezin van het leven 
wilde beroven en over Regina waar-
van de man in zichzelf opgesloten 
raakte, of over de dame in boerka… 
De Laarbeekse vrouwen luisteren aan-
dachtig. En zeker als ze horen waar-
door vrouwen in het publiek al zo lang 
bevriend zijn. “Ik vind het zo knap dat 
ze na het overlijden van haar man, het 
leven weer opgepakt heeft.” Of: “Ze 
zet koffie voor me en kan goed luis-
teren.” Hella weet de juiste vragen te 
stellen waardoor vrouwen tot inzicht 
komen. Ze vertelt: “De volksaard van 
de Brabanders is om niet te koop te lo-
pen met wat je (goed) doet. Ze vinden 
het niet bijzonder en dat terwijl het zo 
belangrijk is”, aldus Hella. De geza-
menlijke vrouwenverenigingen kun-
nen trots zijn op deze Laarbeekse vie-
ring van Internationale Vrouwendag. 

Nieuwsgierig? De eerste ‘Geloof en 
een Hoop Liefde’ met Hella wordt uit-
gezonden op 31 maart, 17.10 uur op 
NPO 2. 

Hella van der Wijst zit klaar voor de Laarbeekse Vrouwenavond 
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Beek en Donk – De Teugelders 
van Ganzendonck hebben het Juni 
Watermaand evenement SplasH!! In 
een nieuw jasje gestoken. Op za-
terdag 27 en zondag 28 juni vormt 
het kanaal en de omgeving aan de 
Dijkstraat -bij de Beekse brug- weer 
het decor voor 2 dagen zomers ple-
zier. 

Water en muziek vormen de rode 
draad gedurende dit weekend. Het 
bekende ‘Teugeldersschip Trekken’ 
komt te vervallen. Hiervoor in de 
plaats komt een waterspellenwed-
strijd waaraan iedereen kan deelne-
men, ongeacht conditie of hoe sterk 
iemand is. Hiermee wordt het evene-
ment een stuk laagdrempeliger om 
aan deel te nemen.

In 2014 kon SplasH!! geen doorgang 
vinden vanwege geplande werk-
zaamheden aan het kanaal en de be-
nodigde vergunning die de organisa-
tie hierdoor niet zou krijgen. Dit jaar 
gaat de 10e editie van het zomerse 
spektakel weer gewoon plaatsvin-
den. De Teugelders hebben het jaar-
tje ‘rust’ gebruikt om het evenement 
nieuw leven in te blazen. Na 10 jaar 
‘Teugeldersschip Trekken’ is het tijd 
geworden voor iets anders, zo con-
cludeerde men. 

De zaterdagavond blijft vanaf 20.30 
uur in het teken staan van muziek en 
gezelligheid, met op de achtergrond 
het prachtige decor van het kanaal. 
Een grote feesttent en steengoede 
muzikale invulling, welke later be-
kend wordt gemaakt, zorgen voor 
een heerlijke zomeravond sfeer. Het 
ideale uitje dus met familie, vrienden 
en bekenden op een unieke locatie. 
De entree blijft, net zoals alle voor-
gaande edities van SplasH!!, helemaal 
gratis.

De zondagmiddag krijgt een bijna 
geheel nieuwe invulling. Wat blijft is 
het ‘Spijkerbroekhangen boven het 
Kanaal!’. De hoofdprijs een spijker-
broek, gesponsord door Yours Fashion 
Beek en Donk. Vooraf aanmelden hier-
voor is niet nodig. Nieuw is een wa-
terspellenwedstrijd waaraan je met je 
team, bestaande uit 3 personen, mee 
kunt doen. Er zijn 2 leeftijdscatego-
rieën: t/m 12 jaar, en 13 jaar en ou-
der. De spelonderdelen bestaan uit de 
spectaculaire ‘Kartonnen Botenrace’, 

waarvoor de organisatie materialen 
beschikbaar stelt (van te voren af te 
halen). Er zijn punten te verdienen voor 
de snelste- en de mooiste boot. Een 
ander onderdeel is de ‘Waterfietsrace’. 
Hierbij is het de bedoeling in twee ses-
sies de snelste tijd neer te zetten. Bij 
het ‘Koorddansen over het Kanaal’ 
moet men proberen zoveel mogelijk 
water via een bepaalde afstand over 
het koord te vervoeren. Niet bepaald 
saai wordt het ‘Gansjes vissen’. In een 
afgebakend gedeelte van het kanaal 

‘zwemmen’ een aantal gansjes rond 
die gevangen moeten worden met een 
hele bijzondere vishengel. Het klinkt 
wellicht veel minder eenvoudig dan 
het vooraf  wordt gedacht.  

Om mee te doen aan de waterspellen-
wedstrijd hoef je geen megaconditie te 
hebben en beresterk hoef je ook al niet 
te zijn. Als je het gewoon leuk vindt om 
mee te doen is dat eigenlijk al genoeg. 
Zoek een paar mede-deelnemers (da-
mes en/of heren) en meld je als team 

aan. Het meest moeilijke onderdeel is 
misschien nog wel het vinden van een 
ludieke naam voor je team. Aanmelden 
kan via www.teugelders.nl (kijk in het 
menu bij Webwinkel / Aanmelden).

SplasH!! in een nieuw jasje gestoken
Archieffoto van SplasH!! uit 2013. De kartonnen botenrace

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

T 0492 - 661 884

Beekerheide 43

hoofdstraat 155 - 5706 AL  helmond - info@heuvel.nl

WWW.heUVeL.NL WérkT Voor U

Beek eN doNk

STArTerS oPGeLeT! 
WoNeN eN WerkeN 
CoMBiNereN? 
koM dAN NAAr 
Beekerheide 43! 
Gelegen op industrieterrein “Beeker-
heide” bedrijfspand met te creëren 
woonruimte en kantoor. Dit alles gele-
gen aan een rustige doodlopende weg 
in een groene omgeving. Daarnaast is 
nieuwbouw van een bedrijfswoning 
ook mogelijk. 

Vraagprijs: 
E 199.000,- k.k.

oPeN dAG
zaterdag 28 maart

11.00 – 15.00 uur

Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

Het gemoedelijke en kleinschalige Franciscushof 

biedt u zelfstandig wonen en ligt in het centrum van 

Lieshout. Ons wooncentrum beschikt over een lift en 

elke woning is voorzien van een balkon, eigen deurbel 

en van aansluitingen voor telefoon, televisie en het 

zorgoproepsysteem. Uiteraard kunt u bij ons gebruik 

maken van diensten zoals zorg, maaltijdenvoorziening, 

schoonmaak en ontspanningsactiviteiten.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Voor meer infor-

matie kunt u contact opnemen met de Zorgcentrale, 

telefoon 0900 - 899 8636.

Vragen over zorg? Bel de Zorgcentrale 

0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut) 

of kijk op www.zorgboog.nl



Donderdag 19 maart 2015 19
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Bedrijf:   Van Horen Zeggen
Eigenaresse:  Hester Verduin
Locatie:   Pater Becanusstraat 75 te 
  Beek en Donk

Redacteur:  Thea Wich

Iedereen die op zijn gemak verschillende wijnen 
wil proeven, geserveerd met bijpassende kleine ge-
rechtjes, kan zijn hart ophalen bij Hester Verduin. 
Haar wijn- en spijsproeverijen, in sfeervolle tuin 
of verbouwd stalgedeelte van een van de oudste 
langgevelboerderijen in Beek en Donk, zijn een 
laagdrempelige manier om een aantal wijnen te 
proeven en te leren kennen. Via haar webwinkel 
zijn deze wijnen te koop.

Een wijn- en spijsproeverij, hoe is dit idee ont-
staan?
“Via mijn marketing- en communicatiebedrijf ‘FF 
Groen’ vergaarde ik kennis op gebied van goede en 
duurzaam geteelde voeding en leerde ik een aan-
tal lokale adressen kennen waar deze producten te 
koop zijn. Als ik weet waar een product vandaan 
komt, voel ik me daar prettig bij. Je weet wat je 
koopt. Je wordt daardoor meer bewust van wat je 
eet. Zo ontwikkel je je smaak. Dat miste ik bij de 
wijnen. Ik heb het altijd al leuk gevonden om voor 
groepen mensen te koken. Bij mijn zorgvuldig geko-
zen recepten kwam dan telkens de vraag op: welke 
wijn is nu goed en past bij mijn gerecht? Je weet niet 
waar de wijn vandaan komt en in de winkel kun je 
niet proeven. Toen viel bij mij het kwartje en dacht 
ik: daar kan ik iets mee doen.”

Hoe pakte je dat aan?
“Ik had allerlei ideeën. Voordat ik begon met mijn 
wijnproeverij, wilde ik deze eerst bevestigd zien in 
een opleiding. Na diverse wijncursussen gevolgd te 
hebben, behaalde ik in mei 2014 mijn wijnbrevet. Ik 
deed daarvoor landelijk examen aan de wijnacade-
mie in Maarn. In september vond mijn eerste proe-
verij plaats.”

Je wijnproeverij heet ‘Van Horen Zeggen’, hoe kom 
je op deze naam?
“Als je hier bent geweest en je hebt het leuk gehad, 
vertel je dat door aan anderen. Via ‘van horen zeg-
gen’ komen ze de volgende keer mee. Bij wijnkeuze 
gaat het op dezelfde manier. Je koopt meestal die 
wijn waarvan je hebt gehoord dat die goed is. Dat is 
dus niet zo. Je moet zelf proeven. Dan weet je pas 
welke wijn je lekker vindt.”

Wat voor soort wijnen kunnen er geproefd worden 
bij jou?
“Ik heb een breed assortiment witte, rode, rosé en 
mousserende wijnen. Deze komen van leveranciers 
die ik ken en waar ik naartoe ga voor proeverijen. Al 
mijn wijnen hebben een biologisch keurmerk zodat 
ik zeker weet dat er geen rommel in zit. Ze komen 
allemaal uit Europa, omdat ik vind dat er in Europa 
fantastische wijnen worden gemaakt. Iets wat goed 
is en dichtbij hoef je niet van ver te halen. Het hoeft 
voor mij ook allemaal niet zo duur te zijn. Een fles 
wijn kost tussen €4,50 en €15,-. Biologisch en be-
taalbaar, wat wil je nog meer. Deze wijnen zijn altijd 
te koop via mijn wijnwebwinkel www.wijnvanho-
renzeggen.nl  of telefonisch contact.  Een bestelling 
van zes flessen, dit mogen verschillende zijn, wordt 
gratis bezorgd.”

Wat maakt ‘Van Horen Zeggen’ nu zo speciaal?
“Tijdens een proeverij, bij mooi weer in onze tuin, 
kun je voor €10,- tien soorten biologische wijn 
proeven. Bij iedere wijnsoort krijg je een bijhorend 
gerechtje, biologisch en lokaal. Als je een goede 
combinatie hebt van wijn en spijs, komen beide 
smaken beter tot hun recht. Door in een prettige 
ambiance zelf te proeven en te ervaren wat je erbij 
kunt eten, weet je welke wijn je lekker vindt bij welk 
gerecht. Door zelf te ervaren, eventueel aangevuld 
met enkele tips van mij, maak je de juiste keuze. Als 
je wilt, kun je na afloop wijn kopen, maar dat hoeft 
natuurlijk niet. Wijnen en gerechtjes zijn trouwens 
altijd aangepast aan het seizoen. Je kunt dus gerust 
een keertje terugkomen.“

Hoe kunnen wijnliefhebbers zich aanmelden?
“Ik organiseer regelmatig proeverijen met open in-
schrijving. De eerstvolgende zijn in het weekend van 
27, 28 en 29 maart. Via mijn site www.wijnvanho-
renzeggen.nl kun je je hiervoor aanmelden. Het is 
natuurlijk ook mogelijk om met een groep te komen 
op een andere datum. Neem hiervoor gerust con-
tact op via mijn site.” 

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

OP DE KOFFIE BIJ...  VAN HOREN ZEGGEN

Samen bomen planten en zwerfvuil ruimen 

Laarbeek – Honderdveertig basis-
schoolleerlingen uit Laarbeek vier-
den gisteren boomplantdag. Om 
10.00 uur ging de eerste schop in de 
grond bij Kindcentrum De Raagten. 
Omdat er dit jaar onvoldoende plant-
locaties beschikbaar waren, heeft 
een deel van de kinderen geholpen 
met het ruimen van zwerfvuil. 

Wethouder Frans van Zeeland 
opende de dag bij Kindcentrum De 
Raagten. Langs de wadi, bij de par-
keerplaats aan de achterzijde van het 
Ontmoetingscentrum, werden strui-
ken geplant. Boomplantdag is een 
jaarlijks terugkerende dag. Ieder jaar 
gaan de basisschoolleerlingen op di-
verse locaties bomen en/of struiken 

plaatsen. Omdat er dit jaar te weinig 
beschikbare locaties waren, ging een 
deel van de groep zwerfvuil ruimen. 

Kinderen van Basisschool De Driehoek 
uit Aarle-Rixtel en van Kindcentrum 
De Sprankel uit Lieshout hebben 
in de omgeving van de school het 
afval opgeruimd dat rond lag te 

zwerven op straat. Leerlingen van 
de Bernadetteschool hebben zowel 
bomen geplant op het schoolplein 
als zwerfvuil rondom de school op-
geruimd. Ook ’t Otterke deed mee 
aan deze dag. Zij plaatsten gisteren 
- tevens Daltondag bij hen – samen 
een boom. Vandaag gaan de kinde-
ren ook zwerfvuil ruimen. 

Om dit allemaal goed te laten verlo-
pen, faciliteert de gemeente de scho-
len hierin. Zo stellen zij papierknijpers, 
vuilniszakken en veiligheidsvestjes ter 
beschikking. De gemeentelijke bui-
tendienst begeleidt het planten van 
de bomen en struiken. 

Wethouder Frans van Zeeland opent samen met de kinderen van Kindcentrum De Raagten boomplantdag 2015 in Laarbeek
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Gisteren hebben we kunnen kie-
zen voor de Provinciale Staten van 
Noord-Brabant, en de toekomst 
van de Ruit is in grote mate afhan-
kelijk van deze verkiezing. Maar 
niet alleen de zetelverdeling is be-
palend. Ook de coalitievorming zal 
in grote mate bepalend zijn. Als 
het CDA en de VVD in het college 
van Gedeputeerde Staten blijven 
zitten, is de kans groot dat de Ruit 
er toch komt. Bij het schrijven van 
dit stuk zijn de uitslagen van de 
verkiezingen in Brabant nog niet 
bekend, maar de peilingen geven 
aan dat de kans groot is dat deze 
partijen wederom samen gaan 
werken. 

Actievoerders en Laarbeekse po-
litieke partijen stellen dat nut en 
noodzaak van de Ruit niet zijn 
aangetoond. Dit artikel gaat echter 
niet over deze discussie, maar over 
de voor- en nadelen van de Ruit 
voor Laarbeek. Naar mijn mening 
komen de voordelen te weinig aan 
bod in discussies over de Ruit. 
Als je de actievoerders tegen de 
Ruit zou moeten geloven krijgen 
wij als Laarbeek bij aanleg van de 
Ruit een groot probleem. De Ruit 
zou onaanvaardbare geluidsover-
last veroorzaken en veel natuur 
zou moeten wijken. Maar moeten 
we ons dan ernstig zorgen maken 
over de leefbaarheid van Laar-
beek? Hebben wij straks een groot 
leefbaarheidsprobleem als de Ruit 
er daadwerkelijk komt? Moeten 
we echt zo fel tegen de Ruit zijn 
als deze actiegroepen en politieke 
partijen ons laten geloven? 

Er zit natuurlijk een kern van waar-
heid in dat de weg geluidsoverlast 
in Laarbeek veroorzaakt. Geluk-

kig is deze geluidshinder beperkt. 
Uit onderzoek blijkt dat enkel wo-
ningen die dicht tegen het tracé 
aanliggen, er echt last van zullen 
hebben. Aan de andere kant zal de 
geluidshinder op onder andere de 
Lieshoutseweg afnemen, omdat 
bijvoorbeeld vrachtverkeer over 
de Ruit naar Veghel en Asten zal 
rijden. Opmerkelijk is dat actie-
voerders tegen de Ruit vaak zowel 
het argument van geluidshinder 
aanhalen, als het argument dat nut 
en noodzaak niet zouden zijn aan-
getoond. Waar ze de cijfers voor 
wat betreft de kosten en baten 
wegwuiven, nemen ze de cijfers 
van geluidshinder klakkeloos over. 
De nut en noodzaak ontstaan ech-
ter door het al dan niet in gebruik 
nemen van de Ruit. Wanneer de 
Ruit dus overbodig zou zijn om-
dat er minder verkeer zal rijden 
dan wordt voorspeld, dan zal die 
geluidshinder ook meevallen. Deze 
argumenten zwakken elkaar dus 
eerder af dan dat ze elkaar verster-
ken.  

Ook is het waar dat er Laarbeekse 
natuur zal moeten wijken voor de 
Ruit. Gelukkig staat in het plan van 
Noord-Brabant dat elk stuk natuur 
dat verdwijnt ergens anders wordt 
geplant. Daarbij valt het terecht te 
betreuren dat deze natuur niet per 
se in Laarbeek zal worden terugge-
plant. Daar zouden actievoerders 
zich ook druk over moeten maken.

Maar er zijn ook voordelen voor 
Laarbeek die de Ruit met zich mee 
brengt. Om te beginnen zullen 
grote bedrijven als Bavaria en My-
Micro Group een groot voordeel 
hebben bij een goede bereikbaar-
heid van Laarbeek. 

Bedrijventerreinen als de Bemmer 
worden een stuk aantrekkelijker 
met een goede verbinding met on-
der andere Veghel, Asten en Eind-
hoven. Deze goede verbinding is 
nu al hét verkoopargument van 
de Bemmer, en de Ruit bevordert 
deze verbinding. De ruit kan net 
de doorslag geven voor bedrijven 
om zich te vestigen op de Bemmer, 
waar de verkoop de laatste tijd 
sowieso al tegenvalt. Daarnaast 
neemt het sluipvrachtverkeer door 
de Laarbeekse kernen af. Dit zorgt 
dus voor minder verkeers- en ge-
luidsoverlast in onze dorpskernen.

Verder is het voor Laarbeekse in-
woners aantrekkelijk om snel in 
Eindhoven te kunnen zijn. Met de 
Ruit ben je al in tien minuutjes op 
Ekkersrijt. Dat kost nu nog het dub-
bele. Uit onderzoek is gebleken dat 
jongeren van 15 tot en met 29 jaar 
uit Brabantse dorpen wegtrekken. 
Dit is onwenselijk als je de leef-
baarheid van Laarbeek wil blijven 
bevorderen. Een goede verbinding 
met de stad kan de doorslag geven 
voor jongeren om te blijven wonen 
of zich te vestigen in Laarbeek.

We hoeven dus helemaal niet zo 
bang te zijn voor de Ruit als actie-
groepen en politieke partijen ons 
doen geloven. Natuurlijk heeft het 
aanleggen van een weg nadelen, 
en is het een ramp voor degenen 
die er directe hinder van ondervin-
den of zelfs moeten verhuizen. De 
Ruit heeft echter ook een heleboel 
voordelen die door actiegroepen 
en Laarbeekse politieke partijen te 
weinig of niet worden benoemd. 

Bowen Straatman
Raadslid voor PNL

Biezenweg 2a 
Beek en Donk
Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

facebook.com/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Biezenweg 2a 

Heerlijk ontbijt
van 9.30 tot 11.00 uur
Nu voor maar

€ 2.95

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Deze aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 24 maart 2015

Kweekkas

Vaste planten

Kunststof gieter

Tulpen

Rhododendrons Violen

Phaleanopsis

Haal nu je eigen moestuin in huis!
Afmetingen: 18 x 38 x 24 cm. 
Bij De Biezen kun je kiezen! Van 6.99

Groot assortiment vol in bloei.
Extra kwaliteit in 13 cm pot! 1.99 per 
stuk

Verkrijgbaar in 5 trendy kleuren met 
een inhoud van 10 liter van 5.99

1e kwaliteit 10 takken per bos
van 3.50

Bij de biezen kun je kiezen
alle maten en soorten

Kronkelwilg
80 cm hoog
c.a. 5 takken 
per bos
excl. 
versiering 
van 1.99

Prachtige violen verkrijgbaar 
in diverse kleuren. Groot- of 
kleinbloemig, in 9cm pot. Tray à 12 
stuks van 5.99

Super kwaliteit verkrijgbaar in 
diverse kleuren met 4 bloemstelen,
in 12 cm pot van 14.95

WeekvoordeelWeekvoordeelWeekvoordeelPaasshow
Zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

nu

€1.99
nu

€1.25
nu

€3.99

nu

€2.99

nu

€7.99
nu

€2.99

1 + 1 
GRATIS

*

Iedere week 
een inspiratietip 

op onze 
facebook 

pagina

Paastakken

Bij de biezen kun je kiezen
alle maten en soorten

20%
Korting

Vlaardingen meets Aarle-Rixtel

Ton Schepers nieuwe voorzitter 
KBO Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - Twee bussen met in 
totaal 90 Vlaardingers bezoeken za-
terdag 21 maart Aarle-Rixtel. En ze 
komen niet alleen, band De Vaart, 
Vulcaanbier en DJ Max reizen mee. 

Na een middagprogramma, met 
een wandeling door Aarle-Rixtel en 
een bezoek aan de brouwerij van 
Croybier, barst in de avond het feest, 
dat voor iedereen toegankelijk is, los. 
Bij Dorpscafé de Vrienden aan de 
Dorpsstraat 18 in Aarle-Rixtel begint 
de Vaart om 22.00 uur te spelen. Deze 
zeskoppige band brengt een mix van 
pop, rock, nederpop en soul. 

DJ Max
Na de Vaart dansen ze door op de klan-
ken van DJ Max. In Vlaardingen bekend 
als dé DJ van festival ‘Het Zomerterras’ 
met de ‘Superduperdiscoshow’.

