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Deze week ingesloten: 
Snackpoint Le Patat
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Aarle-Rixtel 

Openlucht Theater Mariahout
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en Boerdonk
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U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant

Beek en Donk,
Heuvelplein 11

ÁLLES VOOR

100bij Jan Linders1111

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

Vertrek Hans Vereijken
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Naam en profi elen ‘Petit & Fritsen’ blijven behouden
Laatste klok gegoten in Aarle-Rixtel

Lintjesregen

Koningsspelen
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Verras je moeder voor Moederdag!
Volgende week zondag is het weer 
tijd om alle moeders in heel het land 
te verwennen. Het is dan Moederdag. 
Heb jij de allerliefste, leukste, gekste 
moeder van Laarbeek? En wil je haar 
eens een keer fl ink in het zonnetje 

zetten? Dat kan! En wel in De 
MooiLaarbeekKrant. 

Stuur een boodschap voor jouw 
moeder (hooguit 75 woorden) naar 
redactie@mooilaarbeek.nl en wie 

weet staat jouw groet volgende 
week in De MooiLaarbeekKrant! 
Natuurlijk is het ook leuk om deze 
tekst te voorzien van een foto. De 
wensen kunnen opgestuurd worden 
tot uiterlijk maandag 5 mei 12.00 

uur. Inleveren op kantoor kan ook 
(Heuvelplein 3, Beek en Donk)

Let op! De vier meest bijzondere 
wensen maken kans op een speciale 
Moederdag-prijs!

Redacteur: Thea Wich Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Aarle-Rixtel - Vandaag, donderdag 1 mei, is het zover. ‘Koninklijke klokkengieterij Petit & Fritsen’, anno 1660, sluit definitief haar deuren in 
Aarle-Rixtel. De huidige directeur Frank Fritsen (bijna 58) heeft geen opvolger. Het bedrijf gaat daarom verder met de eveneens ‘Koninklijke 
Eijsbouts’ te Asten. Lees alles over de sluiting van klokkengieterij Petit & Fritsen op pagina 6 & 7 in deze krant.

Laarbeek - Diverse markten, versierde fietsoptochten, spel-activiteiten en volle terrasjes: Laarbeek vierde zaterdag massaal Koningsdag. In 
ieder dorp was zaterdag iets te beleven en vele inwoners gingen dan ook de hort op. Maar niet alleen op Koningsdag was er van alles te doen. 
Gedurende het hele weekend stond de verjaardag van de Koning centraal. Zo waren op vrijdag de Lintjesregen en de Koningsspelen, op zaterdag de 
gedecoreerdenbijeenkomst en op zondag de Oranjeloop. Deze MooiLaarbeekKrant staat bomvol verslagen en foto’s van dit Koningsweekend. Alle 
foto’s van afgelopen weekend zijn terug te vinden op www.mooilaarbeek.nl. Veel lees- en kijkplezier!

Laarbeek - Diverse markten, versierde fietsoptochten, spel-activiteiten en volle terrasjes: Laarbeek vierde zaterdag massaal Koningsdag. In Laarbeek - Diverse markten, versierde fietsoptochten, spel-activiteiten en volle terrasjes: Laarbeek vierde zaterdag massaal Koningsdag. In 

Fotograaf: Joost Duppen 
Fotograaf: Martijn van Lankveld

Fotograaf:  Liesbeth van Boxtel 
Fotograaf:  Liesbeth van Boxtel 

Laarbeek viert Koningsdag

Directeur Frank Fritsen van Petit & Fritsen op zijn kantoor in Aarle-Rixtel 
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Mijn kinderen zijn mijn leven
                              Miet   

Tiny en Ans 
  
Annie en Albert

Ben en Marian

Peter en Grace

Klein- en achterkleinkinderen

* Nuenen, 3 mei 1918                           † Lieshout, 25 april 2014

echtgenote van

Willie Slits †

Lankelaar 28
5737 ET  Lieshout

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Miet op donderdag 
1 mei van 19.00 tot 20.00 uur in uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 
te Beek en Donk. In verband met wegwerkzaamheden alleen te bereiken 
via Aarle-Rixtel/Helmond

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op haar 96e verjaardag 
zaterdag 3 mei om 14.00 uur in de St. Servatiuskerk te Lieshout. 
Aansluitend leggen we haar te ruste bij onze vader op het parochiekerkhof.

Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, mag u deze 
aankondiging als zodanig beschouwen.

Miet Slits-Saris

Thuis in haar vertrouwde omgeving is, in het bijzijn van de kinderen en 
voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, rustig ingeslapen

 onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma

Men komt te vroeg, precies op tijd, of 
te laat, al naar gelang men bemint, nog 
bemint, of niet meer bemint.

Comtesse Diane de Beausacq

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

d
e

g
ro

o
fu

it
va

a
rt

ve
rz

o
rg

in
g

.n
l

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

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen.

* Mariahout, 28 december 1924        † Beek en Donk, 2de paasdag 21 april 2014

echtgenoot van

Mien Dekkers-Raaijmakers

Beverstraat 103
appartementen ‘de Burcht’
5741 KW  Beek en Donk

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Een woord van dank aan de geweldige zorg van de dames van ‘de Burcht’.
Franca bedankt voor de fijne begeleiding.

Toon Dekkers

Omringd door zijn dierbaren
is ons pap rustig ingeslapen.

OP MAAT
KAMERROUW Voor het creëren van een 

intieme afscheidsruimte

Jan Manders    06 - 28 94 11 05    www.rouwkameropmaat.nl

Het Kapelpad is de officiële straatnaam van het eeuwenoude pad dat vanaf de 
Dorpsstraat richting de Mariakapel aan de Bosscheweg loopt. Het pad is nog 
een van de bestaande ‘gengskes’ zoals we die in de dorpskom van Aarle van 
vroeger uit talloze kennen. Het pad is nog voor het grootste deel in tact en 
maakt onderdeel uit van de dorpswandelingen die regelmatig door de Heem-
kundekring worden georganiseerd. De naam heeft uiteraard betrekking op de 
monumentale Mariakapel aan de Bosscheweg. De huidige kapel dateert uit 

1597 en is in 1608 uitgebreid met een nieuw priesterkoor. Tot aan de reformatie 
was de kapel een bekend bedevaartsoord  voor pelgrims uit de wijde omgeving 
van Aarle. In die tijd zouden er regelmatig wonderen geschieden. Een twaalf-
tal van deze wonderen zijn in de kapel - aan weerszijden van  de triomfboog 
- vermeld. Zo werd Servaas Lucaszoon van Gerwen uit Lieshout in 1598 van 
‘gescheurtheit’ (een botbreuk) genezen en werd een jongedame uit Mierlo in 
datzelfde jaar van ‘blintheit’ genezen. In een vitrine hangen diverse ex-voto’s. 
Het zijn geschenken uit dankbaarheid. In een zilveren schrijn bevindt zich het 
mirakelleuze Mariabeeldje (‘Maria Zetel der Wijsheid’) waaraan de kapel haar 
bestaansrecht te danken heeft. De voorganger van de kapel was een klein 15e 
eeuwse houten wegkapelleke dat destijds aan de rand van de Valkendijk (‘in ’t 
sand’) werd opgericht. Gedurende de reformatie werd het schip van de kapel 
gebruikt als school en het priesterkoor als raadkamer voor de toenmalige sche-
penbank. Met de komst van pastoor Van Sambeek werd de kapel in 1856 door 
de parochie van de gemeente  aangekocht en door de toenmalige bisschop Mgr 
Zwijssen weer als kapel plechtig ingewijd.Dit was gelijktijdig met de komst van 
pensionaat Mariëngaarde. Sinds die tijd staat de kapel – met zijn prachtig interi-
eur- weer in volle glorie te pronken. Voor veel mensen is de kapel nog steeds 
een oord van rust, gebed en/of meditatie en branden er elke dag ‘kerskes’. De 
kapel is elke dag vrij toegankelijk onder het wakend oog van een permanent 
draaiende camera. Want dit uiterst waardevolle juweeltje wordt door heel Aarle 
gekoesterd!

Henk van Beek, Heemkundekring Barthold van Heessel

HET KAPELPAD
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 30-04-2014 t/m dinsdag 06-05-2014

Vanaf woensdag 30-04-2014

Outdoor-
navigatie

- 14 MPCMOS sensor
- Full HD Video 1080p
- 1.4" display
- 10x digitale zoom
-  Inclusief

accessoires

Action Cam

250-300 g
Roomboter koeken

100 g

Oploskoffi e 
goud

1 kg

Kristal-
suiker

1 kg
Suikerklontjes

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGEN
PRIJS

Mango’s
2 stuks

Sperziebonen
500 g

Vanaf woensdag 30-04-2014*

Lijsttrekker Hans Vereijken (PNL) wordt wethouder in gemeente Landerd

“Deze uitdagende functie is mij op mijn 
lijf geschreven”
Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Lijsttrekker Hans Vereijken (PNL) ver-
trekt als raadslid in de gemeente Laarbeek. Hij gaat 
als ‘wethouder van buiten’ aan de slag in de ge-
meente Landerd, namens de partij RPP. Na 15 jaar 
wethouder te zijn geweest in Laarbeek werd Hans 
met ‘zijn’ partij PNL afgelopen maand buitenspel 
gezet bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

Coalitievorming
PNL kwam als grote winnaar uit de bus bij de 
verkiezingen, maar de vier andere partijen – De 
Werkgroep, ABL, CDA en PvdA – besloten om sa-
men een coalitie te vormen. Dit leidde ertoe dat 
Hans Vereijken en Theodoor Biemans – beiden PNL 
– in de oppositie terechtkwamen en hun baan als 
wethouder kwijtraakten. 

Landerd 
Zaterdag werd bekend dat Hans aan de slag gaat 
als wethouder in de gemeente Landerd. Hieronder 
vallen de dorpen Schaijk, Reek en Zeeland. De voor-
malig wethouder van Laarbeek gaat daar ongeveer 
dezelfde posten bekleden als de afgelopen jaren 
(Economische Zaken en Voorzieningenclusters). 
Daarnaast krijgt hij ook de post ‘Ruimtelijke 
Ordening’ (grondgebiedzaken) op zich. 

Moeilijke beslissing 
Via via waren ze in de gemeente Landerd op de 
hoogte van wat er zich afgespeeld had in Laarbeek. 
Daaropvolgend belden zij Hans op met de vraag 
of hij met hen in gesprek wilde. “De beslissing is 
niet over één nacht ijs gegaan”, vertelt Hans. “Ik 
heb veel nagedacht over wat ik wil en heb hierbij 
ook naar de thuissituatie gekeken. Ik heb nog nooit 
een uitkering gehad en dat heb (had) ik nu wel. Dat 
voelde niet fijn.” 

Na uitvoerig met diverse personen gesproken te 
hebben, hakte Hans de knoop door. “In Landerd 
waren ze op zoek naar een persoon met veel er-
varing met financiën. Besturen is wat ik het liefst 
doe. Dat heb ik de afgelopen 15 jaar in Laarbeek 
gedaan en daar ga ik dan ook graag mee verder. Ik 
heb me verdiept in de gemeente Landerd. Er liggen 
daar veel mooie uitdagingen. Op deze manier maak 
ik ook geen gebruik van het wachtgeld. Uiteindelijk 
heb ik daarom toch besloten om voor deze kans te 
gaan.”

Reacties 
Hans beseft dat zijn besluit zowel positieve als ne-
gatieve reacties oproept. “Tot nu toe zijn de reacties 
overwegend positief”, vertelt hij. “Sommige men-
sen vragen zich wel af waarom ik dit niet voor de 
verkiezingen kenbaar heb gemaakt dat ik zoiets zou 
willen. Maar eerlijk gezegd heb ik voor de verkiezin-
gen er niet bij stilgestaan dat zoiets – het buitenspel 
gezet worden – kon gebeuren.”

Reactie Joan Briels
Joan Briels, lijsstrekker van De Werkgroep, gunt 
Hans Vereijken van harte deze functie. “Hans is, zo-
als hij zelf ook zegt, een bestuurder en geen raads-
lid. Ik ben daardoor ook niet helemaal verrast door 
wat er nu gebeurt. Ik had alleen niet verwacht dat 
het zo snel zou zijn”, vertelt hij. Hij vervolgt: “Zowel 
Hans Vereijken als Theodoor Biemans hebben een 
sollicitatieplicht. Ik gun het Theodoor ook dat hij 
snel iets vindt.” Daarop wil Joan nog één ding kwijt: 
“Ik schrik van de reacties op Social Media. Dat was 
een paar weken terug toen de coalitievorming be-
kend werd, maar nu ook weer. Denk alsjeblieft na 
met wat je op internet zet.” 

‘Gemis voor PNL’
Wout Vermeulen, voorzitter van PNL, was net als 
Joan Briels niet echt verrast door deze keuze van 
Hans. “Hans heeft veel kwaliteit en capaciteit in 
huis. In Landerd zochten ze precies naar iemand zo-
als hem. Er liggen daar veel uitdagingen, zo ook op 
het gebied van de voorzieningenclusters en bedrij-
venterreinen. Dat heeft veel raakvlakken met wat 
hij gedaan heeft in Laarbeek de afgelopen jaren.” 

De voorzitter schatte de kans op zo’n 50% dat Hans 
weg zou gaan. “Hans kon gewoon in de raad gaan 
zitten en gebruikmaken van zijn wachtgeld. Maar 
zo zit hij niet in elkaar. Het wethouderschap in 
Landerd is helaas niet verenigbaar met het raadslid-
maatschap hier, waardoor Hans wel moet stoppen 
als raadslid. Als partij verliezen wij een geweldige 
kracht. Maar daarentegen begrijpen wij zijn keuze 
helemaal.”

Toon Brouwers
De plek van Hans Vereijken wordt in de gemeen-
teraad overgenomen door Toon Brouwers. Zowel 
Joan Briels als Wout Vermeulen zijn hierover te spre-
ken. Wout:  “We zijn blij dat Toon de plek van Hans 
inneemt. Hij is sociaal sterk.” Joan vult aan: “Toon 
is ook inhoudelijk goed. Dat is een goede opvolger. 
Daarentegen denk ik wel dat het vertrek van Hans 
een gemis is voor PNL. Hoe je het ook wendt of 
keert: Hans was wel het gezicht van PNL.”

Evenemententerrein Donk wordt voor 
€50.000 onder handen genomen
Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Het evenemententerrein in 
Donk, achter het Ontmoetingscentrum op de 
Otterweg, wordt onder handen genomen. De 
gemeente trekt er een halve ton voor uit om dit 
terrein een flinke opknapbeurt te geven. 

Het terrein is erg drassig, waardoor het alleen in 
hoogzomer goed bruikbaar is voor evenemen-
ten. De gemeente wil de locatie in de toekomst 
gebruiken voor meerdere evenementen, ver-
deeld over het jaar en vindt het daarom nood-
zakelijk om het terrein op te knappen. Om het 
minder nat te laten zijn, wordt het opgehoogd 
en wordt de waterberging verder uitgediept. 
Aan de achterkant, tussen Kindcentrum De 
Raagten en het Ontmoetingscentrum, komt bij 
de parkeerplaatsen een brug te liggen naar het 
evenemententerrein, zodat bezoekers niet meer 
helemaal om hoeven te lopen en het terrein be-
ter bereikbaar is. 

Naast bovenstaande werkzaamheden zal ook 
het riool, de terreinverlichting en de drinkwater-
voorziening aangepakt worden. 

Na de zomer moet de opknapbeurt afgerond 
zijn, zodat het helemaal klaar is voordat kin-
dervakantieweek Hiep Hoi begint (laatste week 

van de bouwvak). Eén van de evenementen die 
in de toekomst naar het terrein zal verhuizen, is 
de Luikse Markt. Deze vindt tot op heden plaats 
op het Heuvelplein in Beek en Donk. Andere 
evenementen die op dit terrein gehouden kun-
nen worden zijn bijvoorbeeld een circus of the-
ater. Daarnaast is ook de opslag van de kermis-
exploitanten op dit terrein. 

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl
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Mariahout – In de Lourdesgrot in 
Mariahout wordt op zondag 4 mei 
om 11.00 uur een plechtige eucharis-
tieviering gehouden. De Lourdesgrot 
die in 1935 is gebouwd, werd na ver-
val herbouwd en in 1999  opnieuw in 
gebruik genomen. Jaarlijks brengen 
ongeveer 40.000 mensen een bezoek 
aan de grot. 

Aan het begin van de meimaand, 
(Mariamaand) wil de parochie Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes de tradi-
tie voortzetten met een viering bij de 
Mariagrot. Zij willen zich tijdens de 
Heilige Mis verbonden voelen met de 
bedevaartplaats Lourdes waar Maria 
156 jaar geleden aan het 14-jarig meis-
je Bernadette Soubirous verscheen.

Aansluitend aan de viering brengen 
zij in verband met dodenherdenking, 
gezamenlijk een bezoek aan het oor-
logskerkhof. Het is dit jaar 70 jaar 
geleden dat de twee jonge Engelse 

soldaten, David Stride (20 jaar) en Jack 
Crompton (22 jaar), hier in de omge-
ving gesneuveld zijn.

Pater Wester zal in de viering voor-
gaan. Het oMase-koor, met enkele 

leden van het Koor-Marcanto, ver-
zorgd het muzikale gedeelte. Er wor-
den ook gezamenlijk verschillende 
Marialiederen gezongen. Bij slecht 
weer is de viering in de kerk.

Zaterdag 3 mei

13.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Huwelijksviering Felix van Thiel en Elleke Vervat

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Alle intenties van 
april die opgeschreven zijn in het intentieboek van 
de Lourdesgrot, Anna de Korte (jrgt), Frans Maas 
(KBO), Ties en Anneke Donkers- Bouwmans en 
zoon Bart, Marinus Beniers (mged), Frans Geurts 
van Kessel en Bertha van der Heijden hun dochter 
Narda en schoonzonen Leo en Piet, 
Pauline van der Elsen (mged)

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
H.H. Philippus en Jacobus, Apostelen.
Eucharistieviering  m.m.v. het Dameskoor.
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
Martens - van Deursen; 
Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en 
kleinzoon Mart; 
Mia Peeters – Barents  (verj./par.); Tot welzijn van 
de parochie.

Zondag 4 mei

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering  m.m.v. Kerkkoor 
Intenties in deze viering voor: Martien Daniëls 
(mged), Jan van der Heijden, Gérard en Annie 
van den Heuvel-van den Biggelaar, Zus van de 
Meulengraaf-Heesakkers (mged), Martinus Bekx 
(verj), Overleden ouders Verkuijlen-van Lieshout en 
overleden familieleden.

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
3e zondag van Pasen – Meiviering
Eucharistieviering  m.m.v. het Gemengd koor “de 
Klokkengieters”, Harmonie de Goede
Hoop, Onze Lieve Vrouwe Gilde en het Gilde St. 
Margaretha. 
Aansluitend Mariaprocessie.
Intenties in deze viering voor: Overleden begunsti-
gers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde; 
Hanneke van Berlo (m.g.); Maarten Wouters; 
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (sterfd. 
Bertus/fund.); Overleden ouders Manders – van 
den Bogaard; Overleden ouders Maas – Manders; 

Overleden ouders Verschuuren – van Dijk en over-
leden familieleden; Overleden ouders van Duppen 
– Sterken en Jos; Clasine van Duppen – Heijl; 
Overleden ouders Verbakel – v. d. Zanden; Sien 
Nooijen (fund.); Martien van der Linden;
Mien Verhoeven (par.); Overleden ouders Ver-
hoeven – Filippini ; Hennie Derks – Ver-schure en 
overleden ouders Verschure – Cornelissen; Overle-
den ouders van de Ven -Martens; Overleden leden 
van het gemengd koor De Klokkengieters; Leo van 
den Heu-vel; Pieter Wijnker; Wim van Seggelen 
(trouwdag); Overleden ouders van Dijk – van der 
Burcht en hun zonen Ad, Piet, Johan en Harrie.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Gerta Thijssens, Mar-
tien en Wieza van den Eijnde-Engels en overleden 
familieleden, Janus en Nellie van Zutven, Toon van 
den Heuvel en overleden familieleden, Ouders 
Leenders-Borsboom en Ton van den Heuvel, Giel 
Biemans, Dora van de Laar en overleden familiele-
den Van de Laar-Wienforth.

11.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering bij de Lourdesgrot m.m.v. 
oMase-Koor. 
Intenties in deze viering voor: Alle intenties van 
april die opgeschreven zijn in het intentieboek van 
de Lourdesgrot, David Stride en Jack Crompton 
(oorlogsslachtoffers), Levende en overleden leden 
van de broederschap van O.L.Vrouw van Lourdes,  
Overleden leden van de werkgroep Lourdesgrot, 
Beterschap voor ernstige zieken, Anna de Korte 
(jrgt), Frans Maas (KBO), Ties en Anneke Donkers-
Bouwmans en zoon Bart, Marinus Beniers (mged), 
Pauline van der Elsen (mged), Marianne van de 
Ven-van den Broek, Sies van Hooft

18.45 Beek en Donk Michaëlkerk
Dodenherdenking
In de kerk zullen het fluittrio van harmonie O&U en 
het koor Zingiz de herdenking muzikaal omlijsten. 
Leden van de Laarbeekse Veteranenvereniging 
lezen de namen van de oorlogsslachtoffers op. 
Mevrouw A. Buter zal namens de Protestantse 
gemeente Helmond/Laarbeek een kort woord spre-
ken en door Amnesty International zal een gedicht 
voorgedragen worden.

Maandag 5 mei

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 6 mei

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering

Woensdag 7 mei

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed
 
Donderdag 8 mei

Geen viering

Vrijdag 9 mei

Geen viering

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

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

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

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

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

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

Mariakapel
Bosscheweg 18 , Aarle-Rixtel
Open  zomer: 09.00-19.30u
            winter: 09.00-18.00u In noodgevallen bij ziekenzalving of uitvaart (Lieshout, Mariahout en Beek en Donk) 

kan men bellen naar telefoonnr. 0492-461216

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
3-9 mei 2014

Dodenherdenking in Lieshout

Seniorenkoor St. Joachim actief 
op Korendag

Collecte Zonnebloem Beek en Donk brengt €2.755,25 op

Lieshout – De jaarlijkse Dodenherden-
king vindt plaats op 4 mei in de Sint 
Servatiuskerk Lieshout van 19.30 tot 
20.00 uur. Mevrouw Tineke van Hout 
– van den Eerenbeemt zal de tekst 
‘Vrijheid geef je door in wederkerig-
heid’ voorlezen. 

Kinderen van groep 8 van basisschool 
De Sprankel lezen enkele gedichten 
voor. De muzikale omlijsting wordt 

verzorgd door het opleidingsorkest van 
harmonie St. Caecilia onder leiding van 
Marianke Hobé. Er worden bloemen 
geplaatst bij de vlag en het bord ‘Een 
horizon door hen, voor ons’ wordt in 
de kerk gehaald. Voorafgaand aan de 
Dodenherdenking gaan op 3 mei kinde-
ren van groep 8 van De Sprankel naar de 
Gemenebestbegraafplaats in Woensel 
om daar de graven van in Lieshout ge-
vallen soldaten te verzorgen.

Beek en Donk – Donderdag 24 april 
luisterde seniorenkoor St. Joachim de 
afscheidsdienst op van oud-voorzitter 
Tiny van Vught. Tijdens deze zeer 
druk bezochte afscheidsdienst heb-
ben zij Gregoriaanse liederen met 
Nederlandse tekst gezongen. Het 
koor vond het fijn om op deze wijze 
afscheid te nemen van een dierbaar 
koorlid. 

In de middag vertrokken zij naar 
Gemert om deel te nemen aan de ko-
rendag. Op deze middag waren een 
acht seniorenkoren uit de omgeving 
aanwezig. Met circa 250 koorleden 
werd een grote verscheidenheid van 
liederen ten gehore gebracht. Tijdens 
deze korendagen is het niet de bedoe-
ling dat er prijzen gehaald worden. Wel 
is het leuk om niet alleen te repeteren, 

maar ook op te treden. Op die manier 
is het ook mogelijk vergelijkingen te 
treffen met andere koren en zo ge-
motiveerd door te gaan op het niveau 
of het nog verder te verbeteren. Het 
is  steeds weer opvallend  dat iedereen 
enthousiast is en veel plezier beleeft 
aan het optreden. Het koor bracht 
enkele drie- en vierstemmige liederen 
in het Frans, Duits en Nederlands ten 
gehore. Na een gezellige inspirerende 
middag keerden zij huiswaarts.

Bent u ook geïnteresseerd in het zin-
gen bij het seniorenkoor, kom gerust 
even kijken bij de repetities. Het koor 
repeteert elke dinsdag van 14.00 tot 
16.00 uur in Zaal Dave v/d Burgt aan 
het Heuvelplein in Beek. Kijk voor meer 
info op www.kbo-beekendonk.nl. 

Beek en Donk - De opbrengst van de 
collecte, die gehouden is in de week 
van 22 tot en met 26 april heeft het 
mooie bedrag van € 2.755,25 opge-
bracht. 

Dank aan alle collectanten van de 
Zonnebloem die zich hiervoor heb-
ben ingezet. Met dit bedrag kan de 

Zonnebloem weer veel doen, naast 
het bezoekwerk heeft de Zonnebloem 
nu ook meer mogelijkheden om ont-
spanningsmiddagen en uitstapjes  te 
organiseren, zodat meer mensen met 
een fysieke beperking en eenzame ou-
deren waar nodig  uit hun isolement 
te halen. Heeft u  toevallig de col-
lecte gemist en wil je de Zonnebloem 

steunen, dan kunt u de zonnebloem-
loten à €2,00 per lot bij Toos van der 
Linden bestellen. Kapelstraat 34, Beek 
en Donk. Tel. 0492-462974. 

Namens het bestuur,  dank aan allen 
die hebben bijgedragen aan dit prach-
tige resultaat.

Opening meimaand Lourdesgrot Mariahout
De Lourdesgrot in Mariahout
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Lieshout - De 27ste Oranjeloop 
vond afgelopen zondag plaats in 
Lieshout. Een vast onderdeel is in-
middels de ViaViela ouder-kindloop 
voor kinderen tot en met 6 jaar en 
de Scholierenloop. In totaal deden 
er 70 kinderen en ruim 300 volwas-
senen mee aan dit Laarbeeks loop-
evenement. 

Ouder-kindloop en Scholierenloop
In alle vroegte waren de leden van 
Runnersclub Lieshout bezig met het 
opbouwen van het parcours. Na 
dagen van mooi weer, regende het 
nu. De spreuk van weerman Johan 
Verschuren: “Regen van voor acht 
uur, is van korte duur”, bleek te 
kloppen. Gelukkig maar! De eerste 
lopers kwamen zich rond negen uur 
inschrijven voor de ViaViela ouder-
kindloop of de scholierenloop. Na 
de gezamenlijke warming-up, ge-
geven door RCL-hardlooptrainster 
en kinderfysiotherapeute Maike van 
Veggel, kon het spektakel beginnen. 

Onder grote publieke belangstelling 
werd een afstand van 500 meter 
overbrugd. Een mooi gezicht om de 
allerkleinsten fanatiek - naast een 
ouder of opa - te zien strijden. Ook 
de scholieren zetten hun beste been-
tje voor. Na de finish ontving ieder-
een een welverdiende medaille. De 
nummers 1, 2 en 3 kregen een plekje 
op het erepodium, een certificaat én 
mochten een cadeautje uitkiezen. 
Daarna was er nog voldoende tijd 
om zich te laten schminken, om het 
springkussen onveilig te maken of 
om een lekkere wafel te halen bij 
de Roparunners van Running Team 
Laarbeek. 

1e prijswinnaars: 
Ouder-kindloop - meisjes: 
Aukje Klomp, Lieke Hoekstra, 
Donna Sanders
Ouder-kindloop - jongens:
Joep van Loon, Ingmar Penninx, 
Fergus Tabor
Scholierenloop - meisjes: 
Tess Opsteen, Sarah Smit, 
Maite van Hees, Elma van der Aa, 
Kim Donkers en Simone Gerritse
Scholierenloop - jongens: 
Boris Sneijers, Siebren Blank, 
Ramadan Ismail Ahmed, 
Mike Swinkels, Tijn van Hout en 
Finn van Hees. 

Oranjeloop
Onder bijna ideale weersomstandig-
heden werd om 11 uur het startschot 
gelost door de 81-jarige gedeco-
reerde Piet van de Kam, lid van de 
Runnersclub. De deelnemers aan de 
halve marathon maakten een extra lus 
van ruim 1 kilometer. Er werd een fel-
le strijd geleverd voor de ereplaatsen 
op elke afstand. Natuurlijk behaalden 
veel lopers een mooie overwinning 
op zichzelf met een persoonlijk re-
cord. De overwinning op de halve 
marathon ging dit jaar naar Roger 
van Gompel uit Blairgowrie (GBR) in 
1:15:24. Hij eindigde voor Maurits 
Appels uit Tilburg (1:19:29) en Marco 
Jans uit Well (1:19:34). Helaas kon 
RCL-er Antonio Duijmelinck door 
een zwaar ongeval zijn titel op deze 
afstand niet verdedigen. 

Bij de dames ging de overwinning 
op naar Karin Sloove uit Heeze in 
1:36:18. Om de tweede plaats werd 
er gestreden door de dames van 
Runnersclub Lieshout Bantita Haeve 
en Thean van Tiel. Bantita passeerde 
in de laatste ronde Thean en finishte 
in 1:41:20, gevolgd door Thean in 
1:41:41. 

Op de 15 kilometer was er een mooie 
2e plaats voor Connie van Hout. De 
prijs voor de beste Laarbeeker van 
de halve marathon ging naar Bantita 
Haeve uit Beek en Donk en naar Bas 
van Schijndel uit Lieshout. Zij gingen 
er met een mooi verzorgingspakket, 
beschikbaar gesteld door DIO Mark, 
vandoor. 

Alle uitslagen zijn te vinden op 
www.runnersclublieshout.nl. Voor alle 
gemaakte foto’s van deze dag kan je 
kijken op www.mooilaarbeek.nl/fotos. 

TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

‘Een slimme meid is op 
haar toekomst voorbereid’
Begin jaren ’90 zag je die posters overal 
hangen. Ik ben zo’n slimme meid, moe-
der, echtgenote en collega. Bewust ge-
kozen voor baan en moederschap. Cha-
otisch en verstrooid, actief en creatief. 

Macropedius College, begin jaren ’90. 
Tegen een glazen wand zit de poster 
geplakt. ‘Een slimme meid is op haar 
toekomst voorbereid.’ Het ministerie 
van Sociale zaken en werkgelegenheid 
wilde meisjes stimuleren om een vak te 
leren om later in hun eigen levenson-
derhoud te kunnen voorzien.

Mijn toekomstdroom lag jaren vast. Als 
kleuter riep ik al tegen mijn moeder: “Ik 
wil juf en mama worden.”  Het oppas-
vraagstuk werd door mij direct opge-
lost. Mama zou wel voor mijn kinderen 
zorgen. In de dagelijkse praktijk zijn 
oma’s inderdaad mijn eerste hulp bij op-
pasproblemen.

De roze wolk van het moederschap 
was na mijn eerste bevalling meer een 
donderwolk. Door een knipactie van de 
coassistent  liep ik nog weken te strom-
pelen door het huis. Daphne Dekkers 
had het ooit over een ontplofte mol,  ik 
deelde het gevoel.  Kraamvisite maakte 
me ‘blij’ met allerlei hysterisch kinder-
speelgoed dat net als de baby lag te 
krijsen in de box. Ternauwernood heeft 

mijn man een moordaanslag over-
leefd. Thuiskomend in 

een huis vol herrie en een chagrijnige 
vrouw verzuchtte hij dat hij blij was dat 
hij overdag kon gaan werken.   

Met het groeien van mijn gezin, groeide 
ook de stapel was. Een monster dat elke 
dag in de badkamer naar me toe komt 
kruipen. Lof voor alle personen die dit 
monster kunnen bedwingen, maar ik 
heb hem nog niet verslagen.  Toege-
geven: ik vind wassen strontvervelend 
en inspiratieloos. Tussen de bedrijven 
door slaag ik erin om een wasje in het 
machine te proppen, het te drogen en 
op te vouwen. Werk en sociaal leven 
schuiven de was regelmatig naar een 
tweede plan.

Tijdens zo’n was-crisis hangt mijn gezin 
op hun kop in allerlei manden om ge-
wenste kledingstukken eruit te trekken.  
Het ochtendgloren is gereduceerd tot 
een meerkeuzevraag. 

Mijn favoriete kledingstuk ligt:
a. Bij de vieze was.
b. Bij de schone was.
c. Bij de gevouwen was in de 
 wasmand.
d. In de kast???

Fout. Vandaag hangt het item aan de 
waslijn.  “Morgen doe ik de was”, denk 
ik terwijl ik naar mijn werk rijd. “Een 
slimme meid doet haar was op tijd.”

Bijna 400 mensen nemen 
deel aan 27ste Oranjeloop

Piet van de Kam - vrijdag nog een 
Koninklijke Onderscheiding ontvangen 
- geeft het startschot van de Oranjeloop 

De op een na oudste loper Mies van 
Berlo uit Lieshout bereikt de finish 

Een aantal deelnemers aan de scholenloop doen hun 
uiterste best om als eerste over de eindstreep te komen 

De beste Laarbekenaren van de halve 
marathon 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Mango     per stuk   1.79
Nicola Nieuwe Oogst

        2 kilo     1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Tros Tomaten  per kilo  1.49
Paksoy     per stuk  0.79

Geschrapte Worteltjes

1 + 1 gratis

Elke Dinsdag Saladedag

Vaste lage prijs
Champignons 

per doos 0.79

Alle Salades in de Aanbieding

info@triawebshops.nl |  0499-425082 | www.triawebshops.nl

TRIAWEBSHOPS IS OP ZOEK NAAR EEN JONGE MEDEWERKER 

TER ONDERSTEUNING VAN DE BINNENDIENST.

VOOR VERDER INFORMATIE ZIE: WWW.TRIAWEBSHOPS.NL

Webshops
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Aarle-Rixtel – Vandaag, donderdag 1 mei, is 
het zover. ‘Koninklijke klokkengieterij Petit 
& Fritsen’, anno 1660, sluit definitief haar 
deuren in Aarle-Rixtel. De huidige directeur 
Frank Fritsen (bijna 58) heeft geen opvol-
ger. Het bedrijf gaat daarom verder met de 
eveneens ‘Koninklijke Eijsbouts’ te Asten.

Verlies 
“Als onze Henny nog had geleefd was het 
denk ik heel anders gelopen met Petit & 
Fritsen”, legt Frank zijn moeilijke beslissing 
uit. Hij verloor zijn broer Eric in ’73 en zijn 
broer Henny in ’86. “Henny was de com-
merciële man, ik was meer van de praktijk. 
We hadden het met zijn tweeën netjes voor 
elkaar. Onze Henny was de ‘Tros Aktua 
Exportprijs’, die we hadden gewonnen, in 
ontvangst wezen nemen. Hij liet me we-
ten dat hij goed thuis was gekomen, dronk 
een wijntje met zijn vrouw en zei: het wordt 
zwart voor mijn ogen. Dit waren zijn laatste 
woorden”, vertelt Frank. In deze zware peri-
ode moest het bedrijf toch verder. “Gelukkig 
leefde mijn vader nog. Die is toen weer tij-
delijk teruggekomen. Ik ben in die tijd meer 
de commerciële richting ingegaan.”

Het ontstaan 
De grondleggers van Petit & Fritsen komen 
uit Frankrijk. Daar trouwt in 1660 de doch-
ter van de familie Jullien, rondtrekkende 

ambachtslieden, met Jean-
François Petit. Enkele generaties 
verder (medio 18e eeuw) trouwt 
een dochter van Petit met de 
uit Duitsland afkomstige Isaac 
Fritzen. Frank: “Fritsen werd 
vroeger met een ‘Z’ geschre-
ven.” Vanaf 1786 is de klokken-
gieterij gevestigd in Aarle-Rixtel. 
Via de Kapellaan, de Kerkstraat 
en de Havenweg, worden van-
af 1906 de klokken gegoten 
op de huidige locatie aan de 
Klokkengietersstraat.

Meubilair 
“Bij zo’n ambachtelijk beroep 
past geen modern meubilair”, 
verklaart de directeur zijn prach-
tig nostalgisch ingericht kantoor. 
Aan de ene muur hangen geschil-
derde portretten van zijn voorva-
deren, aan de andere muur een 
gigantisch grote antieke wereld-
kaart. De vitrinekast staat vol 
herinneringen, zoals een boek uit 
1868 van dokter Fritsen en een 
zakhorloge met origineel garan-
tiebewijs. Het zitje, dat bestaat 
uit authentieke lederen fauteuils 
en salontafel met houtsnijwerk, 
komt uit Zuid-Amerika. Frank: 
“Na de eerste aanbetaling liet de 
pastoor daar weten dat ie geen 
centen meer had en daarom iets 
anders op had gestuurd.”

 “Er zijn maar drie 
klokkengieterijen ter wereld 
die een volwaardig carollon 

kunnen maken”

Klanten 
Zijn clientèle is zeer divers. Frank: 
“Na de oorlog leverden we voor-
namelijk luidklokken aan kerken 
die in de oorlog waren leeg-
geroofd. Tegenwoordig maken 
we ook veel carillons en kleine 
klokkenspellen voor bijvoorbeeld 
overheden en scholen. Een caril-
lon bestaat uit 35 klokken. Er zijn 
maar drie klokkengieterijen ter 
wereld die een volwaardig carillon kunnen 
maken.”

“Een klok slijt niet. Dat is het nadeel van ons 
beroep. Iemand die bij ons een klok koopt, 
komt een week later niet terug.” Klanten 
zijn volgens de directeur daarom vaak een-
malig. 95% van zijn klokken is dan ook 
bestemd voor de export, 90 tot 95% van 

deze exportproducten gaat naar andere 
werelddelen. “Gelukkig is de wereld groot. 
We leveren veel aan Aziatische landen, 
de Filipijnen, België, Oekraïne, Verenigde-
Staten en Rusland. Onze klokken gaan de 
hele wereld rond”, vertelt Frank trots. 

Geen opvolger 
“Ik stop niet omdat ik geen werk heb. 

Ondanks de economische crisis mogen 
we niet mopperen. Ik stop alleen omdat ik 
geen opvolger heb. Niemand in mijn fami-
lie heeft interesse in dit vak.” De directeur 

Koninklijke klokkengieterij ‘Petit & Fritsen’ sluit vandaag de deuren

“Er is geen opvolger voor dit bedrijf. 
Daarom moet ik stoppen”

Directeur Frank Fritsen in zijn klokkengieterij. “Dit was het dan. Hier houdt het op”
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werd benaderd door de enige andere 
Nederlandse conculega Eijsbouts. Frank: 
“Ik ben niet op zoek gegaan. Ik ben bena-
derd.” Hij had vele slapeloze nachten: “Er 
zitten twee poppetjes in mijn kop, het emo-
tionele en de realiteit. Het poppetje van de 
realiteit heeft gewonnen. Een huwelijks-
aanzoek krijg je maar één keer.” 

Naam blijft behouden 
Frank realiseert zich dat Eijsbouts een pas-
sende partner is die kwaliteit levert: “We 
waren concurrenten, maar altijd ‘on spea-
king terms’. Het is een gerenommeerd be-
drijf. De werkwijze van Eijsbouts past bij 
Petit & Fritsen. Ik heb natuurlijk ook mijn 
eer.” Hij is dan ook blij dat de naam Petit 
& Fritsen en zijn klokprofielen behouden 

blijven, waardoor in Asten Petit 
& Fritsen klokken gegoten kun-
nen worden. Ook is hij verheugd 
dat de meeste van de zestien 
personeelsleden mee over kun-
nen. 

Zware beslissing
De directeur van het eeuwen-
oude familiebedrijf heeft het 
heel zwaar met zijn beslissing: 
“Het is mijn leven. Nu stopt het, 
na zestien generaties. Ik heb al 
heel wat tranen gelaten. Iedere 
dag richting 1 mei kreeg ik het 
meer benauwd.” Hij beseft ook 
dat veel inwoners van Aarle-

Rixtel de sluiting betreuren. Het 
dorp staat immers bekend om 
zijn klokkengieterij. Toch krijgt 
Frank veel positieve reacties: “Ze 
weten waarom ik deze beslissing 
heb moeten nemen. Ik ben daar 
vanaf het begin duidelijk in ge-
weest.”

“Op 1 mei ga ik naar Asten. 
Ik ben uitgenodigd door Joost 
Eijsbouts om te kijken naar het 
gieten van een klok. Daarna laat 
ik af en toe mijn gezicht zien, 
ook voor de mensen die soms 
meer dan 35 jaar bij ons hebben 
gewerkt.” Franks rol bij Eijsbouts 
is die van ambassadeur: “Als ze 
mijn hulp kunnen gebruiken, dan 
ben ik er. Het is ook voor het on-
derhouden van onze contacten. 
Iedereen zal moeten wennen.” 
Het komend jaar gebruikt Frank 
ook om alles te regelen. De ar-
chieven worden opgeruimd, on-
derdelen verhuizen naar Asten.

Geschiedenis 
Niet alleen het kantoor maar 
ook de gieterij straalt een en al 
geschiedenis uit. Tussen de hoge 

muren vol roetsporen staat de monumen-
tale, nog enige functionerende houtsmelt-
oven ter wereld. Frank: “De gieterij is een 
rijksmonument. Die zal te allen tijde worden 
behouden.” Sommige delen van de vloer 
bestaan uit zand: “Dat is veiliger met het 
gieten.” In de schappen liggen, mooi ge-
sorteerd, de klepels. In de grote, hoge lood-
sen staan machines van minstens vijftig jaar 

oud: ”In een klokkengieterij horen geen 
high tech machines. Voor het werk dat ze 
moeten doen, zijn ze fantastisch.” In de 
achterste hallen staan de laatste klokken te 
blinken. Frank, al wijzend: “Deze zijn voor 
de Verenigde-Staten, die voor Rusland en 
die voor België. Kijk, in deze klok staat 
prinses Mathilde gegraveerd. Het is echt 
zeldzaam dat een prinses of koningin haar 
naam aan een klok verleent.”

Allerlaatste klok 
Twee weken geleden zijn de laatste klokken 
gegoten. “Daar heb ik drie mensen voor 
uitgenodigd. Zij hadden mij als eerste een 
kaart of bericht gestuurd toen het nieuws 

bekend was geworden.” De allerlaatste 
klok wordt schoongemaakt. De laatste 
klok uit deze gieterij gaat naar Bangkok.  
De directeur heeft het moeilijk: “Ondanks 

alles betreur ik het dat er een heel oud fa-
miliebedrijf verdwijnt uit Aarle-Rixtel. Dit is 
wat ik altijd heb gedaan, de klokkengieterij 
is mijn lust en mijn leven. Ik heb geen op-
volger. Dat is de enige reden. Op het eind 
van het jaar is deze hal leeg. Dat zal een 
heel hard gelag worden.”

“Iedere dag richting 1 mei 
kreeg ik het meer benauwd”

“Ik betreur het dat een heel 
oud familiebedrijf verdwijnt uit 

Aarle-Rixtel”
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Chantal van Schijndel

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Thijs de Wit

2. Marie-Jose  van Deursen

3. Maikel de Groot
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
AMUSEMENT

BALLONNEN

BIER

BLAUW

BRABANT 

CHEQUE

KAAS

KAMPIOEN

KLOMPEN

KRAAMPJES

MOLEN

MUZIEK

ORANJE

PARASOL

ROOD

STICHTING

STRAND

TOEKOMST

TULPEN

VAKANTIE

WAFELS

WIJN

WIT

ZIEKTE

Wil je graag gezond snacken? Dat hoeft niet moeilijk en ingewikkeld te zijn! Zo kun je gewoon noten en gedroogd 
fruit eten. Dit zijn ideale snacks. Noten bevatten namelijk veel voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen, vetten 
en vezels. Gedroogd fruit is lekker zoet, maar bevat ook vitamines, mineralen en vezels. Bovendien is gedroogd 
fruit een stuk gezonder dan snoep! Nieuwsgierig? Neem dan een kijkje bij ’t Verswarenhuys. Zij bieden een groot 
assortiment met gedroogd fruit en noten aan.

MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND Gezond snacken

Heerlijke ovenschotel met brood (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 3 broodjes
• 5 el kruidenboter
• 250 gr champignons
• 80 gr salami
• 125 gr ham
• 2 uien
• Olijfolie
• Peper en zout
• 4 el tuinkruiden
• 3 eieren
• 200 gr kwark
• 100 gr geraspte kaas

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

Snijd de broodjes in gelijke stukje en bak ze in de kruiden-
boter goudbruin. Maak de champignons schoon en halveer 
ze. Snijd de ham en salami in stukjes en snipper de uien. 
Verhit in een een wok olie en bak de uien glazig. Voeg de 
ham, salami en champignons toe en bak even mee. Voeg 
op het laatst de gebakken stukjes brood toe en breng al-
les goed op smaak met peper en zout. Hak de tuinkruiden 
en voeg deze als laatste toe. Schep alles in een beboterde 
ovenschaal. Klop de eieren de kwark los met een garde en 
verdeel het over de ovenschaal. Bestrooi de schaal met ge-
raspte kaas. Plaats de schaal in een oven van 225°c en bak 
ongeveer in 30 minuten af.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Easy

1 6 7 3 9

2 4 5 3 1

3 9 6

3 5 9 2

2 8

7 1 4 6

5 8 2

4 2 7 1 9

6 3 5 8 7

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

STICHTING BALLONNEN AMUSEMENT
KRAAMPJES TOEKOMST KAMPIOEN
VAKANTIE PARASOL KLOMPEN
BRABANT CHEQUE ZIEKTE
WAFELS MUZIEK STRAND
ORANJE TULPEN BLAUW
MOLEN BIER ROOD
KAAS WIT

Zoek de 10 verschillen
1 MEI : FEEST - DAG VAN DE ARBEID
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Oorlog
Ik ben een slechte inslaper. 
Sommige mensen knijpen hun 
ogen dicht en zijn vertrokken. 
Meestal ben ik nog een 
dertigtal minuten onderweg 
eer ik dromenland heb bereikt. 
Dat kwam met name door 
de frisdrank. Een glas cola of 
limonade in de avond was 
fataal. Dus ik braaf een jaar of 
vijf mezelf verbannen om na 
zessen nog een druppel fris 
tot me te nemen. Ik teerde op 
water en gazeuse. En zo nu en 
dan op een biertje, dat werkt in 
ieder geval slaapversterkend. 
Jarenlang, totdat ik afgelopen 
periode genoeg had van dit 
beperkte drankassortiment. Ik 
stapte af van mijn eigen geloof 
en zondigde met een flink glas 
suikerklontjes met een beetje 
sinassmaak. Enige 
uurtjes later 
geschiedde het 
wonder. Joey 
valt net zo 
laat in slaap 
als zonder 
prik op. Dat 
frisfabeltje

 

zat dus jarenlang tussen mijn goed 
verstopte oren. Maar er zit, naast 
een overschot aan hersenen, nog 
veel meer tussen de oren. Om te 
beginnen bij een pilsje bier. Dat 
allerlaatste slokje. Ik kokhals al 
bij het idee. Ben er namelijk ook 
heilig van overtuigd dat het een 
truc is van de brouwers, omdat 
ik nu des te meer redenen heb 
om sneller het volgende flesje 
of blikje open te trekken. Het 
volgende onderwerp op de 
plank: een baguette. Zo’n Franse 
jongeheer daalt in lekkerheid 
zodra deze geknakt, of sterker 
nog, gebroken is. Terwijl er 
toch echt helemaal niets aan 
smaaksamenstelling verandert. 
Mijn hoofd steekt daar een 
stok(brood)je voor. En zo zijn er 
nog wel tientallen voorbeelden 
meer waar mijn bolle verstand 
aan wil geloven. Drie keer niezen 
betekent mooi weer. Afkloppen 
op ongeverfd eiken-, wilgen- of 
appelboomhout. Of dat boeken 
onder mijn kussen negens en 
tienen opleveren. En zo kan ik 
heel deze pagina wel vullen. 
Het zijn en blijven bepaalde 
gebeurtenissen of handelingen 

die invloed hebben op mijn 
gemoedsaandoening. 

En die houden me 
bezig. Tips om 
van bovenstaande 
eigenaardigheden af 
te komen zijn welkom 
Dus trek gerust aan 
de bel. Welke bel? De 
oorbel!

Joey van der Leemputten

COLUMNLaarbeekse basisscholen nemen massaal deel aan Koningsspelen 2014

‘Doe de Kanga’ en vuurtje stoken op de basisschool
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Johan Maas en 
                 Daphne van Leuken

Laarbeek - De Laarbeekse scholen 
hebben op uiteenlopende wijze in-
vulling gegeven aan de viering van 
‘Koningsdag’. Omdat de laatste 
schooldag voor 26 april op vrijdag 
de 25e viel, was deze dag voor de 
scholen de aangewezen dag voor 
dit feest. Veel scholen deden dan 
ook mee aan de Koningsspelen. De 
MooiLaarbeekKrant nam een kijkje 
op een paar van deze scholen. 

De Raagten
Kindcentrum ‘De Raagten’ in Beek 
en Donk deed officieel mee met 
een poging tot verbetering van het 
wereldrecord dansen. De gezamen-
lijke dans voor heel Nederland was: 
‘Doe de Kanga’. Hans Brouwers 
en Henk Beekmans waren offici-
eel aangewezen als ’Witness of 
a Guinness record attempt’. Zij 
constateerden dat op deze school 
224 leerlingen actief meegedaan 
hadden met de dans. De bedoe-
ling is dat zij 3 minuten dansen op 
hetzelfde tijdstip als de rest van de 
Nederlandse scholen. Het wereld-
record staat op 1,1 miljoen dansers. 
Albion Ramos uit groep 3 vertelt, 
dat zij daarna spelletjes gaan doen 
op de speelplaats en daarna naar 
huis mogen. “Wij hoeven maar één 
keer naar school vandaag”, vertelt 
hij met een priemend vingertje. 
Jeroen van der Heijden uit groep 7 
gaat eerst in de klas gezelschaps-
spelletjes spelen en heeft daarna 
opdrachten buiten. “Wat we in de 
klas gaan spelen weet ik nog niet, 
want ik heb geen spel bij (me)”, al-
dus Jeroen. 

Mariabasisschool
Op de speelplaats van de 
Mariaschool in Lieshout is het 
leeg. De kinderen zitten in het bos, 
een paar kilometer van de school. 
Onder leiding van Jorrit Verhoeven 
van ReachOut4You zijn in het bos 
een aantal activiteiten voorbereid 
voor de oudere kinderen. Pablo 

Vorstenbosch en Bram de Vries 
trekken aan één kant van het touw, 
de lerares en de moeder van Pablo 
aan de andere, maar helaas, de ou-
ders zijn (nog) sterker! Zo meteen 
moeten de leerlingen naar een an-
dere plaats, waar ze een bootcamp 
gaan doen, waarbij allerlei hinder-
nissen moeten worden genomen. 
Dit gedeelte staat onder leiding 
van David van Veggel, die vanuit 
zijn bedrijf Sadhana Coaching door 
Verhoeven is ingehuurd. Hij is de 

man, die eventueel ook met kin-
deren met gedragsproblemen uit 
het autistische spectrum ervaring 
heeft. “Gelukkig is deze expertise 
hier niet nodig, want met autis-
ten, moet je dit niet doen”, zegt 
hij: “Veel te druk!” Even verderop 
moeten de leerlingen in groepjes 
een vuurtje stoken. Het doorsto-
ken van een touwtje bepaalt welke 
groep wint. Onder het toeziend 
oog van de brandweer lukt het 
de groep van Troy van de Weijer 
als eerste. Anne Hink loopt een 
beetje slaperig rond. Groep 7 en 8 
zijn vannacht op school gebleven, 
waarbij de meesten erg weinig aan 
echt slapen zijn toegekomen.

‘t Otterke 
Op Daltonschool ’t Otterke mogen 
de leerlingen deze dag om beur-
ten gebruikmaken van een paar 
grote luchtkussens. Onder leiding 
van aankomend gymdocent Rob 
Verkuijlen van het Summa-college 
moeten de oudere kinderen elkaar 
met een soort plastic boomstam 
van een platformpje afduwen. 
Sterre van Vugt (11) probeert haar 
klasgenoot Nick omver te duwen, 
maar dat lukt niet. “Jammer”, 
vindt zij. Juffrouw Karna Roselle 
van groep 3 gaat weer snel naar 
haar klas, want de leerlingen moe-
ten weten bij welk spel zij verwacht 
worden. Oudgedienden Petrie en 
Frans van de Biggelaar staan de 
kinderen met raad en daad bij en 
houden een oogje in het zeil. “Dat 
is mijn vriendin”, lacht Frans van 
bijna 65 als een leerling uit groep 
8 hem om de nek vliegt. Verderop 
proberen kinderen zich te bekwa-
men in het aloude bussengooien. 
Voor een spiegel loopt een meisje 
vlug weg als de camera eraan 
komt, terwijl ze zich met waterverf 
aan het beschilderen is.  Even la-
ter overwint zij haar schroom en 
poseert geduldig als een volleerd 
fotomodel.

Al met al een uiteenlopende invul-
ling van de dag, waarbij elke school 
zijn sterke punten toonde. 

Fotograaf: Daphne van Leuken

Fotograaf: Johan Maas

Fotograaf: Johan Maas

Fotograaf: Johan Maas

De Raagten

Mariabasisschool

Het Klokhuis

‘t Otterke
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Administratie - Belastingadvies - Startersbegeleiding - KUBUS pakket

Als ondernemer verdient u liever geld met uw eigen business. Administratie en 
belastingen kunnen een complexe aangelegenheid zijn. Werk waar u als onderne-
mer niet op zit te wachten. KUBUS Etten-Leur vindt het vanzelfsprekend dat uw 
administratie en belastingen goed geregeld worden tegen een vast tarief per jaar. 
We helpen u hier graag bij!

Het administratiekantoor met een vaste pakket-prijs per jaar!

KUBUS Lieshout    maakt ondernemen leuk.
www.kubuslieshout.nl      lieshout@kubus.nl t 0499 423933      m 06 12424582
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Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Acht Koninklijke Onderscheidingen uitge  reikt tijdens de lintjesregen in Laarbeek

‘Nationale Smoeze ndag’ in Laarbeek 
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek – De traditionele, jaarlijkse lintjes-
regen vond vrijdag plaats ter gelegenheid van 
Koningsdag. Van de 620 Brabanders die een lint-
je opgespeld kregen, komen er acht uit Laarbeek. 
Het zijn mensen die zich voor de samenleving 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 

Bert Steegs, lid in de Orde van Oranje NassauTonny Beniers-Bongers, lid in de Orde van Oranje Nassau

Piet van de Kam, lid in de Orde van Oranje NassauHarry de Groot, lid in de Orde van Oranje Nassau

Het was afgelopen vrijdag schrikken voor de heer Bert Steegs, medeoprichter 
van Hondenvereniging ‘De Roedel’ in Beek en Donk. De brandweer verzoekt 
hem telefonisch om met spoed naar het clubgebouw te komen: de boel staat 
in brand! Rook verspreidt zich in het gebouw en komt naar buiten. Het is een 
smoes om Bert met spoed naar de club te krijgen. Daar wordt hij opgewacht 
door familie, vrienden en bekenden. De burgemeester kroont hem tot ‘lid in de 
Orde van Oranje Nassau’ voor al zijn inspanningen voor de hondenvereniging 
‘De Roedel’. Bert is totaal verbouwereerd en vertelt: “Jullie weten het wel klaar 
te maken. Mijn hartslag tikte goed op. Ik dacht: Daar giet it hinne!” Gelukkig valt 
het allemaal mee en kan Bert met een gerust hart zijn verjaardag gaan vieren. Hij 
heeft zich verdienstelijk gemaakt door de volgende activiteiten:

1991: Bert is medeoprichter, bestuurslid en trainer van Hondenvereniging 
          De Roedel in Beek en Donk
2008: voorzitter van Hondenvereniging ‘De Roedel’. Onder zijn voorzitterschap
          is een prachtig nieuw clubgebouw gerealiseerd met overdekt terras voor 
           de toeschouwers. Bert verricht allerlei werkzaamheden voor de vereniging, 
          zoals onderhoudswerkzaamheden en het schoonhouden van de accommodatie.

Carolijn Bouw vertelt dat Bert veel voor anderen doet. “Hij cijfert zichzelf daarin 
vaak weg. Zijn enthousiasme voor mensen in combinatie met de hond is geweldig.”

Tien trotse kleinkinderen staan in de tuin op oma Tonny te wachten. Oma is 
naar de kapper en kan elk moment terug zijn. Kleindochter Suus staat klaar met 
een tekening met de tekst: Heel goed, oma. Suus:  “Ik heb deze gemaakt om-
dat oma vandaag een lintje krijgt. Kleinzoon Joes vult aan: “En dat is speciaal 
omdat niet iedereen een lintje krijgt.” Zichtbaar ontroerd luistert Tonny Beniers 
even later naar burgemeester Ubachs die haar lijst van verdienstelijke activiteiten 
voordraagt. Die ziet er als volgt uit:  

1975 - 1991: bestuurslid van Vereniging Ouders Geestelijk Gehandicapten 
                      Gemert e.o. ‘Het Zorgenkind’, nu KansPlus. 
1995 - heden: lid van de Ontspanningsgroep van de Katholieke 
                      Bond van Ouderen. 
1996 - 2012: lid van de Werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede. 
2001 - 2011: bestuurslid en penningmeester van de Katholieke Bond voor 
                      Ouderen afdeling Mariahout. 
2002 - heden: gastvrouw bij het Eetpunt in het Buurthuis in Mariahout. 
2008 - heden: collectant voor Handicap.nl.

Samen met familie, buren en kennissen viert Tonny deze dag verder. “Het was 
wel schrikken” , aldus Tonny. De burgemeester hoopt haar later het jaar weer te 
ontmoeten bij de bijeenkomst van gouden echtparen.

Hoe krijg je de 81-jarige Piet van de Kam in pak op een doordeweekse vrijdagochtend? 
Daarvoor stuur je hem een brief met het goede nieuws dat zoon Arno met zijn bedrijf 
een prestigieuze prijs heeft gewonnen. En de vraag om dit geheim te houden voor 
zoonlief. Daarnaast vraag je in de brief of Piet de familie om half elf wil mobiliseren om 
samen naar Helmond te gaan. Dan kunnen ze erbij zijn als Arno zijn prijs in ontvangst 
neemt. Maar dan gaat de bel en blijkt opeens burgemeester Ubachs voor de deur te 
staan. En die komt niet voor de zoon,  maar toch écht voor Piet zelf. Kortom: weer 
een smoes op deze Nationale Smoezendag, zoals de burgemeester deze dag noemt. 

Verdienstelijke activiteiten:
1961 - 1970: voorzitter van Vogelvereniging De Natuurliefhebber en 
                      voorzitter van de Tentoonstellingscommissie Lieshout. 
1980 - 2005: als vrijwilliger actief bij Badmintonclub Lieshout bij een aantal 
                      jaarlijks terugkerende activiteiten voor de jeugd; coördinator van 
                      de wekelijkse recreantencompetitie; actief tijdens jeugdwedstrijden
                      en medeopsteller en bezorger van het maandelijkse clubblad.
1988 - heden: actief lid en vanaf 1993 - 2008 trainer bij Runnersclub Lieshout; 
                      als vrijwilliger actief  geweest bij jaarlijks terugkerende 
                      evenementen, zoals de Oranjeloop en de Duvelscross, 
                      en nu nog bij de rolstoelvierdaagse.

In het verleden gedurende een onbekend aantal jaren actief geweest voor: 
- de Bond van Oud-strijders in Lieshout; 
- Harmonie St.Caecilia in Lieshout, als Commissaris; 
- de Helmondse Courant, als correspondent; 
- de Stichting Samenlevingsopbouw Lieshout-Mariahout.

Piet herstelt snel nadat hij hoort dat hij vandaag niet naar Helmond hoeft. “Ik 
vind het hartstikke leuk en heb het graag gedaan. Alvast iedereen bedankt die 
hieraan bijgedragen heeft. En zeker ook mijn vrouw, Toos.”

In afwachting van Harry hangt er een voelbare spanning in de lucht van het 
buurthuis in Mariahout. Harry komt een usb-stick brengen. Althans met die 
smoes is hij naar het buurthuis gelokt. Als de deur van de zaal opengaat en 
Harry binnenkomt, reageert hij beduusd. ‘Wat doen al die mensen hier?’, lijkt 
hij te denken. Harry heeft de volgende verdienstelijke activiteiten op zijn naam 
staan:

1982 - 1990: bestuurslid van de Bernadettebasisschool in Mariahout. 
1997 - 2001: penningmeester van de Bernadettebasisschool.
2001 - 2005: bestuurslid van de Stichting Bijzonder Onderwijs Laarbeek. 
1985 - 2009: bestuurslid van de Judoclub Mariahout en gedurende vele jaren 
                      voorzitter van deze club. 
1996 - 2010: bestuurslid en secretaris van de Partij Nieuw Laarbeek.
2006 - 2010: raadslid van de gemeente Laarbeek. 
1998 - heden: actief bij de Stichting PUM Nederlandse seniorexperts en als 
                      zodanig vele missies uitgevoerd in verschillende landen ter 
                      verbetering van de sector ‘Poultry Farming’. 
2002 - heden: vrijwillig belastinginvuller en lid van het ledenhulpteam nazorg bij 
                      Belastingservice CNV Oost-Brabant.
2003 - heden: actief bij de Vereniging Zorg om het Dorp in Mariahout; 
                      verzorgt computerlessen; stimulator en medeoprichter van de 
                      Stichting Buurtbus Mariahout - Helmond.

Ger Brouwer, regiocoördinator Belastingservice CNV Oost-Brabant beschrijft 
Harry als een heel sociale man. “Hij hoort bij de betere invullers en zit in een 
specialistengroep die buitenlandse leden van de vakbond helpt”. Hans Vereijken 
vertelt dat Partij Nieuw Laarbeek vanaf het eerste uur veel profijt heeft gehad 
van de kennis en inzet van Harry. “En dat is op de dag van vandaag nog steeds 
zo”, aldus Hans. Het bloemetje na afloop is ook bedoeld voor het 39-jarig hu-
welijksfeest van Harry en zijn vrouw. 

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies
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Willy van de Ven moest deze och-
tend zogenaamd een presentatie 
gaan houden. Ook dit ging niet 
door op de Nationale Smoezendag. 
“Je hebt me bedonderd”, roept hij 
al lachend tegen zijn vrouw. “Het is 
maar goed dat ik de tuin zo netjes 
heb opgewerkt.” 