Vulcaanbier 
Tijdens de Vlaardingse avond bij 
Dorpscafé de Vrienden is er Vlaardings 
Vulcaanbier te verkrijgen. Vulcaan 
wordt gebrouwen door de Vlaardingse 
Bierbrouwerij. De receptuur van 
Vulcaan is in 2011 ontwikkeld en na 
vele proefbrouwsels verder uitge-
werkt tot een volwaardig bier waar 
Vlaardingers trots op zijn.

Aarle-Rixtel - Het bestuur van 
Seniorenvereniging  KBO Aarle-
Rixtel  maakte tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de KBO op 
woensdagmiddag 11 maart in De 
Dreef bekend dat ze de Heer Ton 
Schepers als nieuwe voorzitter heeft 
benoemd.
 
Ton Schepers volgt Mevr. Betsy 
Bakkers op, die het voorzitterschap 
de laatste 4 jaar heeft uitgeoefend. 
Zij was 11 jaar bestuurslid en dit jaar, 
op eigen wens, niet herkiesbaar. Ton 
Schepers is een bekende persoon-
lijkheid in Laarbeek. Hij was tot aan 
zijn pensioen medewerker van de 

Rabobank en heeft dankzij die functie 
een breed netwerk. Het bestuur van 
de KBO Aarle-Rixtel vindt het een eer 
dat Ton is toegetreden en heet hem 
namens alle leden van harte welkom. 
Tijdens de algemene ledenvergade-
ring werd afscheid van Betsy Bakkers 
genomen, waarbij zij door iedereen 
werd bedankt voor de uitzonder-
lijke inzet die zij  als bestuurslid in 
het algemeen en als voorzitter in het 
bijzonder pleegde. Tijdens deze ver-
gadering werd Mevr. Maria Hagelaar- 
van Griensven door de aanwezige le-
den bij acclamatie benoemd voor een 
tweede periode van 3 jaar als alge-
meen bestuurslid.
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LEZERSPODIUM
Terechte angst voor de Ruit?
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APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN BANDEN

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

GRATIS herkeuring binnen 1 maand

Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   
info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Donderdag en vrijdag 
tot 19.00 uur geopend!

Kapelstraat 49, Beek en Donk
0492 468503    www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 50,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 12,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 25,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 30,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 35,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 40,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 45,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-

Vervolg voorpagina

Stichting Bedrijven Belangen heet voortaan ‘Vier’

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Vernieuwing 
Gedurende deze bestuurswisseling 
werd er nagedacht over een vernieu-
wingsslag. Dit mede omdat door de 
komst van de andere branchever-
enigingen het niet meer exact dui-
delijk was waar de stichting nu voor 
stond. Een separate groep jonge 
ondernemers uit Laarbeek was ook 
bij elkaar geweest om te kijken of 
zij een ‘Jonge Ondernemers Club’ 
op konden richten. Nikki Barten (De 
MooiLaarbeekKrant) zat bij deze 
groep en kwam tegelijkertijd in ge-
sprek met het deels nieuwe bestuur 
van de SBB. Na diverse gesprekken 

kwam een integratie tot stand. Marcel 
Ruwers (Impulse Executive Search & 
Consultancy) voegde zich – ook van-
uit de ‘Jonge Ondernemers Club’ – toe 
aan het bestuur. En zo was het – op 
Henk Beekmans na - compleet nieuwe 
bestuur een feit. 

Beleidsplan 
Vorig jaar organiseerde het bestuur 
al diverse activiteiten, zoals succes-
volle bedrijvenbezoeken bij Vereijken 
Kwekerijen en Kanters Special 
Products. Maar ook een interessant 
ondernemerscafé over sportsponso-
ring en een sfeervolle ondernemers-
barbecue in de Muziektuin. Gedurende 
deze periode is het bestuur druk in 
de weer geweest met het uitzetten 

van een nieuwe organisatiestructuur. 
Voorzitter Roel Janssen vertelt: “We 
zijn bijna een jaar bezig geweest met 
het bedenken van wat we willen en 
hoe we dit neer gaan zetten. Dit heeft 
geleid tot een nieuw beleidsplan. We 
hebben zelfs besloten om de stichting 
een nieuwe naam te geven.”

Lancering ‘Vier’ 
Inmiddels zijn er een aantal werkgroe-
pen met ondernemers gerealiseerd, die 
ook een bijdrage leveren aan ‘Vier’. 
Na maanden van organisatie mochten 
de ondernemers zondag het resultaat 
presenteren. 

“We hebben gekozen voor de naam 
‘Vier’, omdat Laarbeek vier kernen 

heeft, het een moderne, frisse naam 
is, het verband houdt met ‘verbin-
den’ en omdat je het ook kan lezen 
als ‘fier’, ofwel een club om trots op 
te zijn”, legt Roel Janssen uit. “Vier 
is een netwerk dat ondernemers een 
platform biedt om contacten op- en 
uit te bouwen en kennis en ervaring te 
delen. Het is een club die bekendstaat 
om haar gezellige netwerkbijeenkom-
sten, inspirerende sprekers en unieke 
activiteiten. Laagdrempelig netwerken 
is belangrijk, maar ook mentorschap, 
zodat we startende ondernemers kun-
nen helpen. Voor alle ondernemers 
uit Laarbeek – van zpp’ers tot aan de 
grotere bedrijven - is het van toege-
voegde waarde om zich aan te sluiten 
bij ‘Vier’.” 

Van Koningsbrugge
De organisatie van ‘Vier’ kan terugkij-
ken op een zeer geslaagde lancering. 
“Er zijn ruim 150 personen geweest. 
Onze ideeën werden enthousiast ont-
vangen. Daarnaast hadden we een 
sfeervol programma. Zo was er mu-
ziek van de Laarbeekse band ‘Bag on 
Wheels’, een fotopresentatie over Van 
Thiel van Heemkundekring De Lange 
Vonder en zorgden Keurslager Danny 
Megens, Kookcentrum Brabant en 
Content Catering voor heerlijke hap-
jes. Het was een fantastische mid-
dag!”, aldus een trotse voorzitter. 

Wil je meer informatie over ‘Vier’? 
Kijk dan op de gloednieuwe website: 
www.vierlaarbeek.nl. 
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Bourgondische tafels!Bourgondische tafels!
 Ideaal voor op uw feest!

Vanaf 30 personen
12,50 per persoon

Tafel vol bourgondisch eten met diverse lekkernijen met vis en vlees tot 
aan verse broden, salades, tapenades, wraps, een grote carpaccio-spiegel 

en nog veel meer lekkers. Voor ieder genoeg wils, de hele avond lang!

Wij kunnen ook het complete feest voor u verzorgen!
Informeer naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

Mooi UIT in Laarbeek

Grote vlooienmarkt bij De Dreef
Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis de Dreef 
te Aarle-Rixtel wordt zondag 22 maart van 9.00 
tot 16.00 uur een vlooienmarkt gehouden. Deze 
vlooienmarkt is georganiseerd door de stichting 
Aarle-Rixtel in samenwerking en ten bate van 
de EHBO, volleybalvereniging Cialfo, badmin-
tonclub de Ganzeveer en de veteranen van ASV, 
allen uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen particulieren een 
kraam of grondplaats huren voor de verkoop 
van tweedehands goederen. Bezoekers kunnen 
snuffelen naar snuisterijen, huisraad,  boeken, 
elektrische apparaten, huishoudelijke apparaten, 

kleding, cd’s, platen, speelgoed, te veel om op te 
noemen. Wie nu eens eindelijk de zolder op wil 
ruimen of van spullen af wil komen, die eigelijk 
zonde zijn om weg te gooien, kan nu terecht op 
de gezellige vlooienmarkt in Aarle-Rixtel, waar 
men ook kan genieten van een kopje koffie, 
drankje en/of hapje. 

De kosten voor een kraam bedragen  €20,00 
De entree bedraagt €2,00. Kinderen onder 12 
jaar hebben onder begeleiding gratis toegang. 
Voor informatie en boekingen kan contact wor-
den opgenomen met Frans Coppens, tel. 06-
20888818 of 0492-382481.

NLdoet bij de Blauwe Schut

Laarbekenaren vieren samen Pasen met 
‘Family for all’

Passieconcert door gemengd koor en 
kamerkoor

Gastoptreden van ‘Hell und Munter’ bij ’t 
Nachtpitje

Muzikale en ODE geven concert in Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel – In het gehele land wordt zaterdag 
21 maart NLdoet gehouden. Dit is een actie van 
het Oranjefonds en geeft financiële ondersteu-
ning als er op 20 en 21 maart mensen de han-
den uit de mouwen steken en bij een vereniging 
of een maatschappelijk doel klusjes gaan doen. 

Ook de Blauwe Schut heeft de toezegging op 
deze ondersteuning en gaat op 21 maart het 
gildeterrein bij het ‘Jan van Doorenpaviljoen’ 
zomer klaar maken. Ook wordt er een nieuwe 
Koningsboom geplaatst, zodat ze met de ker-
mis weer op een veilige manier kunnen schieten 
om een nieuwe Koning. Uiteraard is iedereen 

welkom om hierbij te helpen. Voor de lunch 
wordt gezorgd. Het ‘Jan van Doorenpaviljoen’ is 
gelegen nabij het Hagelkruis achter koekfabriek 
Jeurgens. Het gilde kan vele helpende handen 
gebruiken. Overigens is het Koningschieten dit 
jaar bij dev Blauwe Schut anders dan gebruikelijk 
op kermisdinsdag 25 augustus. 

Tot ziens op zaterdag 21 maart of op een 
van hun andere evenementen. Kijk voor 
meer informatie op www.olvgilde.net, mail 
secretariaat@olvgilde.net of bel naar 
0492-382288 of 06-52462803.

Laarbeek - Na een succesvolle start afgelopen 
Kerst, houdt ‘Family for all’ voor de tweede keer 
voor inwoners van Laarbeek die alleen zijn, een 
ontmoetingsmiddag. 

Op 2e Paasdag willen zij mensen bij elkaar bren-
gen die weinig sociale contacten hebben of fi-
nancieel niet over de middelen beschikken om 
iets extra’s te doen voor zichzelf of de kinderen. 
De middag staat in het teken van samen Pasen 
vieren en elkaar ontmoeten in een huiselijke 
sfeer. Paasversieringen knutselen, samen een 

spelletje doen,  voor alle leeftijden is er wel iets.
Deze middag is vrij toegankelijk voor jong en 
oud, alleenstaanden en gezinnen met kinderen. 
Je moet je wel  vóór 1 april 2015 even aanmel-
den bij de organisatie. Wil je graag bij deze ac-
tiviteit aanwezig zijn, of ken je iemand voor wie 
dit een mooie gelegenheid zou zijn om mensen 
te ontmoeten? Neem gerust contact met Family 
for all op en zij maken er samen met jou een 
gezellige middag van! Voor aanmelding of meer 
informatie kun je terecht bij dorine@horrik.nl, 
tel. 06-23180081 of facebook.com/familyforall.

Aarle-Rixtel – Gemengd Koor De Klokkengieters 
Aarle-Rixtel en Kamerkoor Sine Nomine geven 
zondag 22 maart een passieconcert. Dit concert 
vindt plaats in het Missieklooster Heilig Bloed in 
Aarle-Rixtel. 

Samen met Sine Nomine wordt uitgevoerd het 
Stabat Mater van Josef Gabriel Rheinberger. 
Daarnaast brengen de beide koren diverse pas-
siewerken ten gehore. Medewerking wordt 
verleend door Margot Pagels, sopraan en Arjan 
Mooij, organist. Het concert duurt ongeveer 1 
uur. Aanvang van het concert is 15.00 uur. De 
entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is 

hartelijk welkom. Het geheel staat onder leiding 
van Rob Rassaerts.

Dit passieconcert wordt  onder auspiciën van de 
Lambertus Concerten Helmond nogmaals uitge-
voerd op Goede Vrijdag 3 april in de kapel van 
het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Aanvang is 
20.00 uur en ook hier is de entree gratis. 

Tevens nodigen zij u uit voor de hoogmis van Pasen 
op zondag 5 april in de Parochiekerk, Dorpsstraat 
Aarle-Rixtel. Deze eucharistieviering wordt ook 
door Gemengd Koor De Klokkengieters muzikaal 
verzorgd. Aanvang van deze viering is 9.30 uur.

Beek en Donk – De maandelijkse mee-
zingavond van liedertafel ’t Nachtpitje 
wordt vrijdag 27 maart een speciale avond.

Tijdens de maandelijkse meezingavond is er 
een gastoptreden van ‘Hell und Munter’, die 

afwisselend met ’t Nachtpitje hun blaasmu-
ziek ten gehore zullen brengen. Dit alles staat 
te gebeuren in Café/Zaal de Tapperij aan de 
Kerkstraat in Beek en Donk. Zoals gebruikelijk 
is er gratis toegang en ze starten om 21.00 uur.

Aarle-Rixtel/Beek en Donk - Muziekvereniging 
Muzikale uit Aarle-Rixtel en orkest ODE uit Beek 
en Donk geven op zaterdag 11 april samen een 
concert in MFC de Dreef te Aarle-Rixtel. 

Beide orkesten staan garant voor een gevarieerd 
muziekprogramma van swingende tot licht klas-
sieke muziek.  Aanvang van het concert is 20.00 
uur en de toegang is gratis.

Liederentafel ’t Zonnetje in Zonnetij
Aarle-Rixtel – In de ontmoetingsruimte van Zonnetij 
wordt donderdag 26 maart weer de liederentafel 
gehouden.  Deze avond is georganiseerd door de 
Liederentafel in samenwerking met ViERBINDEN.

Samen gaan ze zingen onder begeleiding van ‘Sun 
Shine’, het eigen orkest, uit liederenbundels die 

aanwezig zijn. De avond begint om 19.30 uur en 
iedereen is van harte welkom. De zaal is open vanaf 
19.00 uur en de toegang is gratis. Ze gaan er deze 
avond weer een gezellige avond van maken. Voor 
meer informatie bel 0492-534726 of mail naar: 
frans.raaijmakers@upcmail.nl.
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Voor verdere informatie zie de oplage van 
De MooiLaarbeekKrant van 26 maart a.s.

Deelnemende makelaars:

Rabobank
stapt op.
Wij
blijven.
Kom naar de Open dag op ons kantoor in Aarle-Rixtel van 9.00 uur tot 13.00 uur en
ervaar zelf hoe persoonlijk en dichtbij RegioBank is.

We hebben nu een mooie actie: € 50 spaargeld cadeau als u een betaalrekening
opent bij RegioBank!*

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Kom naarde Open dagop28-03-2015
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Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.n l
info@dejong-rijschool.nl

Beek en Donk   
0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

De eerste 5 uur voor 
€175,00!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Uiteenlopende activiteiten op de Daltondag van ’t Otterke

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - Daltonbasisschool 
’t Otterke houdt jaarlijks een 
Daltondag. Op deze dag viert de 
school samen met de kinderen en 
ouders dat ze een Daltonschool zijn. 
Dit doen ze door allerlei workshops 
te houden. 

Van alles
Op school, maar ook in de omge-
ving zijn tal van activiteiten georga-
niseerd. In totaal kunnen kinderen op 
14 plaatsen buiten de school terecht 
voor een leuke bezigheid. Maar ze 
kunnen ook op school een 14-tal leu-
ke dingen doen. “De kinderen mogen 
op deze dag zelf kiezen, wat ze willen 
gaan doen”, vertelt Suze van Asten, 
leerkracht van de school. In totaal zijn 
er een zestigtal ouders betrokken bij 

het verwezenlijken van de dag. Van 
alles is georganiseerd. Kinderen gaan 
naar de scouting, kunnen kiezen voor 
quad-rijden, of brengen een bezoek 
aan de politie. Op school maken en 
versieren ze grote vliegers onder lei-
ding van oud-meester Frans van de 
Biggelaar. 

Handboeien
Jill Pennings heeft met heel kleine 
kraaltjes een lieveheersbeestje ge-
maakt. Ze vindt het erg mooi, maar 
of ze er een hangertje of een ring van 
gaat maken weet ze nog niet. Demi 
Verweij zit nu bij een groep, waar ze 
proefjes gaan doen met vloeistoffen 
en ze leert moeilijke begrippen als de 
oppervlaktespanning van water. Haar 
andere activiteit vanmorgen was 
3D-tekenen, een activiteit onder lei-
ding van Donny van de Wildenberg, 
één van de vrijwilligers. Ook Rens 

de Jong is met de proefjes bezig. 
Vanmorgen heeft hij ijsjes gemaakt 
bij restaurant ‘Uniek’. Daarna mocht 
hij het gemaakte ijsje zelf oppeu-
zelen. Sjors Heinsbergen is aan het 
tekenen en mag van leider Donny 
een dier uitkiezen, dat hij voor haar 
gaat tekenen. Ze kiest een vlinder 
met, hoe kan het ook anders, twee 
vlinderoorbellen! Ook Sati Saluan 
Shamno tekent, maar vindt het he-
lemaal goed spellen van haar naam 
wel wat moeilijk. Ondertussen is er 
wat kabaal op de gang, want enkele 
kinderen worden geboeid met echte 
handboeien, weggevoerd door een 
heuse politieagent.

Dalton
“Samenwerken, zelfstandigheid en 
vrijheid zijn de uitgangspunten van 
een Daltonschool”, benadrukt Suze. 
In tegenstelling tot veel anderen vond 

Helen Parkhurst, de bedenker van 
het Daltonplan begin 20ste eeuw, dat 
het kind zich vanuit zichzelf moest 
ontwikkelen. Anderen waren daar in 
eerste instantie niet direct bij nodig. 
Het tegenwoordige Daltononderwijs 
ziet wel, dat een ontwikkeling zonder 
samenwerking erg eenzijdig zou zijn. 
De sterke kant van deze onderwijs-
vorm is, dat het met de ontwikkelin-
gen meegaat en niet blijft bij het oor-
spronkelijke concept, zoals dat 100 

jaar geleden is ontstaan (bron: www.
dalton.nl).

Vertalen
Daltonschool ’t Otterke laat in ieder 
geval duidelijk zien, dat ze de ideeën 
van Parkhurst weet te vertalen naar 
de 21ste eeuw. De kinderen zijn erg 
enthousiast en komen na de work-
shops nog even bij elkaar in de groep 
om elkaar te vertellen wat ze hebben 
beleefd op de Daltondag. 
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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

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste bevat-
ten: 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 bezwaar-
schrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Omleiding verkeer Nieuwstraat 12 tot 19 maart
• Burgemeester bevoegd om panden te sluiten bij overtreding Opiumwet
• Weer volop gebouwd in De Beekse Akkers
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK - In aanloop naar de meivakantie zijn de loketten van burgerzaken twee maandag-
avonden extra geopend. Dit is het geval op maandag 30 maart en op maandag 13 april. U kunt 
via www.laarbeek.nl zelf uw afspraak inplannen.

Locatie Kern     Werkomschrijving Activiteit
Oranjeplein 10 Mariahout     verwijderen van asbest slopen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het 
gemeentehuis Laarbeek. 

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend op grond 
van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan:
• Stichting Bedrijven Belangen voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens de de 

Kick-Off en het 20-jarig jubileum van SBB op zondag 15 maart 2015 van 14.00 – 20.30 uur in 
het pand Zweegers Investments, Bosscheweg 34 in Beek en Donk (verzonden 5 maart 20150,

• het Gilde Sint Margaretha voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens kermis-
maandag 2015 op maandag 24 augustus 2015 van 14.00 tot 20.00 uur, op het gildeterrein aan 
de Havenweg 6a in Aarle-Rixtel (verzonden 5 maart 2015).

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Harmonie O&U voor het houden van een vlooienmarkt in muziekcentrum Het Anker, 

Pater Vogelsstraat 39 in Beek en Donk op maandag 6 april 2015 van 10.00 tot 16.00 uur 
(verzonden 4 maart 2015),

• Oranjebar voor het plaatsen van een overkapping ten behoeve van een terras op het 
Oranjeplein 7 in Mariahout van 24 april 2015, 8.30 uur tot 28 april 2015, 12.00 uur 
(verzonden 4 maart 2015),

• Oranjecomité Aarle-Rixtel voor het organiseren van diverse feestelijke activiteiten op 
Koningsdag, maandag 27 april 2015, van 10.00 tot 18.00 uur op een gedeelte van de 
Dorpsstraat, Kouwenberg, Heindertweg en Schoolstraat in Aarle-Rixtel (verzonden 4 
maart 2015),

• Volleybalvereniging Bedovo voor het organiseren van het beachvolleybaltoernooi op 
het Heuvelplein in Beek en Donk op zaterdag 27 juni 2015 van 13.00 tot 1.00 uur en op 
zondag 28 juni 2015 van 9.30 tot 18.30 uur (verzonden 4 maart 2015),

• Stichting Vierbinden Laarbeek voor het houden van een straatvoetbaltoernooi op de 
parkeerplaats bij Tienercentrum de Boemerang, Otterweg 27 in Beek en Donk op dins-
dag 5 mei 2015 van 9.00 tot 18.00 uur (verzonden 5 maart 2015),

• Basisschool De Muldershof voor het houden van een ANWB Streetwisedag op een ge-
deelte van de Wijnkelderweg in Beek en Donk op donderdag 2 april 2015 tussen 8.00 
en 15.15 uur (verzonden 9 maart 2015).

Wijziging op eerder verleende vergunning
De burgemeester heeft een wijziging op de vergunning verleend aan Stichting MuziektuinPo-
dium Beek en Donk voor het organiseren van diverse muziekconcerten telkens van 12.30 tot 
17.30 uur in de muziektuin in Beek en Donk. De wijziging betreft dat een van muziektuincon-
certen niet op 6 april maar op 26 april 2015 wordt gehouden.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben ver-
leend aan:
• Zorgboerderij De Liesvelden voor het organiseren van een loterij tijdens het evenement 

‘Color Fun’ op het evenemententerrein in Beek en Donk op zaterdag 9 mei 2015 (ver-
zonden 5 maart 2015).

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 gemeente-
nieuwspagina’s.

Voor 1 mei dient u bij de Belastingdienst aangifte te doen over uw inkomstenbelasting van 
2014. Heeft u hierbij hulp nodig? Dan kunt u terecht in de Stadswinkel van de gemeente 
Helmond aan het Frans Joseph van Thielpark 1 in Helmond. Daar zitten medewerkers van de 
Belastingdienst klaar om u te helpen. U kunt terecht vanaf maandag 9 maart tot en met half 
mei (afhankelijk van de vraag). De hulp is gratis.