Verdienstelijke activiteiten:
1959 - 1968: eerst secretaris en 
vanaf 1963 voorzitter van de Rooms 
Katholieke Jonge Boerenstand, 
welke organisatie in 1965 is om-
gevormd tot Katholieke Plattelands 
Jongeren. 
1965 - 1985: secretaris van de Veu-
lenkeuring in Gerwen. 
1974 - 1976: vanaf 2003 - 2006: 
bestuurslid van Buurtvereniging ‘De 
Hei’ en van 1976 - 1987 voorzitter 
van deze buurtvereniging. 
1975 - 1985: lid van de Ouderraad 
van basisschool De Raagten en in 
deze periode gedurende een on-
bekend aantal jaren voorzitter van 
deze Ouderraad. 
1978 - 1997: bestuurslid resp. vanaf 
1988 secretaris van de Nederlandse 
Christelijke Boerenbond afdeling 
Beek en Donk. 
1980 - 1990: lid van het Kringbe-
stuur van de Nederlandse Christe-
lijke Boerenbond Kring Hel-mond. 
1997 - heden: lid van de Dorps-
commissie Beek en Donk van ZLTO 
Laarbeek. 
2000 - heden: voorzitter van de 
Werkgroep Weidevogelbescher-
ming van het Laarbeeks Landschap. 
2002 - heden: bestuurslid van de 
Partij Nieuw Laarbeek. 
2002 - heden: contactpersoon van 
de acolietengroep van de parochie 
Beek en Donk. 
2011 - heden: bestuurslid van het 
Mannenkoor NCB. 
2011 - heden: bezorger van het 
landelijk ouderenblad “Ons” en 
het plaatselijk blad “Prikbord” in de 
kern Lieshout. 
2012 - heden: lid van de reiscom-
missie van de Katholieke Bond van 
Ouderen.

“Uw vrouw viert vandaag haar ver-
jaardag, maar wij komen speciaal voor 
u”, zo begint burgemeester Ubachs 
zijn relaas. Het is allemaal in scène ge-
zet om tandarts Paul van den Boom te 
verrassen met een Koninklijke Onder-
scheiding, namelijk die van ‘Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau’. Voor de 
gradering Ridder moeten de langdu-
rige maatschappelijke verdiensten een 
bovenlokale uitstraling hebben. Daar-
aan valt niet aan te twijfelen. 

Verdienstelijke activiteiten:
* Vanaf 1989 actief lid van de Rotary 
Club Eindhoven, waarvan gedurende 
2 jaar als voorzitter en verder als lid 
van diverse commissies. 
* Vanaf 1995 verricht hij als tandarts 
vrijwilligerswerk in Argentinië, Peru en 
Egypte. Bovendien heeft hij regelma-

tig projecten georganiseerd, zoals een 
minibus voor een tehuis voor gehan-
dicapten in San Rafael en hulp voor 
kindertehuizen in Egypte. 
* Vanaf 2001 actief bij Rotary Doctors 
Nederland. Hij was de eerste tandarts 
binnen deze organisatie en initiatief-
nemer en oprichter van de tandartsen-
poot. Hij was ook de eerste tandarts 
coördinator en heeft deze functie ruim 
10 jaar vervuld. Bovendien ging hij er 
zelf 1 á 2 keer per jaar 4 weken wer-
ken. Hij zette zich in voor projecten, 
zoals een medisch centrum in Kenia, 
tandartsenklinieken in Kenia en Ethio-
pië, schooltandverzorging, nascholin-
gen van tandartsen en de beschikbaar-
heid van apparatuur. 
* Vanaf 2002 tot 2010 was de heer 
Van den Boom tandarts bij de Stichting 
Archipel in Eindhoven. Hij verrichtte 
tandheelkundige zorg in somatische 
en psychogeriatrische verpleeghuizen.

Paul van den Boom vindt het teveel 
eer deze koninklijke onderscheiding. 
Hij is volledig verrast en vertelt: “Ik 
vind het niet bijzonder en eigenlijk niet 
meer dan normaal dat ik mijn talent in-
zet voor de samenleving. Ik heb altijd 
geluk gehad.” Toch lijkt hij daarna in 
zijn lot te schikken als de burgemees-
ter vertelt dat anderen bepalen of je 
deze onderscheiding krijgt. Zij vinden 
het wel heel bijzonder. Eén daarvan is 
Frank Swinkels. Hij kent Paul al meer 
dan veertig jaar en vertelt: “Wat hij 
doet, doet hij goed.” Dochter Merel 
vult aan: “Mijn vader is altijd positief 
en veel te bescheiden.”

Joop Seijkens, lid in de Orde van Oranje Nassau

Paul van den Boom, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Willy van de Ven, lid in de Orde van Oranje Nassau

Toos Gosens-Lamers, lid in de Orde van Oranje Nassau

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in conferentiecentrum ‘De Couwenberg’ in Aar-
le-Rixtel is de heer Joop Seijkens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Verdienstelijke activiteiten:
1972 - heden: vanaf de oprichting in 1972 bestuurslid en wedstrijdleider 
                      bij Bridgeclub Aarle-Rixtel: initiatiefnemer en organisator van 
                      de regionale zomeravondcompetities, alsook van het jaarlijks 
                      regionaal bekende Laarbeektoernooi. 
2004 - 2012: bestuurslid / penningmeester /vrijwilliger bij Stichting Welzijn 
                      Ouderen Laarbeek. 
2012 - heden: vrijwilliger bij de Stichting Vierbinden en actief bij projecten in 
                      het kader van welzijnswerk voor ouderen onder andere: 
                      - als lid van de Adviescommissie Seniorenhuisvesting om het 
                      woonbeleid voor senioren in Laarbeek mede te optimaliseren: 
                      - als medeorganisator van de tweejaarlijkse welzijns- 
                      en woonmarkt voor senioren: 
                      - voor het project “Blijvend Thuis in Eigen Huis” in verband 
                      met het verstrekken van Woonverbeteradviezen aan senioren, 
                      zodat ze tot hun dood in hun eigen huis kunnen blijven wonen. 
2006 - heden: als lid actief en sinds 2009 ook als penningmeester bij de 
                      Coöperatieve Vereniging ‘Tot Uw Dienst’. Als zodanig zet hij zich 
                      in voor de leden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen waar 
                      het gaat om de behoeften aan voorzieningen op het gebied 
                      van wonen, welzijn en zorg.

Dochter Yvonne Hocks vertelt dat haar vader dit niet verwacht had en het ont-
zettend leuk vindt. “We hebben de postbode moeten vragen om vandaag de 
post niet te bezorgen. Wie weet had er al een onverwacht felicitatiekaartje bij 
gezeten. Dat moet natuurlijk niet.”

“Dit had ik echt niet verwacht, totdat mijn man de deur opendeed”, vertelt me-
vrouw Gosens. Een hele stoet mensen staat al verdekt opgesteld in de Moster-
manslaan in Lieshout om Toos te feliciteren. Maar allereerst is daar de toespraak 
van burgemeester Ubachs. “Ik wil graag uw vrienden en bekenden laten horen 
wat u allemaal gedaan heeft voor de gemeenschap dat zo geïmponeerd heeft.”

Verdienstelijke activiteiten:
1969 - 1975: gidsenleidster Scouting Mill. 
1976 - 2009: mantelzorgster voor schoonmoeder en gehandicapte schoonzus. 
1978 - 2010: medeverzorgster van gehandicapte nicht. 
1986 - heden: maatje van een bewoonster van Woonvoorziening De Bleek 
                      in Beek en Donk, die een verstandelijke beperking heeft. 
1999 - heden: vrijwilligster bij zelfstandig wonende ouderen in 
                      appartementencomplex De Klumper in Lieshout. 
1999 - heden: penningmeester bij Volleybalvereniging Voll in Lieshout. 
2009 - heden: vrijwilligster in Verzorgingshuis Franciscushof in Lieshout. 
2010 - heden: activiteitenbegeleidster bij bewoners van woonvoorziening 
                      De Hoge Hees in Beek en Donk, die een verstandelijke 
                      beperking hebben. 
2011 - heden: vrijwilligster bij twee oudere dames in Lieshout.

Freek, werkzaam bij de Jumbo in Lieshout, heeft speciaal vrij gekregen om Toos 
te kunnen feliciteren met haar lintje. “Dat heeft ze echt verdiend”, vindt hij. De 
dikke knuffel en een mooie bos bloemen van Freek laat haar niet onberoerd. Het 
glas wordt geheven en de tocht langs de gedecoreerden gaat verder …

Acht Koninklijke Onderscheidingen uitge  reikt tijdens de lintjesregen in Laarbeek

‘Nationale Smoeze ndag’ in Laarbeek 
Zeven Laarbeekenaren werden door burgemees-
ter Hans Ubachs tot ‘Lid in de Orde van Oranje 
Nassau’ gekroond en één inwoner kreeg de ver-
sierselen opgespeld  tot ‘Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau’. 

KRAAMZORG-HOMECARE.NL                         040 - 206 44 44

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding en 
ontvang een cadeaubon bij de start van de zorg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--
--

--
--

--
---

---------------------

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL*

*informeer naar de voorwaarden, n.i.c. met andere acties

Sinds 1999

Heuvelplein 22, Beek en Donk   Tel. 0492-450714   www.schippersoptiek.com
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Omroep Kontakt doet op zondag 4 mei

van 19.30 tot 20.30 uur
 

live verslag op radio Kontakt van de 
 4 mei herdenking

 
bij het herdenkingsmonument aan de 

Koppelstraat in Beek en Donk

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

Maak kans op een 
gratis boeket bloemen 

voor Moederdag!

Bij een aankoop bij één van 
onze deelnemende winkeliers op het 

Piet van Thielplein ontvangt u een kanskaart. 

Er zijn 50 boeketten t.w.v. 
€12,95 beschikbaar! 

De actie loopt van 28 april t/m 9 mei 2014

WWW.HENRYENGELS.NL

MAATWERK 
IN KEUKENS

Lieshoutseweg 31, 
Aarle-Rixtel
0492 38 10 38
www.henryengels.nl

Zoekt u een nieuwe keuken?

Vooroverleg Algemeen Belang Laarbeek Achterbanoverleg PvdA afdeling 
LaarbeekBeek en Donk - Politieke groepering 

Algemeen Belang Laarbeek nodigt 
leden en belangstellenden uit voor 
het bijwonen van haar vooroverleg 
op maandag 5 mei.

Op de agenda staat de voor-
bespreking voor de komende 

commissievergadering. De voor-
bespreking vindt plaats om 20.00 
uur in de ruimte van de voorma-
lige videotheek aan de Kapelstraat 
34 in Beek en Donk, tegenover de 
kerk. Kijk voor meer informatie op 
www.abllaarbeek.nl.

Aarle-Rixtel - Fractie en bestuur 
van de PvdA afdeling Laarbeek 
willen graag samen met belang-
stellenden de komende commis-
sievergaderingen van maandag 
12, dinsdag 13 en woensdag 14 
mei voorbereiden.

Op maandag 5 mei om 19.00 
uur zitten de leden van de PvdA 
Laarbeek bij elkaar om de deze 
vergaderingen te bespreken. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom om hun standpunten met 
hen te delen. De agenda’s van 
de commissievergaderingen kan 
men vinden op de website van 

de gemeente Laarbeek onder ‘be-
stuur en organisatie’. Laat uw me-
ning horen en praat mee over de 
belangrijkste onderwerpen in uw 
gemeente.

Het achterbanoverleg wordt ge-
houden in het Multifunctioneel 
Centrum De Dreef aan De 
Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel. 
Meer info is te vinden op 
www.laarbeek.pvda.nl. 

“Dat is een mooie opsteker!”, is 
een zin die kinderen, leerkrachten 
en ouders van OBS Het Klokhuis 
regelmatig gebruiken. Ook uit-
spraken als “zet je gele pet maar 
op”, “een win-win situatie” en 
“stop hou op!” kom je vaak tegen 
op onze school.

Sinds dit schooljaar werken we 
namelijk met het programma De 
Vreedzame School. Dit programma 
levert een bijdrage aan een positief 
sociaal klimaat en de vorming van 
actieve en betrokken burgers. De 
hele school werkt telkens met het-
zelfde thema. Zo zijn we aan het 
begin van het schooljaar gestart 
met het thema groepsvorming. Op 
dit moment zijn we bezig met het 
blok over verantwoordelijkheid ne-
men. De lessen zijn de basis voor 
de dagelijkse praktijk, maar het 

gaat vooral om wat je met het ge-
leerde doet tijdens de alledaagse 
dingen op school en thuis. 
Een rode draad in De Vreedzame 
School is het leren omgaan met 
conflicten. Onze kinderen leren er 
op een manier mee om te gaan, 
zodat het voor beide partijen op 
een goede manier wordt opgelost. 
Wij noemen dat ‘de gele pet op-
zetten’, waarbij ze leren denken in 
een win-win situatie. Ook leren ze 
om op tijd aan te geven dat ze iets 
niet (meer) prettig vinden, door 
“stop hou op” te zeggen of uit de 
situatie weg te gaan. En we zien 
dat het werkt!
Kinderen, ouders en leerkrachten 
zijn ontzettend enthousiast over 
De Vreedzame School. Na ruim een 
half jaar ermee gewerkt te hebben 
zien we al duidelijk resultaat. Zo 
spreken we nu allemaal dezelfde 
taal, is er een doorgaande lijn in 
onze aanpak, gaan we uit van een 
positieve insteek en staat ons eigen 
gedrag constant ter discussie. Dit 
programma legt een stevige basis 
voor een goed school- en groeps-
klimaat, wat zo belangrijk is bij de 
invoering van Passend Onderwijs.

Juf Janneke: “De kleuters hebben 
geleerd om elkaar opstekers te ge-

ven, zoals ‘ik vind jou lief’ of ‘jij 
hebt goed mee opgeruimd’. De 
kinderen vinden het heel leuk om 
opstekers te geven en te krijgen.”

Kinderen van de bovenbouw in 
Lieshout vertellen: “We hebben 
op school drie kleuren petten. 
Deze gebruiken we om te leren 
hoe we met elkaar om moeten 
gaan. Rood: geweld, blauw: de 
ander gelijk geven en geel: er-
over praten. Met de vreemdzame 
school hebben we geleerd dat je 
elkaar moet laten uitspreken en 
naar de mening van de ander moet 
luisteren.”

Meer informatie kunt u vinden 
op www.devreedzameschool.nl of 
kom gewoon eens langs op OBS 
Het Klokhuis. U bent van harte 
welkom!

OBS Het Klokhuis

De Zeepkist 
‘Een mooie opsteker’
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LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Geert en Suze Jansen-van Asten 

Wij wensen jullie een

 onvergetelijke huwelijksdag

Heuvelplein passage 
Beek en Donk

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 

Lars Swaanen

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

bij Intertoys Beek en Donk.

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

Tijdens het schrijven van dit stukje 
verblijven we inmiddels ruim zeven 
weken in Spanje. Er zijn dan van die 
momenten dat je zittend in je tuin-
stoel de vallei inkijkt. Ik zie de zon 
opkomen vanachter de heuvels aan 
de overkant van de vallei en speur 
de omgeving af. Hier en daar stijgt 
een rookpluim rechtomhoog. Het is 
windstil. Ik zie de geitenhoeder met 
z’n kudde de helling oplopen en zie 
dat de hond de kudde in het gareel 
houdt. Ik laat me terug in m’n stoel 
zakken en geniet van m’n bakkie 
leut. Ik denk dat dit een mooi mo-
ment is om m’n gedachten eens de 

vrije loop te laten. 
Wat mis ik op dit moment het meest 
dacht ik... Natuurlijk je kinderen. 
We hebben 2 geweldige dochters, 
Linda en Robin. We ‘spreken’ ze na-
tuurlijk regelmatig via Skype en vol-
gen ze via Facebook. Zo blijven op 
de hoogte van hun reilen en zeilen 
in Beek en Donk met hun vrienden 
Nordine en Gijs. We weten dat ze 
het prima redden ‘zonder’ hun ou-
wetjes. Maar toch.... er is wel wat 
speciaals aan de hand. Ruim drie 
maanden voordat we vertrokken, 
hoorden we van Robin en Gijs dat 
ze een kindje verwachten. Wij gaan 

dus opa en oma 
worden oftewel in 
het Spaans abuelo 
y abuela. Uiteraard 
is er toen veel tus-
sen ons ge- en be-
sproken. Wat ons 
als toekomstige, 
in Spanje (gaan) 
wonende groot-
ouders geweldig 
in de oren klonk, 
was de opmerking 
van Robin en Gijs: 
“Onze droom is 
een gezin stichten, 
jullie droom is om 
naar Spanje te ver-
huizen. Jullie moe-
ten gewoon gaan. 
Het komt allemaal 
goed.” Er zijn 
mensen die daar 
(hoorden we) an-
ders over dachten, 
maar neem maar 
van ons aan... we 

hebben het er uitvoerig over gehad. 
Maak je vooral niet druk. De zwan-
gerschap verloopt voorspoedig en 
we zijn inmiddels aan het idee aan 
het wennen dat we ‘opa en oma 
Spanje’ gaan worden.
Ik heb m’n koffie bijna op en kijk 
nog steeds de vallei in. Ik kan de 
weg zien, waar sporadisch een auto 
rijdt. Als er een auto rijdt, is het of 
een bewoner van een van de wei-
nige huizen hier in de omgeving, 
of iemand die bij ons moet zijn. Ik 
denk aan mijn naderende verjaar-
dag op 27 april. Ik vier mijn verjaar-
dag eigenlijk nooit. Nu ga ik m’n 
verjaardag wel vieren. Samen met 
Ellen en...... wat zie en hoor ik...... 
tuut tuut. Er komt een wit autootje 
de weg op gereden en gaat bij ons 
de inrit op. Ik zie vier blije gezich-
ten uit de ramen hangen en hoor 
luid roepen.... papaaaaaaa en ma-
maaaa... we zijn er. Het wordt een 
geweldige verjaardag. Het komt al-
lemaal goed.

Saludos
John en Ellen van Os

Luchtpost

Spanje

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Max en Lindy zoeken naar een babysitadres. 
Woonzaam in Beek en Donk. Contact via 
06-393 41021 tussen 17:00 en 20:00 uur.

Ervaren oppas (vrouw, 29) beschikbaar 
op ma-do middag/avond. €6,00 per 
uur. Gelieve ’s avonds te bellen. Tel. 06-
19445957 of vivianheldoorn@gmail.com

Huishoudelijke hulp en/of begeleiding nodig 
? Krijgt u een p.g.b.? Bel 06-23338723, dan 
kan ik samen met T.U.D. iets voor u betekenen. 

BEL DE SPECIALIST
Glazenwasserij Maarten Beerens, niet alleen 
voor het wassen van uw ramen, maar ook 
voor het reinigen van overkappingen, kunst-
stof en houten onderdelen. Tel. 06-20385916

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

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

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

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

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

Gezocht: Platenspeler. De mijne is kapot 
gegaan. Tel. 06-43428213 of 
thijs.segers@hotmail.com

Heeft u iets op te ruimen voor de milieustraat, 
maar geen vervoer? Tel: 06-10055422 of 
h6.sjaak@gmail.com

Wie heeft nog emté-zegels liggen voor het 
bestek en wil mij hiermee heel blij maken? tel. 
06-45236731

Garagebox te koop of te huur gevraagd om 
een auto in te stallen in Beek (en Donk). Con-
tact: Bert, 06-51790501

Blikjes, oud ijzer, tv’s of andere elektronische 
apparaten kunt u inleveren bij de milieustraat. 
Tel: 06-10055422 of h6.sjaak@gmail.com

OVERIG
Bijenzwerm in de tuin? Bel 06-22491835 
en deze wordt gratis opgehaald.

Garage-verkoop zaterdag 10 mei aan De 
Peeldijk 5 in Aarle-Rixtel, van 9.00-15.00 
uur. O.a. huisraad, kleding, speelgoed enz.

Trommelstenen +/- 25m2 10x10x6 en +/-
16m2 20x15x6. Beek en Donk. Meer info: 
06-81076128

Gratis, verzameling krantenknipsels, peri-
ode 1970-2010, 1 onderwerp per ordner. 
Onderwerpen: 2x oranje huis, 2x rechten, 
1x bouw, 1x gemeente Laarbeek, 1x pries-
ters en geloof, 1x recreatie en fi etsen, 7x bi-
jzondere personen, 2x medisch, 2x techniek, 
10x varia. Ordners met varia, bevatten vele 
onderwerpen. Compleet of per onderwerp 
af te halen. Inlichtingen 06-33922345.

Gratis, verzameling reclame-balpennen, peri-
ode 1980 tot heden. Inlichtingen 06-33922345

TE HUUR

Luxe prive camper te huur 4 vaste slaap-
plaatsen. Beschikbaar vanaf 10 mei. 
Info via robbescheuten@hotmail.com

TE KOOP
Fietsendrager voor twee fi etsen. Past op 
elke trekhaak. Tel. 06-10368733

Complete schotelantenneset (recreatieset) 
voor thuis maar ook op de camping. €55,00. 
Tel. 06-46603774

Examen dit jaar? Samenvatting Wiskunde B 
HAVO.  €5,00. Tel. 0492-322639 (bellen na 
18.00 uur)

Twee hoektafeltjes, ook te gebruiken als 
salon tafeltjes. 60x60 cm. Prijs: €20,00 per 
stuk. Samen voor €35,00. Tel. 06-12274980 

Beuken dressoir met deurtjes waarachter 
drie planken. 4 lades. B122 x H106 x D39 
cm. Prijs €30,00. Voor info/foto mail: 
lieneke_meisje@yahoo.com

Zeer goed werkende bouwlamp van 
1000w. op statief. In hoogte verstelbaar. 
Op te halen in Beek en Donk. Prijs €35,00. 
Tel. 06-10309221 of 0492-461040

Bijzettafel beukenkleur met matte glas-
plaat. H60,5 x B63 x D56 cm. Op te halen 
in Beek en Donk voor een leuke prijs/bod. 
Tel. 06-10309221

Berg skelter met duo-zit. Prijs: €175,00. Con-
tact via: h.v.d.heuvel29@kpnplanet.nl

Oude Hollandse, Hotel-Smitse kachel, mooi 
gietijzer. Landrover Freelander 2008, automaat 
enz. Miniset=3 tafeltjes lichtbruin eikenhout 
tel. 06-29052115 / prijzen in overleg.

Vaatwasser merk Bosch 2 jaar oud. Prijs €200,00. 
Voor info/foto mail ferry_21_@hotmail.com.

VACATURES

SAC vraagt voor een project, bouw bedrijfsrui-
mte, een meewerkend uitvoerder. Inlichtingen via 
mail: mail@willyschrama.nl of tel. 06-51221615

Het is mogelijk om een gratis zoekertje te 
plaatsen in De MooiLaarbeekKrant en op 
de nieuwswebsite van Laarbeek: www.
mooilaarbeek.nl. Als particulier zijnde kunt 
u een zoekertje eenvoudig aanmelden door 
een mail te sturen naar: info@mooilaarbeek.
nl. Voorwaarden: het zoekertje bestaat uit 
maximaal 20 woorden en er staan maximaal 
2 zoekertjes per e-mailadres/telefoonnr. in 
de krant. Een zoekertje blijft max. 2 weken 
staan in de krant en op internet.

Tok Tokkie … 
Altijd een bekend gezicht!

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Sanne 3 ja
ar!

Gefelic
ite

erd

dus opa en oma 
worden oftewel in 
het Spaans abuelo 
y abuela. Uiteraard 
is er toen veel tus-
sen ons ge- en be-
sproken. Wat ons 
als toekomstige, 
in Spanje (gaan) 
wonende groot-
ouders geweldig 
in de oren klonk, 
was de opmerking 
van Robin en Gijs: 
“Onze droom is 
een gezin stichten, 
jullie droom is om 
naar Spanje te ver-
huizen. Jullie moe-
ten gewoon gaan. 
Het komt allemaal 
goed.” Er zijn 
mensen die daar 
(hoorden we) an-
ders over dachten, 
maar neem maar 
van ons aan... we 

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

Vloer schuren vanaf 18 euro p/m2 
incl afwerken.

Zondag 4 mei geopend
Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

ACTIE

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

gediplomeerd interieurstyliste.gediplomeerd interieurstyliste.

Zondag geopend
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Egbert Baks

Even voorstellen
Mijn naam is Egbert Baks. Ik ben sinds 
2011 lid van de Bewonersraad Laarbeek 
en sinds 2012 voorzitter.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam 
bij Jumbo Supermarkten BV te Veghel 
als Supplychain Planner waarbij ik tus-
sen 2009 en heden mij voornamelijk heb 
beziggehouden met optimalisatie van 
processen en integratie van winkels en 
distributiecentra. Ondanks mijn drukke 
dagelijkse bezigheden vind ik het heel 
belangrijk dat de belangen van huurders 
en woningzoekenden van de woning-
stichting op een juiste en verantwoorde 
wijze kenbaar gemaakt worden. Maar 
ook de mogelijkheden voor de volgen-
de generatie laten mij niet ongemoeid. 
Zeker nu de fusieplannen van de won-
ingstichting de verkenningsfase voorbij 
zijn en we mee mogen denken en praten 
kan ik mijn passie en expertise ten volle 
benutten. 

Zoals elk jaar worden de huren per 1 juli verhoogd, inmid-
dels hebben alle huurders van Woningstichting Laarbeek 
de brief met het huurverhogingsvoorstel per 1 juli 2014 
ontvangen variërend van 2,5% tot 6,5%, behoor je tot de 
groep welke een verhogingsvoorstel van 4,5% of meer 
heeft ontvangen, ben je een zogenaamde ‘scheefwoner’. 

Tot 2012 werden huren uitsluitend met maximaal de 
inflatie index verhoogd. Dit is vanaf 2013 door ver-
anderde wet en regelgeving gewijzigd. In 2013 heeft 
de woningstichting maximaal 4% huurverhoging in 
rekening gebracht dit in tegenstelling tot de maximaal 
toegestane 6,5% dit door fouten in de datakoppeling 
met de belastingdienst. 

Dit jaar is de inkomensafhankelijke huurverhoging 
dan ook een feit. Wij als bewonersraad hebben al onze 
mogelijkheden ingezet om de woningstichting te be-
wegen niet de maximaal mogelijke verhoging maar een 
inflatievolgend beleid van maximaal 2,5% verhoging 
te volgen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een negatief 
advies welke niet door de woningstichting is overge-
nomen en zijn er enkel nog individuele mogelijkheden 
om in beroep te gaan tegen de voorgestelde verhoging.

1. Uw huishoudinkomen lag in 2012 onder het, op 
de brief van de belastingdienst, bijgevoegd bij 
het huurverhogingsvoorstel, vermelde inkomen. 
In dat geval stuurt u een bezwaarbrief naar de 
woningstichting. U hoeft zelf geen inkomens-
gegevens over 2012 bij uw bezwaar te voegen. 
De verhuurder moet in dit geval een nieuwe 
inkomensverklaring bij de Belastingdienst 
opvragen. 

2. Uw huishoudinkomen lag in 2013 onder het, op 
de brief van de belastingdienst, bijgevoegd bij het 
huurverhogingsvoorstel, vermelde inkomen. In 
dat geval stuurt u een bezwaarbrief naar de won-
ingstichting. U moet dit dan wel bewijzen. U moet 
aantonen hoeveel bewoners op het woonadres 
staan ingeschreven en wat het inkomen van die 
bewoners in het afgelopen kalenderjaar (2013) 
was. U kunt dit aantonen met een uittreksel uit 
de GBA waaruit blijkt hoeveel bewoners op het 
woonadres staan ingeschreven (verkrijgbaar bij de 
gemeente) en IB60-formulieren van alle bewoners 
(op te vragen bij de Belastingdienst via de Belas-
tingtelefoon 0800-0543). De inkomensverklaring 
voor 2013 kunt u vanaf juni 2014 aanvragen.

3. Uw huishoudinkomen ligt in 2014 onder het, 
op de brief van de belastingdienst, bijgevoegd 
bij het huurverhogingsvoorstel, vermelde 
inkomen. In dat geval maakt u een afspraak 
met de woonconsulent van de woningsticht-
ing en neemt u zoveel mogelijk bewijsstukken 
mee waarmee u kunt aantonen dat uw inkomen 
over 2014 onder het inkomen op de brief van 
de belastingdienst bijgevoegd bij het huurver-
hogingsvoorstel komt.

4. U of een lid van uw huishouden is chronisch ziek 
of gehandicapt. Hiervoor zijn door de wetgever 
een aantal criteria opgesteld. Ga voor gede-
tailleerde informatie naar www.rijksoverheid.
nl en zoek op huurverhoging chronisch zieken.

5. U bent het principieel niet eens met de huur-
verhoging. In dat geval betaalt u vanaf 1 juli 
gewoon de huur welke u ook voor 1 juli betaal-
de (in geval van automatische incasso deze 
eerst stopzetten). De woningstichting zal u 
dan binnen 6 weken na 1 juli per aangetekend 
schrijven moeten verzoeken in te stemmen 
met de voorgestelde huurverhoging. Verzuimd 
de woningstichting dit wordt de overeenkomst 
zoals deze was vóór 1 juli voortgezet en hoeft u 
de verhoging niet te betalen. Krijgt u binnen 6 
weken wel een aangetekend schrijven dan nog 
kunt u vóór 1 oktober een bezwaar indienen bij 
de huurcommissie.
Tegen huurverhogingsvoorstellen van 4% 
of minder kunt u geen bezwaar maken op 
grond van uw inkomen.

Op de website van de bewonersraad staan nog veel 
meer interessante links en voorbeeld bezwaar-
brieven. Heeft u na aanleiding van de huurverhoging 
nog vragen, neem dan contact met ons op via mail of 
telefoon. 

In de volgende editie zullen we informeren over de voorge-
nomen fusie van de woningstichting.

Bewonersraad Laarbeek Postbus 70  |  5737 ZH Lieshout  |  Tel.: 06-13275442  |  info@bewonersraadlaarbeek.nl  |  bewonersraadlaarbeek.nl

...behartigt de belangen van huurders....behartigt de belangen van huurders.

Druk weekend Sint Servatius Gilde Lieshout

Lieshout/Mariahout - Het Gilde van 
Sint Servatius trad op vrijdag 25 april 
om 18.30 uur in vol ornaat aan bij het 
paviljoen aan de beemdkant. Dit in 
verband met de lintjesregen, die elk 
jaar een dag voor Koninginnedag/
Koningsdag plaats vindt. 

Vendelhulde
Of het komt dat het dit jaar voor de 
eerste keer Koningsdag is, weet men 
niet, maar er waren opvallend veel ge-
decoreerden in Lieshout en Mariahout. 
De eerste gedecoreerde waar het Gilde 
een vendelhulde bracht, was bij de 
heer Paul van den Boom uit Lieshout. 
Daarna bracht het Gilde een bezoek 
bij mevrouw Toos Gosen-Lamers, 
eveneens uit Lieshout. Vandaar uit 

vertrok het Gilde naar een locatie in 
Mariahout, waar Willy van de Ven uit 
Lieshout een vendelhulde kreeg aan-
geboden. De vierde en voor die avond 
de laatste, was een hulde aan de heer 
Piet van de Kam, ook uit Lieshout.

Koningsdag
Zaterdag 26 april was het Gilde weer 
present voor de opening van de 
Koningsdag in Mariahout. Aansluitend 
werd er nog een vendelhulde gebracht 
aan de gedecoreerde Tonnie Beniers. 
Harrie de Groof uit Mariahout had 
uit handen van Burgemeester Ubachs 
ook een onderscheiding in ontvangst 
mogen nemen, hier gaat het Gilde op 
een later tijdstip nog een vendelhulde 
brengen.