Maak wel eerst even een afspraak via de Belastingtelefoon 0800 0543 (ook gratis). U maakt 
de afspraak dus rechtstreeks bij de Belastingdienst. Om in aanmerking te komen voor hulp bij 
uw belastingaangifte gelden de volgende voorwaarden:
• De gratis service is beschikbaar voor inwoners van de Peelregio
• U dient zorgtoeslag te ontvangen
• U kunt terecht op maandag, dinsdag en donderdag
• De formulieren worden ingevuld door medewerkers van de Belastingdienst
• Aanmelden kan vanaf nu tot eind april via telefoonnummer 0800 0543 (gratis), dit num-

mer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op 
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

U ontvangt van de Belastingdienst een bevestiging van uw afspraak. Daarin staat precies wat 
u mee dient te nemen naar de afspraak (jaaropgaves, DigiD-inlogcode, enz.). Neemt u ook de 
afspraakbevestiging mee naar uw afspraak.

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
Meerven 29a Lieshout 23-12-2014 bouw loods, revisievergunning, han 
    delingen met gevolgen voor de natuur
Korenbloemstraat 14 Beek en Donk  02-03-2015 plaatsen van een overkapping
Dr. Timmerslaan 44 Beek en Donk  04-03-2015 plaatsen van een dakkapel
Gemertseweg 26 Beek en Donk  04-03-2015 uitbreiding bedrijfsruimte
Middenakkerdreef 16-18 Beek en Donk  06-03-2015 bouwen van een tweekapper

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern   Ingediend d.d.   Werkomschrijving
Oranjeplein 10 Mariahout   04-03-2015   verwijderen asbest

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving         Activiteit    Verzonden
Burg. Mostermanslaan 28 Lieshout bouwen van een carport        bouwen    17-11-2014
Groes 30 Beek en Donk  plaatsen tijdelijke woonunit  bouwen    04-03-2015
Dorpsstraat 27a Aarle-Rixtel realiseren ijssalon       planologie 04-03-2015
Burg. vd Weidenlaan 13 Beek en Donk plaatsen condensor op dak    bouwen     09-03-2015
Kerkloop 14 Lieshout veranderen van een woning  bouwen     09-03-2015

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

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

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de 
gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 20 maart komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 

Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Extra maandagavonden open

Afgehandelde sloopmeldingen

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Gemeente actueel
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

INZAMELDAGEN

In 2015 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 (Zonnetij, Heindertweg 82 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P. Kolkman en B. de Zwart
Bosscheweg 20D, 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 

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

Dortmans organiseert reizen naar Hotel Alpina Regina, 
blijvend genieten van gezellige sfeervolle vakantie.

BOEK NU UW ZOMERVAKANTIE 2015
8-daagse busreis naar Hotel Alpina Regina

in Biberwier in Oostenrijk

Informatie ook ‘s avonds en op zondag:
Maarten & Anja Dortmans
Lariestraat 27 - 5473 VK Heeswijk-Dinther
0413-294739 - www.reizennaaroostenrijk.nl

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Baltsende futen
Over twee dagen begint de lente en 
dat is te merken in de natuur! Bij het 
wakker worden hoor je vogels al 
fl uiten en als je om je heen kijkt, zie 
je al veel baltsgedrag bij de dieren. 
Vooral langs de waterkant zie je dit 
gedrag, zoals bij de meerkoeten die 
in deze tijd erg agressief naar elkaar 

kunnen vertonen. Vaak wordt er 
door de mannetjes gevochten om 
een vrouwtje, soms tot de dood 
erop volgt wat ik zelf een keer heb 
zien gebeuren.

Bij de futen is er als een mannetje 
en vrouwtje elkaar gevonden heb-
ben echter een gracieus tafereel 

te zien. Ze gaan elkaar kopiëren in 
hun bewegingen en duiken samen 
naar nestmateriaal waarna ze bij het 
boven water komen naar elkaar toe 
zwemmen en gaan watertrappelen. 
Daarna wordt er aan de waterkant 
in een paar dagen tijd een nestje 
gebouwd waarna de paringen kun-
nen beginnen. 

Als je in deze tijd langs het kanaal of 
andere waterkant fi etst of wandelt, 
moet je de futen maar eens in de 
gaten houden.

Neem er de tijd voor en je kan weer 
genieten van onze Mooie Laar-
beekse natuur!
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op vrijdag 20 & zaterdag 21 maart

Extra weekend 
voordeel

bij Jan Linders

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

www.janlinders.nl

50% KORTING

DIEP
VRIES

40% 
KORTING

50% KORTING

Hele tray Pepsi, 
Sisi Orange 
of 7UP
tray 6x 4x33 cl 
11.34
Prijs per tray 5.67

Runder-
riblappen 
voordeelpak
1000 gram
11.98
Prijs per voordeelpak 1000 gram 5.99

50% 
KORTING

Iglo vissticks
17+3 stuks
4.39   
Prijs per pak 2.20

Douwe Egberts 
pads of capsules
alle varianten 
m.u.v. Senseo
10/36 stuks
2.79-4.39
Prijs per pak/zak vanaf 1.67

   

Voor alle acties
geldt OP=OP

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11
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Laarbeek – Burgemeester Frans 
Ronnes blijft nog even aan als 
burgemeester. Dit maakte de 
Commissaris van de Koning, Wim 
van de Donk, bekend via een brief 
aan de gemeenteraad en het college 
van Laarbeek. Nog voor komende 
zomer wil Van de Donk een werkbe-
zoek brengen aan onze gemeente. 

De Commissaris van de Koning geeft 
in zijn brief aan de ontwikkelingen in 
Laarbeek goed gevolgd te hebben. 
Hij is op de hoogte van het feit dat 
raadslid Theodoor Biemans (PNL) 
zijn raadslidmaatschap beëindigt 
en dat gemeentesecretaris Carelien 
Liebrecht vertrekt uit Laarbeek. 

Burgemeestervacature 
Van de Donk heeft op woensdag 4 
maart gesproken met waarnemend 

burgemeester Ronnes, die hem in-
formeerde over de gezette en de te 
zetten stappen binnen de politieke, 
bestuurlijke en ambtelijke organisa-
tie in Laarbeek. De Commissaris van 
de Koning wil dat er eerst sprake is 
van een stabiele (bestuurs-)cultuur 
alvorens de burgemeestersvacature 
wordt opengesteld. Ronnes heeft 
hierbij aangegeven voorlopig het 
ambt te willen blijven waarnemen. 

Werkbezoek 
Van de Donk is momenteel bezig 
met een tweede ronde van regu-
liere werkbezoeken in alle Brabantse 

gemeenten. In verband met de ge-
beurtenissen, was het werkbezoek 
in Laarbeek uitgesteld. Hij is voor-
nemens om nog voor de zomer 
een bezoek te brengen aan onze 
gemeente. Bij dit werkbezoek gaat 
de Commissaris van de Koning in 
gesprek met het college van burge-
meester en wethouders. Hij zal daar-
bij informeren naar hun opvattingen 
over de situatie op dat moment 
en afhankelijk daarvan kan hij dan 
wellicht iets meer zeggen over een 
eventuele start van de burgemees-
tersprocedure. 

Beek en Donk – De scouts van 
Scouting Beek en Donk gaan zater-
dag 18 april tussen 10.00 en 16.00 
uur langs de deuren in Beek en 
Donk om geraniums en potgrond 
te verkopen. 

Assortiment 
Het assortiment bestaat dit jaar uit 
zakken potgrond van 40 liter, hang 
en staande geraniums in de kleu-
ren rood en roze. Een geranium 
kost €1,50 per stuk en 4 stuks voor  
€5,00. Een zak potgrond kost €3,50 
per zak en 3 zakken voor €10,00. 

Niet  sjouwen met zware zakken 
potgrond of geraniums
Het is voor de scouting helaas niet 
mogelijk om langs alle deuren te 
gaan. Als u er zeker van wilt zijn 
dat uw zware zakken potgrond en 
of geraniums gratis thuisbezorgd 
worden, is het mogelijk om vooraf 

een vrijblijvende bestelling per mail 
aan actie@scoutingbeekendonk.
nl te plaatsen. Vermeld hierin uw 
adres, het aantal zakken potgrond 
en/of geraniums en dan bezorgt de 
scouting deze al op vrijdagavond 17 
april bij u thuis. Zo loopt u niet het 
risico dat zij u mis lopen en kunt u 
op zaterdagochtend de geraniums 
al in uw tuin plaatsen. De betaling 
vind plaats tijdens het afleveren van 
de bestelling.

De opbrengst van deze actie komt 
volledig ten goede aan de jeugd-
leden van Scouting Beek en Donk. 
Hier gaan ze allerlei leuke scouting-
activiteiten van doen tijdens het zo-
merkamp en de clubdagen.

Wilt u meer weten over de actie, 
mail dan naar actie@scoutingbeek-
endonk.nl of neem een kijkje op 
www.scoutingbeekendonk.nl.

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00    www.anteak.nl

22 maart koopzondag van 
12.00 tot 17.00 uur.

Pater Eustachiuslaan 13
Aarle-Rixtel

Bed & Breakfast Vakantiewoning

Irene Vereijken
06 - 10 74 74 67

www.bbdetomaat.nl

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl

Ronnes blijft voorlopig aan als burgemeester Geranium- en potgrond actie 
Scouting Beek en DonkBurgemeester Frans Ronnes blijft voorlopig aan als waarnemend burgervader van Laarbeek

“Met de dames op reis”
De nieuwe manier van reizen boeken!

Wij brengen het reisbureau bij u thuis.
Voor elke vakantie, zonder extra kosten.

Bel of mail voor een afspraak 
ook ‘s avonds en op zaterdag.

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

Het zomerkamp van de scouting in 2013
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Lieshout - Onder leiding van Party 
Jockey Tim hield &RGteens , tie-
nerwerk Lieshout, op vrijdag 13 
maart een verrassende, spannende 
en zeer lachwekkende interactieve 
spelshow binnen en buiten het 
Dorpshuis te Lieshout.  Een hevige 
strijd tussen teams waarin het vol-
ledig draait om de uitvoer van 88 
knotsgekke  opdrachten.

De meest waanzinnige opdrach-
ten moesten uitgevoerd worden 
om niet als verliezer uit de bus te 
komen. De verliezer werd name-
lijk getrakteerd op een vladouche. 
Bewoners in de directe omgeving 
van het dorpshuis, de plaatselijke 
horeca en in het dorpshuis zelf 
werd men overvallen met groepen 
tieners die wel met zeer vreemde 

vragen en opdrachten aan kwamen 
zetten.

Er werden rechter schoenen verza-
meld, biljarters werden getrakteerd. 
Men moest een halve frikadel gaan 
bestellen, een dansje uitvoeren op 
de Bavaria rotonde en aanbellen bij 
bewoners om een opdracht uit te 
voeren, iets te laten zien of horen. 

Ze bezorgden bij vreemden een 
bloemetje, deden de afwas bij be-
woners, ramen wassen, gingen ver-
kleed, gooiden met taart en nog veel 
meer erg vreemde, soms extreme 
opdrachten. Erg verrassend, lach-
wekkend en zeer geslaagd. 

Wat erg opviel en een compliment 
verdient, was dat de mensen die het 

betrof spontaan mee deden en het 
ook als leuk ervaren ongeacht de 
uit te voeren opdracht.  Ook de be-
geleiders en de vrijwilligers hebben 
erg genoten van dit bijzondere spel. 
Het was zo vermakend dat de tijd te 
snel voorbij ging. Voor foto’s kijk op 
www.energyteens.nl.

 

*  Bij aankoop van een keuken. 
 Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS. MET NU DE COLLECTIE EN TRENDS VAN 2015.

ALLEEN IN MAART
EEN  
VAATWASSER 
CADEAU!*

Bij aankoop 
van een 
keuken.

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

D E U R N E  
STATIONSSTRAAT 67 

T0493 441111  

S O M E R E N - E I N D  
BOERENKAMPLAAN 143 

T0493 441111

B E R G E I J K H E E R L E N T I L B U R G

Doldwaze interactieve spelshow ‘Crazy88’ bij &RGteens
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op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

De Zonnebloem daagt jongeren uit

Creatieve workshops bij tienerwerk 
De Boemerang

Laarbeek - Een paar maanden geleden 
informeerde De Zonnebloem u al dat 
de gezamenlijke afdelingen van De 
Zonnebloem uit Laarbeek van plan wa-
ren een activiteit te organiseren, voor 
met name jongere mensen met een li-
chamelijke beperking. Inmiddels is het 
zover dat het tijdstip alvast bepaald is 
op eind mei en dat de contouren van 
wat er staat te gebeuren ook al groten-
deels vastliggen.

Ze willen nog niet al teveel loslaten, 
maar ze beloven dat het een zeer spor-
tieve en uitdagende dag gaat worden. 
Sportkleding is zeker aan te raden en een 
enigszins avontuurlijke instelling mag je 
gerust hebben. Wees niet bang dat je 
niet mee kunt doen als je in een rolstoel 
zit, want daar zijn de voorzieningen he-
lemaal op ingericht. Je hoeft je rolstoel 

helemaal niet uit om mee te kunnen 
doen. Het enige wat je niet moet hebben 
is hoogtevrees. Breng ook gerust vrien-
den mee, want het is echt geschikt voor 
iedereen. Wie weet maak je er nog wel 
nieuwe vrienden, want deze activiteit is 
toegankelijk voor alle tot de doelgroep 
behorende jongeren uit geheel Brabant.
Geprikkeld geraakt door deze onthul-
lingen? De Zonnebloem houdt u op de 
hoogte. Wilt u voor die tijd meer weten 
over de Zonnebloem, dan kunt u contact 
opnemen met een van de organisatoren. 

Dat zijn achtereenvolgens:
Jan Dekkers (Aarle-Rixtel), tel. 0492-
381673, Pieter de Jongh (Beek en 
Donk), tel. 06-24616898, Jan Tielemans 
(Lieshout), tel. 06-51815316 en 
Ria Dinnissen (Mariahout), tel. 06-
15515066.

Lieshout – “Op een warme dag gin-
gen we voor het eerst met moeder 
naar het oude zwembad. Mam is er 
niet in geweest, ze zat te breien. Zusje 
Tillie en ik zijn er niet uit geweest. Wij 
waren in ons element. Toen, en ik heb 
het nu over het laatste oorlogsjaar, 
droeg niemand zwemkleding. Wel 
ondergoed.

Er kwam weer een mooie dag en ons 
mam zei: je weet nu de weg en je hebt 
een Hollandse mond. En we gingen al-
leen, 4 en 5 jaar oud en bovendien te 
voet. Als we het huis van ome Grad 
voorbij waren, waren we ongeveer op 
de helft, dus nog 20 minuten te gaan.”

Het 1ste Bezig Boek voor niet meer de 
jongste” is het debuut van schrijfster 

Ine Pfeil-van Rongen (73) uit Lieshout. 
Zelf ook niet meer de piepjongste, 
kijkt ze in dit boek lichtvoetig en met 
veel gevoel voor humor terug op 
een bewogen en enerverend leven. 
Persoonlijk en heel herkenbaar voor 
haar leeftijdgenoten. Of, zoals Ine het 
zelf zegt: “Voor wie de geraniums lie-
ver water geeft dan er achter zit en zijn 
of haar kostbare hersens wil trainen”. 

Jeugdherinneringen en langere (reis)
verhalen worden in het boek afgewis-
seld met korte observaties, overpein-
zingen en gedichten. Maar ook door 
taal- en woordspellen, kleuropdrach-
ten, raadsels en kwissen. 

Het resultaat is een lekker dik (122 
pagina’s) lees-, kleur-, denk- en 

puzzelboek, met zorg samengesteld 
en gemaakt, en in een ongedwongen, 
prettige en heel toegankelijke stijl ge-
schreven. Alsof je Ine de verhalen zelf 
hoort vertellen. Heel leuk om zelf mee 
bezig te zijn, maar al even leuk om 
aan een niet meer de jongste cadeau 
te doen. 

Het ‘1ste Bezig Boek voor niet meer de 
jongste’ wordt in eigen beheer uitge-
geven door Piet van Rongen, de broer 
van Ine. Piet heeft tevens de illustra-
ties en de vormgeving verzorgt. De 
eerste druk bestaat uit 1000 exempla-
ren. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Piet van Rongen, 
tel. 0499-425200 of mail post@be-
zigboek.nl. Neem ook een kijkje op 
www.bezigboek.nl.

Beek en Donk – De Octopus band is 
een blaaskapel uit Beek en Donk. Zij 
zoeken muzikanten om hun blaaska-
pel te versterken.

Zij denken hierbij aan een trompet-
tist, trombonist en een drummer. Zij 
spelen allerlei soorten muziek. De re-
petitieavond van de Octopus band 
is op maandag van 20.00 tot 22.00 

uur. Voor meer informatie kan con-
tact worden opgenomen met Mevr. 
Klessens, tel. 0492-462850.

Beek en Donk – Bij tienerwerk De 
Boemerang uit Beek en Donk vond vrij-
dag een gezellige disco plaats. De sfeer 
zat er lekker in en de kinderen hebben 
zich weer goed kunnen vermaken met 
goede muziek, leuke lichteffecten en el-
kaars gezelschap.

Vrijdag 27 maart is er voor de derde keer 
een creatieve workshop, wegens succes 
in voorgaande jaren staat deze work-
shop weer op de agenda. Tijdens deze 
avond kunnen de kinderen zich weer 
uitleven op creatief gebied en met een 

mooi project en een ervaring rijker weer 
naar huis. Er zijn verschillende work-
shopkeuzes waaronder; 1. een schilderij 
maken in Andy Warhole stijl, 2. sleutel-
hangers haken, 3. vilten hartjes maken 
en versieren en 4. decoupage (vogel-
huisjes, schilderijtjes e.d. beplakken met 
decoupage papier).

Wil je hieraan deelnemen, geef je dan 
vlug op via www.boemerangbeek-
endonk.nl en geef op het inschrijfformu-
lier bij aanvullende informatie je eerste 
en tweede keus door. Let op, de eerste 
inschrijvingen zijn al binnen en ook voor 
deze activiteit geldt vol = vol.

Het schrijversdebuut van Ine Pfeil-van Rongen

Naichel Werdens uit Beek en Donk
mag een waardebon van €20,- afh alen

bij BELKUM BIKES

KRANTENBEZORGER
van de maand

BELKUM BIKES      Duivenakker 1a, Aarle-Rixtel      www.belkumbikes.nl

Docent muziek
cursus muziek op schoot

Judith de VreesJudith de Vrees

www.hoelahoep.info

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

De Octopus band zoekt muzikanten
Betonblokken nodig?

• Formaat 260x70x100cm 
(LxBxH)

• Gewicht 4100kg
• Stapelbaar en voorzien  

van tand en groef

Bouwcenter Swinkels  |  Deensehoek 8, Lieshout 
T 0499-42 58 55  |  www.bouwcenterswinkels.nl

GEZOCHT: OPROEPKRACHT CHAUFFEUR (M/V)  
Voor besturen betonmixer (c-rijbewijs). 

Inmiddels met pensioen? Voor ons geen probleem!

•

•
•

NU SLECHTS

€50
PER STUK!
Prijs bij afhalen en excl. btw

Betonblokken_a5_swinkels.indd   1 10-03-15   11:28
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Ben jij die enthousiaste, flexibele man of 
vrouw die ons team wil komen versterken 

op restaurant niveau? Heb je overzicht, 
kun je in teamverband werken, 

kwaliteitsbewust, passie voor het vak, heb 
jij die drive en lach en ben je aan 

verandering toe?

Wij zijn benieuwd naar jouw CV en wachten je 
reactie af voor het maken van een afspraak op 

één van onze horeca locaties. 

Je kunt je gegevens en CV betreffende bovenstaande functies mailen naar 
paulvanthiel@restaurantdesteenoven.nl of bel 06-21293435.

Uiteraard worden alle sollicitaties vertrouwelijk behandeld.

De Kluis 2, Helmond
www.paviljoendewarande.com

•	Assistent	bedrijfsleider
•	Part-time	bediening

Steenovenweg 21, Helmond
www.restaurantdesteenoven.nl

•	Eerste	medewerker	bediening
•	Assistent	bedrijfsleider	voor	
 feesten/partijen en catering

De chevelingse
in-Loop

Tapperij - restaurant

De chevelingse
in-Loop

Tapperij - restaurant Aarle-Rixtelseweg 107, Helmond
www.schevelingen.nl

•	Leerling	bediening	per	1	september	voor	
	 het	schooljaar	2015-2016
•	Part	time	medewerker	bediening FIETSEN

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml
Alle fietstassen en manden nu 

#
#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

Alle fietstassen en manden nu 

waardebon|ml
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Probeer nu!
Ook volop keuze gebruikte 

elektrische fietsen

Iedere dag 
testdag 

elektrische 
fietsen

(geldig tot en met 4 april 2015)
25% korting

Alle fietszadels nu Alle fietszadels nu 

(geldig tot en met 4 april 2015)
25% korting

Maak tijdig  
een  afspraak 

voor een onder-
houdsbeurt

Is uw 
fiets 

gereed 
voor de 

lente?

Theatervoorstelling ‘Een verrassende tijdreis’

Lieshout – De Volkelse zangeres 
Marie-Christien houdt zaterdag 28 
maart een prachtige show in zaal De 
Koekoek te Lieshout. De show start 
om 20.15 uur. 

18 Jaar Marie-Christien: ‘Een ver-
rassende tijdreis’. Gezien het succes 
van een aantal intieme voorstellingen 
maakte de Volkelse  Zangeres Marie-
Christien een prachtige theatershow. 
In deze show beleeft het publiek een 

hernieuwde kennismaking met alle 
mooie hits van vroeger tot nu. Een 
theatervoorstelling om nooit te verge-
ten. Met haar kenmerkende zuivere en 
verstaanbare stem zingt zij haar mooi-
ste eigen nummers over de gewone 

en herkenbare dingen. Anekdotes en 
vooral veel interactie met het publiek. 
Verzoeknummers bepalen mede het 
programma. 

Deze voorstelling heeft wederom alle 

ingrediënten in zich voor een heer-
lijke avond uit. Kom, geniet en beleef 
die tijd opnieuw. Reserveren kan via 
www.mariechristien.nl of tel. 0413-
274250. Kijk ook voor meer info op de 
eerder genoemde website.

De Volkelse zangers Marie-Christien
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Aarle-Rixtel - Als je spreekt over 
uitzonderlijk talent, dan mogen 
deze woorden met hoofdletters 
geschreven worden wanneer men 
het heeft over saxofonist Toon 
Roos! Hij stond dan ook al lang op 
het verlanglijstje van Wim Beeren 
Jazz Society. Woensdag 25 maart 
staat hij op het podium in zaal Van 
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-
Rixtel.

Toon wordt in binnen- en bui-
tenland geprezen om zijn lyrische 
spel en zijn sterke persoonlijkheid 
als bandleider en componist. Hij 
werkte samen met beroemdheden 
als Joe Zawinul en Steely Dan, en 

in het Bimhuis trad hij op met Peter 
Erskine, de legendarische drummer 
van Weather Report, met wie hij ook 
zijn laatste CD opnam. De muziek 
van Toon Roos is dan weer krach-
tig en dynamisch, dan weer roman-
tisch en verstild. Toon wordt bege-
leid door de begenadigde pianist 
Juraj Stanik  die, met The Pall Malll 
Swing Award achter zijn naam, laat 
horen dat hij de perfecte interactie 
in huis heeft en dus naadloos past in 
dit ensemble, dat verder bestaat uit 

drummer Joost van Schaik en bas-
sist Jasper Somsen. Jazz standards 
vormen de hoofdmoot van het pro-
gramma deze avond. 

Alweer een bijzonder en uniek con-
cert bij Wim Beeren Jazz Society en 
een absolute aanrader voor ieder-
een. En Toon zelf belooft een mooi 
feestje in Aarle-Rixtel. Aanvang 
20.30 uur, entree slechts €8,00. Kijk 
ook op www.wimbeerenjazzsociety.nl 
en www.toonroos.com.

GRATIS ZONNEBRIL OP 
STERKTE BIJ AANKOOP 

VAN EEN COMPLETE BRIL.

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  
info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

U KRIJGT EEN ZONNEBRIL IN 
DEZELFDE STERKTE CADEAU

DUS EEN VARILUX BRIL IS EEN 
VARILUX ZONNEBRIL CADEAU
*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES

Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...

Dit is Snuf, een echte hartendief! Deze Dwergkees heeft een vrolijk en sociaal 
karakter en maakt snel vrienden. Met zijn knappe en snoezige uiterlijk zou 
je het misschien niet verwachten, maar Snuf vindt het heerlijk om lekker 
te ravotten. Een klein blokje om is voor hem niet genoeg, hij geniet van 
lange boswandelingen, zeker als er ook gerend mag worden. Het nieuwe 
baasje van Snuf moet het wel leuk vinden om zijn mooie vacht regelmatig te 
borstelen, Snuf zelf heeft hier geen problemen mee. 
Heeft Snuf uw hart al veroverd? Kijk dan op onze site voor meer informatie, 
www.voorstegrootel.nl of bel met onze opvang, 0492-381490

Naam:        Snuf
Leeftijd:     2 jaar

Toon Roos Quartet bij Wim Beeren Jazz Society 
Saxofonist Toon Roos Fotograaf: Jos L. Knaepen

Falende marktwerking in de zorg
In Nederland is iedereen verplicht 
een basiszorgverzekering af te 
sluiten met een - door de minister 
jaarlijks bepaald - verplicht eigen 
risico. Marktwerking zou ertoe 
leiden dat zorgverzekeraars 
en zorgaanbieders met elkaar 
concurreren om de verzekerden 
doelmatig van zorg op maat te 
voorzien. Hoe anders pakte het 
uit. Zorgverzekeraars worden 
steeds machtiger, de zorg is 
versoberd, we moeten er steeds 
verder voor reizen, de zorgkosten 
maken een groeiend deel van ons 
besteedbaar inkomen uit en er zijn 
zoveel verzekeringsproducten dat 
we door de bomen het bos niet 
meer zien. Vergelijkingswebsites 
blijken verre van onafhankelijk 
en via verzekeringscollectieven 
worden zelfs belangenbehartigers 
gecommitteerd, omdat er 
verenigingen zijn die zich voor 
zo’n collectief laten belonen door 
de zorgverzekeraar.

De machtsconcentratie bij 
zorgverzekeraars is al gaande 
sinds 2006, toen het systeem 
van marktwerking in de zorg 
werd geïntroduceerd. De brede 
publieke weerstand daartegen 
werd echter pas goed duidelijk 
toen de Eerste Kamer in december 
de Zorgverzekeringswet van 
minister Schippers wegstemde 
omdat de vrije artsenkeuze 
in het geding was. Met zo’n 
90% van de markt in handen 
van slechts vier grote spelers – 
Achmea, CZ, Menzis en VGZ 
– is er nauwelijks sprake van 
marktwerking. Als verzekerden 
hebben we dan ook niet zoveel 
te kiezen. Zorgaanbieders lijken 
helemaal geen keuze te hebben. 
De zorgverzekeraar met de 
meeste verzekerden in een regio 
voert namens alle verzekeraars 
onderhandelingen met individuele 
zorgaanbieders zoals huisartsen. 
Die laatsten mogen hun krachten 
niet bundelen, want dat is in 

strijd met de Mededingingswet. 
De machtsverhouding tussen 
het front van zorgverzekeraars 
(gesteund door de overheid) en 
de individuele zorgaanbieder 
is zo onevenwichtig dat 
de uitkomst van dergelijke 
‘onderhandelingen’ een dictaat is, 
waar steeds meer zorgaanbieders 
zich tegen verzetten. Hun verzet 
spitst zich toe op ongewenste 
inmenging in medische 
beslissingen, ongewenste 
inzage in patiëntendossiers, 
bureaucratische verplichtingen 
waar ze op last van de 
zorgverzekeraars aan moeten 
voldoen en eenzijdig opgelegde 
tarieven.

‘Niet de zorg, maar het 
zorgsysteem is te duur’, zeggen 
experts. Een van hen is prof. dr. 
Robert Kreis die in het tijdschrift 
‘Ons’ van februari zijn visie 
geeft op de marktwerking in de 
zorg. Ook DSW-topman Chris 
Oomen, de Robin Hood in de 
zorgverzekeringssector, laat zijn 
licht schijnen op het zorgsysteem 
in Nederland. Uit onderzoek 
blijkt dat de meeste Nederlanders 
liefst afscheid zouden nemen 
van het huidige zorgsysteem 
waarin falende marktwerking 
de boventoon voert. Ik hoop 
dat er na de verkiezingen van 
Provinciale Staten een klimaat 
komt waarin die publiekswens 
politiek vertaald wordt.

Frans Slangen,
voorzitter KBO-Brabant

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ Op - recht betrokken’ 

Helmond:  Prins Hendriklaan 25   Tel:  0492-543093 
E-mail:        helmond@gldk-advocaten.nl     I:        www.gldk-advocaten.nl

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht
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Nu ook voor u beschikbaar, chat met uw bank. 
Bezoek onze website rabobank.nl/peelnoord voor meer informatie. 

Een aandeel in elkaar

Bezoekadres:
Ridderplein 7 Gemert
Koppelstraat 91 Beek en Donk

Telefonisch contact:
Bel met onze 
medewerkers: 0492 - 39 19 19

Online:
www.rabobank.nl/peelnoord
www.facebook.nl/rabobank

Gewoon een goed 
gesprek met een 
vertrouwd gezicht

Uw Rabobank is 
nauw betrokken
Al onze 188 medewerkers staan voor u klaar en helpen 
u graag met al uw zakelijke en particuliere bankzaken. 
Eenvoudige of moeilijke vraag? Bij ons heeft u altijd een 
echte deskundige binnen uw bereik. 

Ook met onze 15 geldautomaten zijn we altijd dicht 
bij u in de buurt. Kent u een andere partij die zo breed 
een aandeel heeft in uw en onze gemeenschap? 
We ondersteunen uw vereniging, stichting of initiatief 
om samen onze regio levendig en prettig te houden. 
Wij verwelkomen u graag op onze kantoren in Gemert 
en Beek en Donk.

Aileen

Heidi

Leonie

Marielle

Nicole

Els

Annelies

Nancy

Peter

Brigitte

Nancy

Els

Christie

Rob

Esther

Rowena

Lea

Sabine

Ilona

Joyce

Michelle

Simone

José

Judith

Tineke

Helma

Hanneke

Luuk

Marja

Mieke

Miranda

Niels

Patricia

Wilmijn

Onze adviseurs 
Particulieren  
staan voor u 
klaar!

PEF-008015_1161_Advertentie_Goedgesprek_A3_V02.indd   1 18-03-15   16:38
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Openingstijden: 

Openingstijden: 

Haageijk 25, 5421 KW Gemert, telefoon 0492-820041

Vrij: 10.00-20.00 uur
Za: 10.00-17.00 uur

Ma: Gesloten 
Di t/m Do: 10.00-18.00 uur

• Meubels • Bankstellen • Schilderijen 
• Verlichting • Accessoires

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? 
Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

Zondag 
22 maart 

geopend van 
12.00 t/m 
17.00 uur 

Ginderdoor 55, Mariahout
www.martenstuinmeubelen.nl

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 
Mariahout en Lieshout achter Jos 

Martens en Zn.

1500 m2 slapen

De Brakken 1, Bakel
Vanuit Helmond na de kerk, 2e straat links, 1e straat links!

tel. (0492) 386262 (maandags gesloten)
www.slaapcenterbevers.nl 
info@slaapcenterbevers.nl 

Inge Frimout en Jos Beeren in Kouwenbergs kerkje
Aarle-Rixtel – In het Kouwenbergs 
kerkje kunt u zondag 29 maart genie-
ten van een uniek concert van zange-
res en harpiste Inge Frimout en saxo-
fonist Jos Beeren. Dit mag u beslist 
niet missen, 2 ras muzikanten die op 
een fantastische manier alles uit hun 
instrument halen en elkaar op een bij-
zondere manier aanvullen.

Inge Frimout-Hei komt uit Nuenen en 
studeerde klassieke, Zuid-Amerikaanse 
en Keltische harp, zang en compositie. 
Zij componeert en arrangeert muziek 
voor harp, geeft les, speelt in thea-
ters met verschillende gezelschappen, 
treedt met speciale acts op festivals 
op, begeleidt koren, geeft workshops, 

is tweemaal op tournee geweest in 
China met het Malando Tango-orkest 
en heeft diverse malen opgetre-
den voor de Koninklijke families van 
Nederland en België.

Jos Beeren werd in 1954 geboren 
aan de Kouwenberg in Aarle-Rixtel, 
speelde tenorsax in The Glenn Miller 
Revival Orchestra en heeft tot voor 
kort als beroepsmuzikant saxofoon, 
klarinet en basklarinet gespeeld in het 
befaamde Metropole Orkest. Hij heeft 
met zijn Timeless Big Band, een van 
Europa’s beste big bands, opgetreden 
in tientallen landen, verzorgde di-
verse radio- en televisie-uitzendingen 
en speelde op Lowlands, Pinkpop en 

North Sea Jazz. Hij heeft talloze (in-
ter)nationale artiesten begeleid, zoals 
Marco Borsato, Sting, Toots Tielemans, 
Herbie Hancock, Elvis Costello en 
Celine Dion.

Jos is de grote drijfveer achter de 
‘Wim Beeren Jazz Society’ (locatie 
Van Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-
Rixtel), inmiddels uitgegroeid tot een 
bekend jazzpodium in Zuid-Nederland 
waar iedere laatste woensdag van de 
maand een gerenommeerd jazzorkest 
of jazz gerelateerd orkest uit binnen- 
of buitenland optreedt. Aanvang: 
14.30 uur. De entree bedraagt €7,50. 
Kaartjes kunnen ook worden gereser-
veerd via tel. 0492-382943.

Parklaan 6  |  Beek en Donk
www.lifestylecenterlaarbeek.nl

Beweegredenen
We moeten elke dag van alles van 
ons zelf. Heel vaak worden we ach-
tervolgd door de eigen agenda en 
weet je... we laten het allemaal zelf 
gebeuren.
En dan kom je erachter dat de din-
gen aanvoelen als MOETEN. Terwijl 
je eigenlijk van de dingen zou kun-
nen genieten. Gewoon van het mo-
ment, van het hier en het nu. 
Stel je voor. Je dagelijkse ritueel van 
opstaan en de kinderen klaarmaken 
voor de schooldag. Vlug dit, dat niet 
vergeten en dan op weg naar school. 
Hoor je de vogeltjes wel om je heen 
fluiten, voel je het zonnetje wel lek-
ker warm branden op je rug, of voel 
je de koude wind wel op je gezicht? 
In je haast alles op tijd te redden ga 
je aan veel dingen voorbij en daarbij 
komen dan ook vaak de ergernissen 
naar de voorgrond van alles wat je 
gehaast nog meer onder tijdsdruk 
zet zoals de file, een stoplicht wat 
eindeloos op rood staat, of die brug 
die alweer net voor je neus open 
gaat!

 
We laten het regelmatig 
gebeuren dat we in de 
haast al die mooie din-
gen om ons heen  aan 

ons voorbij laten gaan. 
Als je probeert het 

moment te nemen 
zoals het is, te be-

leven hoe de din-
gen aanvoelen,dan 

verandert het moeten 
misschien wel in mo-
gen. 
Je kunt er niet om 
heen dat er zaken 
zijn die moeten 

gebeuren. Je hoort op een bepaalde 
tijd op een afspraak te zijn, maar de 
weg ernaartoe kan best relax wor-
den als je het moeten daarvan naar 
de achtergrond brengt. 
 
Eigenlijk is het niets anders dan 
POSITIEF DENKEN.
 
En natuurlijk helpen de omstandig-
heden mee. 
Kijk naar de afgelopen dagen. De 
zon schijnt volop, mensen om je 
heen zijn weer buiten, iedereen lijkt 
vrolijk te zijn en te bruisen van ener-
gie. Alsof we dan allemaal ontwaken 
uit de winterslaap.
Op dit soort dagen zet je vaak ge-
makkelijker dingen opzij Je maakt nu 
wel een keuze om bewust te gaan 
genieten en beleven. Al is het maar 
de lunchwandeling in de middag-
pauze, of buiten je kopje koffie drin-
ken in plaats van achter je bureau. Je 
maakt dus een bewuste keuze om te 
gaan genieten van het mooie om je 
heen. Een kwestie van jezelf gunnen.
 
Kortom, deze keer geen verhaal over 
hoe we allemaal goed zouden moe-
ten bewegen, leven en eten. Het 
enige wat ik je meegeef is: DENK 
POSITIEF. Laat moeten naar de ach-
tergrond verdwijnen en probeer de 
weg ernaartoe wat positiever te be-
naderen. Misschien dat je dan ineens 
dingen om je heen ziet gebeuren 
waar je je lang niet bewust van bent 
geweest.
 
 
Succes en geniet ze!
Ellen Tappel

We laten het regelmatig 
gebeuren dat we in de 
haast al die mooie din-
gen om ons heen  aan 

ons voorbij laten gaan. 
Als je probeert het 

moment te nemen 
zoals het is, te be-

leven hoe de din-
gen aanvoelen,dan 

verandert het moeten 
misschien wel in mo-
gen. 
Je kunt er niet om 
heen dat er zaken 
zijn die moeten 

COLUMN

Jos Beeren en Inge Frimout  
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Programmering Kontakt TV 
weekend 14-15 maart:

- Weekoverzicht Journaal
- Nieuw programma; Uitgelicht.

  Dit weekend in uitgelicht een concert wat gegeven 
werd op 28 februari in het Anker in Beek en Donk door 

“Over DagEnsemble”en “Van Wor Ik Ben”.

- Nieuw programma: De Hobby 
Deze keer waren we op bezoek bij Tiny van Gend. Hij 

heeft als hobby: tiffany.

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

25
15
9

26 maart 2015

KEIZERIN MARIALAAN 2 
HELMOND

18.30 - 20.30 uur

donderdag

WWW.ROC-TERAA.NL

OPEN 
AVOND

BIJ ROC TER AA

· OVERZICHTELIJKE MBO-COLLEGES

· HOOG SLAGINGSPERCENTAGE

· LAGE VOORTIJDIGE SCHOOLUITVAL

Deze mooie parende Heidekikkers heb ik kunnen fotograferen in een ven bij Lieshout op dinsdag 
17 maart. De blauwe kleur van het mannetje is maar enkele dagen aanwezig (in de paartijd).

Leo v.d. Heuvel
Heeft u tips voor mij? Tel. 06-23551653

Deze mooie parende Heidekikkers heb ik kunnen fotograferen in een ven bij Lieshout op dinsdag Deze mooie parende Heidekikkers heb ik kunnen fotograferen in een ven bij Lieshout op dinsdag 

Mooi GespotKom dansen in de Waterpoort

Maatjes gezocht voor gezelligheid

Beek en Donk - Na het succes van de eer-
dere dansmiddagen staat de volgende 
al weer voor de deur. Dinsdag 24 maart 
wordt in de ontmoetingsruimte van de 
Waterpoort weer een dansmiddag gehou-
den. Helaas gaat DJ Antoon van Bussel 
met ingang van april stoppen, maar zij 
hebben gelukkig een vervanger gevonden 
in de persoon van DJ Arie Wagelmans. 

Dus op 24 maart voor de laatste keer onder 
leiding  van Antoon van Bussel. Er komen 
verschillende gezelschapsdansen voorbij. Te 
denken valt aan de Wals, Sirtaki, Cumbia, 
Tango tot aan een Swing. Iedereen is wel-
kom, men heeft geen partner nodig. De 

middagen zijn goed voor lijf en leden en 
houden je jong!  Mocht u nog een keer 
willen genieten van de draaikunsten van 
Antoon dan kunt u 24 maart van 14.00 
tot 16.00 uur terecht in de Waterpoort. De 
organisatie dankt Antoon hartelijk voor de 
vele gezellige middagen die hij verzorgd 
heeft.   

Voor meer informatie kun je terecht bij 
ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 
06-45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort!

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten en 
ontmoeten’ houdt ViERBINDEN in samen-
werking met Savant culinair elke 2 weken 
een restaurantavond in de ontmoetings-
ruimte van Zonnetij in Aarle-Rixtel. De  
eerstvolgende avond vindt plaats op dins-
dag 31 maart.

Iedereen is ook dan weer van harte wel-
kom vanaf 17.30 uur en het diner wordt 
geserveerd om 18.00 uur. Inschrijven en 
een plaatsje reserveren kan tot uiterlijk 
donderdag 26 maart, 15.00 uur. U kunt dit 

doen via het secretariaat van ViERBINDEN, 
tel. 0492-328800 of via een mail naar 
stichting@vierbinden.nl.

De restaurantavonden vinden iedere 14 
dagen plaats en worden steeds bekendge-
maakt in De MooiLaarbeekKrant. Voor 31 
maart staat het volgende menu op het pro-
gramma: heldere aspergesoep, gevulde kip-
filet met rijst, doperwten, rauwkostsalade, 
advocaatvla, boerenjongens & slagroom. 
Voor dit driegangenmenu betaalt u €13,50.

Laarbeek - Een maatje kan op allerlei ma-
nieren helpen. Dit kan door een bezoek 
thuis te brengen of door samen op stap te 
gaan, sporten, naar de film, fietsen, wan-
delen, koffie drinken, spelletje doen of 
bijvoorbeeld een hobby uitoefenen. Het 
maatjesproject van ViERBINDEN is op zoek 
naar vrijwilligers voor het maatjesproject.

Voor een 80-jarige man uit Aarle-Rixtel is 
het maatjesproject op zoek naar een ma-
tje die het leuk vindt om samen met deze 
meneer te wandelen en eventueel een 

boodschap te doen. 
Tevens is het maatjesproject voor een en-
thousiaste 12-jarige jongen uit Beek en 
Donk op zoek naar een jongen/man die 
samen met hem wil gaan fietsen, vissen of 
gezellig naar de speeltuin wil gaan. 

Voor meer informatie over deze vacature(s) 
graag contact opnemen met het maatjes-
project Laarbeek, Otterweg 27, 5741 BC 
Beek en Donk, tel. 0492-328807 of mail 
naar: sdkoning@vierbinden.nl.

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel
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TIJD VOOR DE TUIN
WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT

TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

GAZONBELUCHTER VERTICUTEERMACHINE

Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 

€5,00 p.p.

Gratis thuisbezorgd!

Kom eens kijken 
naar onze nieuwe 
voorjaarscollectie

Dames-, heren- en 
kinderkleding

Ook voor al uw 
badkleding

Hoogers Mode
Dames/Heren & Kinderkleding

Dorpsstraat 26 - Lieshout
0499 - 42 12 07

Eerste kievitsei van Laarbeek gevonden

Laarbeek - Elk jaar gaan halfweg 
maart circa 30 vrijwilligers het veld in 
om nesten van weidevogels te zoeken 
om ze daarna te beschermen. Zij ma-
ken daarvoor afspraken met de boe-
ren hoe dat te doen. 

Dankzij de goede samenwerking met 
de agrarische sector (iedere boer doet 
mee!) kunnen ieder jaar zo’n 200 

legsels uitkomen en niet verloren gaan 
door bewerkingen. De kievit is de 
vroegste legger en het is altijd weer 
een soort ‘sport’ om het eerste kievit-
sei van Laarbeek te vinden.

Dit jaar is Jaap Wijdenes de gelukkige 
vinder. Hij vond afgelopen dinsdag-
middag op een weiland van Nico Staal 
een nestje met al 3 eitjes. Uiteraard 

wordt er niet geraapt, maar alleen 
beschermd. Als het nestje compleet is 
gaat de kievit circa 26 dagen broeden 
en dan komen de kuikens uit het ei.

Hopelijk worden er nog vele nestjes 
gevonden en kan er nog lang worden 
genoten van de schitterende weidevo-
gelgeluiden in het voorjaar.