Koningschieten
Op zondag 27 april waren 16 
Gildebroeders aanwezig bij het jaar-
lijkse Laarbeeks Koningschieten. Dit 
evenement werd dit jaar door het Sint 
Leonardus Gilde Donk georganiseerd. 
Bij het 181ste schot haalde Mario v.d. 
Elsen van het organiserende Gilde het 
laatste restje van de vogel naar bene-
den, waardoor hij de titel kreeg van 
Laarbeeks Koning 2014-2015. Het 
was mooi weer, iedereen was goed 
gemutst(-hoed), het bier vloeide rij-
kelijk en er werd flink verbroederd. En 
dit is ook de bedoeling van dit Gilden 
treffen. Het Sint Servatius Gilde wenst 
Mario nog een gezellig koningsjaar 
toe.

Sint Servatius Gilde is aan het vendelen voor de jeugd van Mariahout tijdens Koningsdag

Koningsdag goed gevierd in 
Woonzorgcentrum De Regt 

Beek en Donk - Koningsdag is ook 
bij woonzorgcentrum de Regt goed 
gevierd. Op Zaterdag 26 april hebben 
de bewoners en bezoekers kunnen 
genieten van een geweldige middag 
in oranjesfeer. Het was een gezellige 
drukte in de Gasterij. 

Het ‘Oranje comité’ heeft ervoor ge-
zorgd dat het de bewoners en bezoe-
kers aan niets ontbrak. Ze hebben kun-
nen genieten van een heerlijke oranje 
tompouce bij de koffie, in de pauze 
was er een lekker drankje en hapje en 

natuurlijk ontbrak ook de oranje bitter 
niet op deze middag. Daarnaast was 
er een gezellig optreden van mond-
harmonicaclub ‘De Luchthappers’. Zij 
speelden veel herkenbare deuntjes die 
door de bezoekers erg goed ontvan-
gen werden. Alles bij elkaar genomen 
heeft dit gezorgd voor een zeer ge-
slaagde middag. Graag wil men een 
extra dankwoordje uitspreken voor de 
vrijwilligers en het Oranje comité die 
deze middag mede mogelijk gemaakt 
hebben.

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Koningsdag bij de Regt
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“Ik wil het liefst zo dicht mogelijk bij de mensen van onze doelgroep staan”

Wilhelmien Biemans-Migchels ontvangt Vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Johan Maas

Mariahout - Tijdens de viering van het 
30-jarig bestaan van de Zonnebloem 
afdeling Mariahout, reikte wethouder 
Frans van Zeeland, namens het ge-
meentebestuur van Laarbeek, donder-
dagmiddag een vrijwilligerspenning 
uit aan Wilhelmien Biemans-Migchels. 
Hij deed dat ter gelegenheid van haar 
afscheid als bestuurslid.

Dertig jaar Zonnebloem
Dit jubileum wordt, samen met zo’n 
zeventig gasten van de Mariahoutse 
Zonnebloem, gevierd in zaal De Pelgrim 
in Mariahout. Op het programma staan 
optredens van de Liesselse artiest 
Gerard van Kol, een Brabantse koffieta-
fel en een loterij. De feestelijkheden zijn 
die middag natuurlijk begonnen met 
koffie en gebak en een woordje van de 
voorzitter, Ria Dinnissen.

Verrassing
Om half drie dirigeert de voorzitter, kin-
deren en kleinkinderen van Wilhelmien 
naar het podium. Ria kondigt de komst 
aan van vertegenwoordigers van het 

regionale- en het provinciale bestuur 
van De Zonnebloem. Daarna kondigt 
ze ook  wethouder Frans van Zeeland 
en raadslid Frans Biemans aan, aan-
wezig namens het gemeentebestuur 
van Laarbeek. Langzaam begint het bij 
Wilhelmien duidelijk te worden dat de 
afdeling Mariahout van de Zonnebloem 
haar afscheid als bestuurslid niet onge-
merkt voorbij wil laten gaan.

Onderscheidingen van De Zonnebloem
Wilhelmien wordt vanwege bijzondere 
verdiensten namens de Nationale Bond 
van De Zonnebloem onderscheiden. 
De heer Schol spelt haar namens de 
Nationale Bond van de Zonnebloem 
het Gouden Insigne op.  En ook het 
regionale- en provinciale  bestuur laten 
zich niet onbetuigd in hun huldeblijken. 
Bescheiden laat Wilhelmien alle loftui-
tingen over zich heen komen.

Vrijwilligerspenning
Dan is het de beurt aan wethouder 
Frans van Zeeland. “De grootste onder-
scheiding is voor het laatst bewaard”, 
grapt de wethouder. Hij somt de vele 
verdiensten van Wilhelmien op: vijfen-
twintig jaren vrijwilliger, bestuurslid, de 

jaarlijkse collecte, de nationale zieken-
dag, gastenbezoek, coördinator van de 
maandelijkse activiteitenmiddag, etc. 
Regelmatig moet de wethouder op zijn 
briefje kijken, want ‘het viel hem zwaar 
om alle verdiensten van deze ‘duizend-
poot’ van buiten te leren’, bekent hij. 
Vervolgens reikt hij de vrijwilligers-
penning met oorkonde uit. Dochter 
Angelique spreekt namens haar moe-
der een dankwoord uit. “Ze heeft ons 
in elk geval een goed voorbeeld gege-
ven”, zo besluit ze met gepaste trots. 

Dicht bij de doelgroep
In gesprek met DeMooiLaarbeekKrant 
vertelt Wilhelmien dat ze aanvanke-
lijk werd gevraagd om de taak van 
secretaresse op zich te nemen. Maar 
dat zag ze niet zo zitten. Uiteindelijk 
werd ze bestuurslid met vele functies. 
“Ik ben het liefst zo dicht mogelijk bij 
de mensen van onze doelgroep, een-
zame mensen”, vertelt ze. Het tekent 
Wilhelmien helemaal, als ze vertelt, dat 
ze na deze gedenkwaardige dag vol 
huldigingen, gewoon door blijft gaan 
als vrijwilliger voor De Zonnebloem af-
deling Mariahout.

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout- Mevrouw Elly Kuijpers-
Raaijmakers kreeg woensdagavond 
door de kersverse wethouder Greet 
Buter de vrijwilligerspenning van 
de gemeente Laarbeek uitgereikt.

Mevrouw Kuijpers ontving de pen-
ning bij haar afscheid als vrijwilliger 
bij het Wit-Gele-Kruis Lieshout-
Mariahout. Ze heeft vanaf 1996 
het secretariaat beheerd. “Dat is 
de spil van een vereniging”, vertelt 
wethouder Greet Buter, die daar-
mee voor de eerste keer in haar 
nieuwe functie een officiële daad 
verrichtte. 
Aanleiding voor het vrijwilligers-
werk van Elly was een ongelukje 
in huis, waarbij haar man loophulp 
nodig had. Ze ging vanuit een klein 
kantoortje in de Klumper naar huis 
met krukken. Dat waardeerde ze 
erg en ze besloot zich in te zetten 
voor het verbeteren van de uitleen 
van tijdelijke medische hulpmidde-
len.

Van de vereniging, die door me-
vrouw Kuijpers ‘een echte vrien-
denclub’ werd genoemd, kreeg ze 
een E-reader aangeboden. Volgens 
voorzitter Pieter de Baaij was dit al 
duur genoeg en zat er voor haar 
helaas geen bos bloemen meer aan. 
Als leuk detail kan hier worden ver-
meld, dat het enkele keren is voor-
gekomen, dat Elly zelf de hulpmid-
delen in Lieshout ging afleveren, 
als dit toevallig op haar weg lag. 
Het gebeurde wel ooit, dat klaar-
blijkelijk de medische assistentie te 
lang had geduurd, want sommige 

krukken kwamen gehavend terug. 
Of daar dan ook kosten voor in re-
kening werden gebracht? “Ja, maar 
dat is ook heel normaal”, vindt Elly.

Over haar toekomst wil ze kwijt, dat 
ze zich meer wil gaan inzetten voor 
de zaak van haar zoon. Het blijft 
echter nodig dat haar stokje wordt 
overgenomen. “Vrijwilligerswerk is 
absoluut nodig”, besluit ze. 

Wilhelmien Biemans-Migchels kreeg donderdagmiddag de 
Vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek

Elly Kuijpers (l) met haar vrijwilligerspenning, die 
uitgereikt is door de kersverse wethouder Greet Buter (r)

Vrijwilligerspenning van de gemeente 
Laarbeek voor Elly Kuijpers

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...Op zoek...
Bent u op zoek naar een 
hondenmaatje om al wandelend 
en fietsend de mooie omgeving 
van Laarbeek te verkennen? Dan 
wil Mechelse herder Marco graag 
vrienden met u worden. Marco is 
een lieve, trouwe hond en energieke 
hond, die graag tijd met zijn baas 
doorbrengt. Met andere honden kan 
Marco goed overweg. In juni wordt 
Marco twee jaar, bij wie mag Marco 
zijn verjaardag komen vieren?

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

Naam:        Marco
Leeftijd:     bijna 2 jaar

Moederdag tip
Kleurrijke sjaals
100% topkwaliteit
Zaterdag 3 mei 
10.00 uur - 14.00 uur

Mode Atelier 
Vlinder

Brouwersstraat 41, Beek en Donk
Karin Vereijken 06-43943204 

Sale
Oranjelaan 46, Beek en Donk

06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie
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WELZIJN

Laarbeek – Ruim 120 personen maken op 
dit moment  gebruik van de maaltijdbezor-
ging van ViERBINDEN. Wekelijks bestellen 
deze mensen wat zij die week erop willen 
eten en dat wordt dan aan het begin van die 
week thuisbezorgd. “Een goede service – of-
wel handreiking - voor mensen die zo lang 
mogelijk zelfstandig willen blijven wonen”, 
vertelt coördinator Marie-Louise Wijnen.

Koelvers-maaltijden
De maaltijden zijn allemaal 14 dagen houd-
baar in de koelkast. Op een makkelijke ma-
nier kan de koelvers-maaltijd opgewarmd 
worden. De gerechten worden afgenomen 
bij het bedrijf Culivers. Er kan gekozen wor-
den uit drie gangen: een voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. Een combinatie hier-
van is ook mogelijk. “We hebben keuze uit 
meer dan 75 verschillende maaltijden”, ver-
telt Marie-Louise. “Daarnaast zijn 57 maaltij-
den natrium-arm, voor mensen die een dieet 
hebben.”

De heer Bosman uit Beek en Donk is een van 
de personen die dagelijks een natrium-arme 
maaltijd bij Culivers bestelt. “Ik ben hier heel 
tevreden over. Ze smaken heel erg goed”, 
vertelt hij. Ook mevrouw Doortje Bekx – van 
den Akker is tevreden over de maaltijdbezor-
ging. “Ik doe dit nu ruim een jaar. De porties 
zijn eigenlijk iets te groot voor mij, maar het 
smaakt wel en het is heel goed geregeld. De 
organisatie krijgt van mij een dikke 10!”

Culinique 
Naast de maaltijden van Culivers kunnen 

mensen ook kiezen voor een maaltijd van 
Culinique. Dit zijn iets luxere maaltijden, en 
daardoor ook iets duurder. Een combina-
tie van Culivers en Culinique is ook moge-
lijk. Marie-Louise: “Het verschil tussen deze 
twee bedrijven is dat je bij Culinique alle 
‘onderdelen’ van je hoofdgerecht apart kunt 
kiezen. Daarnaast bestaat de keuze uit luxu-
euze producten, zoals een kogelbiefstukje of 
reebout. Bij Culivers kies je uit één compleet 
hoofdgerecht. Bij Culinique is het daarnaast 
niet mogelijk om een soep of nagerecht te 
bestellen.”

Doelgroep 
De Maaltijdbezorging is met name bedoeld 
voor 50+-ers en mensen met een beperking. 
“Andere mensen mogen deze maaltijden ook 
bestellen, alleen zijn ze zo gemaakt dat er 
minder zout in zit en meer kruiden als smaak-
makers. Hier dienen de mensen dan rekening 
mee te houden”, legt Marie-Louise uit. Ze 
vertelt verder: “Mensen moeten zoveel mo-
gelijk zelf kunnen doen, maar soms gaat dit 
niet. Een goede verantwoordelijke maaltijd is 
belangrijk. Soms merk je dat oudere mensen 
zich gaan verwaarlozen door slecht te eten. 
Het is daarom belangrijk om op tijd actie te 
ondernemen. Deze maaltijdbezorging biedt 
een goede uitkomst voor deze personen.”

Prijzen en korting 
Wie gebruik wil maken van deze maaltijdbe-
zorging betaalt voor een hoofdgerecht van 
Culivers €5.49. Met soep wordt dit €6.39 en 
een compleet driegangenmenu kost €7.20. 
Wie gebruik wil maken van een hoofdge-

recht van Culinique betaalt €6.95 of voor 
de luxere variant €8.95 per hoofdgerecht. 
“Het is mogelijk dat je korting krijgt op deze 
prijzen”, vertelt Marie-Louise. “Ik ga op in-
takegesprek bij de persoon/personen die zich 
aanmelden voor maaltijdbezorging. Ik vraag 
dan altijd naar het inkomen. Is het aanvullend 
pensioen per persoon minder dan €113,45 in 
de maand? Dan kom je in aanmerking voor 
de kortingsregeling. Dit voer ik meteen door, 
zodat de persoon in kwestie hier zelf niets 
voor hoeft te doen.” Personen waarbij het 
medische of sociale noodzaak is dat zij deze 
maaltijden bezorgd krijgen, krijgen sowieso 
deze korting. 

Bezorging aan huis 
Per kern worden de maaltijden aan huis be-
zorgd. Hier zijn 22 vrijwilligers voor verant-
woordelijk. Op maandag worden de maaltij-
den in Lieshout en Mariahout geleverd. Op 
woensdag is dit in Aarle-Rixtel en op vrijdag 
is de bezorging in Beek en Donk. “Omdat 
deze bezorgers allemaal vrijwillig werken, 
kunnen we de prijzen laaghouden”, legt 
Marie-Louise uit. 

Toekomst
De maaltijdbezorging van ViERBINDEN zal 
op deze manier in stand blijven. Toch denkt 
de organisatie na over de toekomst. “Steeds 
meer mensen blijven zo lang mogelijk zelf-
standig wonen en zijn op elkaar aangewe-
zen. Wij gaan kijken of we een afhaalpunt 
kunnen realiseren voor deze maaltijden, 
waarbij ook dagverse producten geleverd 
kunnen worden”, besluit Marie-Louise.

Maaltijdbezorging aan huis door welzijnsinstelling ViERBINDEN

Twee vrijwilligers van de maaltijdbezorging met in het 
midden coördinator Marie-Louise Wijnen

Twee vrijwilligers van de maaltijdbezorging overhandigen 
een maaltijd aan Doortje Bekx - van den Akker

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel Veilig op pad met de 
elektrische fi ets

Zomeractiviteiten KBO voor senioren Laarbeek

Kom dansen in de Waterpoort

Maatjes gezocht

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ houdt ViERBINDEN 
in samenwerking met Savant culinair 
elke 2 weken een restaurantavond in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij. 

De  eerstvolgende avond zal plaats-
vinden op dinsdag 13 mei. Vanaf 
17.30 uur is iedereen ook dan weer 

van harte welkom. Het diner wordt 
geserveerd om 18.00 uur. Inschrijven 
en een plaatsje reserveren kan tot ui-
terlijk donderdag 8 mei 15.00 uur 
via het secretariaat van ViERBINDEN 
0492-328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl.

Voor 13 mei staat het aspergemenu 
op het programma: Gebonden asper-
gesoep met verse asperges en kervel, 
Vers gekookte asperges, Malse plakjes 
beenham, Hollandaisesaus, gekookte 
krieltjes met peterselie, verse aardbei-
en en slagroom. Voor dit fantastische 
driegangenmenu betaalt u €13,50 per 
persoon.

Laarbeek – De KBO vereniging heeft 
weer een reeks van zomeractiviteiten 
op de agenda staan. Deze zijn niet al-
leen voor hun leden, maar voor alle 
senioren van Laarbeek. 

Aanmelden voor deze zomeractivitei-
ten kan via een inschrijfformulier. Dit 
inschrijfformulier is telefonisch of via 
mail te verkrijgen bij ViERBINDEN. 
Tel: 0492-328803 of mail naar 
hbouwmans@vierbinden.nl.

Programma 2014
Woensdag 16 juli
13.30 uur Informatiemiddag over poli-
tie Laarbeek en babbeltrucs.  

Woensdag 23 juli
13.30 uur Mozaïek in Lieshout

Woensdag 30 juli
9.30 uur Wandelen in Lieshout mmv. 
IVN. 

Woensdag  6 augustus
14.00 uur Boerengolf en eten bij 
Landgoed d’n Heikant

Woensdag  13 augustus
14.30 uur Bedevaart in Mariahout

Woensdag  20 augustus
13.30 uur Afsluiting van Zomerschool 
met  bijeenkomst ‘Ten Blakke’ in 
Openluchttheater Mariahout mmv. 
Seniorenorkest Laarbeek en Carlos 
Donkers.

Beek en Donk – De eerdere dansmid-
dagen waren succesvol. Nu staat de 
volgende alweer voor de deur. Op 
dinsdag 6 mei tussen 14.00 en 16.00 
uur wordt in de ontmoetingsruimte 
van de Waterpoort weer een dans-
middag gehouden. 

Onder leiding van de ervaren DJ Antoon 
van Bussel komen er verschillende ge-
zelschapsdansen voorbij zoals de Wals, 
Sirtaki, Cumbia, Tango en de Swing. 
Iedereen is welkom, hiervoor heb je 
geen partner nodig. Dansen is goed 
voor lijf en leden en het houdt je jong. 

Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Machteld 
Hoebergen van ViERBINDEN, 
mhoebergen@vierbinden.nl of
06-45203227. Zegt het voort, op naar 
de Waterpoort!

Laarbeek - Een 16-jarig meisje uit Beek 
en Donk zoekt een maatje van ongeveer 
dezelfde leeftijd om ’s avonds of in het 
weekend leuke dingen mee te doen. Ze 
zit in het vierde jaar van het VMBO en 
ze houdt van wii-en, trampolinesprin-
gen en zwemmen. 

Een 75-jarige man uit Aarle-Rixtel zoekt 
een maatje om mee te wandelen en te 
kletsen. Deze meneer is geïnteresseerd 
in zaken rondom de heemkamer en de 
(gemeentelijke) politiek.

Het maatjesproject is een initiatief van 
ViERBINDEN. Een maatje wordt gekop-
peld aan iemand die een maatje zoekt. 

Het is belangrijk dat er sprake is van een 
goede klik. Vervolgens gaan de maatjes 
wekelijks of tweewekelijks samen iets 
ondernemen. 

Wil jij maatje worden, of heb je vragen over 
het maatjesproject? Neem dan contact 
op met ViERBINDEN via 0492-782901 of 
maatjesproject@vierbinden.nl.

Laarbeek - De Laarbeekse KBO’s, 
Vierbinden en ‘Move for Life’ van Jos 
Vermeulen houden samen een thema-
dag ‘Veilig op pad met de elektrische 
fiets’.  Het is een dag van theorie en 
praktijk ter bevordering van de veilig-
heid van de E-bike-gebruiker.

Plaats van uitvoering (een van de ker-
nen van Laarbeek) hangt af van de 
herkomst van de deelnemers. Datum 
van uitvoering hangt af van het aan-
tal aanmeldingen; 27 augustus en/
of 3 september. Ook voor wie (nog) 
geen E-bike heeft is dit een interes-
sante dag. De kosten zijn slechts 

€5,00 (inclusief lunch) en ook niet-
leden zijn bij deze van harte uitgeno-
digd om deel te nemen. KBO-leden 
worden via de nieuwsbrief geïnfor-
meerd, Niet-leden kunnen zich aan-
melden bij ViERBINDEN per mail: 
hbouwmans@vierbinden.nl of telefo-
nisch 0492-328803. 

Bij aanmelding krijgt u een formulier 
thuisgestuurd wat u kunt invullen en 
met het benodigde inschrijfgeld kan 
er worden deelgenomen aan deze 
themadag. Voor meer informatie kunt 
u ook bij bovengenoemd mail- of te-
lefoonadres terecht.

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

Van Schijndel 
De Woonwinkel

ViERBINDEN.NL
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Actuele  vacatures
• Het Prins Bernhard Cultuurfonds 

zoekt een coördinator die de Anjer-
actie in Laarbeek mee op wil zetten 
en verder uit wil bouwen

• Stichting ORO De hoge hees is op 
zoek naar een vrijwilliger voor onder-
steuning bij diverse activiteiten. Ti-
jden zijn in overleg

• Scouting Lieshout-Mariahout is op 
zoek naar vrijwilligers die mee willen 
helpen klussen, zoals kisten en tent-
zakken maken en klusjes doen in de 
blokhut 

• Rollerclub De Oude Molen is op zoek 
naar een klusjesman/-vrouw voor 
bijv. het opknappen van de hal, het 
boenen van de baan, het aanbren-
gen van isolatie en tuinwerkzaam-
heden. Wekelijks op woensdaga-
vond, eventueel ook overdag

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Ingerborg Penninx

Deze week: Henk Berkers 
Vrijwilligerswerk: Hand- en spandi-
ensten bij tafeltennisvereniging ATTC 
in Aarle Rixtel, Erevoorzitter en ringen 
commissaris voor een drietal verenigin-
gen van kleindieren, hulp bij tentoon-
stellingen en verzorging van jaarboek-
en en maandbladen, coördinator van 
de avond wandelvierdaagse

Verenigingsleven
“Ik kom uit een groot gezin, waar 
weinig geld was, maar veel warmte en 
gezelligheid. Het was vanzelfsprekend 
om elkaar te helpen en aan te pakken”, 
antwoordt Henk op de vraag waarom 
hij zoveel vrijwilligerswerk doet. Henk 
noemt een indrukwekkende lijst op 
van verenigingen waarin hij voorheen 
actief is geweest: De Katholieke Ar-
beiders Jeugd, Harmonie St Caecilia 
waar hij klarinet en saxofoon speelde, 
voorzitter van de volleybalvereniging, 
bestuurslid van de motorclub en last 
but not least, RCL; de Runnersclub in 
Lieshout.

RCL 
“Ik heb twintig jaar met hart en ziel 
training gegeven voor de Runner-
sclub. Plezier telde hierin zwaarder 
dan prestatie. Samen met mijn vrouw 
Gerda, die ook trainer was, en hard-
loper Evert Brouwers, fi losofeerden we 
op weg naar huis toe altijd uitgebreid 
over hoe we ons zelf, en de lessen 

konden verbeteren. Helaas ben ik van-
wege knieklachten gestopt met hard-
lopen. Nog steeds bellen mensen van 
de Runnersclub me op, als ze door mij 
gecoacht willen worden of advies wil-
len over een trainingsschema”, aldus 
Henk.

Avondwandelvierdaagse
Van 14 tot en met 17 mei vindt voor de 
vijfde keer de avond wandelvierdaagse 
plaats. Henk vertelt: “Laarbekenaren 
kunnen de mooiste plekjes dicht bij 
huis leren kennen tijdens de avond-
wandelvierdaagse. Mijn taak tijdens dit 
gebeuren is de algemene coördinatie, 
waaronder het regelen van de pijlen en 
de hapjes en de drankjes. Ik vind het 
belangrijk dat alles op een gemoedeli-
jke manier gaat en niet te strikt.”

Naast de route van 10 km, is er spe-
ciaal voor rolstoelgebruikers, wandel-
wagens en jonge kinderen een korte 
route van 3 km gemaakt. Maar ook 
de 5 kilometer is voor deze groep heel 
geschikt. In deze krant vind je meer in-
formatie over deze wandelvierdaagse.

The Shooters
Henk vertelt: “Dit jaar zullen ‘De 
Shooters’ (het gezondheidsteam van 
Beek en Donk) bewoners van ver-
zorgingshuis de Regt ophalen met de 
rolstoel. De route is hier speciaal voor 
aangepast. Bij de start krijgt iedereen 
een leuke verrassing. Hopelijk stijgt 
ook dit jaar weer het aantal deelne-
mers”, besluit hij. 

Mooi Vrijwillig Laarbeek
Aarle-Rixtel – Het aanbod verse 
groente en fruit is deze maand fors 
uitgebreid bij ALDI. Naast de ver-
trouwde producten kunnen con-
sumenten nu meer dan 20 nieuwe 
producten zoals bleekselderij, au-
bergine, avocado’s, grapefruit en 
frambozen verwachten bij ALDI. 

Het uitgebreide aanbod is in heel 
Nederland verkrijgbaar. Het assor-
timent bij ALDI is altijd in ontwik-
keling. De afgelopen jaren heeft 
ALDI het aanbod uitgebreid met 
oa met kruiden, sauzen, Stevia 
zoetstof, cosmetica, verse sushi 
en een biologische lijn (Mama 
Natuur). En recentelijk dus met de 
uitbreiding van groente en fruit. 
Hiermee komt ALDI tegemoet aan 
de wensen van de klant en kan 
ALDI nu een complete winkelerva-
ring bieden. 

Altijd vers
Vanuit het principe dat de pro-
ducten altijd van de beste kwali-
teit zijn, zorgt ALDI ervoor dat de 
verse producten elke dag worden 
aangeleverd in de filialen. Hierdoor 
kan de consument altijd en elke 
dag kiezen uit de beste kwaliteit 
verse groenten en fruit, vers vlees 
en ovenvers brood en gebak. 

Bijna 25% goedkoper
ALDI voert in Nederland ca. 900 
artikelen en heeft momenteel 
voornamelijk eigen merkproducten 
die al 40 jaar een succes zijn, zoals 
de koffie: Markus Koffie, de thee: 
Westminster, de wasmiddelen: 

UNA en chocolade: Château. ALDI 
is bijna een kwart goedkoper dan 
de huismerken van andere super-
markten. Dit blijkt uit onderzoek 
van de Consumentenbond in april 
2014. Het prijsvoordeel kan zelfs 
oplopen tot 34%.

Best geteste producten
Diverse producten zijn recen-
telijk als best getest door de 
Consumentenbond zoals de rode 
wijn Kaapse Pracht, wit waspoeder 
van Una, vloeibaar wasmiddel wit 
van Una en de frituurolie Fritella. 
Ook is recentelijk het croissant-
deeg als beste koop uit het onder-
zoek naar voren gekomen. 

Zie voor meer informatie: 
www.ALDI.nl

ALDI breidt aanbod verse 
groente en fruit fors uit

Advertorial

Bijeenkomst gedecoreerden 2014 in Aarle-Rixtel
Fotografen: Daphne van Leuken en  
     Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - De officiële bijeenkomst 
voor alle gedecoreerden uit Laarbeek 
vond op Koningsdag, zaterdag 26 april, 
plaats in De Dreef in Aarle-Rixtel. Acht 
inwoners van Laarbeek werden de dag 
ervoor verrast door een bezoek van bur-
gemeester Hans Ubachs. Zeven van hen 
ontvingen van hem de onderscheiding 
die hoort bij het lidmaatschap in de 
Orde van Oranje-Nassau. Paul van den 
Boom uit Lieshout werd zelfs benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. 

Gedecoreerdenbijeenkomst
Om 10.00 uur begon zaterdag de of-
ficiële bijeenkomst, georganiseerd 
door Gemeente Laarbeek en de 
Oranjecomités in Laarbeek. De gasten, 
waaronder veel mensen die de afge-
lopen jaren gedecoreerd zijn, werden 
ontvangen met een kopje thee of kof-
fie met cake. Al snel moesten veel extra 
stoelen worden bijgezet, zodat de ruim 
tweehonderd belangstellenden konden 
zitten.

Amusement
Inmiddels speelde BBC-jazz, met 
daarin Aarlenaren Helmy van Baal en 
Ed Smeenk, muziek. Dit uitstekende 

orkest, onder leiding van dirigent Pierre 
Heesakkers, bracht een breed reper-
toire met zowel moderne als klassieke 
nummers. Gedurende het programma 
zouden zij nog meerdere keren hun mu-
zikale kwaliteiten laten horen. Mooie, 
toepasselijke en gevarieerde muziek die, 
gelet op het applaus, goed in de smaak 
viel bij de aanwezigen.

Even na 10.00 uur opende Ada van de 
Pol (namens de gemeente) het pro-
gramma en heette iedereen van harte 
welkom. Samen met Michel Driessen 
(voorzitter van Oranjecomité Aarle-
Rixtel) verzorgde zij de presentatie. 
Op het programma stond een optreden 
van de slagwerkgroep van harmonie ‘De 
Goede Hoop’. Deze bracht een heel ori-
ginele, bijzondere versie van ‘Beat it’ van 
Michael Jackson. Gezeten achter tafels 

speelden de leden van de slagwerkgroep 
dit bekende nummer met behulp van 
verschillende buizen. Een prachtige act.

Hierna was het tijd voor het officiële ge-
deelte. Burgemeester Ubachs hield een 
korte toespraak en bracht vervolgens 
een toost uit op Koningsdag. 

Vervolgens was er een optreden van 
Special Moments. De twee Aarlese da-
mes, Conny van den Nieuwenhof en 
Beate van der Steen, zongen een aan-
tal mooie luisterliedjes. Met name in de 
tweestemmig gezongen passages kwa-
men hun stemmen goed tot hun recht.

Nadat BBC-jazz nog een aantal num-
mers had gespeeld, eindigde om 11.30 
uur het binnenprogramma en werden 
alle aanwezigen verzocht om naar bui-
ten te gaan. 

Serenade en vendelgroet
Vanaf het grote ‘bordes’ had iedereen 
goed zicht op wat op het veld gebeurde. 
Harmonie ‘De Goede Hoop’ bracht een 
serenade voor de (nieuwe- en oud-) 
gedecoreerden. Hierna speelden zij het 
Wilhelmus, wat door de aanwezigen 
uit volle borst werd meegezongen. Ter 
afsluiting brachten de beide Aarlese 
gildes, Sint Margaretha- en Onze Lieve 
Vrouwegilde, nog een uitgebreide, in-
drukwekkende vendelgroet.

Al met al een zeer geslaagde bijeen-
komst. Oranjecomité Aarle-Rixtel en 
iedereen die hieraan heeft bijgedragen: 
bedankt hiervoor.

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Daphne van Leuken

Wim Beeren Jazz Society 
viert 5-jarig bestaan 

Fotograaf: Joost Duppen 

Aarle-Rixtel – Wim Beeren Jazz 
Society vierde haar 5-jarig bestaan 
vorige week woensdag met een bij-
zonder concert. De Amerikaanse 
jazzgigant Scott Hamilton gaf op deze 
avond in Zaal van Bracht een specta-
culair optreden op de tenorsax. 

Scott Hamilton werd begeleid door het 
trio Rob van Bavel (pianist), Marc van 
Rooij (bas) en Hans van Oosterhout 
(drums). 

Wim Beeren organiseerde in maart 
2009 de eerste jamsession in Café 
Van Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-
Rixtel. Kort na zijn overlijden - in juli 
2009 - heeft het bestuur, bestaande 
uit Jos Beeren, Carel Martin en Hans 
Verhoeven, de naam Wim Beeren bij 
wijze van eerbetoon aan de jazz soci-
ety verbonden.

Kijk voor alle foto’s van het 5-jarig be-
staan op www.mooilaarbeek.nl

Scott Hamilton op de tenorsax bij Van Bracht 
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Foto’s KoningSdag LAARBEEK 2014

Kijk voor meer foto’s op www.mooilaarbeek.nl

Fotografen: Liesbeth van Boxtel, Joost Duppen, Marcel van de Kerkhof en Martin Prick
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Foto’s KoningSdag LAARBEEK 2014

Kijk voor meer foto’s op www.mooilaarbeek.nl

Fotografen: Liesbeth van Boxtel, Joost Duppen, Marcel van de Kerkhof en Martin Prick
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Coalitieakkoord 2014-2018
• The Shooters aan kop bij Gezondheidsrace!
• Donorregistratie
• werkzaamheden Oranjelaan
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

LAARBEEK – Op Bevrijdingsdag, maandag 5 mei 2014, is het gemeentehuis Laarbeek gesloten.
Vanwege Hemelvaart is het gemeentehuis ook op donderdag 29 en vrijdag 30 mei gesloten. 