Jaap Wijdenes bij het nestje met de eerste kievitseitjes van Laarbeek

Vastenactie 2015 in Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - Zoals in het laat-
ste gemeenschapsblad reeds ver-
meld, geeft de organisatie ‘Missie 
Ontwikkeling Vrede’ Aarle-Rixtel 
nadere informatie over hun pro-
ject voor de komende vastenactie.

Het betreft het bouwen van een 
toiletgebouw in een van de kleine 
dorpen in het noorden van Ghana. 
De naam van de plaats is Puffien-
Baagagn. Het is een dorpje van 
800 inwoners en is onderdeel van 
een groter dorp van totaal 2.000 
inwoners. Dit is de geboorteplaats 
van Dr. Moh, die onder andere het 
afgelopen jaar hier is geweest.

De mensen in het dorp hebben 
geen sanitaire voorzieningen, en 
daarom hebben, op uitdrukkelijk 
verzoek van Dr. Moh en de inwo-
ners van het dorp, zij dit aan de 
organisatie gevraagd. Zijzelf zul-
len veel werk verrichten waardoor 
de kosten van een voorziening, 
toiletgebouw, voor het hele dorp, 
gering zullen blijven.

De kosten bedragen circa €4.500. 
De afspraak met het dorp is ge-
maakt dat zij zorg zullen dragen 
dat het gebouwtje er staat wan-
neer enkele mensen van de Missie 
Ontwikkeling Vrede en enkele jon-
geren naar Ghana gaan om daad-
werkelijk mee te helpen bij het rea-
liseren van dit gebouwtje. Voor het 
onderhoud van het gebouwtje in 
de toekomst zal de dorpsgemeen-
schap zelf zorgdragen.

De organisatie hoopt dat u de huis-
aan-huis collecte in de week voor 
Pasen weer, evenals u dat reeds 
deed in de afgelopen jaren, gul 
wilt ondersteunen, zodat de men-
sen daar gezonder kunnen gaan 
leven. Gezondheid begint bij een 
goede sanitatie; de gehele sanitair 
voorzieningen -, waterleiding, ri-
ool, sanitair, etc. Voorlichting over 
nut en noodzaak van hygiënische 
leefomstandigheden als een pre-
ventieve maatregelen ter verlaging 
van de kans op het krijgen van een 
door ontlasting en/of water over-
gedragen infectieziekte. 

De opbrengst van de vastenactie 
van vorig jaar was bestemd voor 
de aankoop van een noodzake-
lijke bus voor het ziekenhuis in 
Duayaw Nkwanta met wie Missie 
Ontwikkeling Vrede reeds jaren 
contact heeft. Dankzij de mede-
werking van onder andere de Zr. 
Urselinnen en de Stichting ‘Samen 
Verder’ hebben ze deze bus van 
bijna €22.000 in een jaar bij el-
kaar kunnen brengen, en de bus 
verscheept naar Ghana. Daar is 
de bus inmiddels aangekomen en 
men is ontzettend blij en dankbaar. 

Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met Ton 
Schepens, tel. 06-15690059 van 
de Stichting Vrienden van de ge-
meenschap Duayaw Nkwanta of 
met Elly Wijnen, tel. 0492-383091, 
Stichting Missie Ontwikkeling 
Vrede Aarle-Rixtel.

De bus heeft een goede bestemming gekregen
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MooiBoerdonk

Boerdonk wint en houdt zicht op 2e periode

Concert in Boerdonkse kerk

Het wil nog niet vlotten met Boerdonk B1 Leiding Jong Nederland 
Boerdonk gezocht

Den Hazenpot en Zorg om het 
Dorp doen mee aan NLdoet 

Boerdonk – RKVV Boerdonk had zicht 
op de 2e periodetitel met een over-
winning bij het Helmondse RKPVV. 
Toch zou het bij een overwinning af-
hankelijk zijn van wat andere clubs 
zouden presteren, maar in ieder geval 
zaak om zelf te winnen.

Boerdonk liet vanaf het begin duidelijk 
zien voor de winst te komen. Een fel en 
gretig Boerdonk vloog erin, RKPVV wist 
even niet wat ze overkwam. Een aantal 
prima mogelijkheden voor Boerdonk, 
maar de grootste was toch wel voor 
Tim van Alphen. Het moest allemaal 
wel heel vlug gebeuren, maar toch had 
Tim moeten scoren. De vleugelaanval-
lers waren meerdere keren hun directe 
tegenstander de baas, Daan Dortmans 
op links en Stan Hendriks op rechts 
wisten meerdere keren voor gevaar 
te zorgen. Een diepe bal op links waar 

Daan zijn tegenstander passeerde en 
een gevaarlijke voorzet gaf die voor de 
voeten van Sietze Penninx viel. Sietze 
schoot de 0-1 binnen na een half uur 
voetbal. RKPVV kreeg hierna meer 
grip op het Boerdonkse spel en kon 
bijna meteen de gelijkmaker scoren. 
Maar eerst was er nog een kans voor 
Tim van Alphen, waar de scheidsrech-
ter een strafschop had kunnen geven 
voor de overtreding die gemaakt werd 
op de spits. Die strafschop kwam wel 
aan de andere kant, na een scrimmage 
voor het Boerdonkse doel was het Thijs 
van Erp, die de bal uit het doel sloeg. 
Thijs mocht van geluk spreken dat hij 
er zonder kaart mee weg kwam. Het 
was de keeper Mark Opheij die met 
een schitterende redding zijn doel 
schoon hield. 
In de tweede helft ontstond een echt 
voetbalgevecht, een onverzettelijk 

Boerdonk, dat 3 punten mee naar huis 
wilde nemen. Ze hebben continu on-
der druk gestaan, met af en toe zelf 
een gevaarlijke uitbraak . Er gebeurde 
van alles, iedere corner van RKPVV 
was gevaarlijk. De lat werd geraakt, 
twee maal de bal van de lijn gered 
door Thijs van Erp. RKPVV had zeker 
een goal verdiend. Maar het was zeker 
geen gestolen overwinning, door de 
onverzettelijkheid en de teampresta-
tie waren de drie punten dik verdiend. 
Nu afwachten wat op 4 april de wed-
strijd tussen Brandevoort en Merselo 
wordt. Als Brandevoort niet wint dan 
is Boerdonk winnaar van de tweede 
periode.

Boerdonk - Het ensemble ‘I Fortunelli’ 
houdt op zaterdag 21 maart voor het 
vierde jaar op rij een concert in de 
Boerdonkse kerk. Deze keer met het 
programma ‘Jubilate Deo’.
Het concert begint om 20.00 uur.

Het ensemble I Fortunelli bestaat 
uit 8 zangers en staat onder leiding 
van Francien Meuwissen. Op het 

programma staan  werken (van rond 
1600) van enkele Italiaanse componis-
ten, o.a. van Gabrieli, Croce, Palestrina 
en Monteverdi. 

Ensemble I Fortunelli is een ensemble 
dat bestaat uit Nederlandse/Belgische 
zangers die elke zomer een week samen-
komen in Casa I Fortunelli in Italië om te 
werken aan een nieuw programma. Ze 

sluiten de projectweek af met een con-
cert in Italië en nu voeren ze datzelfde 
programma uit in Nederland en België. 
Eén van die concerten vindt dus plaats 
in Boerdonk. Belangstellenden worden 
van harte uitgenodigd om naar hen te 
komen luisteren. De entree is gratis, een 
vrije gift welkom. Na afloop van het 
concert wordt u een kop koffie of thee 
aangeboden.

Boerdonk – De B1 van Boerdonk 
speelde zaterdag hun derde wedstrijd 
na de winterstop. De eerste ging nipt 
verloren en de tweede dik verloren van 
een goede tegenstander. Nu kwam ELI 
B1 naar Boerdonk. 

De start was veelbelovend, in de 

tweede en vierde minuut was het Mike 
Rovers die twee maal wist te scoren 
en het waren niet de minste goals. Tot 
de 25e minuut was Boerdonk B1 ster-
ker dan ELI, maar de fysiek sterke te-
genstander kreeg steeds meer grip op 
het spel en had voor de rust de stand 
weer gelijk getrokken. In de tweede 

helft probeerde Boerdonk het nog wel, 
maar tot echte kansen leidde dit ook 
niet meer. ELI werd steeds sterker en 
kon zelfs uitlopen naar 2-4. Weer geen 
punten voor Boerdonk B1, een niet zo 
goede start! Hopelijk volgende week 
de eerste punten, aan de werklust ligt 
het zeker niet.

Boerdonk - Ga je graag met kinderen 
om? Hou je van plannen en organise-
ren of steek je graag de handen uit de 
mouwen? 

Voor iedereen die in één van deze ca-
tegorieën valt is er wel een leuke func-
tie binnen Jong Nederland Boerdonk. 
Hierbij kan gedacht worden aan 
het begeleiden van een clubavond 
tot het organiseren van het jaar-
lijkse kamp. Indien je 16+ bent kan 

je je aanmelden als leiding bij Jong 
Nederland Boerdonk. Ben je helaas 
nog geen 16? Geen probleem! Jong 
Nederland Boerdonk heeft ook pro-
gramma’s voor scholieren die op zoek 
zijn naar een   maatschappelijke stage. 

Heb je interesse of vragen, stuur dan 
een mail naar jnboerdonk@live.nl of 
neem contact op met Caro Vilier, tel. 
06-21590953.

Boerdonk - Het Oranje Fonds houdt 
op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 
voor de elfde keer NLdoet in het 
hele Koninkrijk. Zo ook in gemeen-
schapshuis Den Hazenpot.  In sa-
menwerking met vrijwilligers uit 
Boerdonk en van AREA wooncorpo-
ratie Uden-Veghel worden de klus-
sen geklaard. 

Tijdens NLdoet worden bergen werk 
verzet. Den Hazenpot en Zorg om 
het Dorp zijn daar ontzettend blij 
mee, want ze komen daar normaal 
niet aan toe. De AREA medewerkers 
gaan o.a. de 6 grote vlaggenmas-
ten, welke door diverse verenigin-
gen worden gebruikt, schilderen. 
Daarnaast zijn vele vrijwilligers uit 
Boerdonk actief bij de Diner & 
Ontspanningsmiddag voor 55 plus-
sers. Bovendien leert men allerlei 
leuke nieuwe mensen kennen. Uit 
het succes van NLdoet in Boerdonk 
blijkt het groeiend aantal vrijwilligers 
dat zich tijdens deze dagen inzet. 

Het Oranje Fonds steunt soci-
ale initiatieven in Nederland en het 
Caribische deel van het Koninkrijk. 
Het afgelopen jaar steunde het met 
€28,7 miljoen initiatieven die ervoor 
zorgen dat mensen elkaar ontmoe-
ten, minder eenzaam zijn, begrip 
krijgen voor elkaar en zich inzetten 
voor een ander. Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima zijn 
het beschermpaar van het Oranje 
Fonds.

Voor meer informatie: Den 
Hazenpot, tel. 0492-465530/06-
20474712. Datum: vrijdag 20 maart 
van 11.30-17.00 uur bij gemeen-
schapshuis Den Hazenpot Boerdonk. 
Klus: 1 Samen eten en entertainment 
van 11.30-17.00 uur. Klus: 2 op-
knappen vlaggenmasten door Area 
Uden-Veghel van 13.30-15.30 uur.

Den Hazenpot en Zorg om het Dorp 
wensen alle bezoekers een fijne mid-
dag en bedanken de vrijwilligers al-
vast voor hun geweldige inzet. 

Boerdonk wist ook tegen ELI niet te winnen
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Sportend Laarbeek

Het talent van deze week, Lise van den Boom, kan haar bon tot 
donderdag 26 maart ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

Vind jij dat je vader, schoonmoeder, 
dochter, neef, buurjongen, vriend 
of vriendin het Laarbeeks Talent 
van de week is? Stuur dan een foto 
van hem of haar naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl en maak kans op een 
waardebon van €10 van Sportshop 
Laarbeek en verras je omgeving.

Lise van den Boom

Aspirant Lise van den Boom van 
handboogvereniging Strijd in Vrede werd 
afgelopen zaterdag in Middelbeers Nederlands 
Kampioen in de klaasse dames recurve 
aspiranten. Ze schoot een persoonlijk record 
van 239 punten in 30 pijlen over een afstand 
van 18 meter (op een groot blazoen).

Strijd in Vrede
Lise van den Boom

Sparta’25 moet toch weer 
naar onder kijken

A.Bekkers Metselwerken sponsort tassen 
Dames 1 VV Mariahout

Sparta’25 G-Jeugd viert 
kampioenschap 

Beek en Donk – Sparta’25 trad zondag 
in Nistelrode aan tegen Prinses Irene. 
Beide ploegen kijken angstvallig om-
laag en proberen het degradatiespook 
te ontlopen. 

Sparta had vorige week veel vertrou-
wen getankt tegen Heeswijk, waar de 
nummer 2 met 5-1 werd verslagen. 
Sparta begon dan ook weer sterk aan 
de wedstrijd. Dat leidde echter niet 
tot het gewenste doelpunt. De wed-
strijd kantelde volledig nadat Nick 
van Erp door een tackle van achter 
op zijn tegenstander het veld met een 

rode kaart moest verlaten. Trainer Stef 
Sijbers kon hem direct volgen wegens 
commentaar op de leiding. 

Binnen 10 minuten na de rode kaart 
liep Sparta eigenlijk een verloren wed-
strijd te voetballen, 2-0 achter. In de 
2e helft ging Sparta’25 achter één op 
één spelen, maar echt gevaarlijk werd 
het elftal niet. Maar in de 56e minuut, 
bij de eerste echte kans van Sparta, 
was het wel meteen raak. De wijze 
waarop het jonge talent Niels van 
Lieshout vanaf de rand van de zestien 
een terug gelegde bal binnenschoot, 

was van grote klasse (2-1). Even 
gloorde er hoop op een punt, maar 
Sparta kreeg niet meer de zo gezochte 
scoringskans. In de laatste 10 minuten 
wist Prinses Irene Sparta keeper Tom 
Verhoeven nog twee keer te passeren, 
waarna Sparta met een 4-1 nederlaag 
terug naar Beek en Donk kon.

Sparta staat nu dan ook weer op de 
plek die recht geeft op de nacompeti-
tie. Maar het is zeker nog mogelijk om 
deze te ontlopen. De komende wed-
strijden tegen de onderste ploegen 
moeten worden gewonnen.   

Erwin van Bommel (r) en Niels van Lieshout (achtergrond) balen van het tegendoelpunt 

voetbal

Beek en Donk - De G-jeugd van 
Sparta’25 vierde zaterdag alsnog het 
kampioenschap in de 2e klasse van 
het najaar 2014. De jeugd promoveer-
de naar de 1e klasse. Na de uitreiking 
van de beker werd er nog lang gefeest 
in de kantine.

Na 3 wedstrijden in de 1e klasse doen 
de jeugdige Spartanen het goed met 1 
winst 1 gelijkspel en 1 verliespartij. De 
successen zijn geweldig, maar de afde-
ling G-voetbal is echter op zoek naar 
extra voetballers (jeugd en senioren). 
Dus kom eens kijken op woensdag-
avond naar een training of op zaterdag 
naar een wedstrijd. 

De G-Jeugd van Sparta’25

Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

DE AANGIFTEPERIODE IS WEER BEGONNEN.

Loop gerust binnen voor een afspraak of neem contact 
met ons op. Wij helpen u graag verder!

Voor particulier, ZZP-er en MKB-ondernemer

Controle van aanslagen en toeslagen

Voor een vaste prijs

Laat uw aangifte inkomstenbelasting  
vakkundig door ons verzorgen, of laat uw 

vooraf ingevulde aangifte door  
ons controleren.
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Kookgildes

Kookworkshops

Feesten & Partijen

Catering

CATERING

ï Veel mogelijkheden (bijv. 

bourgondische tafel, amuses, 

barbecue)

ï Uitsluitend verse producten

ï verzorging compleet feest is ook 

mogelijk! (zowel op locatie als bij ons)

• €50,00 p.p. (all-in)
ï 10 tot 80 personen
ï Programma: 4 à 5 uur

KOOKWORKSHOPS

Brabants meest gezellige en complete kookstudio! 

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

Perfect voor bijv. een familiedag, 
bedrijfsuitje of verjaardagsfeest!
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VILLA LEEFDAEL - KAPELSTRAAT 3 - BEEK EN DONK - 0492 461 220 - WWW.SLUYS6.NL

- LUNCH / VERGADERPAKKETTEN

- LUXE BROODJES

- AFHAAL / BEZORGSERVICE

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

NIEUWE APPARATUUR 
nodig voor uw keuken?

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.

W.F. vd Kerkhof
VOORJAARSAANBIEDING

20%
30%

korting op gouden en 
zilveren sieraden, 
horloges en klokken
korting op 
Zinzi sieraden

Horloger-Juwelier , Klokstraat 8, Aarle-Rixtel

Beek en Donk – Het team van Ten-
nisvereniging ’t Slotje heeft zondag 
de titel veroverd in het Winter Jeugd 
Circuit. Nadat in de vier voorgaande 
wedstrijden vakkundig Deurne, To-
nido (Baarlo), Packador (Someren) en 
’t Root (Asten) aan kant waren gezet, 
moest het team van Hoofdtrainer Jorg 
Gussenhoven het opnemen tegen T.V. 
Carolus uit Helmond. 

Met de wetenschap dat Carolus ook 
alle wedstrijden had gewonnen, was 
vooraf al bekend dat de winnaar van 
deze ontmoeting de winnaar zou 
zijn van het Winter Jeugd Circuit. “
Toen alle wedstrijden achter de rug 
waren, was het precies in balans (24-

24). Het kwam aan op games en daar-
in hadden de slotjes-spelers net iets 
meer gewonnen, namelijk 140 tegen 
132.

Ook was al bekend dat het team uit 
Brandevoort t/m 9 jaar zeer sterke 
spelers had. Die hadden alles dik ge-
wonnen in deze categorie. Toch heb-
ben Fleur Kool, Gijs Brugmans, Jasper 
van Cleef en Simon van de Avoird zich 
kranig verweerd en 7 games aan het 
totaal toegevoegd.

In de leeftijd t/m 11 jaar waren de 
spelers van ‘t Slotje duidelijk te sterk. 
Nienke vd Rijdt, Wouter de Jong, Swen 
van Steenbergen en Teun Jongmans 

speelden zeer sterk en deden allemaal 
een duit in het zakje qua games.

Bij de 13-jarigen walsten ze bijna al-
lemaal over de tegenstander heen. 
Het team van Maud van Oosterwijk, 
Maaike Jongmans, Tom Booy en Timo 
Hocks haalden ook daardoor het ge-
middelde duidelijk omhoog. Onder 
toezien van de teammaatjes Daniel 
Barendse en Kim v/d Broek werden 
vier van de zes wedstrijden winnend 
afgesloten. Ook hier werd het game-
totaal opgeschroefd.

In de oudste categorie (t/m 15 jaar) 
was het tot op het laatste moment 
spannend. Vijf minuten voor tijd was 

het verschil maar twee games in het 
voordeel van het team uit Beek en 
Donk. Ilse van Rooij, Laura Hazenberg, 
Bas de Bont en Roy Willemsen waren 
tot aan het eind aan het strijden om 
te zorgen dat de titel weer mee naar 
Laarbeek ging en met uiteindelijk 8 
games verschil werd het kampioen-
schap van het Winter Jeugd Circuit 
2014-2015 binnengehaald. 

Hoofdtrainer/coach Jorg Gussenhoven 
beleefde het naast de baan zeer intens. 
“Dit seizoen is precies zo gelopen zoals 
we hadden gehoopt.  Op andere wed-
strijddagen werden ook andere spelers 
de kans gegund om mee te doen. Toen 
stond ook centraal om ervaring op te 
doen. Een paar keer was het wel op 
het randje en wonnen we nipt, maar 
dit slaat werkelijk alles. Wat mooi om 
zo het zomerseizoen in te gaan. ” 

’t Slotje verovert titel Winter Jeugd Circuit

Vloerenland Open Toernooi 2015

‘t Slotje wint het Winter Jeugd Circuit

tennis

APK-actie bij AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95Beek en Donk - Het Vloerenland 

Open Toernooi wordt gehou-
den van donderdag 14 mei 
(Hemelvaart) tot en met zondag 24 
mei. 

Dit toernooi wordt voor de 39e 
keer georganiseerd door tennisver-
eniging ’t Slotje. Op 1e Pinksterdag 
(24 mei) worden de finales ge-
speeld. Het toernooi is goedge-
keurd door de K.N.L.T.B. en staat 
open voor alle bij de K.N.L.T.B. 
aangesloten leden. 

Er wordt gespeeld  in de volgende 
categorieën: HE, DE, HD, DD en 
GD in de speelsterktes 3, 4, 5, 6, 
7 (17+), 8 (17+) en 9 (17+)  en 
HD, DD, en GD in de speelsterk-
tes 6 (35+), 7 (35+), 8 (35+). Bij 
de enkelspelen 3 en 4 wordt een 
afvalschema gehanteerd. De dub-
belspelen en de andere enkelspe-
len worden in poules gespeeld en 
de poulewinnaars spelen verder op 
een afvalschema. De inschrijving 
sluit op zondag 26 april. 

Inschrijven kan uitsluitend via www.
tv-slotje.nl of www.toernooi.nl. Dit 
jaar hebben ze speciaal  voor de be-
ginnende tennisser de speelsterkte 9, 
zodat ook zij eens aan een toernooitje 
kunnen deelnemen.  

Vloerenland, de naamgever van het 
toernooi, is te vinden op Beekerheide 
28 te Beek en Donk. Het bestaat uit de 
volgende onderdelen: tapijttegelland, 
tapijtland, laminaatland, vinylland en 
kunstgrasland. De organisatie hoopt 
op veel deelnemers en  toeschouwers. 
Wees er snel bij, want vol is vol.
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Flamingo’s recreanten kampioenkorfbal

Mariahout - Het Recreantenteam 
van KV Flamingo’s, gesponsord 
door schildersbedrijf Henk van 
Berlo Mariahout, is kampioen ge-
worden in de zaalcompetitie. 
De eerste wedstrijd van dit zaalsei-
zoen werd nog gelijk gespeeld, maar 

daarna werden alle volgende wed-
strijden gewonnen. Ook in de laatste 
wedstrijd van het zaalseizoen, een 
uitwedstrijd tegen Be Quick, werd 
een overwinning geboekt. Met de 
6-4 zege op zak, werd het kampi-
oenschap binnengesleept. 

Het recreantenteam van Flamingo’s

Mooie overwinning schutters 
HBS de Eendracht 

Aarle-Rixtel - Met 6 schutters 
opgedeeld in 2 drietallen heeft 
HBS De Eendracht op maandag 
16 maart deelgenomen aan het 
toernooi van HBV St. Antonius in 
Nijnsel. Deze wedstrijd was erg 
afwijkend van de normale neder-
laagtoernooien. Er werden sets 
verschoten met drietallen per ver-
eniging en er moesten zo setpun-
ten worden gehaald.

Per drietal werd vooraf het aantal 
te halen setpunten bepaald (25 
en 18). In totaal was dit voor de 
Eendracht dus 43 setpunten. Na 
elke 5 verschoten pijlen werd er ge-
wisseld en moest tegen een ander 
3-tal van de thuis ploeg worden ge-
schoten. Bij elke schietbeurt werd 
er gekeken welk 3-tal er zo dicht 
mogelijk bij het te schieten aantal 
punten had geschoten. Het 3-tal 
dat er het dichtste bij zat, kreeg 3 
set punten, bij een gelijk spel kreeg 
elk drietal 1 set punt en als je verder 
van het te schieten aantal uitkwam 
dan de tegenstander kreeg je 0 set 
punten. De eerste 2 schutters van 
de 3-tallen konden vrij uit schieten, 
terwijl de 3de schutter moest pro-
beren om op het opgegeven aan-
tal punten uit te komen. Omdat de 
eerste 2 schutters van de Eendracht 
van allebei de 3-tallen ver boven 
hun gemiddelde schoten, moest de 
3de schutter steeds een score schie-
ten die hij normaal gesproken niet 
schiet.

HBS de Eendracht haalde uiteinde-
lijk 75 set punten, de thuis ploeg 
kwam uit op 21 set punten. Een 
zeer ruime overwinning voor de 
schutters van de Eendracht. Wat 
dit betekend voor de einduitslag 
van het gehele toernooi moet nog 

worden afgewacht.
Resultaten schutters de Eendracht:

1e drietal:
Jan van Roij 221; nieuw persoonlijk 
record (26 punten boven zijn ge-
middelde)
Paul van Bakel 210; hoogste score 
2015 (14 punten boven zijn gemid-
delde)
Frank Schepers 205 

2e drietal:
Luc van Stam 121 (TR); nieuw per-
soonlijk record (41 punten boven 
zijn gemiddelde)
Jo Maas 204; hoogste score 2015 
(44 punten boven zijn gemiddelde)
Walter Jansen 174

NLdoet
HBS de Eendracht is op zaterdag 
21 maart deelnemer aan de vrijwil-
ligersactie NLdoet van het Oranje 
Fonds De doel aan de Lijsterstraat 
is hiervoor geopend van 12.00 tot 
16.00 uur. Een aantal vrijwilligers in 
samenwerking met enkele jeugd-
leden herstellen diverse materialen 
en bogen en er worden nieuwe pe-
zen gemaakt voor de jeugd.  

Op donderdag 26 maart neemt 
HBS de Eendracht deel aan het 
toernooi van HBV de Batavieren 
in de Rips, aanvang 20.00 uur. 
Zaterdag 28 maart is de wedstrijd 
gepland tegen HBV Prins Bernhard 
in Mierlo, aanvang 18.00 uur.

VOORJAARS JEANS ACTIE!
PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456   WWW.YOURSFASHION.NL

BESTELLINGEN NIET MOGELIJK . JEANS ZIJN VOORZIEN VAN ACTIESTICKERS . OP = OP

AARS JEANS ACTIE!

2 STUKS VOOR 
O.A. VAN 

DEZE MERKEN€100

DIVERSE HERENMODELLEN

€75NU
 €59,95 / €69,95 / €79,95 / €89,95

NORMAAL PER STUK
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MooiLaarbeekkrant
‘Goeie ouwe tijd’
Enkele weken geleden was het de 
tiende sterfdag van Rinus Michels, 
zwemmer en basketballer, die 
bekendheid kreeg als voetballer en 
trainer en eind jaren negentig door 
de FIFA werd verkozen tot coach van 
de eeuw, een titel waar menigeen 
jaloers op is of zal zijn. In één zin, in 
een notendop, een glansrijke carrière 
‘beschreven’, waarvan natuurlijk 
een hele encyclopedie geschreven 
zou kunnen worden, als dat al niet 
gebeurd is. En met dit feit, dat de 
‘Generaal’ alweer tien jaar geleden 
stierf, kwamen natuurlijk heel veel 
‘beelden’ uit de oude voetbaldoos 
tevoorschijn, waarvan ik weer 
geweldig gesmuld heb. Zullen bij 
de meesten onder ons, de Europese 
titel van ’88, nog het verst in het 
geheugen liggen, toch zijn de beelden 
van ‘nog vroeger’, misschien wel nóg 
meer het bekijken waard.

Michels zou het Totaalvoetbal 
uitgevonden hebben en de bedenker 
van de buitenspelval, of in ieder geval 
de meester in en van het ‘handig 
hanteren’ van deze spelregel. Nu, 
en dat was in de tijd van een ander 
fenomeen, te weten de ‘meester’ 
zelf, Johan Cruyff, heel goed te zien. 
Daar was een hand van de trainer 
duidelijk te bemerken. Natuurlijk had 
hij er de spelers voor, waren zij zo 
tactisch en technisch onderlegd, om 
dit spel ook zo uit te kunnen voeren; 
veelal druk naar voren met z’n allen, 
op allerlei posities voetballend, 
posities van elkaar overnemend, met 
grote regelmaat gebruik maken van 
de buitenspelval en ook het ingaan 
van de duellen, met daarbij horende 
meedogenloze inzet en aanpak, niet 
schuwend. En Cruyff was zo’n speler 
die je er dan, op zijn zachtst gezegd, 
er goed bij kon hebben. 
Hij zou ook de animator, de bedenker 
van de tactische zetten zijn geweest, 
waarmee Michels als trainer naar 
hoge hoogten steeg. Misschien was 
het ook wel daarom, dat hij Cruyff 
niet als bondscoach aanstelde, toen 
hij zijn ontslag indiende. Misschien 
bang dat hij ook successen ging 
behalen?

Och, wie zal het zeggen! Ik kan 
alleen maar zeggen dat ik genoot, 
dat ik die halve finale tegen de 
Brazilianen me nog ontzettend goed 
herinner als 12-jarige en voor het 
eerst in kleur de voetbalwedstrijden 
zag, bij de buurvrouw en buurman 
en dat mijn beide idolen de wedstrijd 
beslisten! Maar wat was het een 
harde wedstrijd! Deze zou helemaal 
niet misstaan hebben in het rijtje 
van wedstrijden, die bij ons nu 
de revue passeren, als zijnde het 
‘schoppartijen’. Want dat was er toen 
ook echt één!

‘Voetbal is oorlog’ is dan ook een 
uitspraak geweest van Michels, 
maar hij heeft er mee bedoeld 
dat een harde, agressieve manier 
van voetballen noodzakelijk is, als 
je wilt winnen! Dan zou dat ook 
aanvaardbaar zijn, gele en eventueel 
rode kaarten inbegrepen. Wie te lief, 
te netjes voetbalt en aardig blijft, is 
verloren! Nu zullen er menigeen 
steigeren en volhouden dat respect 

bovenaan staat! Moet ook zo blijven, 
maar tussen respect en de duels hard 
maar fair ingaan, is nog een groot 
verschil. En vroeger gebeurde dit 
ook al! Hadden we niet die enkele 
‘schoffies’ in ’74 en 78’ gehad, dan 
hadden we het niet zo ver ‘geschopt’! 
Toch ‘buffelden’ de Duitsers en de 
Argentijnen toen net iets meer en zat 
er net iets meer ‘gehaaidheid’ in die 
ploegen! Ware het niet dat ook vaak 
het ‘nette’ voetbal hoogtij viert, mag 
er best ‘op het scherpst van de snede’ 
gevoetbald worden, met immer 
respect naar de ander. Gelukkig is 
daar dan de derde helft, die weer 
veel ‘goedmaakt’, toch?

Rest mij nog even te melden, zo 
niet aan te bevelen, het bekijken 
van die schitterende beelden van 
vroeger, zwart-wit beelden van 
een jonge Cruyff in het Shirt van 
Ajax en Barcelona, beelden van het 
Nederlandse elftal, daar in Duitsland 
met name en van de diverse 
‘grootheden’ die alles konden met 
een bal, te weten Pelé en Cruyff. 
Later ook Maradonna, van Basten 
en nu vooral Messi bewonderend, 
die in deze tijd van het snelle, 
tactische en technische voetbal, het 
moeiteloos lijkt bij te benen en ook 
echt alles beheerst van het aloude 
voetbalspelletje. En dat kunnen laten 
zien op zo’n tempo, met zulk een 
hardheid om je heen en met een ‘enge’ 
inzaktechniek van de tegenstander, 
louter verdedigend voetballend. Als 
je je ‘heut zu tage’ op die manier 
dan nog kunt onderscheiden in het 
voetbalwereldje, dan ben je ook 
een grote en dat is die kleine ook! 
Maar ook dichter bij huis kun je 
enorm genieten! Zo geniet ik op 
het moment van dat ‘kleine’, nietige 
Keldonk, dat op het punt staat de 
vierde klasse te betreden! Daar 
worden de wedstrijden ‘gefilmd’ door 
een fanatieke supporter, die je dan 
later voor de return kunt gebruiken 
in jouw wedstrijdbespreking. Op 
de I-pad, Youtube, zijn de filmpjes 
dan goed te volgen en zo doet dan 
de techniek ook nog een duit in het 
zakje. Erg handig en uiteraard leuk 
om te kijken. Natuurlijk in kleur, 
maar ook het zwart-wit kijken had 
toentertijd zijn charmes. Maar de 
voorkeur in deze, laat ik aan de lezer 
over. Die hoeft niet te prakkezeren 
over kleuren, ziet alleen zwarte letters 
op wit papier. Kortom, weer genoeg 
te bekijken, te lezen! Geniet ervan!

R. van den 
Enden

COLUMN

KOOP ONLINE
WWW.JOSMARTENS.NL

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

WWW.JOSMARTENS.NL

BENZINE 
GRASMAAIERS
VANAF

€ 299

BENZINE 
GRASMAAIERS
BENZINE 
GRASMAAIERS

MOTORZAGEN
VANAF € 199

MOTORZAGEN HEGGENSCHAREN 
VANAF € 99

HEGGENSCHAREN AL 25 JAAR
DA’S 

VERTROUWD
Kapelstraat 25a

Tel: 0492 - 461346
info@geurtshaarstudio.nl
www.geurtshaarstudio.nl

volleybal Tweedaags volleybal 
beachtoernooi op het Heuvelplein

Next/Bedovo D1 maakt zich op voor kampioenschap

Archieffoto van het Bedovo Beachtoernooi in 2014

Beek en Donk - Na het daverende 
succes van voorgaande jaren houdt 
Volleybalvereniging Bedovo ook deze 
zomer weer een tweedaags beachtoer-
nooi. Met hulp van gemeente, winke-
liersvereniging Beekvlied en hoofd-
sponsoren Café Thuis & Van Kaathoven 
wordt het Heuvelplein op 27 en 28 juni 
omgetoverd tot een plein vol zon, spor-
tiviteit en gezelligheid.

Bedovo Beach 2015 trapt zaterdag 27 
juni af met de Nevobo-spelers en recre-
anten. Zij tonen in teams van drie spe-
lers in het warme zand hun kunsten en 
strijden op verschillende niveaus voor 
elke bal. Anders dan andere jaren is za-
terdag dus ook toegankelijk voor recrea-
tieteams. De inschrijvingsmogelijkheden 
zijn als volgt; voor zowel Nevobo als 

recreatie: dames (laag, midden, hoog) 
en heren (laag, midden, hoog). Er wordt 
gespeeld in teams van 3 personen en 
volgens de Nevobo beach-richtlijnen. 
De teams die zich als recreatie opgeven 
nemen het tegen elkaar op. Na een dag 
die in het teken staat van inspanning, is 
het ’s avonds tijd voor ontspanning! De 
invulling hiervan wordt zeer binnenkort 
bekendgemaakt.

Op zondag 28 juni is het de beurt 
aan de overige recreatieteams om het 
Laarbeekse publiek te tonen wat zij in 
hun mars hebben. Er wordt gespeeld 
in teams van 4 personen, waarbij er 
maximaal 2 Nevobo-spelers in het veld 
mogen staan. Inschrijven kan als heren-
team, damesteam of mixteam. In het 
laatste geval dient een team te bestaan 

uit minstens twee dames. Daarnaast 
wordt er ook nog onderscheid gemaakt 
tussen geoefende teams -teams die al 
enige ervaring hebben met het spelle-
tje- en ongeoefende teams. Met andere 
woorden, het recreatietoernooi van 
Bedovo Beach biedt met recht voor ie-
der wat wils.

Schrijf je nu in!
Lijkt het je leuk om samen met andere 
teams de strijd op het zand aan te gaan? 
Schrijf je dan snel in, want vol=vol. De 
inschrijfkosten voor zaterdag bedragen 
€30,00 per seniorenteam en €15,00 
voor een jeugdteam. Voor zondag kun 
je al deelnemen voor slechts €40,00 per 
team. Kijk op www.bedovo.nl/beach 
om je in te schrijven of voor meer in-
formatie.

Beek en Donk – Er stonden vorige 
week slechts 2 wedstrijden bij Bedovo 
op de planning. Het tweede en derde 
dames recreantenteam zorgden voor 
de warming up in de aanloop naar het 
potentiële kampioensweekend van 
Next/Bedovo D1.

De Smulsmurf/ Bedovo DR2 speelde 
een spannende wedstrijd. De nog 
ongeslagen dames stonden tegen-
over runner-up Zorgmed. Al in de 
eerste set beloofde het een ware uit-
daging te worden; er werd verloren. 
Gelukkig herpakte Bedovo DR2 zich 
en in de tweede set schoten ze uit de 

startblokken om met een klinkende 
10-25 overwinning uit de bus te ko-
men. Daarna maakte ook Zorgmed 
weer een comeback en zo ging voor 
het eerst in deze seizoenshelft een 
wedstrijd verloren. 2-1. Desondanks 
behoudt Bedovo hun voorsprong en 
blijft de koppositie voorlopig veilig

Het 3e recreantenteam van Bedovo 
had het gemakkelijker. Hun tegenstan-
der kwam een speler te kort en had-
den mede daardoor niets in te brengen 
tegen het spel van de Beek en Donkse 
meiden. Binnen 40 minuten viel dan 
ook het laatste punt en konden 3 

welverdiende punten worden toege-
voegd aan de totaalscore.

En dan een vooruitblik op volgende 
week. Op zaterdag 21 maart komt de 
topper in de damescompetitie samen 
met een potentieel kampioenschap. 
Mocht Next/Bedovo dames 1 in Uden 
als winnaar uit de bus komen, is ook 
direct het kampioenschap veilig ge-
steld. Mocht je zin hebben om te kij-
ken naar een mooie pot volleybal of 
wil je de dames een hart onder de riem 
steken? Je bent van harte welkom in 
Sporthal Muzerijk te Uden om 16.15 
uur.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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MooiLaarbeekkrant
Willy Verbakel wint jeu 
de boules toernooi

Coen Sanders snel op 
halve marathon

Laarbeek – Bij het Boulodrome de Braak in 
Helmond is op dinsdag 10 maart een open jeu 
de boules toernooi voor alle Laarbekenaren ge-
houden. 

Aan dit toernooi deden 63 deelnemers mee. De 
wisselbeker is gewonnen door Willy Verbakel 
van ‘Dû tie ut’ uit Aarle-Rixtel. Hij kreeg de beker 
overhandigd door Jo Vorstenbosch, bestuurslid 
van ’t Trefpunt uit Mariahout. 

Laarbeek - Een uitdaging, de halve marathon lo-
pen onder de 1:30 uur. Met die gedachte ging 
Coen Sanders afgelopen zondag naar Hapert 
voor De Kempenrun. 

Dit keer moest het lukken, het was immers zijn 
laatste kans, want in de zomer verruilt Coen de 
hardloopschoenen voor de fiets. Het Running 
Team Laarbeek twijfelde daar niet aan, maar een 
persoonlijk record met meteen 3 minuten verbe-
teren is klasse. Ook nog een mooie 11e plaats, 
maar die tijd 1:27:28, een geweldige prestatie 
van Coen.

Gulbergencross
Gulbergencross is ook altijd een uitdaging, je 
loopt immers naar het dak van Brabant. Marjan 
van den Tillaar en Marco van de Wildenberg 
gingen deze uitdaging aan, de volle afstand 10 
kilometer. Marco liep een mooie tijd van 45:30 
goed voor de 15e plaats. Marjan finishte net bin-
nen het uur in 59:54 en behaalde daarmee een 
16e plaats. Beide hadden zaterdag ook al een 
zware training achter de rug met Running Team 
Laarbeek.

jeu de boules hardlopen

Aanmelden www.colorfunlaarbeek.nl

Run: 15.00 tot 19.00 uur
Feest: 19.00 tot 23.00 uur

Tijden Color Fun!

- Goede band
- Veel kleur

Feestavond

- Goede band
- Veel kleur

Feestavond

Gratis
Entree!

€15,-  p.p.
(€5.00 naar het goede doel!)

Kosten Run

Evenemententerrein 
Beek en Donk

Waar

Willy Verbakel neemt zijn prijs in ontvangst

Coen Sanders liep de halve marathon binnen anderhalf uur
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MooiLaarbeekkrant
handboogschieten Aspirant Lise Nederlands 

Kampioen Indoor
Schieten tegen Kanker

Beek en Donk - Lise van den Boom uit Gemert 
stond afgelopen zaterdag bij de Zwartmikkers in 
Middelbeers aan de meet voor haar eerste echte 
serieuze uitdaging in het boogschieten. Nog niet 
lang lid van Strijd in Vrede uit Beek en Donk, maar 
al wel wekelijks enthousiast en gemotiveerd flink 
wat trainingspijlen schietend, onder het toeziend 
oog van trainer Frans Coppens.

En die trainingspijlen zijn blijkbaar goed geweest. 
Want een persoonlijk record schieten van 239 
punten in 30 pijlen over een afstand van 18 meter 
op een groot blazoen is niet niks. En als die punten 

dan ook nog goed zijn voor een eerste plaats, een 
gouden medaille en de titel Nederlands Kampioen 
in de klasse dames recurve aspiranten, is dat een 
droomstart in het boogschieten. Helemaal gewel-
dig en dan wordt er ook nog voor jou en de an-
dere kampioenen het volkslied gespeeld. Je dag 
en die van je supporters kan niet meer stuk.

Zaterdag 28 maart bent u vanaf 16.00 uur wel-
kom op de banen van Strijd in vrede in Beek 
en Donk om de actie Schieten tegen Kanker te 
steunen en tevens kennis te maken met de hand-
boogsport door zelf een pijltje te schieten.

Beek en Donk - Handboogvereniging Strijd 
in Vrede uit Beek en Donk houdt zaterdag 
28 maart een benefietwedstrijd voor schut-
ters, welke aangesloten zijn bij de NHB. De 
inschrijvingen voor de avondwedstrijd (met 
de beste schutters uit de regio) verloopt 
naar wens en zijn er nog maar enkele plaat-
sen vrij. Aanmelden kan nog door uw mail 
te sturen naar tonvlieshout@gmail.com of 
via tel. 06-20394389, deelname bedraagt 
€10,00.

Naast de ervaren schutters wil de hand-
boogvereniging ook graag anderen de ge-
legenheid bieden om met de handboogsport 
kennis te maken. Loop gerust binnen op 
28 maart tussen 16.00 en 18.00 uur op de 
Heereindsestraat 8a (naast het Sparta ter-
rein). Onder individuele deskundige bege-
leiding kunt u tegen een klein bedrag van 
€5,00 uw eerste pijlen leren schieten. Ook 

dit bedrag komt ten goede aan Alp d’HuZes/
KWF. 

Natuurlijk bent u tijdens de avondwedstrijd 
ook van harte welkom als toeschouwer om 
de beste schutters uit de regio aan het werk 
te zien. Een team geformeerd van renners uit 
Beek en Donk, Gemert, Boekel en Venhorst 
zal op 4 juni 2015 weer deelnemen aan 
Alp d’HuZes en wil hiervoor natuurlijk zo-
veel mogelijk geld inzamelen om deze ver-
schrikkelijke ziekte de wereld uit te helpen. 
Iedereen kent wel iemand die aan deze ver-
schrikkelijke ziekte lijdt of heeft geleden en 
heeft ervaren wat kanker met je kan doen. 
Het kan jou ook overkomen! 

Dus kom op 28 maart naar 
Handboogvereniging Strijd in Vrede in 
Beek en Donk en steun hun actie voor Alpe 
d’HuZes/KWF.

MARVU machine- en apparatenbouw BV is een jonge, snelgroeiende organisatie, die zich 
hoofdzakelijk richt op het ontwikkelen en produceren van roestvrijstalen speciaal machines en 
interne transportsystemen. Wij richten ons op de voedingsmiddelenindustrie in de volgende 
sectoren: vleesverwerking, brood en banket, Seafood en Convenience

Door onze specialisatie, gekoppeld aan kleinschaligheid, staat Marvu garant voor een optimaal 
product en lossen graag klantspecifieke logistieke vraagstukken op. Onze kracht is korte com-
municatielijnen. Wij vormen een jong, dynamisch en hecht team dat gecombineerd met een 
modern machinepark het complete pakket onder één dak uitvoert zoals: ontwerp, productie, 
assemblage en inbedrijfstelling.

Voor ons bedrijf zoeken wij een:

Tekenaar / Constructeur
Functie omschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het construeren van eenvoudige tot complexe machines en in-
stallaties. Vervolgens begeleid je het verdere project richting de productie/ assemblage. Hierbij 
ben je ook verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van productietekeningen etc. Je 
hebt contacten met de interne productie als ook de klant. Er is (indien gewenst) een mogelijk-
heid incidenteel de montage en montage op locatie te ondersteunen.