Milieustraat
De milieustraat op De Stater is op 29 mei ook gesloten. Vrijdag 30 mei is de milieustraat 
gewoon geopend.

LAARBEEK - Op zondagavond 4 mei wordt in de gemeente Laarbeek weer aandacht geschon-
ken aan de Dodenherdenking. Voorafgaand aan de ceremonie van 2 minuten stilte, start de 
herdenking om 18.45 uur in de Michaelkerk in Beek en Donk. Daarna volgt de stille tocht door 
de Koppelstraat tot aan het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis Laarbeek.

In de kerk zullen het fluittrio van harmonie O&U en het koor Zingiz de herdenking muzikaal 
omlijsten. Leden van de Laarbeekse Veteranenvereniging lezen de namen van de oorlogs-
slachtoffers op. Mevrouw A. Buter zal namens de Protestantse gemeente Helmond/Laarbeek 
een kort woord spreken en door Amnesty International zal een gedicht voorgedragen worden.

Na de stille tocht zal er een ceremonie plaatsvinden bij het herdenkingsmonument aan de 
Koppelstraat. Die zal omstreeks 19.45 uur beginnen. Na een toespraak van burgemeester Ub-
achs en muziek van Harmonie O&U zullen de 2 minuten stilte volgen. De ceremonie is onder 
andere met medewerking van de Beek en Donkse gildes en de scouting Beek en Donk.
Na de kranslegging kunnen ook de inwoners van Laarbeek bloemen neerleggen bij het her-
denkingsmonument. 

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• het Sint Servatius Gilde voor het organiseren van de teerdag en het gebruiken van de bier-

pomp op de Heuvel in Lieshout op zaterdag 10 mei 2014 van 13.00 tot 15.00 uur (verzon-
den 22 april 2013).

• de Oranjebar voor het organiseren van een volleybaltoernooi op het Oranjeplein in Ma-
riahout op zaterdag 21 juni 2014 van 11.00 tot 21.00 uur en op zondag 22 juni 2014 van 
11.00 tot 20.00 uur (verzonden 22 april 2014).

• Gilde Sint Leonardus voor het organiseren van de Donckse Wijing op zondag 25 mei 2014 
van 8.00 tot 14.00 uur bij de Leonarduskapel op de hoek van de Kapelstraat en Lage Hees-
weg in Beek en Donk (verzonden 22 april 2014).

• Buurtvereniging Bernadettebuurt voor het organiseren van de jaarlijkse vlooienmarkt op 
het buitenterrein van het Openluchttheater in Mariahout op zondag 8 juni 2014 van 9.30 
tot 13.30 uur (verzonden 17 april 2014).

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

LAARBEEK - Op dinsdag 6 mei bent u welkom bij de afscheidsreceptie voor voormalig wet-
houders Hans Vereijken en Theodoor Biemans van de gemeente Laarbeek. De receptie vindt 
plaats vanaf 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis Laarbeek.
Hans Vereijken was sinds 1999 wethouder en Theodoor Biemans is vanaf 2006 wethouder 
van de  gemeente Laarbeek geweest.

Omdat we een grote opkomst verwachten, vragen we u om u van te voren aan te melden, via 
email: arna.vereijken@laarbeek.nl.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 2 mei komen een raadslid van PNL en een raadslid van ABL aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Gemeentehuis gesloten

Dodenherdenking 4 mei

Verleende vergunningen

Afscheidsreceptie Hans Vereijken en Theodoor Biemans

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat door de ge-
meenteraad op 17 april 2014 de ‘Financiële verordening gemeente Laarbeek 2011‘ is inge-
trokken en dat tegelijkertijd de ‘Financiële verordening gemeente Laarbeek 2014’ is vastge-
steld.

Door de verplichting tot schatkistbankieren is de aangepaste Wet financiering decentrale 
overheden (fido) en per 15 december 2013 de Ministeriële regeling ‘Schatkistbankieren de-
centrale overheden’ van kracht geworden. Als gevolg hiervan is de Financiële Verordening (ex 
artikel 212 Gemeentewet) aangepast.

De ‘Financiële verordening gemeente Laarbeek 2014’ treedt in werking acht dagen na de da-
tum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

De verordening ligt ter inzage bij het team Financiën in het gemeentehuis Laarbeek. Iedereen 
kan tegen betaling van de verschuldigde leges een kopie krijgen van dit besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat op 28 januari 
2014 de beleidsnota ‘Treasurystatuut gemeente Laarbeek 2010’ is ingetrokken en dat tegelij-
kertijd de beleidsnota ‘Treasurystatuut gemeente Laarbeek 2014’ is vastgesteld.

Om de activiteiten op het gebied van de gemeentelijke treasury in goede banen te leiden, 
is de nadere uitwerking hiervan verwerkt in een Treasurystatuut. Deze beleidsregels zijn nu 
aangepast als gevolg van de gewijzigde Wet financiering decentrale overheden (fido) en de 
Ministeriële regeling ‘Schatkistbankieren decentrale overheden’.

Het ‘Treasurystatuut gemeente Laarbeek 2014’ treedt in werking 8 dagen na de datum van 
bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de nieuwe raadscommissies. 
Hieronder treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergade-
ringen worden allemaal gehouden in het gemeentehuis Laarbeek, aanvang is 19.30 uur. De 
vergaderstukken liggen vanaf maandag 28 april tijdens openingstijden in het gemeentehuis 
Laarbeek ter inzage. Uiterlijk vanaf dinsdag 29 april kunt u de stukken ook raadplegen op 
www.laarbeek.nl.

De vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken is op maandag 12 mei 2014.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur 

van 18 maart 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Presentatie mogelijke indelingen programmabegroting. 
7. Voorstel tot instemming met de zienswijze op de 1e wijziging begroting 2014 van de Vei-

ligheidsregio Brabant-Zuidoost.
8. Voorstel tot instemming met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 en meerjarenra-

ming 2016-2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
9. Stand van zaken intergemeentelijke/regionale samenwerking.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Sociaal Domein.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van commissie Maatschappelijke 

Ontwikkeling van 11 maart 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Besluitvorming in het kader van de Transitie Jeugdzorg (notitie 21 voor de jeugd 2.0).
7. Stand van zaken voorzieningenclusters.
8. Bespreking uitkomsten debat minimabeleid.
9. Stand van zaken transities Peel 6.1.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De vergadering van de raadscommissie Ruimtelijk Domein wordt gehouden op woensdag 14 
mei 2014.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijsten van de vergaderingen van commissie Ruimtelijke Ont-

wikkeling d.d. 29 januari 2014 en van commissie Beheer Openbare Ruimte d.d. 13 maart 
2014.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Presentatie ODZOB.
7. Stand van zaken hondenpoepbeleid.
8. Stand van zaken bouwplannen.
9. Stand van zaken Noordoost Corridor.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Vaststelling Financiële Verordening

Bekendmaking vaststelling Treasurystatuut

Vergaderingen raadscommissies
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

De Blauwborst
Iedereen kent natuurlijk wel de roodborst, 
het dappere vogeltje dat ook bij veel 
mensen in de tuin te zien is. We hebben hier 
in Nederland echter ook de blauwborst, een 
prachtig vogeltje om te zien én om te horen. 
Zelden gaan in de Nederlandse vogelwereld 
een opvallend vertoon van kleuren en een 
uitbundige zang gepaard; de blauwborst is 
daarin een uitzondering. Het voorkomen 
van de blauwborst wordt vooral bepaald 
door de aanwezigheid van moerassen en 
daarop lijkende biotopen. De afgelopen 
decennia heeft de blauwborst in Nederland 
een opmerkelijke opmars gemaakt.
In de winter trekken ze naar het Iberisch 
Schiereiland en naar West Afrika, vaak 
zuiden van de Sahara, maar ook in ons 
Mooie Laarbeek is de blauwborst op dit 
moment weer op verschillende plekken te 
zien en te horen. De blauwborst op de foto 
heb ik vorig jaar gefotografeerd in de buurt 
van de aansluiting van het nieuwe kanaal in 
Aarle-Rixtel.

Aanstaande zondag is mijn expositie in de 
Heem in Aarle-Rixtel weer open van 14.00 
tot 17.00 uur. Ik ben zelf aanwezig en hoop 
wederom vele lezers te verwelkomen!

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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LAARBEEK - In december 2013 is de gemeente al gestart met de verkoop van reststroken grond. 
Reststroken zijn stroken grond die meestal aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel 
liggen en deel uitmaken van het openbaar groen.

Proefgebied Beek
De bebouwde kom van Beek is in eerste instantie aangewezen als proefgebied. Tijdens de proef 
geldt een korting van maar liefst 30% op de normale verkoopprijs reststroken (exclusief bijko-
mende kosten).
Sinds de start van het project hebben al heel wat inwoners van deze kortingsregeling gebruik ge-
maakt. En dat kan nu nog steeds. De proefperiode is nog niet voorbij. Nog steeds kunnen reststro-
ken met korting worden gekocht.

Reststroken in andere wijken en kernen
Niet alleen inwoners van Beek kunnen reststroken aankopen. Ook geïnteresseerde inwoners van 
andere wijken en kernen kunnen nog steeds aanvragen indienen. En ook zij kunnen nog steeds van 
de korting profiteren.

Interesse
Heeft u interesse van een reststrook, dan vindt u op onze website www.laarbeek.nl een aanvraag-
formulier. Als u zoekt op ‘reststroken’, dan vindt u ook een informatiefolder met enkele rekenvoor-
beelden. Ook de criteria voor de beoordeling van aanvragen tot verkoop of verhuur treft u daar aan.

Vragen?
Neem dan contact op met Mathieu Schellen of Marieke Brock van Intersolum, via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente Laarbeek 0492 469 700 of per e-mail intersolum@laarbeek.nl.

De burgemeester heeft besloten ontheffing te verlenen op grond van artikel 35 van de Drank- 
en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan:
• voor Dierenpark Regter Eind, tijdens een open dag gehouden op zondag 8 juni 2014 van 

11.0 tot 17.00 op het terrein van het dierenpark (verzonden 22 april 2014).
• Ponyclub OLV de Ruitertjes, tijdens het concours hippique gehouden op zondag 8 juni 

2014 en maandag 9 juni 2014, beide dagen van 11.00 tot 18.00 uur op een terrein aan de 
Lieshoutseweg 74 in Aarle-Rixtel (verzonden 22 april 2014).

• mevrouw Maas-Hobbelen, tijdens het fun trike treffen gehouden op 3, 4 en 5 juli 2014 van 
12.00 tot 1.00 uur op het KPJ terrein aan de Heereindsestraat in Beek en Donk (verzonden 
22 april 2014).

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

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

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d.  Werkomschrijving
Akker 8 Lieshout 14-04-2014  verwijderen asbest
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                             Kern Werkomschrijving    Activiteit Verzonden
Servaasstraat 17         Lieshout vergroten woning     bouwen  15-04-2014
Den Hoek 4                   Beek en Donk bouw woning      bouwen  22-04-2014 
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.

Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit
Schutsstraat 34 Lieshout verwijderen asbest slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale te-
lefoonnummer 0492 469 700.

Gemeente verkoopt reststroken met korting!

Drank- en Horecawet

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Aansluiting nieuwe kanaal,
Aarle-Rixtel

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek
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Zonnige en kunstzinnige Koningsdag in Mariahout
Mariahout - Op het Oranjeplein in 
Mariahout vond dit jaar voor het 
eerst Koningsdag plaats. Deze dag 
stond in het teken van kunst en 
creativiteit. De werkgroep, tegen-
woordig vallend onder Zorg om 
het Dorp, had weer een prachtig 
programma aan de jeugd voorge-
schoteld. Naast de vele kinderen 
waren ook hun ouders present, wat 
tot een gezellig samenzijn leidde.

De dag werd geopend door de 
Harmonie St. Caecilia en het Gilde 
St. Servatius. Aansluitend waren 
er kunst-workshops, welke onder 
leiding van Helmie Segboer tot 
stand zijn gekomen. Ook stond het 
pannenkoek- en ranjateam weer 
klaar voor jong en oud. Natuurlijk 
ontbraken de jeu de boulers niet; 
het werd een echte familiedag. 
Mariahout ‘Uit de Kunst’ was zeer 
geslaagd. 

Zorg om het Dorp wil namens ie-
dereen in Mariahout de werkgroep, 
bestaande uit Peronne van Uden, 
Anja van Bergen, Martin vd Heuvel, 
Debby Roeters, Heiko van Berlo en 
Erica van der Heijden hartelijk dan-
ken voor hun inzet. Dezelfde dank 
gaat ook uit naar de sponsors die 
jaarlijks hun bijdrage leveren. Tot 
slot willen zij ook heel graag Harry 
de Groof en Tonnie Beniers felicite-
ren met hun welverdiende konink-
lijke onderscheiding. Een dag eer-
der ontving Wilhelmien Biemans de 
gemeentelijke vrijwilligerspenning  
en gouden speld met oorkonde van 
De Zonnebloem. Proficiat allen en 
dank  voor de inzet en bijdrage aan 
de leefbaarheid van Mariahout.

De Werkgroep van Koningsdag Mariahout

Bert Verhoeven in het zonnetje gezet

Mariahout - Tijdens de start van 
Koningsdag in Mariahout, heeft 
Bert Verhoeven de vlag gehesen 
om de feestdag te openen.  Bert 
was hiervoor uitgenodigd door de 
werkgroep ‘Koningsdag’. Zij wil-
den Bert eens nadrukkelijk in het 
zonnetje zetten en bedanken voor 
zijn verdiensten voor de gemeen-
schap van Mariahout. 

Naast zijn inzet voor kinderva-
kantiewerk, Koninginnedag en 
Yammas, mag met name zijn inzet 

voor de ‘Doe een Wens’ stichting 
niet onvermeld blijven. Zowel per-
soonlijk alsook als vrijwilliger van 
Yammas is hij meer dan 20 jaar hier-
voor actief. Deze Stichting heeft als 
doel, om kinderen en jongeren tot 
18 jaar met een levensbedreigende 
ziekte, een wensdag te geven. Een 
dag om nooit te vergeten. Zo heeft 
hij al veel kinderen blij gemaakt. 
Zorg om het Dorp wil namens heel 
Mariahout en omgeving Bert be-
danken voor de stimulerende inzet 
al die jaren.

Bert Verhoeven hijst de vlag

Lieshout – Uit de tuin van Tonnie 
en Ria Verhoef in Lieshout is in het 
weekend van Koningsdag een bistro-
tafeltje met twee stoeltjes onrecht-
matig meegenomen.

Zij willen graag dat degene die het 
zo mooi vond om het mee te nemen, 
ook zo flink is om het in hun voortuin 
terug te zetten. Tonnie en Ria vinden 
het bistrosetje namelijk ook mooi.

Diefstal uit voortuin

PRIMEUR

Graskaas het is er 
weer 500 gram 

€3,25

 

Weekmarkt Beek en Donk
Actieaanbiedingen

    

FRANS & FRANCA JASPERS
ONDERGOED EN NACHTKLEDING

NIEUW
Vanaf nu hebben we ook het merk 

Ten Cate in onze collecti e. Voor 
Heren, Dames, Jongens en Meisjes

AANBIEDING:
Tegen inlevering van deze bon:

10% korti ng op de gehele collecti e 
NACHTKLEDING

Of kijk op onze site:
www.sliponline.nl 

www.zakdoekwinkel.nl
www.ondergoedgrotematen.nl 

Iedere woensdagochtend 
op de markt in Beek en Donk

Wekelijks bij u op de 
markt in Helmond, Beek 

& Donk en Venray.

Met:
• De meest gangbare 

maar ook de ‘vergeten’ 
groenten,

• Verschillende soorten 
sla. Door de lange 
houdbaarheid is de 
slamix, veldsla en rucola 
het ‘paradepaardje’,

• Diverse gesneden 
groenten, 

• Een groot assortiment 
aardappelen &

• Salades.
Tevens leveren wij ook aan horeca

Tel: 06-20351916

De nieuwe voorjaarscollectie satijnen 
dekbedovertrekken is binnen!
NU ook dekbedden en 
dekbedovertrekken in 

260 BREED!!

Wekelijks 
voor het oude 

postkantoor, de 
fruitkraam van de

Iedere woensdagochtend op 
het Piet van Thielplein

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

voor een gigantische kwaliteit
Zondag 4 mei open van 12.00 tot 17.00 uur

Alles van Kettler 20% korting!

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.
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Foto’s KoningSdag LAARBEEK 2014

Kijk voor meer foto’s op www.mooilaarbeek.nl

Fotografen: Liesbeth van Boxtel, Joost Duppen, Marcel van de Kerkhof en Martin Prick
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

W19 - Aanbiedingen gelden van maandag 5 mei t/m zaterdag 10 mei 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Boonacker tarwebrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden
2.05

1.59

Campina Vifi t drink en Goede-
morgen drinkontbijt

alle soorten
2 pakken à 500 ml.

1.56-1.90

1.29
kilo 6.97

Maggi roerbaknoe-
dels

alle soorten
zakje 185/189 gram

1.76-1.80

Schouderham
van onze versafdeling

100 gram
1.19

Page toiletpapier
original of dubbellang

pak 16/32 rollen
11.49/12.21

OP=OP

Wagner pizza Sensazione
Hawaii, salame of mozzarella

per stuk 320/350 gram
2.95/2.99

Nectarines
mand ca. 1 kilo

3.79

Boeren appeltaart
vers uit eigen oven
per stuk 900 gram

4.99

Rundergehakt
500 gram

2.99

1.99
kilo 3.98

1.50
2 pakken

Amstel bier*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

13.39

Moederdag aardbei 
bavarois schnitte

per stuk
5.99

1.79

2.99
kilo 3.32

Dubbelfrisss en Taksi
alle soorten

4 pakken 
à 1500 ml.

3.60-4.64

9.49
liter 1.32

0.89

2.19

Persil wasmiddel of 
Sun vaatwastabletten

alle soorten Persil gel, megaperls of duo caps
Sun classic of alle soorten all-in-one

fl acon 660-1060 ml.
pak à 23/36 stuks

pak 960 gram
zak 16 stuks

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting.
Bijv: 2 pakken Sun vaatwastabletten 
all-in-one degrease van 13.72 voor 6.86

7.49

3.00
liter 0.50

4 pakken

1+1
GRATIS

morgen drinkontbijt

2 pakken à 500 ml.

alle soorten Persil gel, megaperls of duo capsalle soorten Persil gel, megaperls of duo caps

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting.Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting.Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting.Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting.Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 4.89
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Redacteur: Martin Prick

Deze week is het de beurt aan Ton-
nie Raaijmakers. Hij is een bekend fi-
guur in Beek en Donk. Als postbode 
is Tonnie in 1958 begonnen in Laar-
beek, want voor de toenmalige PTT 
bestond Laarbeek in die jaren al. “Ik 
had dienst in alle kernen!”, vertelt 
hij.

“Het werk van postbode begon om 
5 uur met het legen van de brieven-
bussen! Daarna moest er worden ge-
sorteerd en ‘in-gestraat’. Men zegt 
vaak, dat vroeger alles beter was”, 
vertelt Tonnie, “maar dat is niet zo, 

het was wel veel gemoedelijker”. Zo 
gebeurde het in het postbodebestaan 
wel eens, dat er op een bepaald adres 
altijd een kop chocolade melk met 
wat lekkers erbij klaarstond, en dat 
elke ochtend. Een postbezorger had 
soms belangrijke neventaken. Zo ge-
beurde het wel, dat zij het geld voor 
de AOW van ouderen moesten gaan 
uitbetalen en er natuurlijk een fooi-
tje aan overhielden. Op één adres in 
Mariahout woonde een blind echt-
paar. Daar moest de post ook nog 
worden voorgelezen. “Ja, ook de 
bankafschriften”, vertelt Tonnie. “En 
vervolgens werden die opgeborgen. 
Meestal waren we om 12 uur klaar 
met het bezorgen.”

Mandenmakerij
In de dagen dat Tonnie nog thuis 
woonde, was er altijd wel wat te 
doen. Na zijn trouwen veranderde 
dat. “Ik zocht iets anders en begon 
me te interesseren voor het manden-
vlechten. Na diverse diploma’s mocht 
ik zelfs in de creatieve vakken lesge-
ven.” Tonnie vertelt dat dat begon 
met repareren van stoelzittingen. Zo 
ontstond zijn zaak, waar manden en 
rieten producten werden verkocht. 
Die is op diverse plaatsen in Beek 
en Donk gevestigd geweest. Toen 
Tonnie wat ouder werd, heeft hij 
het vak ‘weggeleerd’ aan een vijf-
tal geïnteresseerden, die bijna al-
lemaal nog in het vak werkzaam 

zijn. “De Mandenman, Ad van den 
Broek, is een van mijn leerlingen. Ik 
was ook vaak aanwezig op een bra-
derie om het vak te demonstreren.” 
Het laatste adres van zijn zaak was in 
het fabriekje van Coolen aan de Zuid-
Willemsvaart in Beek. Zijn vrouw wil-
de daar graag wonen; “Francien was 
alles voor mij!” Kort na de verhuizing 
werd zij echter ziek en Tonnie bleef 
over met zijn twee kinderen Tino en 
Miriam.

Schilderen
Nu zijn werkzame leven achter hem 
ligt, richt Tonnie zich op het schilderen 
van non-figuratieve kunst. Centraal in 
zijn werk staan de drie hoofdvormen 
cirkel, vierkant en driehoek. Daarbij 
maakt hij het liefst gebruik van pri-
maire kleuren. Zijn schilderwerk is 
nog volop aan verandering onderhe-
vig, want hij is nog lang niet klaar met 
leren. Graag zou hij in contact komen 
met gelijkgestemden. Mail dan naar 
marcelberkvens@gmail.com. Het 
motto van Tonnie is, dat je altijd moet 
blijven leren, zolang je kunt. In zijn 
mooie huisje met atelier zal dat voor-
lopig wel lukken!

met het bezorgen.”

Mandenmakerij
In de dagen dat Tonnie nog thuis 
woonde, was er altijd wel wat te 
doen. Na zijn trouwen veranderde 
dat. “Ik zocht iets anders en begon 
me te interesseren voor het manden-
vlechten. Na diverse diploma’s mocht 
ik zelfs in de creatieve vakken lesge-
ven.” Tonnie vertelt dat dat begon 
met repareren van stoelzittingen. Zo 
ontstond zijn zaak, waar manden en 
rieten producten werden verkocht. 
Die is op diverse plaatsen in Beek 
en Donk gevestigd geweest. Toen 

Advertorial

Grand Café Stout bestaat 1 jaar!
Aarle-Rixtel - Met een start die ver-
traagd werd door oponthoud in de 
vergunningen en in de bouw, was 
op het 27 april 2013 toch zo ver. De 
deuren van Grand Café Stout aan de 
Dorpsstraat in Aarle-Rixtel mochten 
voor de eerste keer open. 

Afgelopen zondag is het precies een 
jaar geleden dat er op het mooie ter-
ras voor de eerste keer een drankje 
gedronken kon worden. Dat is na die 
dag veelvuldig gebeurd. 

Bewogen jaar
De drie ondernemers die destijds het 
Grand Café openden, kijken terug op 
een bewogen jaar. Ondanks de vele 
horeca-ervaring die de ondernemers 
meebrachten naar dit project moest 
er op de nieuwe locatie opnieuw de 
draai gevonden worden en verliepen 
de eerste maanden bepaald niet vlek-
keloos. De keuken vertoonde al snel 
mankementen waardoor de zaak 
twee weken dicht moest. Ook in de 
samenstelling van het nieuwe team 
was het zoeken naar de juiste mensen 
op de goede plaats. Gelukkig is alles 
inmiddels perfect gemaakt en draait 
zowel het team in de keuken als het 
team in de bediening op volle toeren. 

Smakelijke rente dakpanhouders
Destijds is de financiering van Grand 
Café Stout rondgekomen met de ver-
koop van dakpannen. Deze dakpan-

nen geven de houder het recht om elk 
jaar lekker te komen te dineren van de 
rente die de dakpannen opleveren. De 
grote groep ‘dakpanhouders’ heeft 
zeker in dit eerste jaar gezorgd voor 
een geweldige positieve bijdrage. Niet 
alleen financieel door het ondersteu-
nen van de zaak maar vooral door het 
veelvuldig uitnodigen van vrienden 
en familie om kennis te maken met de 
keuken van het Grand Café.

Na een goed eerste jaar is het team 
er dan ook trots op om een deel van 
deze dakpanhouders alweer terug te 
betalen. Veel van de dakpanhouders 
hebben echter al te kennen gegeven 
graag nog een jaar langer te willen 
profiteren van de smakelijke rente op 
de dakpannen. Iets wat de onderne-
mers zeker niet slecht uitkomt omdat 
dit jaar de aanbouw van een grote 
serre en de uitbreiding van het terras 
op het programma staan. 

Attentie
Al met al reden genoeg voor een 
feestje. De dakpanhouders zijn allen 
uitgenodigd om een heerlijk glas bub-
bels te komen drinken. Voor iedereen 
die deze maand een bezoek brengt 
aan Grand Café Stout staat er een 
speciaal feestmenu op de kaart en 
kan iedereen die een hapje komt eten 
rekenen op een leuke attentie. 

Dorpsstraat 86, Aarle-Rixtel          www.grandcafestout.nl       info@grandcafestout.nl       0492-778388

vlnr: Roland Lorenzini, Jantine de Jongh en Jelle de Jongh.

Bosscheweg 30
Beek en Donk     

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

APK KEURING BIJ VERSCHUREN... 

SNEL, EERLIJK EN VOORDELIG

GRATIS Herkeuring
binnen 1 maand

Sponsortocht ‘De Nacht van 
de Vrijheid’
Laarbeek - De jaarlijkse beklim-
ming van de Alpe d’Huez in Frankrijk 
en de wandeltocht ‘Nacht van de 
Vluchteling’ tussen Den Haag en 
Rotterdam zijn algemeen bekend. 

Dit is nog niet het geval met de spon-
sortocht die Amnesty International in 
Brabant sinds enkele jaren organiseert 
in de nacht van 4 op 5 mei: ‘De Nacht 
van de Vrijheid’. Een wandeltocht van 
het donker naar het licht, van na-
bij het Nationaal Monument Kamp 
Vught naar Museum Bevrijdende 
Vleugels in Best. De tocht bestaat uit 
drie etappes, die afzonderlijk, of voor 
een ervaren wandelaar, in zijn geheel 
kunnen worden gelopen. De start van 
de wandeltocht in Vught sluit aan op 
de Dodenherdenking bij de fusillade-
plaats Vught en bij de aankomst van 
de wandelaars in Best is in het mu-
seum een Bevrijdingsontbijt georga-
niseerd.

De Route
4 mei 20.30 uur: eerste etappe Vught- 
Schijndel (16 km).
24.00 uur: tweede etappe Schijndel – 
Veghel - Gemert (22 km).
5 mei 05.00 uur:  derde etappe Gemert – 
Beek en Donk – Lieshout - Best (22 km).

Aankomst rond 09.30 uur bij Museum 
Bevrijdende Vleugels, met ontbijt voor 
de deelnemers. Eten en drinken is ge-
durende de tocht geregeld, en voor 

vervoer tussen de etappeplaatsen kan 
op verzoek worden gezorgd.

Sponsoring
De minimum inleg is 25 euro, maar u 
mag meer geven. De opbrengst van 
de tocht gaat in zijn geheel naar het 
‘Eritrean Community Women’s Center’ 
in Tel Aviv, Israël. Hier worden vluch-
telingen uit Eritrea opgevangen. Deze 
vrouwen zijn na een barre voettocht 
door de Sinaïwoestijn uiteindelijk in 
Israël aangekomen. Onderweg zijn ze 
slachtoffer geworden van sexueel ge-
weld, marteling en afpersing door men-
sensmokkelaars. In Israël aangekomen 
hebben zij hun hoop op een betere 
toekomst al snel zien verdampen. Wat 
is meer symbolisch dan een nacht lang 
voor hen te wandelen en veel geld voor 
hun opvang bij elkaar te lopen?

Aanmelden
De tocht wordt dit jaar voor de derde 
maal gelopen. In 2012 liepen vijftien 
mensen mee en werd €1.200,00 ver-
diend. Vorig jaar was dit aantal uitge-
groeid tot dertig wandelaars die samen 
een opbrengst van €1.800,00 bij elkaar 
liepen. Wat zal het resultaat dit jaar zijn?

Op www.nachtvandevrijheid.amnesty.nl
staat alle nodige informatie. 
Wandelaars kunnen zich via deze 
site ook aanmelden. Voor vragen 
info@nachtvandevrijheid.amnesty.nl of 
tel. 0492-368362.

gelooft in mogelijkheden voor mensen 
met een (verstandelijke) beperking

Meer informatie: www.diomage.nl of 0492-362383

Diomage: Daar heb je wat aan!

Wonen

Dagbesteding

Ondersteuning in de thuissituatie

Informatie en advies

Nationale Dodenherdenking Laarbeek
Laarbeek - Op zondag 4 mei 2014 vindt 
de Nationale Dodenherdenking plaats. 
Ook in Laarbeek worden op die dag de 
oorlogsslachtoffers herdacht.
 
In Beek en Donk begint er een her-
denkingsdienst om 18.45 uur in de 
Michaëlkerk aan de Kerkstraat. Deze 
dienst heeft een openbaar karakter en 
is mogelijk dankzij de medewerking van 
diverse verenigingen en organisaties. Na 
de dienst vertrekt vanaf de kerk rond 
19.15 uur een stille tocht onder begelei-
ding van de Beek en Donkse gildes naar 
het herdenkingsmonument naast het 
gemeentehuis aan de Koppelstraat. Daar 
wordt een korte herdenkingsceremonie 
gehouden. U bent van harte welkom de 
herdenkingsdienst bij te wonen.

Kort programma
18.45 uur Herdenkingsdienst in de 
Michaëlkerk in Beek en Donk
Met medewerking van: mevrouw 
T. van der Linden, het fluittrio van 
Harmonie O&U, Zangkoor Zingiz, 
Pastoor Verbraeken, mevrouw Buter 
namens de Protestantse Gemeenten, 

Amnesty International en Vereniging De 
Laarbeekse Veteranen.

19.35 uur Stille tocht via de Koppelstraat 
naar het Herdenkingsmonument naast 
het gemeentehuis.

19.45 uur Herdenking bij het monument 
naast het gemeentehuis Laarbeek
• Scouting luidt de klok, gilden roeren 

de trom, vendeliers neigen het vaan-
del, vlaggen gaan halfstok door scou-
ting

• Toespraak door burgemeester Ubachs
• Namens de Laarbeekse inwoners 

draag de heer H. van den Boom uit 
Beek en Donk een gedicht voor

• Harmonie O&U speelt tot 19.58 uur 
gepaste muziek 

• Om 2 minuten voor 8 wordt ‘The Last 
Post’ geblazen door N. Heesakkers, 
terwijl de vendeliers het vaandel nei-
gen

20.00 - 20.02 uur: 2 minuten stilte
• daarna wordt het Wilhelmus gespeeld 

door Harmonie O&U
• Kranslegging en bloemenlegging
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Gun 
uw spaargeld een 

mooie rente

Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen? 
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons profiteert u altijd van een mooie rente. 