Wat vragen wij
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en je streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau
 • Inventief en kunt goed problemen oplossen
 • Bestand tegen het werken onder tijdsdruk
 • Aandacht voor veiligheid en milieu
 • MBO of HBO-WTB (of vergelijkbaar niveau verkregen)
 • Ca 2-5 jaar ervaring als engineer 
 • Een achtergrond in productie (verspanen, plaat/bankwerk, montage) is een pre

Wat bieden wij
 • Interessant werkgebied.
 • Dynamische werkomgeving.
 • State of Art engineering afdeling (CAD stations vzv Solid-Works - PDM…) 
 • Groeiend professioneel bedrijf met doorgroei mogelijkheden.
 • Goede arbeidsvoorwaarden
  
Indien je geïnteresseerd bent, gelieve je sollicitatiebrief voorzien van CV te richten aan:
Marc Vulders ; O.v.v. Sollicitatiebrieven 
MARVU Machine en apparatenbouw BV Pearl S Buckstraat 7  5491 DG  Sint-Oedenrode 
T. 0413 478828 E. m.vulders@marvu.nl

MARVU machine- en apparatenbouw BV is een jonge, snelgroeiende organisatie, die zich hoofdzakelijk 
richt op het ontwikkelen en produceren van roestvrijstalen speciaal machines en interne 
transportsystemen. Wij richten ons op de voedingsmiddelenindustrie in de volgende sectoren: 
vleesverwerking, brood en banket, Seafood en Convenience

Door onze specialisatie, gekoppeld aan kleinschaligheid, staat Marvu garant voor een optimaal product 
en lossen graag klantspecifieke logistieke vraagstukken op. Onze kracht is korte communicatielijnen. Wij 
vormen een jong, dynamisch en hecht team dat gecombineerd met een modern machinepark het 
complete pakket onder één dak uitvoert zoals: ontwerp, productie, assemblage en inbedrijfstelling.

Voor ons bedrijf zoeken wij een:

Tekenaar / Constructeur
Functie omschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het construeren van eenvoudige tot complexe machines en installaties. 
Vervolgens begeleid je het verdere project richting de productie/ assemblage. Hierbij ben je ook 
verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van productietekeningen etc. Je hebt contacten met de 
interne productie als ook de klant. Er is (indien gewenst) een mogelijkheid incidenteel de montage en
montage op locatie te ondersteunen.

Wat vragen wij

• Verantwoordelijkheidsgevoel en je streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau
• Inventief en kunt goed problemen oplossen
• Bestand tegen het werken onder tijdsdruk
• Aandacht voor veiligheid en milieu
• MBO of HBO-WTB (of vergelijkbaar niveau verkregen)
• Ca 2-5 jaar ervaring als engineer
• Een achtergrond in productie (verspanen, plaat/bankwerk, montage) is een pre

Wat bieden wij

• Interessant werkgebied.
• Dynamische werkomgeving.
• State of Art engineering afdeling (CAD stations vzv Solid-Works - PDM…)
• Groeiend professioneel bedrijf met doorgroei mogelijkheden.
• Goede arbeidsvoorwaarden

Indien je geïnteresseerd bent, gelieve je sollicitatiebrief voorzien van CV te richten aan:
Marc Vulders ; O.v.v. Sollicitatiebrieven
MARVU Machine en apparatenbouw BV Pearl S Buckstraat 7  5491 DG  Sint-Oedenrode 
T. 0413 478828 E. m.vulders@marvu.nl

Laatste regiowedstrijd Krijgsman Soranus

Lieshout – De jeugd van Krijgsman Soranus kwam 
vorige week dinsdag al in actie, waarbij weer 
nieuwe persoonlijke records werden geschoten, 
zowel door Alex van de Ven met 204 punten en 
Noa Relou met 127 punten.

De overige schutters kwamen donderdagavond in 
Mierlo bij de vriendschap in actie met als uitblinker 
Ad Endevoets, met een score van 239 punten, ge-
volgd door Willem Bekx met 229 punten.

De uitslag: 
Ad Endevoets 239, Willem Bekx 229, Rik van der 
Westerloo 218, Paul van de Broek 217, Arjan van 
de Heuvel 212, Alex van de Ven 204 (pr), Maarten 
van de Elzen 197, Theo van de Laar 189, Dion 
Thielen 182, Nelly van de Laar 176, Ziggy Daniels 
169, Rita Endevoets 162, Jim Daniels 157, James 

Stam 133, Jeffrey van der Post 129 en Noa Relou 
met 127.

Het eindresultaat, 1e team eindigt als 4e en het 2e 
team eindigde als 3e van de regio.

Nederlandse Kampioenschappen
Zaterdag en zondag hebben 4 jeugdschutters aan 
de Nederlandse Kampioenschappen meegedaan 
met als resultaat, op groot blazoen James Stam met 
194 punten, een nieuw pr met 35e plaats, Alex van 
de Ven met 239 punten een 15e plaats, ook met 
een nieuw pr.

Zondag was de beurt voor Ziggy Daniels met een 
score van 200 en 207 punten met een 19e plaats 
en Dion Thielen met 199 en 188 punten een 22e 
plaats op klein blazoen.

Lise van den Boom, 
Nederlands Kampioen Indoor

Archieffoto Handboogschieten Fotograaf: Joost Duppen
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TTV Een en Twintig wint knap van Astenkorfbal

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”

Beek en Donk - Het zesde senio-
renteam van Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig uit Beek en Donk 
boekte afgelopen donderdag een 
knappe overwinning op ATTV. 

In de eigen tafeltennishal bleken 
de zussen Helmi en Christi Eekels 

samen met Patrick Biemans veel 
te sterk voor de tegenstander uit 
Asten. Het drietal had alle reden 
tot een feestje: 8-2. Ook bij het 
vierde seniorenteam was er blijd-
schap. Onder meer dankzij drie 
winstpartijen van Dirk van der 
Venne boekte het team, met Chris 

Kluijtmans en Jenny Beerkens, een 
belangrijke zege bij Unicum uit 
Geldrop.

Jeugd
Ook de jeugd kwam vorige week 
in actie. In Eindhoven en Budel 
liepen de twee teams tegen een 

nederlaag aan. Overwinningen 
in het enkelspel waren er voor 
Marte Megens, Rico Megens, 
Kevin Biemans en Jip Engelhart. 
Opvallend was dat de jeugd in 
beide dubbelpartijen aan het lang-
ste eind trok.

Alle uitslagen en standen vind je 
op de website van TTV Een en 
Twintig. Check dan ook eens hun 
pagina op Facebook. Heb je ook 
interesse in de snelste balsport ter 
wereld? Je bent van harte welkom. 

Christi Eekels wacht uiterst geconcentreerd op de bal

ZONDAG 6 JULI VAN 11:00 TOT 17:00

IBC weg 1 (afslag 28)  5683 PK Best

$UPER $ALE 21 & 22
MAART 2015 

ZATERDAG VAN 10.00 - 17:00
ZONDAG VAN 11.00 - 17:00

-50%
Dorema voortent dagen
Veel acties op voorraad 
modellen. OP=OP!

Kamperen, outdoor & winterspor
t

Wandelschoenen, sandalen

jassen, badmode OP=OP!

vanaf 459,-

ZONDAG VAN 11.00 - 17:00ZONDAG VAN 11.00 - 17:00ZONDAG VAN 11.00 - 17:00

Toiletvloeistof!
bij besteding vanaf €50,-

aan kampeerartikelen

GRATIS

IBC weg 1 (afslag 28)  5683 PK Best

Wandelschoenen, sandalen

jassen, badmode OP=OP!

50/70%

RESTANTEN
ZOMER+WINTER 2014

250 CARAVANS NIEUW EN GEBRUIKTOVERJARIG NU TOT  € 6000,- KORTING!

Officieel dealer:

ZONDAG 6 JULI VAN 11:00 TOT 17:00

-50%-50%
Dorema voortent dagen

Wandelschoenen, sandalen

jassen, badmode OP=OP!

ZONDAG 6 JULI VAN 11:00 TOT 17:00

-50%-50% Wandelschoenen, sandalen

jassen, badmode OP=OP!

www.kampeertopper.nl / www.outdoorkleding-outlet.nl / www.winterkleding-outlet.nl
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boksen

HV Bedo Heren 1 en 2 blijven op koers

Aarle-Rixtel - In de derde klasse 
S van de tafeltenniscompetitie 
staat Bergeijk 3 fier aan kop met 
een gemiddelde van 9 punten 
per wedstrijd. De reserves van 
ATTC’77 gingen zaterdagmiddag 
14 maart bij hen op bezoek in 
de hoop enkele punten mee naar 
Aarle-Rixtel te nemen.

Johan Voorhout begon en deed 
qua spel niet onder voor Ellen Ras. 
Door de sterke service van Ellen 
hikte hij echter elke keer tegen een 
achterstand aan en hij verloor de 
wedstrijd. Tonny Segers trof Iwan 
Wijnen waarvan hij met minimaal 
verschil verloor. Frederieke van de 
Poel verloor vervolgens kansloos 
van Mart van Son. Ook de dub-
bel ging met ruime cijfers naar 
Bergeijk, maar daarna ging het wat 
beter met de spelers van ATTC’77. 
Zowel Johan als Frederieke won 

van Iwan en Tonny ontregelde het 
spel van Mart van Son dusdanig en 
haalde hem van zijn 100%. Met 
de behaalde drie punten keerde 
het team tevreden terug naar huis.

Het vijfde team mocht eveneens 
tegen de koploper in hun poule, 
studentenvereniging Taveres 3 uit 
Eindhoven. Vincent Braak, ook 
student aan de TUE, had een top-
dag en won van alle drie de tegen-
standers. Jeroen Doensen volgde 
goed met twee overwinningen. 
Dorette van den Elsen wist, als der-
de ‘man’  van het team, niet haar 
gemiddelde van één winstpartij 
per wedstrijd waar te maken. Met 
ook nog verlies van de dubbel was 
de einduitslag 5-5. Hiermee staat 
het team nu op de derde plaats. 
Volgende week spelen ze tegen 
hekkensluiter Budilia en hebben ze 
kans nog een plaatsje te stijgen.

Het zesde team heeft het moeilijk in 
de zesde klasse. Deze week speel-
den Marcel van Klingeren, Tessa 
van den Boogaard en Stephan 
Vergroesen tegen Veldhoven 16 
die één plek boven hen staan. 
Stephan en Tessa wonnen van Jos 
Duijf en ook de dubbel werd ge-
wonnen. De overige zeven wed-
strijden waren voor de spelers uit 
Veldhoven. Ze staan nu voorlaat-
ste, wat ze moeten proberen vast 
te houden om rechtstreekse degra-
datie te voorkomen. Kijk voor de 
uitslagen van de overige teams bij 
het programma- en uitslagenover-
zicht in De MooiLaarbeekKrant.

ATTC’77 sprokkelt punten tegen koplopers Succesvolle 
clubkampioen-
schappen 
boksen 

Beek en Donk – De Laarbeekse jeugd 
laat zien hoe het moet. De clubkam-
pioenschappen bij Boksschool Riny 
Heesakkers zijn het afgelopen weekend 
met succes afgewerkt. Een gelukkige 
promotor en een jeugd vol met goede 
moed en inspiratie.

De partij tussen Bas van Kaathoven en 
Demy Westenberg was van topkwaliteit. 
Beide kickboksers vochten voor de titel, 
geen enkel moment van verzwakking 
of gebrek aan conditie. Na drie ronden 
kregen de pupillen van Riny een staande 
ovatie. Een keiharde partij tussen Jan 
Donkers en de uit Boekel afkomstige 

Guus Vink was voor het publiek van 
hoge klasse. 

De junioren wedstrijd met de dames Juul 
van Iersel en Mara van Uden ging er hard 
maar sportief aan toe. Zij lieten zien wat 
er bij de boksschool te leren valt. De uit-
eindelijke jeugdkampioen werd Tim van 
de Burgt en de algehele winnaar werd 
Indy Klomp. Boksschool Riny Heesakkers 
feliciteert alle sporters en pupillen. 

Riny Heesakkers instrueert zijn jeugdige pupillen

Beek en Donk - Heren 1 van 
Handbalvereniging Bedo blijft 
goed op koers. Op een trainings-
avond werd Internos uit Etten-Leur 
ontvangen voor de kwartfinale-
wedstrijd in het regionale beker-
toernooi. Onderschatting lag po-
tentieel op de loer nadat de heren 
in vorige rondes tegenstanders 
uit hogere klassen hadden ont-
moet. Deze tegenstander speelde 
in dezelfde klasse. 

De heren hadden echter geen pro-
bleem met deze tegenstander en 
de zege kwam geen enkel moment 
in gevaar. Met 27-15 werd de hal-
ve finale bereikt. Deze wordt ver-
moedelijk in april gespeeld. Ook in 
de competitie stoomden de heren 
door. Op zondag werd in Waspik 
gespeeld tegen het plaatselijke 

Witte Ster. Met 17-28 werd ook 
hier een gemakkelijke overwinning 
gehaald. Het blijft krap in de com-
petitie. De directe concurrent is nu 
DOS ’80 uit Heesch en deze heeft 
1 punt achterstand. PSV volgt met 
2 punten achterstand, maar deze 
hebben een wedstrijd meer ge-
speeld. Ook Heren 2 behaalde een 
winst. Met 18-28 werd gewonnen 
bij VESPO waardoor men in het 
spoor van koploper Achilles blijft. 
Aanstaande zaterdag spelen beide 
herenteams in D’n Ekker. De eer-
ste wedstrijd begint om 19.30 uur.

Handballen bij Bedo?
Wil je handballen bij Bedo? Zij zijn 
altijd blij met nieuwe aanwas. Kijk 
voor meer informatie op www.hv-
bedo.nl, op hun Facebookpagina 
www.facebook.com/hvbedo, 

of neem contact op per e-mail 
info@hvbedo.nl. Je kunt ook op 
woensdagavond voorbijkomen 
in Sporthal D’n Ekker in Beek en 
Donk. Om 17.30 begint de jong-
ste jeugd met trainen. Bij interesse 
bestaat de mogelijkheid enkele 
keren gratis mee te trainen.

handbal

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
EDC
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Wear Just Angels
Azuri

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

MAATJE MEER
X-two
Samoon

KINDERKLEDING
Baker bridge
Cks
Salty Dogs
Patrol

EN NOG VEEL MEER!

€ 49,95

3 MODELLEN GAFAIR BROEKEN
VAN MAAT 36 TOT 46

PRIJS PER STUK

€29.95

Beek en Donk - In de A-klasse be-
hield Sevenmiles zijn 2e plek in de 
rangschikking door een stabiele 
zege op D3 architecten. D3 archi-
tecten wist geen enkele kans te be-
nutten en bleef dus steken op de 
hatelijke nul. 

Sevenmiles handelde wel doeltref-
fend en mocht viermaal de trekker 
overhalen. Op deze 4-0 zege, die 
het resultaat was van dit treffen, 
valt niets af te dingen. De slotfase 
van de competitie is gestart.  

Van Kuringe adviesgroep deed 
ook zijn plicht door het arme 
Meulensteen/van Lieshout te 
trakteren op een forse nederlaag. 
Meulensteen lijkt het heilige vuur 
te missen de laatste weken. Van 
Kuringe maakte daar dankbaar ge-
bruik van. Mede door 3 treffers van 
H. Snijders won het met 7-1, waar-
mee de 3e plek werd vastgehouden. 
Het seizoen van Meulensteen gaat, 
met nog een wedstrijd te gaan, als 
een nachtkaars uit.

Het laatste duel in de A-klasse 
was een krachtmeting tussen twee 
teams in vorm. Rijwielhandel van 
den Berg nam het op tegen Vesters 
Hoveniers. Voor Vesters een uitge-
lezen kans naderbij te sluipen aan 
de rijwielhandel. Dat lukte, waar-
mee het tot 2 punten naderde. 
Vesters won het duel met 4-2. De 
slotfase gaf de doorslag. Bij een 
stand van 2-2 trof B. Pellegrino 
tweemaal doel, de knock-out voor 
Rijwielhandel van den Berg.

Aben & Slag Advocaten nam in zijn 
potje tegen FC Avondrood de drie 
punten mee naar huis. Dit B-klasse 
duel was een prooi voor de voor-
malig nummer laatst wat hiermee 
op gelijke hoogte kwam met de 
ervaren tegenstander. Het gelijk 
opgaande duel werd twee minuten 
voor het einde beslist. De hoop die 
FC Avondrood tot op dat moment 
nog koesterde op een goed resul-
taat werd zodoende aan diggelen 
geschoten.

De hoop op een kampioenschap is 
bij FC van den Burgt weer helemaal 
terug na de 7-4 zege tegen TraXX 
Party- en Kartcentrum. Een op en 
neer golvend duel waarbij de voor-
sprong als een kaatsbal aan elkaar 
werd gegeven. Bij een 4-4 stand 
forceerde FC van de Burgt dé beslis-
sing. Met maar liefst een trio doel-
punten brak het de wilskracht van 
TraXX. M. van Vijfeijken werd de 
grote man met 4 goals.

In het slotstuk van de avond was 
het aan Puur Baden om na lange 
tijd weer eens te triomferen. Tegen 
de verrassende halve finalist in de 
beker Hurkmans was er zeker een 
kans, ware het niet dat Hurkmans 
zelf het vertrouwen van verleden 
week mee wilde nemen in dit duel. 
Ondanks het fervent strijden te-
gen de zwarthemden, mocht het 
niet baten voor de noeste werklust 
van Hurkmans. Puur Baden bleek 
doortastender en kon eindelijk weer 
eens de 3 punten bijschrijven; 4-2.

Sevenmiles/van de Burgt behoudt 
2e plaats 

zaalvoetbal
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Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800

Wim van Dijk
Aarle-Rixel

www.dijkschilderwerk.nl
06 537 947 53
0492-382473

Vakwerk binnen en buiten
Spuitwerk

Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461 255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

Is het kappersvak geknipt voor jou?
• Studiefinanciering en OV-chipkaart mogelijk
• U kunt bij ons terecht als klant of model

• Dag- en avond- opleiding kapper (niveau 3)
• Erkende CREBO-opleiding

voetbal

Sparta’25
Zaterdag 21 maart 
16.15 Sparta’25 Vet - Rhode Vet
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Sparta’25 A1 - Avanti’31 A1
15.00 MULO A3 - Sparta’25 A2
14.30 Avanti’31 B1 - Sparta’25 B1
14.45 Boekel Sport B2 - Sparta’25 B2
14.30 RKVV Keldonk B1 - Sparta’25 B3
13.00 DVG C1 - Sparta’25 C1
13.00 Sparta ‘25 C2G - Irene C1
13.00 Sparta’25 C3 - SSE C2G
13.00 Blauw Geel C9 - Sparta’25 C4
13.00 Sparta’25 D1 - SV Venray D1
11.30 Sparta’25 D2 - Boskant D1
11.30 Sparta’25 D3 - Blauw Geel D8
13.00 ELI D2 - Sparta ‘25 D4G
10.45 Stiphout  E1G - Sparta’25 E1
09.15 Sparta’25 E2 - Avanti’31 E2
09.15 Sparta’25 E4 - Gemert E3
09.15 Rhode E5 - Sparta’25 E5
09.15 Erp E4 - Sparta’25 E6G
09.15 Sparta ‘25 E7G - Rood Wit’62 E7
10.30 Sparta’25 F1 - Deurne F1
10.30 Sparta ‘25 F2G - Rhode F5
10.15 Venhorst F3 - Sparta’25 F3
10.30 Erp F6 - Sparta ‘25 F4G
09.15 NWC F11G - Sparta’25 F5G
10.30 Sparta’25 F6G - SC Helmondia F4
14.00 Heythuysen JG1G - Sparta’25 JG1
11.30 Sparta’25 MB1 - DSV MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes.

Zondag 22 maart 
14.30 Sparta’25 1 - Nooit Gedacht 1
11.00 Sparta’25 2 - Volharding 3
11.00 Margriet 2 - Sparta’25 3
10.00 Sparta’25 4 - Venhorst 3
10.00 Sparta’25 5 - Mierlo Hout 5
12.00 Rhode 6 - Sparta’25 7
11.00 Sparta’25 8 - Rood Wit’62 3
12.00 Sparta’25 9 - Mifano 6
10.30 Volkel VR1 - Sparta’25 VR1

Uitslagen 14-15 maart
Prinses Irene 1 -Sparta’25 4-1
Bruheze 4-Sparta’25 8 1-5
RKPVV 5-Sparta’25 9 1-1
Avesteyn VR1-Sparta’25 VR1 7-0
Oranje Zwart Vet-Sparta’25 Vet 6-3
Margriet A1-Sparta’25 A1 5-2
Sparta’25 A2-Blauw Geel A4 2-4
Sparta’25 B1-Margriet B1 2-0
Sparta’25 B3-Mariahout B2 3-2
Sparta’25 C1-Stiphout Vooruit C1 3-1
Sparta ‘25 C2G-UDI’19 C2 0-6
MULO C5-Sparta’25 C3 3-3
Sparta’25 C4-Schijndel C4 1-2
Rood Wit’62 D1-Sparta’25 D1 3-6
Rood Wit’62 D3-Sparta’25 D3 1-6
Sparta ‘25 D4G-Avanti’31 D3 3-2
Sparta’25 E1-Gemert E1 1-0
VOW E1-Sparta’25 E2 1-1
Sparta ‘25 E3G-NWC E9 8-2
UDI’19 E3G-Sparta’25 E4 1-3
Sparta’25 E5-MULO E2 5-3
Sparta’25 E6G-WEC E3 1-4
Mifano E7-Sparta ‘25 E7G 8-0
Sparta’25 F1-Someren F1G 3-2
Venhorst F2G-Sparta ‘25 F2G 2-10
Blauw Geel F5-Sparta’25 F3 7-0
Sparta ‘25 F4G-DVG F5 1-5
Sparta’25 F5G-Deurne F8 0-1
Brandevoort F10-Sparta’25 F6G 0-10
Sparta’25 JG1-FC Oda JG1 0-4
Sparta’25 G1-NWC G2G 10-2

ASV’33
Jeugd woensdag 18 maart
19.30 ASV’33 A1 – MULO A3

Zaterdag 21 maart
15.00 ASV’33 A1 – SCMH A1
15.00 NWC A2 – ASV’33 A2
15.00 ASV’33 B2 – Stiphout Vooruit B3
15.00 ASV’33 MB1 – SV Venray MB1
12.30 ASV’33 C1 – Stiphout Vooruit C1
12.30 ASV’33 C2 – RKPVV C1
11.30 Rhode C4 – ASV’33 C3
10.30 Bavos D1 – ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2G – Rood Wit’62 D4
10.30 ASV’33 E1 – Gemert E1
10.30 Mariahout E1G – ASV’33 E2
09.15 Rhode E7G – ASV’33 E3G
10.30 ASV’33 E4 – Schijndel/DE WIT E4
10.30 ASV’33 E5G – SJVV E4M
09.15 ASV’33 F1G – MULO F2
09.30 SPV F1 – ASV’33 F2
10.30 Gemert F11 – ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F4 – MULO F7
09.15 ASV’33 F5 – Blauw Geel’38 F12
09.15 ASV’33 F6 – ST Fiducia/Elsend F2

Veteranen zaterdag 21 maart
Aanvang.
16.30 ASV’33 – ZSV

Senioren zondag 22 maart
14.30 SPV 1 – ASV’33 1
11.30 ASV’33 2 – RKOSV Achates 2
13.30 RKPVV 4 – ASV’33 4
10.30 Boekel Sport 9 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – Deurne VR1

Jeugd zaterdag 14 maart
Nijnsel A1 – ASV’33 A1 1-2
ASV’33 A2 – Deurne A2 1-5
ELI B2 – ASV’33 B2 2-0
ASV’33 C1 – Nulandia C1 1-1
Bruheze C3 – ASV’33 C2 1-3
ASV’33 C3 – RKVV Keldonk C1G 0-0
ASV’33 D1G – Milheezer Boys D1G 0-2
Blauw Geel’38 D9 – ASV’33 D2G 8-0
Mifano E1 – ASV’33 E1 2-7
ASV’33 E2 – Erp E3 6-2
ASV’33 E3G – Boerdonk E1G 7-3
ASV’33 E4 – Handel E2 1-10
S.V. Brandevoort E11 – ASV’33 E5G 2-5
SC Helmondia F1 – ASV’33 F1G 0-2
ASV’33 F2 – MULO F6 0-7
ASV’33 F3G – Blauw Geel’38 F11 5-3
Someren F5G – ASV’33 F4 2-6
Rhode F7G – ASV’33 F5 4-2
ASV’33 F6 – Mierlo Hout F8 4-2

Veteranen zaterdag 14 maart
Blauw Geel’38 – ASV’33 3-3

Senioren zondag 15 maart
ASV’33 2 – SC Helmondia 2 5-1
ASV’33 4 – Rood Wit’62 3 2-4
ASV’33 VR1 – Stiphout Vooruit VR1 5-2

ELI
Zaterdag 21 maart 
14.30 ELI A1 – Avanti ’31 A2
14.30 ELI B1 – Erp B2
11.30 ELI C1 – Gemert C3
13.00 ELI D1 – DVG D1
13.00 ELI D2 – Sparta 25 D4
10.30 ELI E1 – Blauw Geel ’38 E2
10.30 ELI F2 – Blauw Geel ’38 F6
14.30 Liessel B2 – ELI B2
13.00 Someren C5 – ELI C2
10.30 DVG E3 – ELI E2
09.15 Rhode E8 – ELI E3
10.30 Avanti ’31 F2 – ELI F1
09.00 Deurne F7 – ELI F3

Zondag 22 maart 
14.30 Olympia Boys 1 – ELI 1
11.30 ELI 2 – Handel 2
11.00 ELI 3 – DVG 3
11.00 Boekel Sport 6 - ELI 4
10.00 MVC 4 – ELI 5
12.00 ELI Vr1 – WHV Vr 1

Mariahout
Zaterdag 21 maart 
14.30 Mariahout A1 - Nijnsel/TVE Reclame 
A1
15.00 Deurne A3 - Mariahout A2
13.00  Nijnsel/TVE Reclame B1 - Mariahout 
B1
14.30 Mariahout B2 - Boekel Sport B3
12.45 Milheezer Boys C1 - Mariahout C1
13.00 Mariahout C2 - Venhorst C1
12.00 Mariahout D1 - Rhode D4
10.30 Mariahout E1 - ASV’33 E2
09.45 Mierlo Hout E6 - Mariahout E2
10.00 Mariahout F1 - Venhorst F1
10.00 Mariahout F3 - DVG F3
10.00 RKPVV F1 - Mariahout F2
09.45 Mierlo Hout F7 - Mariahout F4
09.00 MULO F9 - Mariahout F5

Zondag 22 maart 
14.30 Mariahout 1 - Liessel 1
11.30 Mariahout 2 - Vorstenbossche Boys 2
11.30 ZSV 3 - Mariahout 3
12.30 Mariahout 4 - Avanti’31 5
11.30 RKVV Keldonk 4 - Mariahout 5
12.00 Erp 7 - Mariahout 6
11.00 Mariahout VR1 - Festilent VR2

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 11 maart
Be Quick R1 – R1 4 – 6 
MW1 – DOT (V) MW1 4 – 7 
Kv Rooi MW1 – MW2 3 – 13 

volleybal

Bedovo
Uitslagen
Zorgmed - De Smulsmurf/Bedovo DR2      
 2 – 1 
(25-19, 10-25, 25-20)
Bedovo DR3 - Autobedr. Pepers    3 – 0 
(25-06, 25-11, 25-15)

zaterdag 21 maart
Sportzaal Muzerijk, Uden 
(Kampioenswedstrijd)
16.15 Saturnus/Hendriks Coppelmans D2 
– Next/Bedovo D1
De Burght, Boekel
17.00 VC Unitas MB1 - Bedovo MB1
Neerkant
19.00 NVC H1 – Café Thuis/Bedovo H1

handbal

KPJ
Uitslagen Aspiranten. 
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D2 
- Jupiter ‘75 D1  5-11
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D1 - 
Tremeg D1                                         26-5 
Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk C1 - 
Wittenhorst C1 12-8
Meisjes B-jeugd KPJ Beek en Donk B1 - 
RED-RAG/Tachos B1 11-18
Senioren KPJ Beek en Donk DS1 - Acritas 
DS1 10-17

Aspiranten zaterdag 21 maart 
De Heuf
15.10 Meisjes C-jeugd Targos Bevo HC C3 
– KPJ  Beek en Donk C1
Sporthal Strijp 
12.45 Meisjes B-jeugd E.H.V. DB1 - KPJ 
Beek en Donk DB1 

Aspiranten zondag 22 maart 
De Heiberg
09.00 Gemengde D-jeugd Achilles ‘95 D1 
- KPJ Beek en Donk D2 
De Peelhorst
10.00 Gemengde D-jeugd MBDE/De 
Sprint D2 - KPJ Beek en Donk D1 

Uitslagen Senioren.
Heren KPJ Beek en Donk - HV  Manual   
 22-16

Bedo
Uitslagen
Heren 1 – Internos HS1        27-15 (beker)
MBDE/De Sprint DS1 – Dames 1 42-6 (beker)
Olympia ’89 HC1 – Gemengde C-jeugd   18-9
Zephyr DS2 – Dames 1                          23-22
Heren A-jeugd - VIOS HA1                  37-25
Witte Ster 3 – Heren 3                           34-15
VESPO HS1 – Heren 2                            18-28
Witte Ster 1 – Heren 1                            17-28

Zaterdag 21 maart
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Gemengde C-jeugd – Habo ’95 HC1 
19.30 Heren 2 – Olympia ’89 HS3 
20.40 Heren 1 – Avanti HS1 

Zondag 22 maart
D’n Ekker, Beek en Donk
11.10 Dames A-jeugd – H.V.M. DA1 
De Haamen, Beek (LB)
13.30 Beekse Fusie Club HA1 – Heren 
A-jeugd  
 
 biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 13 maart
Jan van Grinsven- Jan Crooijmans 3-0
Dave van de Burgt – Marcel Bekkers 3-0
Jan Crooijmans – Marcel Bekkers 0-3
Jan van Grinsven – Koen Rooijakkers 0-2

Stand per 13 maart
1.Dave van de Burgt 16-37
2.Niels Schoonings 15-35
3.Dennis van Dommelen 17-30
4.Marcel Bekkers 15-26
5.Philip Oosthoek 14-23

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 16 maart 
Antoon van Osch - Hans Heldoorn  0-2
Rinie van de Elsen- Jaspert Swinkels  0-2
Frits Tak - Theo Verheijen  0-2
Jan van Hout - Cor Oppers  0-2
Theo van Rossum - Joop Kerkhof 0-2
Albert Kluijtmans - Piet Goossens  2-0
Bennie Beerens - Theo Spierings  2-0
Cor Verschuren - Antoon Rooijakkers  2-0
Jan van Neerven - Lou Muller  0-2
Antoon Smits - Jan van Neerven  2-0
Cor Verschuren - Frits Wilbers  0-2
Harrie Bouwmans - Lou Muller  0-2
Henk Verhappen - Leo van Griensven  0-2
Herman van de Boom - Ad de Koning  0-2
Henk Jansen - Henk Mastbroek  2-0
Henk van de Vegt - Hans Wagelmans  2-0
Hans van der Ligt - Jan Verbakel  0-2

Uitslagen dinsdag 17 maart
Hans Heldoorn - Fons van der Linden 0-2
Evert Baring - Antoon Wagemans 0-2
Theo Spierings - Jan van Dijk 2-0
Frits Poulisse - Leo Migchels 2-0
Pieter Rooijackers - Mari Verbakel 0-2
Bert van de Vorst - Theo van Hoogstraten  2-0 
Hendrik Korsten - Jan van Dijk 2-0
Huub Biemans - Cor van den Berg 0-2
Wim Swinkels - Jan Hesselmans 0-2
Martien Swinkels - Antoon Maas 2-0
Lou Muller - Marinus Steegs 2-0
Henk van den Bergh - Henk Jansen     2-0 

Leo van Griensven - Ad Barten             2-0
Hans Wagelmans - Lambert van Bree   2-0
Henk Mastbroek - Gerrit van Osch       1-1
Ad Barten - Guus van de Elsen              0-2

tafeltennis

ATTC’77
Budilia 1 – ATTC’77 1                           9-1
ATTC’77 3 – Valkenswaard 4                  9-1
ATTC’77 4 – Veldhoven 12                   7-3
Valkenswaard 1 – ATTC’77 jeugd 1    10-0
Veldhoven 4 – ATTC’77 2 jeugd 2        4-6
Valkenswaard 4 – ATTC’77 jeugd 3       4-6

bridgen

Bridgeclub Poort van Binderen
1 Wim en Erik                                64,00%
2 Riek en Leo                                  60,83%
2 Marian en Joop                               60,83%
4 Nettie en Arno                              56,25%
5 Riky en Jan                                 55,50%

1 Cellie en Hans                            67,47 %
2 Lies en Lodewijk                           62,32 %
3 Corry en Frans                             58,52 %
4 Mari en Arno                                 56,67 %
5 Dorie en Cas                                56,52 %

Er wordt iedere dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld. Kijk voor meer 
informatie op www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 11 Maart 
Lijn A
1. José en Jan                                 57,74%
2. Francien en Fons                          57,14%
3. Mia en Jeu                                   53,57%
4. Diny en Jos                                   53,27%
5. Annie en Thera                                52,38%

Lijn B
1. Pieta en Jo                                  60,42%
2. Wilma en Eric                             57,03%
3. Hanny en Tonny                          54,43%
4. José en Margreet                            53,91%
5. Wil en Maria                               53,65%
    
De volgende zitting is op woensdag 25 
maart in Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 12 maart
1.Marie Louise en Kori                        61,50%
2.Jopie en Hans                                59,00%
3.Mari en Jo                                      56,00%
4.Mia en Kees                                     52,50%
5.Ans en Jan                                    51,50%

De volgende zitting is op donderdag 19 
maart, 19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout.

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 17 maart
1-0 André Bergman - Johnny v.d. Laarschot
½-½ Zjon v.d. Laar - Thijs Knaapen 
½-½ Albert v. Empel - Aloys Wijffelaars 
½-½ Willy Constant - Jef Verhagen 
½-½ Chris v. Laarhoven - Hans Claas  

Programma 24 maart
Thijs Knaapen - Aloys Wijffelaars 
Zjon v.d. Laar - Albert v. Empel 
Erick Robbescheuten - Willy Constant 
Hans Claas - Frans v. Hoof 
Dirk-Jan Gloudemans - Chris v. Laarhoven

 

Programma / Uitslagen
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Lieshout - Badminton Club Lieshout 
heeft haar website volledig ver-
nieuwd. De ‘oude’ site is vervangen 
door een volledig nieuwe site. Op 
deze nieuwe site is, op een overzich-
telijke wijze, alle informatie van de 
Lieshoutse badmintonvereniging te 
vinden. 

Van speeltijden tot een evenemen-
tenkalender en van trainingstijden tot 
huisregels. Uiteraard staat ook alle in-
formatie over commissies en de spon-
soren van Badminton Club Lieshout 
vermeld. Neem snel een kijkje op 
www.badmintonclublieshout.nl.

Bij de oude site lag de nadruk bij de 
inrichting en het beheer meer op 
het familiaire van Badminton Club 
Lieshout, waardoor de site een soort 
‘social medium’ vormde. Uiteindelijk 
is gebleken dat deze opzet weinig 
bezoekers trok en dus weinig ge-
bruikt werd. Om die reden heeft het 
bestuur besloten de site opnieuw op 
te zetten. De nieuwe site is dan ook 
volledig anders. De site bevat enkel 
de meest noodzakelijke informatie 
en gegevens, weergegeven op een 
zakelijke wijze. Hierdoor is deze site 
veel beter bruikbaar voor mensen van 
buiten de vereniging, die informatie 
willen hebben over Badminton Club 
Lieshout. Zo is eenvoudig te vinden 
hoe je lid kunt worden, wanneer de 
trainingen zijn, welke evenementen 
er zijn gepland, wat de huisregels zijn, 
wie de sponsoren zijn, welke com-
missies de vereniging kent en wie de 
bestuursleden zijn. Kortom, alle rele-
vante informatie is met enkele ‘kliks’ 
makkelijk en overzichtelijk te vinden.
De nieuwe website van Badminton 
Club Lieshout is voortaan onder het 
beheer van een nieuwe webmaster: 
Richard Essers. Deze vrijwilliger ver-
zorgt niet alleen de website maar is 
daarnaast ook fanatiek speler van de 
vereniging.

Inmiddels is de site volledig opge-
bouwd en met informatie gevuld. 

Indien je interesse hebt in Badminton 
Club Lieshout of gewoon een keer 
wilt komen badmintonnen kun je dus 

alle informatie vinden op www.bad-
mintonclublieshout.nl.

Website Badminton Club Lieshout 
vernieuwd

Seizoen Brabants 
wipschieten kring 
Peelland gestartLaarbeek – Bij Sint Joris Someren werd 

zondag 15 maart de Kringwedstrijd 
Brabants wipschieten gehouden. 
Ondanks het gure weer zijn er toch vele 
schutters op komen dagen bij de eerste 
wedstrijd Brabants wipschieten.

De opkomst van de Laarbeekschutters 
is matig, ondanks worden er toch goe-
de resultaten behaald bij het schieten. 
Kampioen wordt Henk van der Velden 
van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit 
Aarle-Rixtel. Op het onderdeel personeel 
moet hij in Patricia Vossen zijn meerdere 
erkennen en bemachtigt hij de tweede 
plaats.

Ruud Mijnsbergen van het Sint Servatius 
gilde uit Lieshout word 5e op het onder-
deel personeel. Bij de puistprijzen weet 
Bert Vorstenbosch van het Servatius gilde 
uit Lieshout 3 prijzen te bemachtigen 

namelijk de 2e de 5e en de 7e prijs. Voor 
Jan Rovers van het Sint Léonards Gilde uit 
Beek en Donk is een 6e puistprijs wegge-
legd. 

De volgende wedstrijd Brabants wipschie-
ten is op zondag  29 maart bij het Gilde 
O.L.V. v.d. Zeven Weeën te Lierop

Uitslag Laarbeekse deelnemers:
Kampioen: 1e Henk v/d Velden Aarle-
Rixtel
Personeel: 2e Henk v/d Velden Aarle-
Rixtel, 5e Ruud Mijnsbergen Lieshout.
Puist: 2e Bert Vorstenbosch Lieshout, 5e 
Bert Vorstenbosch Lieshout, 6e Jan Rovers 
Beek en Donk, 7e Bert Vorstenbosch 
Lieshout.

badminton

Badminton Club Lieshout, een leuke vereniging 
voor iedereen. Zoek maar eens op op internet.. 

paardensport Laatste winterdressuurwedstrijd voor paarden

Lieshout - De laatste winterdressuur-
wedstrijd voor paarden werd gehou-
den op vrijdag 13 maart in Manege 
D’n Perdenbak. Het was prima losrij-
den buiten en daardoor liep de wed-
strijd lekker vlot door. 

Met 16 deelnemers en 32 proeven 
werd het weer een gezellige wedstrijd. 
De nieuwe sponsor, Jos Martens uit 
Mariahout, had proefzakken voer ge-
schonken en de prijswinnaars kunnen 
hun paard deze week iets extra’s geven. 

Laarbeekse deelnemers
Jessica van de Laar met Neeltje in de 
klasse B, zij werd in de 1ste proef 2de 
met 176 punten en bij de 2de proef 
werd ze 3de met 180 punten.

Klasse L1 en L2, Bij de 1ste proef werd 
Patricia van Oorschot met Fair 2de met 

204 punten en ook 2de bij de 2de proef 
met 202 punten. Jamie de Wit met haar 
Friesch Hypo Legal’s Dior werd bij beide 
proeven 6de met 172 en 180 punten.

Bij de Klasse M1 en M2 reed Marinja van 
den Hurk met Wodan van Haringvliet, 
zij werden 2x 2de en kregen 182 en 

185 punten.

Op 27 maart is de volgende wedstrijd 
voor pony’s en daarna gaan ze vanaf 
april de buitenwedstrijden houden. Wil 
je inschrijven, kijk dan voor de moge-
lijkheden op www.stichtingderaam.nl, 
ook voor de volledige uitslag en foto’s.

Patricia van Oorschot met ‘Fair’

wipschieten

Te koop vrijstaande gestoffeerde 
woning met aanbouw en losse 
garage met brede inrit. Gelegen in 
en uit het centrum in een rustige 
omgeving.
De woning heeft een prachtige 
compleet aangelegde tuin met 
zeer groot terras op het zuiden met 
optimale privacy. De totale perceel 
oppervlakte is 386 m2 Het huis met 
garage heeft een inhoud van 338 
m3 en heeft een courante indeling. 
De  begane grond bestaat o.a. 
uit een gezellige woonkamer met 
leefkeuken en royale hobbyruimte. 
De boven verdieping bestaat uit 3 
slaapkamers met badkamer. De zol-
der is bereikbaar via een vlizotrap.

TE KOOP
BEEK EN DONK MICHAELPLEIN 21

De woning is direct te aanvaarden voor een scherpe koopprijs van 
  Inlichtingen bij dhr. A. Biemans tel: 0623152725€ 197000,- KK
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Donderdag 19 maart 
Bijeenkomst Senioren en Veiligheid, 
Rabobank Peel Noord
13.00 uur, De Eendracht, Gemert

Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

IVN lezing en foto’s Marcel v.d. 
Kerkhof
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 20 maart 
NL Doet bij het IVN Laarbeek 
9.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

NLdoet verwen- en inloopmiddag voor 
belangstellenden
14.00 uur, Zorgboogcentrum De Regt, 
Beek en Donk

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 21 maart 
Garageverkoop Wijk Strijp e.o.
9.00 uur, Strijp, Aarle-Rixtel

NL DOET bij Tienerwerk De 
Boemerang
9.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Jubileum Rikken en Jokeren
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Expositie schilders en keramisten 
hobbywerkplaats Howeko t/m 22 
maart
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Flashback 60’s 70’s en 80’s Rock 
Classics
21.00 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Vlaardingse Avond met Live: 
‘De Vaart’
21.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Live Band ‘The Beatles Tribute’
22.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 22 maart 
Luikse Markt
9.00 uur, MFC De Dreef, Aarle-Rixtel

Expositie ‘Sara van Hooff’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Passieconcert Gemengd Koor De 
Klokkengieters
15.00 uur, Missieklooster Heilig Bloed, 
Aarle-Rixtel

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Maandag 23 maart 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Dinsdag 24 maart 
Ontspanningsmiddag Zonnebloem 
Beek en Donk
13.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Woensdag 25 maart 
Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Donderdag 26 maart 
Laarbeek werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Liederentafel ‘t Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel

Ladies Night
19.30 uur, Grand Café Stout, 
Aarle-Rixtel

Kienen KansPlus
20.00 uur, Zaal De Pelgrim, Mariahout

Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Vrijdag 27 maart 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Crea avond Tienerwerk de Boemerang
19.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café-Zaal de Tapperij,
Beek en Donk

Zaterdag 28 maart 
Harly Davidson motorbeurs
10.00 uur, Lieshoutseweg, Aarle-Rixtel

Paarden Dressuur
10.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

&RGteens zet Franciscushof op stelten
14.30 uur, Franciscushof, Lieshout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal de Oude Molen, 
Beek en Donk

Sponsordiner Roparun
19.00 uur, Couwenbergh, Aarle-Rixtel

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zondag 29 maart 
Gezinsviering Palmpasen
9.30 uur, Onze Lieve Vrouw 
Presentatie, Aarle-Rixtel

Expositie ‘Sara van Hooff’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Concert met Harpiste Inge Frimout en 
Saxofonist Jos Beeren
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Maandag 30 maart 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Dinsdag 31 maart 
Bijeenkomst Senioren en Veiligheid, 
Rabobank Peel Noord
13.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

/RotaryGBL

/RotaryGBLOok op uw evenement?
www.sound-light.nl