Bovendien krijgt u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

Spaar € 750 

en krijg twee 

unieke mokken 

cadeau*

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

*
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Vonderweg 23 | Beek en Donk | 0492 461228
www.automotiveschadeherstelleenders.nl

Autoschadeherstel van alle merken 
auto’s, bedrijfswagens en trucks

Wij repareren voor alle 
verzekeringsmaatschappijen

Geen eigen risico bij reparatie en 
vervangend vervoer beschikbaar

Tevens het adres voor al uw 
voorkomende spuitwerkzaamheden

Vonderweg 23 | Beek en Donk | 0492 461228

Auto poetsen buiten 
en binnenzijde 

Reparatie autobekleding 

Diepstomen interieur 

Zowel particulier als zakelijk.

Recovery
ERIK ENGELS

Automotive Schadeherstel Leenders en Automotive 
Recovery Engels slaan handen in een door een totaal 
pakket te kunnen aanbieden voor zowel particulier en 

de zakelijke markt.

Buurtvereniging Over de Brug bestaat 50 jaar

Workshop PopArt voor kinderen van BSO Beekrijk

KWS asfalteert fase 2 Oranjelaan 

Beek en Donk – Buurtvereniging 
‘Over de Brug’ houdt op zaterdag 
24 mei een receptie ter ere van haar 
50-jarig bestaan. De buurtvereni-
ging bestaat uit Mgr. Verhagenstraat, 
Bosscheweg, Julianastraat, Tuinstraat 
en de Parallelweg.

Ben je een oud lid, heb je in de buurt 

gewoond of wil je de buurtvereniging 
feliciteren met het 50-jarig jubileum? 
Dan ben je van harte welkom. De re-
ceptie wordt gehouden van 14.00 tot 
16.00 uur, in een tent aan de speel-
tuin, gelegen achter de Tuinstraat. 
Opgave is niet verplicht, maar wel 
prettig. Aanmelden kan via 
bvoverdebrug@gmail.com.

Beek en Donk - Donny van de 
Wildenberg verzorgde een Workshop 
PopArt voor de kinderen van BSO 
Beekrijk.  Kunstenaar Donny leerde de 
kinderen in een workshop de  diverse 
technieken van PopArt.  

Zo heeft hij de jongste kinderen een 
kunstwerk laten maken over het heel-
al. De oudere kinderen hebben zich 
uit mogen leven in de wat moeilijkere 
technieken. Alle kinderen namen hun 
zelfgemaakte creatie mee naar huis. 

Beek en Donk - In opdracht van ge-
meente Laarbeek voert aannemer KWS 
Infra uit Eindhoven momenteel on-
derhoudswerkzaamheden uit aan de 
Oranjelaan te Beek en Donk. Komende 
weken zullen voor KWS voornamelijk 
in het teken staan van het aanbrengen 
van de nieuwe asfaltverhardingen. 

Bewoners en bedrijven zijn hier-
over reeds persoonlijk geïnformeerd. 
Voor het aanbrengen van het as-
falt t.p.v. de nieuwe rotonde bij de 
Blokskampsedreef zal de tijdelijke ont-
sluiting van Beekerheide nog 2 dagen 
afgesloten worden. Dit op donder-
dag 8 en vrijdag 9 mei.  Beekerheide/
Rijakkerweg zijn dan enkel bereikbaar 
via omleidingsroute B. Vanaf vrijdag-
avond 9 mei kan men weer via de 

tijdelijke ontsluiting rijden. Naar ver-
wachting gaat de Oranjelaan eind 
week 20 weer open voor alle verkeer. 
Kijk voor meer informatie over de 
onderhoudswerkzaamheden op de 

website van de gemeente Laarbeek, 
www.laarbeek.nl. Dit project is mede 
mogelijk gemaakt door financiering 
van het SRE, Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven.

Workshop PopArt

*Voorwaarden in de winkel

Papenhoef 21 | Lieshout |  0499-425360 | www.triafietsen.nl

MEI GRATIS DIEFSTALVERZEKERING ACTIE!
GRATIS 3 JAAR ENRA DIEFSTAL 

VERZEKERING BIJ AANKOOP VAN EEN 
NIEUWE FIETS!* 

Wie herkent dit huis nog?

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

De foto in De MooiLaarbeekKrant van donderdag 
24 april is van bakkerij van Frans Rooymans, later 
bakkerij de Duif. Gevestigd in de (nu)  Burg vd 
Heuvelstraat. Ik heb 25 jaar bij Bakkerij de Duif 
gewerkt, eerst in Lieshout en later in Helmond .

Ad Verhoeven

De foto is van bakkerij de Duif. Zij hadden ook kruideniers waren. De bakkerij was 
gelegen aan de burgemeester Vd heuvelstraat. Eigenaar was de Fam. Rooimans .

G vd Bogaard  

Telefonische reacties kwamen binnen van Mev.Swanenberg en Nolly Dekkers.

Historische beelden
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Mooi Jong in het Vak
Pedicuresalon Annerie geopend 
in Mariahout/Lieshout
Mariahout – Annerie Thissen, ge-
diplomeerd pedicure, opende be-
gin april de deuren van haar nieu-
we pedicuresalon in Mariahout.

Annerie: “Ik vind het fijn mensen 
van hun pijnklachten af te helpen 
en een stukje ontspanning te bie-
den. Het beoordelen van de huid 
en huidklachten signaleren, is iets 
waar ik veel ervaring mee heb. Met 
mijn kennis en kunde en professi-
onele apparatuur is een voetbe-
handeling vrijwel altijd pijnloos.” U 
kunt bij Annerie terecht voor o.a.:

• Verzorgen van nagels
• Verwijderen van overtollig eelt, 

kloven en likdoorns
• Schimmel-,  en verdikte nagels 
• Ingroeiende teennagels/ nagel-

beugels
• Nagelreparatie
• Orthesiologie en drukvrij leggen 

van pijnlijke plekken
• Ontspannende voet- en on-

derbeenmassages (ontspan-
ningsmassages)

• Cosmetische French pedicure
• Schoenadvies 

Daarnaast volgt Annerie de spe-
cialisatie ‘Medische pedicure’, 
waarin diabetes, reuma en ove-
rige risicovoeten behandeld wor-
den. Daarnaast werkt ze uiteraard 

tijdens al haar behandelingen vol-
gens de hygiëne- en kwaliteitsei-
sen.

Een afspraak maken
Annerie hoopt u binnenkort in haar 
salon te mogen begroeten. Voor 
het maken van een afspraak kunt 
u telefonisch contact opnemen op 
werkdagen na 17.30 uur en op za-
terdag, of per e-mail. De salon is 
rolstoeltoegankelijk. Mocht u niet 
mobiel genoeg zijn om de salon 
te bezoeken, dan kan Annerie in 
overleg ook bij u thuis voor een be-
handeling komen. Uw voeten zijn 
bij Annerie in goede handen!
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Advertorial
Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek

Europarlementariër van Nistelrooij op 
bezoek bij CDA Laarbeek

Lieshout - Anders dan men gewend 
is van PNL, houden zij deze keer 
op woensdag 7 mei hun openbare 
voorbespreking ter voorbereiding 
op de commissievergaderingen van 
maandag 12 mei, dinsdag 13 mei en 
woensdag 14 mei. Deze voorbespre-
king begint om 20.00 uur.

Op dit achterbanoverleg komen on-
der anderen de zienswijze op de 1e 
wijziging van de Begroting van de 
Veiligheidsregio, de Ontwerpbegroting 
2015 én meerjarenraming van de 
Veiligheidsregio, wijze van Verslag 
doen door de raadsleden welke in de 

Klanbordgroep Peel 6.1 zitten, besluit-
vorming over Transitie Jeugdzorg, be-
raadslagingen over het minimabeleid 
en de Stand van zaken betreffende het 
hondenpoepbeleid aan de orde. 

De agenda van de diverse commissie-
vergaderingen kan men ook raadple-
gen op www.laarbeek.nl, klikken op 
‘Bestuur en organisatie’, daarna op de 
desbetreffende commissie en dan klik-
ken op de juiste datum voor de agen-
da met bijbehorende stukken. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u 
meepraten, heeft men vragen of 

opmerkingen, ook over andere onder-
werpen, dan is men van harte welkom 
op woensdag 7 mei om 20.00 uur in 
het Dorpshuis te Lieshout. De koffie en 
thee staan klaar! Kijk ook op 
www.pnllaarbeek.nl.

Laarbeek - Europees parlementslid 
Lambert van Nistelrooij  was vo-
rige week dinsdag op werkbezoek in 
Laarbeek. Samen met enkele leden 
van het CDA Laarbeek bezocht hij 
de melkveehouderij van Tanja van de 
Ven -Vogels in Beek en Donk. 

Tanja toonde zich een voortreffelijke 
gastvrouw. Zij gunde hen een blik in 
de interessante ‘keuken’ van de mo-
derne en eigentijdse melkveehouder. 
Modern, omdat melkrobots geheel 
automatisch en efficiënt de oogst van 
de melkproductie in goede banen lei-
den. Maar ook modern vanwege een 
bedrijfsvoering die duurzaamheid in 
zich draagt. De koeien lopen hier in de 

wei. Een vanzelfsprekende verweven-
heid van de agrariër met een gezonde 
flora en fauna in de omgeving. Tanja 
legt uit dat moderne bedrijfsvoering 
ook inhoudt dat de veehouder telkens 
zoekt naar een goede balans tussen 
economie, natuur en milieu.
  
De geboorte van een gezond kalfje is 
een onverwachte toegift en markeert 
de aankondiging  voor vertrek. Tijdens 
de tweede helft van de middag maken 
ze kennis met een ander bedrijf in het 
agro-domein, namelijk Kanters Special 
Products op De Stater in Lieshout. 
Daar worden onder meer voedings-
supplementen geproduceerd voor de 
veehouderijen. De supplementen die 

rijk zijn aan vitaminen en mineralen 
bevorderen de gezondheid van die-
ren. Het vee wordt minder snel ziek en 
daardoor wordt het gebruik van anti-
biotica sterk gereduceerd.  Directielid 
van Sambeek trekt een parallel naar de 
mens door het motto: “leef gezond en 
eet een appel “. Dat is de functie van 
het product assortiment  van Kanters 
Special Poducts. Beter voorkomen 
dan genezen dus. Gezonde voeding 
voor het vee draagt daaraan  bij. Ook 
hier worden economie voor de boer 
en welzijn van het dier verenigd. Van 
Nistelrooij sluit af met een dankwoord 
en hervat zijn reis naar een volgend 
platform. Het was een interessante 
middag. 

R43

Van: €742.00 (incl. BTW)
Voor: €599.00 (incl. BTW)

Van: €1229.00 (incl. BTW)
Voor: €949.00 (incl. BTW)

Van: €5002.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €5053.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €3456.00 (incl. BTW)
Voor: €2999.00 (incl. BTW)

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer. Bezoek www.JohnDeere.nl/dealerlocator
 voor uw dichtstbijzijnde 

*  Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30 
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Enkele leden van CDA Laarbeek en Europarlementariër van Nistelrooij op bezoek bij de boerderij van Tanja van de Ven-Vogels. 

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

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!

Wandelvierdaagse The Shooters 
in kader Gezondheidsrace 2014
Beek en Donk - Team 2,  ‘The Shooters’, 
van de Gezondheidsrace Laarbeek 
houdt op woensdag 14 mei een wan-
delavond in Beek en Donk. Start- en 
eindpunt zijn bij het parkpaviljoen in 
de muziektuin. Er kan gestart worden 
tussen 17.30 en 19.00 uur. 

Er zijn 3 mooie routes uitgezet van 
3km, 5km en 10km. De muziekband 
‘Just Jazz’ zorgt voor de muzikale om-
lijsting in de muziektuin. Om het voor 
de kinderen aantrekkelijker te maken is 
voor de 5 km route een fotopuzzeltocht 
uitgezet. Kinderen krijgen bij aanvang 
van de route een aantal foto’s mee en 
moeten dan de plek waar de foto’s zijn 
gemaakt proberen te vinden. De 3km 
en 5km route zijn rolstoelvriendelijk. 
Voor de bewoners van zorgcentrum 
De Regt is een route uitgezet die start 

vanuit de Regt en aanhaakt bij de 3km 
route. Deze deelnemers worden bij 
terugkomst in De Regt muzikaal ont-
haald door de Ekkermuzikanten. 

De routes lopen door het mooie Beek 

en Donk. The Shooters hopen dat ie-
dereen met veel plezier een van deze 
routes gaat lopen. Van tevoren aan-
melden kan via de website www.wan-
delvierdaagsegezondlaarbeek.nl of bij 
de start op 14 mei in de muziektuin.
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Mooi UIT in Laarbeek

 24 april 2002 opende Eeterij Uniek 
haar deuren. Nu, 12 jaar later,                     
is Eeterij Uniek voor velen een            

begrip geworden.  

Het team van Eeterij Uniek wil via deze 
weg al haar gasten bedanken voor het 

vertrouwen de afgelopen 12 jaar!  

Di. t/m Za. 16.00 - 21.00u   Zo. en feestdagen 12.00 - 21.30u 

Dorpsstraat 15-17  |  Lieshout  |  0499 - 313185

CATERING MENU 1

CATERING MENU 3

P.P. € 12,50 (min. 20 pers.)
Mini Loempia, Kerry Driehoek, 

Gebakken Bananen, Tjap Tjoy, Saté, 
Babi Pangang, Tausi Kai, King Do Kai, 

Tongfilet met zoetzure saus, Nasi, BBami, 
Mihoen en Verse Vruchten

Babi Pangang, Kipfilet met ananas,
Varkensvlees met peper en zout, Kerry Driehoek

P.P. € 11,50 (min. 20 pers.)
Casavas, Mini Loempia, Kerry Driehoek, 

Chin. Pangsit, Saté, Babi Pangang, 
Foe Yong Hai, Koe Loe Yuk, Gon Bao Kai,

Varkensvlees met champignons, Nasi, 
Bami, Mihoen en Witte Rijst

P.P. € 12,50 (min. 20 pers.)
Casavas, Mini Loempia, Kerry Driehoek, 

Pangsit, Saté, Babi Pangang, 
Foe Yong Hai, Lou Han Tjap, Tausi Ngau, 

Cha Sieuw, Po Lo Yuk, Nasi, Bami, 
Mihoen en Witte Rijst

P.P. € 9,50 (min. 20 pers.)
Casavas, Mini Loempia, Kerry Driehoek, 

Babi Pangang, Foe Yong Hai, 
Kipfilet met kerry saus, Tjap Tjoy,

Nasi, Bami en Witte Rijst

CATERING MENU 2

CATERING MENU 4

MAANDMENU: MEI
Babi Pangang, Kipfilet met ananas,

2-3 PERSONEN€ 17,00

Bij onze catering kunt u alle gerechten zelf aanpassen naar uw wensen.

Theaterseizoen staat voor de deur

Benefi etconcert voor Alpe D’HuZes 

Mariahout - De dagen worden lan-
ger, het gras wordt groener en de 
zon schijnt vaker. Dat kan natuurlijk 
maar één ding betekenen: het theater-
seizoen staat weer voor de deur! En 
dat belooft ook dit jaar weer een en 
al sensatie te worden, met een pro-
gramma waar het Openlucht Theater 
Mariahout trots op is. 

Het theaterprogramma is sinds enkele 
dagen bekend. Men kan alvast ver-
klappen dat het weer een spetterend 
theaterseizoen wordt. Met het uitge-
breide en diverse programma hebben 
ze ook dit jaar voor ieder wat wils. 
Cabaret, muziek en theater. Jong en 
oud. Iedereen kan dit seizoen genieten 
van de vele mooie voorstellingen in 
het openluchttheater. 

Het begint meteen goed. Op zaterdag 
31 mei trapt Rowwen Hèze het sei-
zoen af met een feestelijke voorstel-
ling. Hier wordt meteen de toon gezet 
voor de rest van het programma. Zo is 
er de nieuwste show van Gerard van 
Maasakkers en komt Marlon Kicken 
met zijn aller eerste avondvullende 
programma. Ook Andy Marcelissen 
neemt je graag mee in zijn spiksplin-
ternieuwe theaterprogramma.  

Naast de grote namen zijn er ook een 
aantal terugkerende successen. Net als 
voorgaande jaren kan men lachend de 
zomer in met de Zomerton, en staat 
Leon van der Zanden weer klaar met 
de Openlucht Comedy Night. Ook 
staan dit jaar de Def Americans en 
de Pink Floyd Sound, twee steen-
goede tributebands, op het podium. 

Toneelvereniging Mariahout zorgt 
uiteindelijk voor de afsluiting van het 
theaterseizoen, met de voorstelling 
Robin Hood.

Het kinderseizoen wordt dit jaar fees-
telijk geopend op 25 mei. Dit jaar zorgt 
de Telekids Discoshow voor een spec-
taculaire show. Na deze opening zijn 
er iedere maandag en donderdag van 
de zomervakantie leuke, muzikale en 
ontzettend aanstekelijke kindervoor-
stellingen te zien. 

Honger naar meer? Kijk dan in 
de programmafolder die een de-
zer dagen op de mat valt of op 
www.openluchttheater-mariahout.nl
voor het volledige programma en 
achtergrondinformatie. Tot snel in 
Openluchttheater Mariahout!

Beek en Donk – In Muziekcentrum ’t 
Anker in Beek en Donk vindt zaterdag 
een benefietconcert plaats vanuit de 
groep ‘Onze Toekomst’. Dit gezel-
schap bestaat uit vier heren, die over 
ruim een maand deelnemen aan de 
Alpe D’HuZes. 

De groep heeft de band ‘Pater 
Moeskroen’ en CAS weten te strikken. 
“Twee bands die gegarandeerd zorgen 
voor een feestje”, aldus de organisa-
tie. Kaartjes voor deze avond kosten 
€15,00. De opbrengst van het bene-
fietconcert komt geheel ten goede aan 
de Alpe D’HuZes. 

Naast het benefietconcert houdt ‘Onze 
Toekomst’ ook een kookworkshop 

voor het goede doel. Dit doen zij in 
samenwerking met Kookcentrum 
Brabant in Beek en Donk. Een culinaire 
avond staat op zaterdag 10 mei op 
het programma. Voor €40,00 (exclu-
sief drank) kun je een kookworkshop 
‘Tapas’ volgen bij deze kookstudio.  
Het belooft een gezellige, smaakvolle 
avond te worden. 

Kaartjes kopen voor het benefietcon-
cert? Dat kan bij een van de verkoop-
punten: Jansen Kappers in Beek en 
Donk, Van Helvoort Taxi’s in Gemert 
of bij Vair in Erp. De kaartjes kun-
nen ook digitaal besteld worden via 
anja@vair.nl. Aanmelden voor de 
kookworkshop kan door te mailen 
naar info@jansenkappers.nl.

Beek en Donk - Muziekkapel de 
Ekkermuzikanten uit Beek en Donk is 
op zoek naar een ervaren bespeler van 
de kleine trom en een enthousiaste 
klarinettist(e). 

Ben jij die ervaren bespeler van de kleine 
trom of de enthousiaste klarinettist(e). 
En lijkt het je leuk om repetities te 
houden en optredens te doen? Mail 
dan naar www.ekkermuzikanten.nl 
of neem contact op met Dhr. P. v. Neerven 
via telefoonnummer: 0492-463101.

Lieshout - De Kerstfair in Lieshout 
is een hit. Dit evenement trekt van 
heinde en verre bezoekers. Daar is 
de organisatie blij mee, maar er zijn 
natuurlijk altijd zaken die beter kun-
nen. Zij houden daarom een brain-
stormavond op donderdag 5 juni.

Heeft u suggesties of ideeën? Wat 
kan er anders? Waar liggen nieuwe 
mogelijkheden? Wat is uw visie op 
de Kerstfair? De organisatie Kerstfair 
Lieshout nodigt belangstellenden 
uit voor een avondje brainstormen 
en ‘out of the box’ denken. Deze 

brainstormsessie vindt plaats op 
donderdag 5 juni in Café-zaal De 
Koekoek in Lieshout. Aanvang 20.00 
uur. De avond staat open voor ieder-
een die de Kerstfair een warm hart 
toedraagt. Mocht u zelf nog en-
thousiaste, betrokken mensen ken-
nen, mail dan ook naar onderstaand 
adres. De organisatie stelt betrok-
kenheid, creativiteit en kunde zeer 
op prijs. 

Doet u mee aan de brainstormsessie? 
Aanmelden kan tot 16 mei via 
kerstfairlieshout@gmail.com.

Ekkermuzikanten op zoek 
naar uitbreiding

Brainstormen over de kerstfair

Voor het betere 
onderhoud

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



Donderdag 1 mei 2014 29
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi UIT in Laarbeek

‘T Café van Lieshout

Surprise party

Ladies first night 

Kienen 
vanaf 20.00 uur

Welkom in Tirol
DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Zaterdag
3 mei

Zaterdag
17 mei

Zondag
18 mei

Vrijdag
23 mei
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Snack van de week:
Oud Brugge Kaaskroket

Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers houdt een kienavond op vrij-
dag 2 mei. Deze vindt plaats in het 
Dorpshuis Lieshout aan de Grotenhof.

Iedereen is welkom en de avond begint 
om 20.00 uur. Vanaf 19.00 uur is de 
zaal geopend. De jackpot is de vorige 
keer niet gevallen, dus deze is nu groter. 

Kienen met de Raopers

Complete line-up WiSH Outdoor compleet 
Beek en Donk - Over ruim twee maan-
den, in het weekend van 4 tot en met 
6 juli, wordt Beek en Donk tijdelijk 
omgetoverd tot het mekka voor fes-
tivalliefhebbers. WiSH Outdoor, dat 
binnen enkele jaren is uitgegroeid tot 
een van de populairste Brabantse fes-
tivals, zal dan voor de 8e maal neer-
strijken in het Brabantse land om dui-
zenden feestgangers te voorzien van 
een onvergetelijk festivalweekend.  

Line-up vrijdag
Na de eerste vrijdag-editie vorig jaar, 
begint WiSH Outdoor ook dit jaar weer 
op deze dag. Op het programma staat 
onder andere de Amerikaanse rapper 
Lil Jon, bekend van o.a. hits als ‘Get 
low’ en ‘Turn down for what’, ach-
ter de draaitafels. Daarnaast kunnen 
dance-liefhebbers hun hart ophalen 
met o.a. R3hab, MAKJ en Firebeatz. 
Last but not least, zal ’s werelds popu-
lairste hardstyle-artiest, Headhunterz, 
de knallende sluitingsset voor zijn re-
kening nemen. In tegenstelling tot 
vorig jaar, zal het programma dit jaar 
plaatsvinden op één van de mainsta-
ges van het festivalterrein.   
 
Line-up zaterdag
Met ruim 9 verschillende area’s, biedt 
WiSH Outdoor op zaterdag 5 juli een 
zeer uitgebreide programmering in 
talloze muziekstijlen. Met internatio-
nale grootheden van Nederlandse bo-
dem als Chuckie, Sander van Doorn, 
Dyro, Blasterjaxx en Vicetone biedt de 
Devoted Stage wederom een uiterst 
uitnodigend affiche voor house-lief-
hebbers. 

Daarnaast is er ook voldoende ruimte 
voor de hardere stijlen. Zo zullen o.a. 

Brennan Heart, D-Block & S-te-Fan, 
B-Front, Code Black en Hard Driver 
naar het Brabantse land trekken om 
daar het publiek te voorzien van een 
dosis hardstyle. Namen als Egbert 
(live), ROD en Darko Esser zijn te vin-
den in de WiSHkunde, waar techno 
de boventoon voert. Verder kunnen 
bezoekers genieten van optredens 
van o.a. The Partysquad, Mightyfools, 
FeestDJRuud, Partyraiser en Boaz van 
de Beatz. Last but not least, presen-
teert WiSH Outdoor in samenwer-
king met Duikboot een gloednieuwe 
Deephouse area. 

Line-up zondag
Op de laatste dag van het festival, 
zondag 6 juli, kunnen de bezoekers 
genieten van een brede variatie aan 
artiesten. Zo komen een aantal van 
Neerlands grootste artiesten, waaron-
der The Opposites, Niels Geusebroek, 
Gers Pardoel en Nielson, richting 
WiSH Outdoor om de mainstage op 
zijn kop te zetten. Ook liefhebbers 
van electronische muziek kunnen 
hun borst nat maken, met de komst 
van artiesten als The Jillionaire (Major 
Lazer), Bassjackers, Vato Gonzalez ft. 
MC Tjen, Ronnie Flex, Jay Hardway, 
Jordy Dazz en Mental Theo b2b Zany. 
WiSH Outdoor belooft volgens de or-
ganisatie ook dit jaar weer een van de 
must-visit festivals van deze zomer te 
worden.   

Tickets
Inmiddels is ruim 70% van alle be-
schikbare WiSH Outdoor tickets ver-
kocht. WiSH Outdoor raadt haar be-
zoekers dan ook aan om festivaltickets 
tijdig te bestellen om teleurstellingen 
te voorkomen. Tickets zijn verkrijgbaar 

via de website www.wishoutdoor.com 
en via alle Primera winkels. Daarnaast 
zal medio mei de lokale kaartverkoop 
van start gaan, indien de reguliere tic-
kets nog niet zijn uitverkocht.

Camp WOW!
Dit jaar krijgt Camp WOW!, de offici-
ele WiSH Outdoor camping, ook een 
flinke upgrade. Zo kunnen bezoekers 
o.a. loungen in de Caribbean Bar, ont-
spannen in de Hot Tubs of deelnemen 
aan de vele diverse activiteiten op 
de camping. Tevens zal er een speci-
ale bootcamp verzorgd worden op het 
campingterrein. Heb je geen zin om 
een tent mee te nemen naar de cam-
ping, dan kun je via www.festitent.
eu een kant-en-klare tent reserveren 
op Camp WOW!. Tickets voor Camp 
WOW! zijn beschikbaar via de website 
van WiSH Outdoor. Wees er snel bij, 
want op is op! 

Voor meer informatie: 
www.wishoutdoor.com. 

Social Sofa in wijk Strijp van start

Aarle-Rixtel - In de wijk Strijp in 
Aarle-Rixtel staat sinds kort een witte 
tent. U vraag zich vast af waarom?  
In deze tent staat op dit moment een 
kale betonnen bank. Deze bank wordt 
in enkele maanden tijd door bewo-
ners uit de wijk omgetoverd tot een 
kleurrijk kunstwerk van mozaïek. 

Het ontwerp is gemaakt door kinde-
ren uit de buurt. De bedoeling is dat er 
op drie avonden in de week tegeltjes 
geplakt, geknipt en gesorteerd gaan 
worden. Onder het genot van een 
drankje is dit een heel gezellige bezig-
heid waarbij het sociaal contact in de 
wijk een geweldige boost zal krijgen. 

Op deze avonden is altijd minimaal 
een van de initiatiefnemers aanwezig 
voor uitleg en coördinatie. Dit zijn Fien 
en Meike van Berlo, Anne van de Ven 
en Maria Krijnen. 

Gratis workshop mozaïeken
Op zaterdag 3 mei wordt om 10.00 
uur voor belangstellenden uit de wijk 
Strijp een workshop mozaïeken ge-
geven. Deelname is gratis. Dit project 
wordt gesponsord door Gemeente 
Laarbeek, Dorpsplatform Aarle-Rixtel, 
Rabobank Peel Noord, Frank Migchels 
Bouwbedrijf, Hoveniersbedrijf Erik 
Swinkels, Van Hooy Advies en enkele 
bewoners van de wijk.

De betonnen bank wordt de komende tijd omgetoverd tot een prachtige ‘Social Sofa’.
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De MooiLaarbeekKrant overhandigt €250,00 

aan ‘Onze Toekomst’ voor Alpe D’HuZes
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

De MooiLaarbeekKrant en de groep 
‘Onze Toekomst’ - deelnemers aan 
Alpe D’HuZes - sloegen de handen 
ineen en stonden zo samen op de 
Oranjemarkt, afgelopen zaterdag op 
het Heuvelplein in Beek en Donk. 

‘Onze Toekomst’ stond met een stand 
waarin ze spullen verkochten voor 
hun goede doel, waaronder kaartjes 
voor het benefietconcert aanstaande 
zaterdag en een kookworkshop (za-
terdag 10 mei), waarvan de volledige 
opbrengsten naar Alpe D’HuZes gaan. 

Daarnaast konden bezoekers op een 
unieke en ludieke manier op de foto 
met een look-a-like Maxima (zie de 

foto’s op deze pagina, en kijk voor 
meer foto’s op www.mooilaarbeek.nl). 
Ook werden er heerlijke wafels ver-
kocht voor €1,00. 

De volledige opbrengsten gingen in 
zijn geheel naar ‘Onze Toekomst’. 
Aan het einde van de dag kon De 
MooiLaarbeekKrant een mooi bedrag 
van €250,00 overhandigen aan deze 
groep.

De MooiLaarbeekKrant overhandigt €250,00 

Fotograaf: 

De MooiLaarbeekKrant en de groep 
‘Onze Toekomst’ - deelnemers aan 
Alpe D’HuZes - sloegen de handen 
ineen en stonden zo samen op de 
Oranjemarkt, afgelopen zaterdag op 
het Heuvelplein in Beek en Donk. 
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De MooiLaarbeekKrant overhandigt €250,00 

foto’s op deze pagina, en kijk voor 
meer foto’s op www.mooilaarbeek.nl). 
Ook werden er heerlijke wafels ver-

De volledige opbrengsten gingen in 
zijn geheel naar ‘Onze Toekomst’. 
Aan het einde van de dag kon De 
MooiLaarbeekKrant een mooi bedrag 
van €250,00 overhandigen aan deze 

met een look-a-like Maxima (zie de groep.met een look-a-like Maxima (zie de met een look-a-like Maxima (zie de 

Nikki Barten van De MooiLaarbeekKrant (r) kon zaterdag op het einde van de 

dag een cheque van €250,00 overhandigen aan de groep ‘Onze Toekomst’ (l)Nikki Barten van De MooiLaarbeekKrant (r) kon zaterdag op het einde van de 

dag een cheque van €250,00 overhandigen aan de groep ‘Onze Toekomst’ (l)

Door: Dennis Verbakel
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Nieuwe kringloopwinkel Beek en Donk geopend vanaf 3 mei

Kringloopwinkel Boedel-Totaal 
levert Totaalservice 

Advertorial

Beek en Donk - Na een kleine 10 jaar, is kring-
loopwinkel ‘Boedel Totaal’ beland in een mooi 
winkelpand aan de passage op het Heuvelplein 
in het mooie Beek en Donk. Boedel Totaal 
opent de deuren op 3 mei.

Voor de verhuizing naar Beek en Donk is het 
echtpaar Rob en Anita van Alfen, begonnen met 
internetverkopen en vlooienmarkten. Daarna, 
zo’n 6 jaar geleden, hebben zij plaatsgenomen in 
het oude Tweka gebouw in Geldrop. Aangezien 
het Tweka gebouw gesloopt gaat worden, zijn 
Rob en Anita in hun zoektocht naar een nieuwe 
locatie uitgekomen in Beek en Donk.

Rob: “Waarom wij een kringloop winkel uit-
baten is een pure noodzaak geworden daar 
wij ook ontruimer zijn. Ontruimer in de zin 
van leegruimen van huizen van personen die 
zijn gestorven, gescheiden of verhuisd zijn. De 
hoeveelheid materialen die daar vrijkomen zou 
niet verantwoord worden gerecycled als we al-
les naar de milieustraat zouden brengen. Zoveel 
mogelijk 1e lijn recyclen is ons doel.” 

Anita gaat verder: “Materiaal dat niet verkocht 
kan worden, wordt ook op een verantwoorde 

manier verwerkt. Papier bij papier, glas bij glas, 
chemisch afval bij chemisch afval, etc. Ook kan 
iedereen goede materialen bij ons inleveren.” 

Naast de kringloopwinkel, kan Boedel Totaal 
ook ontruimingen, miniverhuizingen en trans-
portjes verzorgen. Boedel Totaal, de naam zegt 
het al, kan een Totaalpakket bieden. Zo ver-
zorgen zij een ontruiming van A tot Z. Van de 
inspecteur van een woningbouwvereniging tot 
aan de sleuteloverdracht, met alles wat er in de 
tussentijd dient te gebeuren. Voorbeelden hier-
van zijn vloerbedekking verwijderen, reparaties 
aan muren uitvoeren, etc. 

Ontruimingen kunnen vaak goedkoop worden 
uitgevoerd omdat de inboedel in de kringloop-
winkel verkocht kan worden. Als er alleen maar 
kringloopspullen opgehaald dienen te worden 
en ze zijn in goede staat, is dit zelfs kosteloos.

Kijk op www.boedeltotaal.nl voor een uitvoerig 
beeld van de geschiedenis en de diensten die 
Boedel Totaal kan aanbieden. 

Voorlopige openingstijden woensdag, vrijdag en 
zaterdag 10.00-17.00 uur.

Met het WK voor de deur zal het Nederlands Elftal 
nog flink moeten spijkeren aan de ploeg om goed 
voor de dag te komen. Van Kuringe Adviesgroep 
niet. Dat elftal is op volle sterkte en gaat iedere 
dag voor een goede prestatie. Een solide thuisba-
sis is belangrijk om het succesverhaal compleet te 
maken; dat is sinds 2011 de Kapelstraat in Beek 
en Donk. 

Van Kuringe Adviesgroep heeft vijf kantoren in de 
regio. In Sint-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Schijndel 
en Beek en Donk. In Laarbeek is de onderneming 
gehuisvest  aan de Kapelstraat 25 C waar tevens 
het voormalige kantoor van Hans van den Heuvel 
Assurantiën is ondergebracht.  Een bekende naam 
in het dorp. Het ligt tegenover Van de Graft ac-
countant. Strategisch, want de bedrijven doen 
veel zaken samen. Alles om de klant zo goed mo-
gelijk te bedienen. Dichtbij huis en servicegericht.

Advies nodig op het gebied van verzekeringen, 
hypotheken, financieringen of sparen? Of bent u 
ZZP’er en kunt u wel wat raad gebruiken? Dan 
staat het elftal van Van Kuringe adviesgroep in 

Beek en Donk voor u klaar. Vooral als ZZP’er komt 
er veel op u af. Op het gebied van financiën, maar 
ook op het gebied van verzekeren. U wilt natuur-
lijk alles goed geregeld hebben. Stel je voor dat je 
arbeidsongeschikt raakt, wat dan?! De zorg wordt 
weggenomen door uw persoonlijke adviseur. 

Persoonlijk contact, dat is een belangrijke kracht 
van de Laarbeekse vestiging van Van Kuringe 
Adviesgroep. De werknemers komen stuk voor 
stuk uit de eigen omgeving of zijn een bekend ge-
zicht. Dat maakt het contact makkelijker en meer 
vertrouwd. Het is een goede basis voor een jaren-
lange relatie tussen adviseur en klant. Zowel op de 
particuliere- als de zakelijke markt. Alleen al op het 
gebied van hypotheken is dat belangrijk. Die sluit 
je af voor lange tijd. Een adviseur van Van Kuringe 
rekent u de beste mogelijkheden voor, onafhanke-
lijk en deskundig.

Het is gebleken dat de kracht van Van Kuringe 
Adviesgroep ligt in herkenbaarheid en goed per-
soonlijk advies. Loop daarom eens binnen. Het 
team helpt u graag.

Heuvelplein 93-95, Beek en Donk      www.boedeltotaal.nl      06-36072611
Van Kuringe Adviesgroep, Kapelstraat 25c, Beek en Donk,  Telefoon: 0492-462783, 
Email: beekendonk@vankuringeadviesgroep.nl  www.vankuringeadviesgroep.nl

Rob en Anita van Alfen in hun nieuwe winkel

Mario v.d. Elsen nieuwe Laarbeekkoning

Laarbeek - Het Laarbeeks 
Koningschieten heeft plaats gevonden 
op zondag 27 april. Een keer per jaar 
komen de Laarbeekse gilden bij elkaar 
om te strijden voor de titel Laarbeeks 
Koning. Dit festijn  wordt beurtelings 
georganiseerd door één van de 5 gil-
den van Laarbeek. Dit jaar was het de 
beurt aan het St. Leonardusgilde, dat 
dit broederlijk treffen organiseerde op 
het schietterrein ’t Wipke.

Om 13.00 uur werden alle gildebroe-
ders van Laarbeek en alle belangstel-
lenden hartelijk welkom geheten door 
de Koning Tijn v.d.  Bruggen en door de 
voorzitter van het St. Leonardusgilde, 
Geert-Jan van Rixtel (Bzn).

Om 14.00 uur heeft de gildeheer 
Franklin De Coninck een korte ge-
bedsdienst gehouden. In zijn toe-
spraak memoreerde hij dat het 
Leonardusgilde besloten had  hun 
maatschappelijke betrokkenheid te 
tonen door zich in te zetten voor het 
werk van de Stichting Leergeld in 
Gemert, Bakel, Boekel  en Laarbeek. 
Deze stichting helpt de kinderen in 

de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezin-
nen  met geldproblemen mee te doen 
aan binnen- en buitenschoolse activi-
teiten. Dat wilden zij zondag bij het 
Laarbeeks Koningschieten naar bui-
ten brengen. En  een eenvoudig actie 
op deze dag, gepresenteerd door een 
medewerkster van de stichting op het 
schietterrein,  bracht 
€ 179,65 op. In een volgende edi-
tie ontvangt men over de stichting 
Leergeld meer informatie.

Na de gebedsdienst  werd de vogel 
gezegend en midden op het veld 
geplaatst. Met z’n allen trokken ze 
driemaal rond de vogel, sprak de 
burgemeester een welkomstwoord 
en legde de afgaande koning Jos van 
den Heuvel  zijn koningsschild af. Na 
enkele toespraken en eerste schoten 
door de Franklin, de burgemeester, 
Frans Biemans en Jos v.d. Heuvel , be-
gon de strijd onder 53 gildebroeders 
en gildezusters voor het mooie schild 
van Laarbeek.
 
Bij het 181ste schot haalde Mario v.d. 
Elsen het laatste restje van de vogel 

naar beneden, waardoor hij de titel 
kreeg van Laarbeeks Koning 2014-
2015. Nadat de nieuwe koning het 
laatste stuk van de koningsvogel  had 
opgeraapt en de belofte had afge-
legd, hing de burgemeester , samen 
met Frans Biemans, hem het konings-
schild om, gevolgd door een vendel-
groet, een koningsborrel en daarna 
nog een gezellig samenzijn.

De organisatie feliciteert Mario van 
harte. Zij zijn ervan overtuigd dat hij 
als Laarbeeks Koning aan al zijn ver-
plichtingen voldoet. Zij wensen hem 
een mooi koningsjaar toe en ook zij 
van het St. Leonardusgilde zijn ape-
trots dat dit jaar de titel binnen hun 
gilde is gevallen. Voor de jongere 
gildebroeders was er een speciaal 
moment ingebouwd dat zij met een 
luchtgeweer op de wip mochten 
schieten.  De winnaar van de jeugd 
wipschieten met de luchtbuks is Nick 
Engels van het OLV-gilde. De organi-
satie feliciteert ook Nick van harte.

Kijk voor meer informatie op 
www.gildesintleonardus.nl.

Laarbeeks Koningschieten

Deze foto is ingezonden door Rita Kouwenberg uit Beek en Donk. 
Zij maakte deze foto tijdens avondwerkzaamheden op het veld.

Mooi Gespot

“Onzichtbaar Opvallend”

Raagtenstraat 21   |   Beek en Donk    |   T: 0492-593400   |  www.casesupport.nl

• Telefoonservice op werkdagen  
  van 08:30 tot 17:30 uur;
• Doorschakelen van uw telefoon 
  wanneer het u uitkomt, ook per dag 
  op afroep;
• Zeer vriendelijke, professionele 
  telefonistes.

Nu één week telefoonservice 
gratis op proef bij afsluiten 

maandabonnement!

Van Kuringe Adviesgroep

Een herkenbaar en sterk elftal staat voor u klaar
Het elftal van Van Kuringe Adviesgroep. v.l.n.r.: Niels Kliebisch, Patrick van den Heuvel, 
Berty van Heertum, Marlène Verbakel, José van den Oever, Bart Donkers, Sylvia 
Kerkhof, Berry Willems, Patricia van den Baar, Manon Jochems en Rudi van Haandel.

Advertorial
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Erp/Boerdonk - Heemkundekring 
Erthepe houdt op dinsdag 29 
april in Café-zaal ‘De Paal’ aan 
de Hezelstraat 26 in Erp een film-
avond over de voormalige maal-
derij Sondag/De Heus. Dan wordt 
onder meer een interview ver-
toond dat de werkgroep ‘Film’ van 
Heemkundekring Erthepe opnam 
met oprichter Jo Sondag en een 
aantal medewerkers van de voor-
malige mengvoederfabriek in Erp. 

Ook beelden van de sloop van de fa-
briek Sondag/De Heus in 2012 door 
de firma Van Kaathoven uit Nijnsel 
komen dan op het witte doek. De 
sloop was een klus die ongeveer 
vier maanden in beslag nam en let-
terlijk heel wat stof deed opwaaien. 
Vooral voor oud-medewerkers en 
relaties van maalderij Sondag een 
interessante filmavond.

De filmavond begint om 20.00 uur. 
Leden van Erthepe hebben gratis 
toegang. Niet-leden betalen €2,50 
entree. In de pauze en na afloop van 

de avond kun je dvd’s bestellen die 
Erthepe over het mengvoederbedrijf 
Sondag uitgeeft. 

Erp/Boerdonk - Erthepe sluit in mei 
het drieluik over mengvoederbe-
drijf Sondag af met een tentoon-
stelling in het Raadhuis van Erp.  
De expositie is geopend op zater-
dag 3 en 10 en zondag 4 en 11 mei 
van 11.00-17.00 uur. In het eerste 
weekend is er ook een buitenter-
ras bij het Raadhuis. Voor oud-me-
dewerkers en relaties van Sondag 
een mooie gelegenheid om onder 

het genot van koffie/thee of een 
drankje herinneringen op te halen. 
De toegang is gratis. 

De tentoonstelling in het Raadhuis 
van Erp laat aan de hand van foto’s 
en documenten de geschiedenis 
van het familiebedrijf Sondag zien. 
In 1948 neemt Jo Sondag molen 
‘De Nijverheid’ over van molenaar 
Adrianus van Grinsven. Onder 

leiding van Jo en later zijn zoons 
Wim en Vic groeit het molenbe-
drijfje uit tot een grote mengvoe-
derfabriek. De fabriek weet door 
slimme strategische keuzes stand 
te houden tussen de grote veevoe-
dergiganten. Sondag specialiseert 
zich in varkensvoeders. Het bedrijf 
wordt toonaangevend in de var-
kenshouderij. Het zet zich actief in 
voor vernieuwingen in de stallen-
bouw (AGMAT), voor vermindering 
van ammoniakuitstoot (proefstallen 
in Erp en Keldonk) en het gebruik 
van restproducten van de voedings-
industrie in het voer (brijvoer). Eind 
jaren ’70 worden de grenzen van de 
groei in Erp bereikt.  Het bedrijf be-
seft dat uitbreiding in de kom van 
Erp geen haalbare kaart is. In Veghel 
kan Sondag, na enige aarzelin-
gen van het gemeentebestuur van 
Veghel, een perceel grond kopen 
op het industrieterrein De Dubbelen 
aan de Zuid-Willemsvaart,  recht te-
genover de veevoedergigant CHV. 
Daar wordt in 1986 een nieuwe 
fabriek geopend.  In het begin van 
deze eeuw is bij gebrek aan opvol-
gers het familiebedrijf in handen 
gekomen van De Heus. In 2012 
heeft De Heus zijn activiteiten in de 
dorpskom van Erp beëindigd. 

Boerdonk - De eerste Koningsdag 
zit er alweer op. Ook in Boerdonk 
is deze dag niet onopgemerkt 
voorbijgegaan. Speciaal voor de 
Boerdonkse kinderen van 0 jaar t/m 
groep 8 hield Stichting Algemeen 
Boerdonks Belang een gezellig 
ochtendprogramma. 

De burgemeester opende deze bij-
zondere dag om 9.00 uur met de 
aankondiging van de ‘Rollende 
Oranje Parade’. Niet alleen kinde-
ren op versierde fietsen en skel-
ters trokken veel bekijks, maar ook 
de versierde pony die zich bij de 
Oranje Parade had aangesloten. 
Na de prijsuitreiking voor de mooi-
ste versiering, werd gestart met al-
lerlei activiteiten. Speciaal voor de 
niet-schoolgaande kinderen stond 
de Winnie de Pooh-grabbelton 
klaar. Kinderen van groep 0, 1 en 2 
mochten met de huifkar op pad en 

voor de kinderen van groep 3 t/m 
8 was een fantastisch spellencircuit 
uitgezet. De winnaars zijn met een 
prijsje naar huis gegaan, maar ook 
voor de andere deelnemers stond 
een mooie verrassing klaar. Door 

de bezoekers werd onder het ge-
not van een hapje en drankje flink 
gekletst, genoten van de gezellige 
drukte en – niet te vergeten – het 
mooie weer. De eerste Koningsdag 
is geslaagd, op naar volgend jaar!

MooiBoerdonk
Filmavond mengvoederbedrijf ‘Sondag’ 

Tentoonstelling mengvoederbedrijf Sondag 

Eerste Boerdonkse Koningsdag geslaagd

Het mengvoederbedrijf van Sondag/De Heus 
in Erp vlak voor de aanvang van de sloop.

Boerdonk herdenkt oorlogsslachtoffers

Boerdonk op alle fronten afgetroefd

Boerdonk - De kinderen van groep 
7 en 8 van basisschool Sint Nicolaas 
uit Boerdonk en de dorpsraad van 
Boerdonk gaan op 4 mei de oorlogs-
slachtoffers herdenken. Groep 7 en 
8 hebben het oorlogsmonument in 
Boerdonk geadopteerd en mogen 
zich adoptieklas noemen. Zij zijn al 
druk bezig met het thema ‘oorlog’. 

Samen met de dorpsraad hebben ze 
een programma opgezet voor 4 mei. 
Zij nodigen iedereen in Boerdonk uit 
om samen met hen de oorlogsslacht-
offers te herdenken bij het Lancaster 
monument aan de Bosscheweg. 

Er wordt om 19.10 uur verzamelt 
voor de Hazenpot. Mensen die 
moeilijk ter been zijn, kunnen plaats 
nemen in de huifkar. Er wordt in een 
stille tocht naar het kerkhof gelo-
pen, waar de kinderen van groep 7 
en 8 een bloem leggen en een groet 

brengen aan Harrie vd Akker en aan 
de Indië veteranen. De stille tocht 
trekt weer verder via de Pastoor 
van Schijndelstraat, Geluckweg, 
Veerstraat en Bosscheweg. Om 
19.55 uur is de aankomst bij het 
monument, er staan stoelen waar 
je kunt gaat zitten. Om 20.00 vol-
gen de 2 minuten stilte. Aansluitend 
volgt een toespraak door de wet-
houder, de kinderen lezen gedichten 
voor en er worden bloemen gelegd. 
The Last Post wordt gespeeld en het 
Wilhelmus wordt ten gehore ge-
bracht. Daarna lopen zij gezamenlijk 
terug naar de Hazenpot, waar voor 
iedereen een kopje koffie of thee 
klaar staat. 

Zij hopen u alle te mogen begroeten 
om samen met hen nog eens stil te 
staan bij al die mensen die in de oor-
log hebben gevochten, geleden en 
zijn gestorven.

Boerdonk – Boerdonk trad zondag 
aan tegen kampioenskandidaat 
Toxandria uit Rijkevoort. In de 6e 
klasse D van het amateurvoetbal 
strijd Toxandria nog altijd om het 
kampioenschap. 

Afgetroefd, dat was Boerdonk 1 
op alle fronten. De tegenstander 
Toxandria strijd dan nog wel volop 
voor het kampioenschap, in de 6e 
klasse D, maar was gewoon een ma-
tje te groot.

Boerdonk werd in de eerste minu-
ten helemaal overlopen door een 
ontketend Toxandria, die hun kam-
pioensaspiraties overduidelijk lieten 
zien. In de eerste minuut werd er al 
gescoord door Toxandria en in de 3e 
minuut werd een 2e doelpunt  afge-
keurd wegens buitenspel. Het duur-
de een kwartier voordat Toxandria 
was uitgeraasd en Boerdonk wat 

aan aanvallen kon denken. De spit-
sen van Boering kregen wat kleine 
kansjes, maar daar bleef het dan ook 
bij. Toxandria bleef de wedstrijd con-
troleren en vond het wel prima zo. 
Boerdonk, met zijn erg jonge ploeg, 
kon geen vuist maken. Daarom was 
de 0-2 achterstand met de rust ver-
diend en ook niet verrassend.  

Na de thee, was het niet veel anders. 
Boerdonk kwam in de tweede helft 
niet tot een uitgespeelde kans en dat 
was tekenend voor deze wedstrijd. 
In de 75e en 77e minuut scoorde 
Toxandria simpel de 3-0 en 4-0. Dat 
Boerdonk zo kansloos was kon men 
zich niet herinneren. Ze waren ge-
woon een maatje te klein. Dat het 
dan nog 0-5 wordt maakt dan ook 
niet veel meer uit. Volgende week 
naar de andere kampioenskandidaat 
VIOS’38. Hopelijk wil het dan wat 
beter vlotten.

Fotograaf: Gabrielle van Pinxteren

Koningsdag in Boerdonk

De fabriek van Sondag in de 
Cruijgenstraat in Erp  omstreeks 1970.
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

Jeugd3daagse op zoek naar leidingInzamelactie Cendra voor Stichting Opkikkertje succesvol

JOZS zoekt vrijwilligers

Geslaagde sportworkshop bij De Boemerang

Aarle-Rixtel - Een groepje begelei-
den is echt het leukste wat er is. 
Jeugd3daagse Aarle-Rixtel biedt drie 
dagen vol spel, plezier en gezellig-
heid. Lijkt het je leuk en ben je vrij van 
dinsdag 19 augustus tot en met don-
derdag 21 augustus (of kun je vrij re-
gelen)? Dan zoeken zij jou! Geef je op 
en beleef met hen de Jeugd3daagse 
mee.

Dit jaar doen er bijna 270 basisschool-
kinderen mee in de leeftijd van 4 t/m 
12 jaar. Tijdens de inschrijfdagen in 

april hebben ze ook veel aanmeldin-
gen ontvangen van groepsleiding, 
hulpleiding en dagjeshulp. Dat is na-
tuurlijk super! Maar ze komen bij de 
groepjes in de leeftijd van 9 t/m 12 
jaar nog leiding tekort.

Wil jij groepsleiding zijn?
Geef je dan op via info@jeugd3daagse.nl 
met naam, adres, telefoonnummer en 
leeftijd. Het plezier wat je de kinderen 
hiermee geeft, is echt hartverwar-
mend! Tot de Jeugd3daagse!

Aarle-Rixtel - Met veel plezier 
kijkt Cendra terug op 23 april. 
Zij hielden een sportdag voor de 
jeugd welke wederom een groot 
succes was waar veel jeugd ple-
zier aan heeft beleefd.

De kinderen van andere tienerwer-
ken uit Laarbeek genoten ook van 
het sportieve aanbod en het goede 
weer. Maar vooral zijn ze trots op 
het resultaat van de inzamelings-
actie op die dag voor Stichting 
Opkikkertje, welke  ruim honderd 
mobieltjes heeft opgeleverd voor 
dit goede doel. Samen met Stijn 
Geene,  ambassadeur van  stich-
ting Opkikkertje in Laarbeek, be-
danken zij iedereen die deze dag 
mogelijk heeft gemaakt. Cendra 
blijft nog doorgaan met het ver-
zamelen van oude mobieltjes. 
Deze kunnen elke woensdagmid-
dag ingeleverd worden bij Cendra, 

Duivenakker 72a in Aarle-Rixtel.  

Beek en Donk – De club van 
honderd van de Teugelders van 
Ganzendonck houdt op zondag 8 
juni, 1e pinksterdag, haar 2e Jeugd 
Ontmoeting in ZomerSpelen. Dit 
evenement vindt plaats op het 
Heuvelplein van 12.00 tot 18.00 
uur.

Het evenement wordt mede mo-
gelijk gemaakt door de hoofd-
sponsors Rabobank, de Gemeente 
Laarbeek en het Oranjefonds. 
Zonder vrijwilligers wordt het 
moeilijk een evenement van deze 
grote te organiseren. De organisa-
tie heeft dus vrijwilligers nodig om 
te helpen met de op- en afbouw, 
bemannen drankverkoop, bon-
nenverkoop en bij de diverse spe-
len. Draag je de jeugd een warm 
hart toe en wil je wel op deze ge-
zellige, sportieve en hopelijk zon-
nige dag meehelpen? Meld je dan 
aan via 
clubvanhonderd@teugelders.nl

Beek en Donk – In het kader van de 
sportweek was er op vrijdag 25 april 
vanuit tienerwerk De Boemerang 
een sportworkshop bij Sportcentrum 
Coach. Deze vond plaats van 19.15 
tot 21.00 uur voor alle tieners van 10 
t/m 15 jaar uit Beek en Donk.

De tieners konden Spinning, Fitness 
en een Workout op muziek doen 
om alle onderdelen eens te ervaren. 
Het was best een pittig programma, 
waardoor het zeer welkom was dat 
de tieners ook nog eens gratis moch-
ten drinken. Mochten er kinderen zijn 
die dit gemist hebben dan kunnen ze 
kijken/informeren op www.sportcen-
trumcoach.nl.
Volgende activiteit: ‘Summer Beats’
De volgende activiteit van de 
Boemerang is de disco ‘Summer Beats’ 
op vrijdagavond 16 mei van 19.30 tot 
22.00 uur voor alle kinderen van 10 
t/m 15 jaar uit Beek en Donk. Gaat 
jouw hartje ook sneller slaan door het 
lekkere weertje? Wil je even lekker uit 
je dak gaan? Geniet van de laatste dis-
coavond voor de zomervakantie.

Je bent ook welkom als je liever wil 
biljarten, op de flipperkast, aan de 
voetbaltafel of een potje airhockey wil 
spelen. Je mag één vriend of vriendin 
meenemen en hij of zij hoeft niet in 
Beek en Donk te wonen. Ingang tie-
nerruimte is aan de achterkant van het 
Ontmoetingscentrum en de entree is 

€1,00. Aanmelden kan via de website 
www.boemerangbeekendonk.nl. 

De laatste 2 activiteiten voor de zo-
mervakantie zijn  ‘On the Road’ op 
23 mei en BBQ wordt BFF (Barbecue 
For Fun) op 27 juni. Het volledige 

programma van activiteiten en alle fo-
to’s van Tienerwerk “De Boemerang” 
staan op de website. Op de hoogte 
blijven kan ook via www.facebook.
com/tienerwerk.deboemerang of 
volg hen op www.twitter.com/De_
Boemerang

Een foto van de Jeugd Ontmoeting 
in ZomerSpelen uit 2012.

Een aantal tieners leeft zich uit met ‘spinning’

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64

PERSONEELSADVERTENTIE
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 

medewerker/ster die (ruime) ervaring heeft 
met Excel en die zin heeft om ons team te 
versterken voor ongeveer 8 uur per week.

Verdere kennis van automatisering en 
voorraadsysteem is een pré.

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 3 mei
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Sparta’25 A1 - Nulandia A1
14.00 SVSH A2 - Sparta’25 A2
14.30 Rhode B1 - Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B2 - Blauw Geel B3
14.30 Blauw Geel B6 - Sparta’25 B3
11.45 Gemert D4 - Sparta’25 D3
10.00 MULO E6 - Sparta’25 E2
09.15 Sparta’25 E3G - Rood Wit’62 E7
09.15 Sparta’25 E6 - Boekel Sport E4
10.30 Sparta’25 F2 - Erp F1
10.30 Sparta’25 F3G - Rood Wit’62 F2
10.30 Sparta’25 F5 - Boekel Sport F2
10.30 Erp F4 - Sparta’25 F7
13.30 MULO G1 - Sparta’25 G1
14.30 Sparta’25 MA1 - GFC’33 MA1
16.15 Sparta’25 Vet - vv Keldonk Vet

Zondag 4 mei 
14.30 Sparta’25 1 - DESO
11.30 Boskant 2 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - Bavos 2
12.00 Sparta’25 4 - RKVV Keldonk 2
12.00 Gemert 6 - Sparta’25 6
12.00 Rhode 6 - Sparta’25 7
10.00 Sparta’25 8 - Blauw Geel 12
10.00 ASV’33 5 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 10 - MVC 4
10.00 Gemert VR1 - Sparta’25 VR1

ASV’33
Jeugd dinsdag 29 april
19.30 ASV’33 VR1 - ONDO VR1

Donderdag 1 mei
19.00 Avesteyn 5 - ASV’33 4
20.00 ASV’33 3 - MULO 4

Zaterdag 3 mei
14.00 Handel B1 - ASV’33 B2
14.30 ASV’33 MB1 - SJVV MB1

13.00 Volharding C1G - ASV’33 C1
12.45 Bavos C2 - ASV’33 C2
12.30 ASV’33 C3 - Boskant C2
10.30 Bavos D2 - ASV’33 D2G
10.30 Mifano E3 - ASV’33 E1G
10.30 ASV’33 E3G - Blauw Geel’38 E12
10.30 Gemert F10 - ASV’33 F4
11.00 ELI F3G - ASV’33 F5G

Dinsdag 6 mei
18.30 ZSV E2 - ASV’33 E2G

Veteranen zaterdag 3 mei
16.30 ASV’33 - MULO

Senioren zondag 4 mei
14.30 ASV’33 1 - Stiphout Vooruit 1
11.30 ASV’33 2 - MVC 2
13.00 RKPVV 3 - ASV’33 3
10.00 ASV’33 5 - Sparta’25 9
10.30 Deurne VR1 - ASV’33 VR1

Uitslagen Jeugd dinsdag 22 april
MVC D1G - ASV’33 D1 1-3

Woensdag 23 april
ASV’33 B1 - VOW B1 2-0
Vorstenbossche Boys MB1 - ASV’33 MB1 1-2
ASV’33 F1 - Gemert F2 1-0
ASV’33 F3G - MVC F3M 3-0

Donderdag 24 april
Blauw Geel’38 D11 - ASV’33 D2G 4-10

Maandag 28 april
Blauw Geel’38 C8 - ASV’33 C3 Afgelast

Uitslagen Senioren zondag 27 april
BEVO 1 - ASV’33 1 3-3
Stiphout Vooruit 2 - ASV’33 2 1-1
ASV’33 4 - Heeswijk 4 2-0
Stiphout Vooruit 6 - ASV’33 5 1-4
ASV’33 VR1 - Bruheze VR1 4-3
WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

Eli
Zaterdag 3 mei 
12.30 ELI  D2 - Rhode D4
10.30 ELI F3 - ASV ’33 F5

14.30 Stiphout V. B2 - ELI B1
13.00 Ollandia C1 - ELI C2

Veteranen
17.00 ELI - Blauw Geel

Zondag 4 mei 
14.30 Odiliapeel/Braks Gr 1 - ELI 1
11.30 ELI 2 - Stiphout V. 2
12.00 WEC 2 - ELI 3
12.00 Handel 3 - ELI 4
11.15 ELI 5 - Gemert 10
10.00 Nijnsel/TVE Vr 2 - ELI Vr1
10.00 ELI Vr 2 - Someren Vr 3

Woensdag  7 mei 
19.30 Mulo A1 - ELI A1

Mariahout
Zaterdag 3 mei 
10.00 Mariahout F3 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO F10
10.30 Rhode F9 - Mariahout F4
11.00 RKPVV E2 - Mariahout E1
11.15 Mariahout F5 - Boekel Sport F8
12.00 RKPVV D1 - Mariahout D1
12.30 Handel C1 - Mariahout C1
13.00 Mariahout D2 - S.V. Brandevoort D5
13.15 Gemert C6 - Mariahout C2
14.30 Mariahout B1 - Liessel B1
15.00 Mariahout B2 - Schijndel/DE WIT B4

Zondag 4 mei 
10.00 Gemert 13 - Mariahout 5
10.30 Mariahout 4 - SCMH 3
11.30 Mariahout 3 - Milheezer Boys 2
12.00 Avesteyn 2 - Mariahout 2
13.30 Mariahout VR1 - DVG VR1
14.30 Ruwaard 1 - Mariahout 1

korfbal
Flamingo’s
Blauw-Wit - Recreanten               6 - 7 
Asp B1 -Dot/Klaverblad Verz      6 - 8
Senioren1 - Rooi 1                      3 - 11

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 23 april  
Lijn A
1.Mien en Jeu  58,75%
2.Annie en Thera  56,67%
3.Mia en Jan  55,83%
4.Angela en Mari 54,51% 
5.Diana en Kitty  54,51%

Lijn B
1.Wilma en Erik  66,82%
2.Jo en Riet  61,96%
3.Nellie en Rie  60,42%
4.Ria en Michiel  57,02%
5.Liesbeth e Sjef  56,99%
De volgende zitting is op woensdag 7 
mei, aanvang 19.30 uur in Café-Zaal De 
Tapperij.

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslagen 29 april
1. Lies en Lodewijk     62,50%
2. Christel en Loek     61,81%
3. Mien en Jos            53,82%
4. Arno en Mari            53,43%
5. Annie en Dinie        52,08%
Volgende zitting dinsdag 6 mei bij Bavaria 
Brouwerij Café Lieshout.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 29 april 
1.Riekie Vereijken/Piet van der Linden 
 59,50%
2.Riet van Vijfeijken/Jo van Hout  55,50%
3.Nelly Graat/Tony Werners  55,00%
4.Koos Vogels/Cor van de Berg  54,50%

5.Riet van de Linden/Pieta Slaats  53,50%
De volgende zitting is op dinsdag 
6 mei, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum van Beek en Donk. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 24 April  
1. Emmie en Tonnie  62,50%                                                                                                                                  
2. Marie Louise en Kori 56,25%                                                                                                              
3. Jo en Mien  54,38%
4. Leo en Nellie
   Mari en Mia                       53,13%                                                                                                                                  
5. Jopie en Hans
    Jan en Maria  50,00%
De volgende zitting is op donderdag 1 
mei, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 29 april
½-½ Zjon v.d. Laar - Hein v. Bree
½-½ André Bergman - Chris v. Laarhoven 
0-1 Herman Konter - Willy Constant

Programma 8 mei
Zjon v.d. Laar - Aloys Wijffelaars 
Albert v. Empel  -  Hein v. Bree 
Dirk-Jan Gloudemans  -  Herman Konter  
Willy Constant -  Frans v. Hoof  

Flamingo’s verliest van KV Rooikorfbal

Mariahout - In de landelijke hoofd-
klasse B van het vrouwenkorfbal ver-
loor Flamingo’s, gesponsord door Auto 
Corsten, met 3-11 van KV Rooi uit 
Sint-Oedenrode. Na een 2-3 ruststand 
legden de bezoeksters direct na rust de 
basis voor de overwinning door snel 
vier keer te scoren. 

Flamingo’s trad aan zonder Gaby 
Habraken die vorige week met een en-
kelblessure uitviel. Marleen de Groot 
begon in de basis, weer terug na twee 
weken afwezigheid. Kim Vervoort was 
voor de gelegenheid coach, omdat 
trainer/coach Tieneke Roffel geschorst 
was. Flamingo’s begon met scherpte en 
goed korfbal aan de wedstrijd. De ver-
dediging maakte het KV Rooi lastig en 
pakte vaak de rebound. Ook in aanval-
lend opzicht presteerde de thuisploeg 
prima. Na een paar minuten opende 
Robin Vogels de score voor Flamingo’s 
met een mooie afstandstreffers na een 
goede assist van Marleen de Groot. 
Uit de daaropvolgende aanval maakte 
KV Rooi direct de gelijkmaker van af-
stand: 1-1. Dat bleef het een hele tijd. 
Flamingo’s verzuimde zichzelf te be-
lonen en KV Rooi deed dat een tiental 
minuten later wel: 1-2. Flamingo’s had 
ook veel tijd nodig om op 2-2 te ko-
men. Daar zorgde Sanne Scheepers van 
dichtbij voor, na een pass van Manon 
de Beer. Flamingo’s had vervolgens alle 

kansen om doelpunten te maken, maar 
de pogingen bleven onbenut. Ook na-
dat KV Rooi uit een doorloopbal 2-3 
had aangetekend. In de laatste tien 
minuten van de eerste helft liet vooral 
Sint-Oedenrode veel opgelegde kansen 
liggen.

KV Rooi kwam scherp de kleedkamer 
uit en Flamingo’s had juist wat proble-
men met de concentratie. In een mum 
van tijd scoorde de blauw-zwarten vier 
treffers 2-7. Die klap kwam Flamingo’s 
niet meer te boven. De thuisploeg zakte 
als collectief weg en moest te veel moei-
te doen om de in deze fase sterke Rooi-
defensie uit elkaar te spelen. Ook nadat 
Emma Leenders in de ploeg was geko-
men lukte het in eerste instantie niet om 
iets terug te doen. Pas nadat KV Rooi 
voor 2-8 tekende uit een mooie aanval 
hervond Flamingo’s zich enigszins. Dat 
resulteerde in een mooi afstandsdoel-
punt van Anouk van Eijndhoven op 
aangeven van Sanne Scheepers: 3-8. 
KV Rooi, dat drie strafworpen miste,  
speelde de wedstrijd gemakkelijk uit en 
scoorde nog drie keer. Eindstand 3-11.

Over twee weken speelt Flamingo’s 
thuis tegen SVSH/KSV om 13.00 uur. 
Volgende week is er geen competitie-
programma, maar wordt de bekerfinale 
gespeeld tussen De Korfrakkers en  Spes 
op het terrein van Celeritas in Wijbosch. 

Marleen de Groot waagt een onderhandse 
doelpoging namens Flamingo’s.

Fotograaf: Ine Coolen
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Rolschaatsvereniging Olympia trots 
op resultaten EK Showrijden

RC De Oude Molen met EK Show 
ervaring rijker

Almere/Mierlo – De Europese 
Kampioenschappen Showrijden von-
den afgelopen weekend plaats in 
Almere. Vijf Nederlandse verenigin-
gen namen hieraan deel, waaronder 
Rolschaatsvereniging Olympia uit 
Mierlo. Met een aantal Laarbeekse 
rolschaatssters zette deze club goede 
resultaten neer op deze prestigieuze 
wedstrijd.

Teams uit Italië, Spanje, Frankrijk, 
Duitsland, Denemarken, Israël, 
Estland, Portugal en Nederland stre-
den om de hoogste plaatsen in de 6 
verschillende categorieën. Landen als 
Italië, Spanje en Portugal staan al ja-
renlang aan de top bij het showrijden. 
Ook dit jaar hebben deze teams bewe-
zen dat zij favoriet zijn en wisten vele 

podiumplaatsen in te nemen. Voor de 
Nederlandse teams is een podium-
plaats nog onbereikbaar; de uitdaging 
is om aansluiting te vinden bij de mid-
denmoot. 

Voor Nederland namen naast 
Rolschaatsvereniging Olympia uit 
Mierlo ook teams uit Moerkapelle, 
Beek en Donk, Nieuwegein en 
Kerkdriel deel aan deze kampioen-
schappen. 

In de klasse Jeugdgroep wist RV 
Olympia een keurige 12e plaats te 
bereiken, wat tevens het beste resul-
taat was van de 3 Nederlands teams. 
Olympia heeft hiermee bewezen dat zij 
niet voor niets Nederlands Kampioen 
zijn geworden. De 4 rijdsters van het 

Cadet Kwartet wisten van de 16 teams 
9e te worden, ook deze prestatie van 
de Nederlands Kampioenen was de 
beste van de Nederlandse teams. De 
derde categorie waar Olympia in was 
afgevaardigd was De Grote Groepen. 
Met 13 deelnemende teams, waar-
van 3 uit Spanje en 3 uit Italië werd 
Olympia keurig 9e, 2 plaatsen achter 
het eerste Nederlandse team. Voor de 
rijdsters van Olympia was deze plaats 
meer dan zij van tevoren hadden ver-
wacht. 

RV Olympia heeft in haar 10 jaar be-
staan laten zien dat de trainsters en 
rijdsters op de goede weg zijn en dat 
Rolschaatsend Nederland rekening 
kan  houden met de jongste vereni-
ging uit Nederland.  

RV Olympia in actie op het Europees Kampioenschap

RC De Oude Molen nam deel aan het Europees Kampioenschap ‘Show en Formatie’ in Almere.

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

Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl

Diverse 
stuntsteppen

vanaf € 77,-

Cortina U4 

van € 539,-
voor € 459,-

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

Almere/Beek en Donk - In Almere 
werd vrijdag 25 en zaterdag 26 april 
het Europees Kampioenschap Show en 
Formatie op rolschaatsen gereden. Het 
was een zinderend Europees treffen, 
waarbij het EK-team van RC De Oude 
Molen prima wedstrijden reed en weer 
veel nieuwe ervaringen opdeed.

In Nederland is de rolschaatssport vrij 
klein en tamelijk onbekend. Toch bewe-
zen de Nederlandse clubs dat ze uitste-
kend een groot toernooi kunnen orga-
niseren. Door van alle clubs vrijwilligers 
in te zetten voor een goed verloop kon-
den alle deelnemers uit Denemarken, 
Estland, Frankrijk, Italië, Duitsland, 
Israël, Portugal, Spanje en Nederland 
genieten van een prachtig toernooi. 
Voor alle supporters op de tribune was 
het smullen van alle geweldige acts die 
op de baan werden gebracht.

RC De Oude Molen was een van 
de vijf rolschaatsverenigingen die 
door de Nederlandse Bond waren 

geselecteerd voor deelname aan dit 
Europees Kampioenschap. De selectie 
was gebaseerd op de prestaties bij het 
Nederlands Kampioenschap. Het niveau 
van het rolschaatsen ligt in Europa zeer 
hoog. Vooral landen als Italië, Spanje, 
Frankrijk en Portugal staan bovenaan in 
de ranking van de wereldtop. Op voor-
hand wist het team van RC De Oude 
Molen dat een plaats op het podium te 
hoog gegrepen is. Toch is het van be-
lang om mee te strijden in de strijd om 
ervaring op te doen, contacten te leg-
gen en zo goed mogelijk te presteren. 
RC De Oude Molen wierp zich op vier 
onderdelen in de Europese strijd. Met 
het Jeugdteam reed een groep van 9 
rolschaatsers, een mooi nummer geti-
teld ‘Find your Light’. Ze reden het in 
een prima uitvoering en pakten een 
mooie 14e plek op de ranglijst.

Het Cadet Kwartet reed het muzikale 
‘Violin Lyrical’. Dit jeugdig viertal reed 
een nette uitvoering en ze pakten plek 
14 op de ranglijst. Met de Kleine Groep 

reden 12 rijdsters ‘News Flash’. Met dit 
boeiende nummer over alle onderdelen 
van het nieuws werd een mooie 12de 
plek veroverd. De vier dames van het 
Senior Kwartet behaalden plaats 15 
met ‘together united’. Met alle acts 
lukte het om enige andere Europese 
landen achter zich te laten. De dames 
van het Kwartet lukte het zelfs zich als 
eerste van de Nederlandse deelnemers 
te plaatsen.

Voor de equipe was het een prachtige 
ervaring om aan dit EK deel te mogen 
nemen. Samen met alle rolschaatslief-
hebbers uit heel Europa genieten van al 
het moois wat de sport te bieden heeft. 
De top van Europa aan het werk zien, 
geeft veel inspiratie en motivatie om 
keihard door te trainen op weg naar 
een volgend treffen.

Meer informatie over de rolschaats-
sport, filmpjes van de acts en een uit-
gebreid verslag van dit EK is te vinden 
op de website: www.rcdeoudemolen.nl
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Jumbo Lieshout is iedere zondag 
open van 15.00 tot 18.00 uur.
Tot ziens bij de goedkoopste supermarkt van Laarbeek.

Bij besteding van  €25,00 
een gratis ijstaart bij 
uw boodschappen.
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Aanstaande zaterdag kan Everton thuis tegen 
Manchester City de titelkansen van stadgenoot/rivaal 

Liverpool weer nieuw leven inblazen.

Wie wint deze wedstrijd of wordt het een gelijkspel?

Stuur uw antwoord voor zaterdag (3 mei) 17.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
De heer B. Geeven

Antwoord vorige editie: 
Ajax won hun eerste landstitel in 1918

Cadeaubon kan tot 8 mei worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraagvoetbal Mariahout zet VOW opzij in derby

ASV’33 degradeert naar 5e klasse Seizoensafsluiting bij ASV’33

Sparta’25 neemt afscheid

Someren vergroot zorgen Sparta’25

Mariahout -  Afgelopen weekend 
stond de derby Mariahout - VOW 
op het programma op sportpark de 
Heibunders in Mariahout. De bezoe-
kers uit Zijtaart werden met 1-0 ver-
slagen door een doelpunt van Wim 
van den Heuvel.

In de eerste helft van de wedstrijd 
was het Mariahout dat duidelijk de 
bovenliggende partij was. Rond de 
35e minuut keerde de wedstrijd wat 
en lieten de mannen uit Zijtaart zien 
dat ze wel degelijk kunnen voetbal-
len. Ze staan dan ook niet voor niets 

vijfde in deze competitie. Echte grote, 
noemenswaardige kansen waren er 
niet in de eerste helft, waardoor de 
ploegen de kleedkamers in gingen 
met de stand waarmee ze waren be-
gonnen, 0-0.

In de tweede helft was het Mariahout 
dat dan toch wist te scoren. Vanuit 
een corner is het verdediger Wim 
van den Heuvel die de bal hard ach-
ter doelman van Zutphen weet te 
koppen en de winst voor Mariahout 
binnen weet te slepen. De stand 1-0 
had Mariahout nog wat uit kunnen 

breiden via Roy van den Broek en 
Rob Wagemans maar dat gebeurde 
niet meer, eindstand 1-0.

Seizoensafsluiting 
Op zondag 4 mei vindt de seizoens-
afsluiting plaats in de kantine van 
vv Mariahout. Op deze dag is er 
aan jong en oud gedacht en kan er 
gedanst worden op de beats van DJ 
DJIM. Een perfecte gelegenheid om 
met teamgenoten het seizoen af te 
sluiten met een lekker hapje en een 
drankje. Een seizoensafsluiting die je 
niet mag missen.

Beek en Donk - Bram Kluijtmans stopt 
bij het eerste elftal van Sparta’25. Hij 
speelde 16 jaar onafgebroken in de 
selectie van de Spartanen. Bram is 
volgens de trainers multifunctioneel, 
betrouwbaar, koel, sociaal buiten het 
veld, maar altijd goed geprepareerd en 
spelend met het mes erop wanneer de 
bal ging rollen. 

De verschillende trainers hebben hem 
daarom op diverse plaatsen laten voet-
ballen, van in de voorhoede tot de ver-
dediging. Een gele kaart had hij ook zo 
af en toe te pakken. Een echte groen-
witter die zich altijd wegcijferde in het 
belang van het team. Volgend jaar 
gaat hij voetballen bij zijn vrienden in 
het 5e. Aanstaande zondag, tijdens de 
laatste thuiswedstrijd van dit seizoen 

van het eerste, wordt er stilgestaan bij 
het afscheid van Bram.

Wim Swinkels, trainer van Sparta 2, 
neemt ook afscheid. Daarmee verliest 
Sparta een gedreven trainer met ver-
stand van zaken.Na vele jaren als leider 
van Sparta 2 neemt ook Bart Vereijken 
afscheid. Bart was naast een goede en 
gewaardeerde leider vooral bekend als 
aanvoerder van de derde helft. Remy 
Gramser, keeper van Sparta 2, neemt 
afscheid en stopt definitief met keepen. 
Hij blijft wel verbonden aan de selectie 
door leider te worden bij Sparta 1. 

Niet iedereen die afscheid neemt is 
hierboven genoemd, excuses daarvoor, 
maar de waardering is hiermee zeker 
niet minder.  

Aarle-Rixtel - Een gelijkspel uit bij 
BEVO uit Beringen was niet genoeg 
om volgend seizoen wederom uit te 
mogen komen in de 4e klasse. ASV’33 
moest deze middag winnen om nog 
enigszins uitzicht te behouden op 
handhaving. ASV’33 begon slecht aan 
de wedstrijd en na 2 minuten kregen 
de Aarle-Rixtelnaren al een tegen-
slag te verwerken nadat BEVO op 1-0 
kwam.

Het was een koud kunstje voor Sjors 
van Horen om de bal uit een vrije schop 
net buiten de 16, langs de muur in het 
Aarlese doel te schieten. Enkele minu-
ten later stelde Thomas Fritsen weer 
orde op zaken en knalde hij vanaf 20 
meter de bal snoeihard tegen de tou-
wen van het Beringse doel 1-1. ASV’33 
was in deze fase van de wedstrijd de 
betere partij, en kwam meerdere malen 
gevaarlijk voor het BEVO doel. In de 
20e minuut werd jammer genoeg een 
duidelijke strafschop onthouden.  Nick 
Hendriks werd onreglementair tegen 
de grasmat gewerkt, maar helaas voor 
de rood-witten zag de scheidsrechter 

dit anders. Een paar minuten later nam 
BEVO opnieuw een voorsprong. Een 
heel ongelukkige kopbal terug op de 
eigen doelman verdween buiten be-
reik van de doelman in het eigen doel. 
ASV’33 probeerde de bakens weder-
om te verzetten en iets voor rust trok 
ASV’33 de stand weer gelijk. Thomas 
Fritsen wist een goede voorzet van 
Rene de Vries op waarde te schatten 
en zette daarmee zijn 2e treffer van 
deze middag op het scorebord. Een 
minuut voor het rustsignaal kwamen 
de Aarlenaren zelfs op voorsprong. 
Wederom werd Nick Hendriks in het 
strafschopgebied van BEVO ten val ge-
bracht en dit keer wees de scheidsrech-
ter wél naar de stip. Rene de vries vol-
trok het vonnis en ASV’33 kon met een 
verdiende 2-3 voorsprong gaan rusten.

Na de rust een heel nerveus spelend 
ASV’33, waardoor BEVO diverse kan-
sen kreeg om de stand weer gelijk te 
trekken. Toch had ASV’33 een fase 
waarin  ze de voorsprong van 2-3 
uit hadden kunnen bouwen, maar 
de kansen die ze kregen waren deze 

middag niet aan de rood-witten be-
steed. Halverwege de 2e helft kwam 
BEVO weer op gelijke hoogte. Uit een 
vrije schop kon Rob Minten van BEVO 
ongehinderd inkoppen. ASV’33 pro-
beerde nog om tot winst te komen 
maar enig geluk ontbrak, BEVO had 
aan een gelijkspel genoeg voor nog 
een jaartje 4e klasse en door de resul-
taten van Mifano en Liessel, die beiden 
hun wedstrijden wisten te winnen, was 
het doek voor ASV’33 gevallen. Alles is 
er aan gedaan om klassebehoud te be-
werkstelligen, maar het mocht niet zo 
zijn. Volgend seizoen zal ASV’33 daar-
om zijn opwachting mogen maken in 
de 5e klasse, en zal er alles aan gedaan 
worden om te proberen zo snel moge-
lijk terug te keren in de vertrouwde 4e 
klasse.

Opstelling ASV’33; Roy Verbakel, 
Robbert Mol, Ruud de Brouwer(60e 
Kai Vervoort), Peter Raymakers(65e 
Floris Boon), Sander vd Waarsenburg, 
Teun v Asten (46e Thomas Neaum), 
Dennis Verbakel, Thomas Fritsen, Nick 
Hendriks, Rene de vries, Thijs v Uden.

Aarle-Rixtel - Het seizoen 2013-
2014 loopt al weer ten einde. 
Zondagmiddag 4 mei vindt daarom 
de feestelijke afsluiting plaats voor 
de senioren. DJ Aad zorgt vanaf 15.30 
uur voor de muziek.

Uiteraard vindt ook de uitreiking plaats 
van de prijzen voor de derde en laatste 
periode én voor het spel ‘FIFA 2014’, 
dat het afgelopen seizoen op don-
derdagavond  in de kantine werd ge-
speeld op groot scherm.

Beek en Donk - Ondanks dat Sparta 
de punten heel hard nodig had, was 
daar helaas tegen Someren te weinig 
van te merken. De lijst met gebles-
seerden was jammer genoeg weer 
groter geworden, waardoor er weer 
geïmproviseerd moest worden. 

Someren begon zeer sterk aan de 
wedstrijd. Binnen één minuut keek 

Sparta al tegen een achterstand aan. 
Binnen het kwartier verdubbelde 
Someren de score. De eindstand van 
6-0 voor Someren was meer dan te-
recht. Sparta staat nog net boven de 
degradatiestreep. Met de wedstrij-
den tegen DESO en SV Meerssen, die 
hoog in de ranglijst staan, zijn de zor-
gen groot. 

Sparta’25 2 uitstekend
Sparta 2 heeft goede zaken gedaan 
door de winst op Avanti. Een uitste-
kende 3-1 overwinning heeft er voor 
gezorgd dat Sparta nu zelf boven de 
streep voor de nacompetitie staat. In 
de laatste wedstrijd tegen Boskant 
zou een overwinning prettig zijn om 
definitief klassebehoud te bewerkstel-
ligen. 

tennis Inschrijving Bavaria Open 
Dubbeltoernooi 2014 geopend

Lieshout – Op het tennispark van ten-
nisvereniging De Raam in Lieshout 
wordt van zaterdag 21 tot en met zon-
dag 30 juni het ‘Bavaria Open Dubbel 
toernooi 2014’, gehouden.

Op de 7 kunstgrasbanen worden dub-
bels voor dames, heren en gemengd 
in de categorieën 3 t/m 8 gespeeld. 
Inschrijven kan tot en met vrijdag 6 
juni via www.toernooi.nl, of via de 
website van www.tvderaam.nl. Omdat 
ze elk jaar mensen moeten teleurstel-
len door over-inschrijving, begint het 
toernooi dit jaar al op vrijdagavond 20 

juni. Het toernooi telt mee voor de of-
ficiële KNTLB-ranking.

De finales worden gespeeld op zon-
dag 30 juni. Het toernooi belooft een 
spannende maar vooral sportieve en 
gezellige week te worden. Het Bavaria 
Open toernooi van Tennisvereniging 
de Raam komt jaarlijks terug en mag 
altijd rekenen op een trouwe club deel-
nemers uit de gehele regio. Natuurlijk 
staat tennis voorop, maar ook de ge-
zelligheid is belangrijk. Want een goe-
de sfeer en veel gezelligheid draagt op 

positieve wijze bij aan het succes van 
het toernooi. 

Daarnaast houdt de organisatie op 
vrijdagavond 27 juni een feestavond. 
Natuurlijk maken ze het ook extra ge-
zellig op het ruime terras. Zo hopen 
ze tevens de neutrale toeschouwer te 
mogen begroeten op het mooie ten-
nispark, of mensen die erover den-
ken om lid te worden, maar net even 
het laatste zetje in de richting van 
de Tennisvereniging nodig hebben. 
Zij kunnen onder het genot van een 
drankje en hapje op het terras genieten 
van de vele mooie wedstrijden en een 
breed aantal speelklassen. Tot ziens, bij 
het Bavaria Open Toernooi 2014!

Wij verkopen vanaf 25 april weer

VERSE ASPERGES
geschild & ongeschild

en AARDBEIEN

Openingstijden:
di. en vr. 13.30 - 17.00 uur     za. 10.00 - 16.00 uur
v.d. Heuvel   Vogelenzang 38, Lieshout   0499-421856

en AARDBEIEN

handboogschieten Krijgsman Soranus 
aan de leiding in 
Milheeze

Lieshout - Krijgsman Soranus 
nam donderdagavond met suc-
ces deel aan het toernooi van St. 
Willibrordus in Milheeze. Het op-
gegeven aantal punten van 1306 
werd op 3 punten na gehaald wat 
resulteerde in een voorlopige eer-
ste plaats in het toernooi.

Beste schutter was Ad Endevoets 
met 235 punten. Ook Rik 
v.d.Westerlo was weer in goeden 
doen en eindigde met 226 punten 
op de tweede plaats.

De uitslag
Ad Endevoets 235, Rik v/d 
Westerlo 226, Willem Bekx 225,

Arjan v/d Heuvel 220, Paul 
v/d Broek 199, Theo v/d 
Laar 198, Rita Endevoets 168 
Stephan Wijffelaars 162, Nelly v/d 
Laar 123.

Koningschieten
Zaterdag 3 mei zal er weer gescho-
ten worden om de koningstitel. 
Jolanda v/d Kruijs die de afgelo-
pen twee jaar koningin werd, ver-
dedigd haar titel en zal zich bij een 
nieuwe zege keizerin mogen noe-
men. Dat zou dan een prestatie 
van formaat zijn. Ze zal hiervoor 
echter in een goede vorm moeten 
steken want er zijn meerdere kans-
hebbers. De wedstrijd, welke over 
32 pijlen gaat, begint om 17.00 
uur en is voor belangstellenden 
gratis toegankelijk. De accommo-
datie van Krijgsman Soranus is ge-
legen aan de provinciale weg bij de 
manege. De uitslag en huldiging 
van de winnaars zal om ongeveer 
20.00 uur plaatsvinden. Later op 
de avond is er voor de leden en ge-
nodigden nog een besloten feest-
avond.

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

Vonderweg 15A, Beek en Donk  0492 - 46 54 26  www.marivandenheuvel.nl
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voetbal ELI Vrouwen 2 overtuigend kampioen

ASV’33 F3G kampioen 

Lieshout - Het 2e vrouwenelftal van 
ELI heeft in het eerste jaar direct een 
kampioenschap behaald. ELI kent al 
meer dan veertig jaar damesvoetbal. 
In het seizoen 2013-2014 heeft ELI 
met twee elftallen in de competi-
tie gespeeld. Twee elftallen met een 
mooie mix van leeftijden. Een groot 

gedeelte van de vrouwen speelde vo-
rig jaar nog in de jeugdcompetitie. 

In het eerste jaar van de seniorencom-
petitie direct kampioen worden in de 
voorjaarsreeks is dan een mooi resul-
taat. Het tweede vrouwenteam van 
ELI wordt gesponsord door Campina. 

ELI is ongeslagen kampioen gewor-
den. Alleen in de wedstrijd tegen 
Someren VR3 werd gelijk gespeeld, 
de overige wedstrijden kenden vaak 
een overtuigende overwinning. Ook 
afgelopen zondag tegen de enig over-
gebleven concurrent Lierop werd een 
overwinning behaald van 1-8.

Zondag 4 mei volgt de laatste com-
petitiewedstrijd waarna op 31 mei en 
1 juni het fameuze damesvoetbal-
toernooi wordt gespeeld in Lieshout 
met deelnemers uit het gehele land. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
om dit toernooi te bezoeken.

Aanmelden meisjes/vrouwen
Meisjes/vrouwen die geïnteresseerd 
zijn in voetbalsport zijn natuurlijk van 
harte welkom om de gelederen van de 
dames van ELI te komen versterken.  
Kom een training bezoeken op dins-
dag of donderdag of neem contact 
met hen op via eli1929@kpnmail.nl.

Aarle-Rixtel – De wedstrijd 
ASV’33 F3G tegen MVC F3M 
werd woensdag 23 april gehou-
den op sportpark De Hut.

Onder grote belangstelling van 
broertjes, zusjes, ouders, opa’s en 
oma’s won ASV’33 F3G met 3-0 
waarmee het kampioenschap vei-
lig werd gesteld. Namens ASV’33 
hartelijk gefeliciteerd met het 
kampioenschap.

ELI Vrouwen 2 viert het kampioenschap van de voorjaarscompetitie

Renoveren 
vanaf 

de eerste paal 
tot en met 

de kit 
in de ramen

 

 

t. 0413 474286

Caravan en Camper Service Laarbeek

Een goede reis en dus een 
goed begin van uw vakantie 
begint met goed onderhoud

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341
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paardensport Pony Dressuur Lieshout houdt het droog
Lieshout – De eerste pony dressuur-
wedstrijd buiten werd gereden op 25 
april bij Manege D’n Perdenbak. Het 
rommelde behoorlijk in de lucht en 
even leek het erop dat het zou gaan 
regenen, maar gelukkig bleef het 
droog. De jonge ruitertjes hadden een 
fijne wedstrijd op een mooi grasveld, 
waar door de vrijwilligers veel aan-
dacht aan wordt besteed. De extra 
prijzen van Annie van Lankveld waren 
weer zeer in trek.
 
De uitslag:
Categorie AB, klasse B, L1 en L2: 
1e proef: 1.Maud Vesters met Danny 
194 punten, 2.Eline Bukkems met 
Chou Chou 190 punten, 3.Raiza 
Hendrix met Charly 189 punten, 
4.Emma van Rooi met Alex 182 pun-
ten, 5.Raiza Hendrix met Lucky 181 
punten, 6.Annemarie Teunisse met 
Perfect Pino 177 punten.
2e proef: 1.Eline Bukkems met Chou 
Chou 199 punten, 2.Maud Vesters met 
Danny 194 punten, 3.Raiza Hendrix 
met Charly 185 punten, 4.Annemarie 
Teunisse met Perfect Pino 181 punten, 
5.Emma van Rooi met Alex en 6.Raiza 
Hendrix met Lucky allebei 180 punten.
 
Categorie CDE, klasse B
1e proef: 1.Ilvy Maas met Esmeralda 
183 punten, 2.Zoë Berns met 
Hazelberg’s Emma 177 punten.

2e proef: 1.Ilvy Maas met Esmeralda 
183 punten, 2.Zoë Berns met 
Hazelberg’s Emma 176 punten.

Categorie CDE, klasse L1 en L2: 
1e proef: 1.Sylvia vd Hurk met Jessie 
188 punten, 2.Kim van Esch met Lady 
Sita 184 punten.
2e proef: 1.Sylvia vd Hurk met Jessie 
en 2.Kim van Esch met Lady Sita, al-
lebei met 194 punten.
Categorie CDE, klasse M1 en M2: 
1.Bram van Berlo met Orchid’s Dennis 
184 punten, 2.Rachel Pootjes met Jillz 
180 punten. De 2de proef startte Bram 
met Orchid’s Dennis alleen en kreeg 
189 punten.

Categorie CDE, klasse Z1 en Z2: 
1.Laura Kreft met Speyksbosch 
Nando 61,47%, 2.Rachel Pootjes 
met Florentine 58,29%. De 2de proef 
startte Laura met Speyksbosch Nando 
ook alleen en kreeg 58,53%.
 
De volgende wedstrijd is op 9 mei 
voor de paarden en op 23 mei 
voor de pony’s. Wil je aan één van 
deze wedstrijden mee doen, mail 
dan je KNHS inschrijfformulier naar 
wedstrijdderaam@live.nl Op de site 
www.stichtingderaam.nl staan alle 
wedstrijden en meer informatie en 
mogelijkheden over de Manege.

Ilvy Maas met ‘Esmeralda’

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

Ruime keuze 
kettingzagen

heggenscharen 
hakselaars
Ook uw adres voor 

voordelig onderhoud!

YOU RELAX, iMow
De nieuwe VIKING iMow robotmaaier
Terwijl u leuke dingen doet, zorgt hij ervoor dat 
uw grasperk perfect onderhouden is!

boksen Zuid-Nederlandse Kampioen-
schappen Boksen in Beek en Donk

Beek en Donk - Bij Boksclub 
Laarbeek vindt op zondag 
1 juni de Zuid-Nederlandse 
Kampioenschappen Boksen plaats. 
Boksclub Laarbeek bestaat tevens 
op die dag 15 jaar. 

De inschrijvingen voor deze wed-
strijd zijn inmiddels gestopt. Door de 
vele aanmeldingen die binnen zijn 
gekomen, is de organisatie daartoe 
genoodzaakt.

De kampioenschappen vinden 
plaats bij Boksclub Laarbeek, in 
het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg in Beek en Donk. De mid-
dag start om 15.00 uur en de entree 
is €10.00. 

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden

Leerlingen van Boksclub Laarbeek

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

EN DIVERSE SOORTEN 
KUNSTGRAS!

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

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

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

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Paranormale avond in Lieshout
In Café/Zaal de Koekoek in Lieshout 
vindt op donderdag 22 mei een pa-
ranormale avond plaats. 20 mediums 
zijn deze avond aanwezig. De avond 
begint om 19.30 uur. Café/Zaal de 

Koekoek is gelegen aan Dorpsstraat 
49 te Lieshout. De entree bedraagt 
€5,00. Kijk voor meer informatie op 
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl.
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Donderdag 1 mei 
Expositie kunstenares 
Cornelia Nouwens t/m 31 mei
Van Schijndel Anteak, Wilhelminaweg 
5a, Beek en Donk

Vrijdag 2 mei 
EyeOn Nightrun
21.00 uur, Kasteel Croy, Aarle-Rixtel

TGIF.. Around The World.. Springbreak
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 3 mei
Benefi etconcert KWF met Pater 
Moeskroen
20.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 4 mei
WTC Beek en Donk, Maasheggentocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum, 
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel

Herdenkingsdienst Michaëlkerk
18.45 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

Dodenherdenking
19.30 uur, Sint Servatiuskerk Lieshout

Stille tocht
19.35 uur, Vanuit Michaëlskerk, 
Beek en Donk

Herdenking bij het monument
19.45 uur, Monument naast 
gemeentehuis Laarbeek, Beek en Donk 

Maandag 5 mei
Kienen
13.45 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Dinsdag 6 mei
smART-KIDs Kunst maken voor Kids 
t/m 8 mei
12.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Vrijdag 9 mei 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Echte Mannenavond
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 10 mei
Live band: Funtain!
22.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 11 mei 
WTC Beek en Donk, Lageheide tocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

10.00 uur, IVN Wandeling Esperloop 
en Grotelse Heide
parkeerplaats restaurant Grotels Hof, 
Bakel

Lentemarkt met meiboomviering
14.00 uur, Kouwenberg, Aarle-Rixtel

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum, 
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel

Oberkrainer ensemble Nizozemska 
terrasconcert
14.00 uur, Croyse Hoeve, Aarle Rixtel

Maandag 12 mei
11e Driebandenkampioenschappen 
Laarbeek t/m 24 mei
Dorpshuis Lieshout

Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum,
Beek en Donk

Dinsdag 13 mei
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Laarbeek

Woensdag 14 mei
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 16 mei
‘Summer Beats’ Disco 
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Pubquiz
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl
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Oranje Laarbeek 2014
Fotografen: Liesbeth van Boxtel, Joost Duppen, Marcel van de Kerkhof en Martin Prick


