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Leo Donkers 40 jaar in het onderwijs

Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Deze week ingesloten:

Replace Direct
Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

De Wit Schijndel
Verspreiding in Laarbeek

Jos Martens en Zn.
Verspreiding buiten-

gebieden Aarle-Rixtel en 
Beek en Donk

Het Italiaans Huis
Verspreiding in Beek en Donk

Jumbo Lieshout  
Dorpsstraat 54a, tel. 0499 - 421 617 
Jumbo Mariahout 
Mariastraat 58, tel. 0499 - 421 228

Vanaf nu Jumbo 
Lieshout iedere 
zondag geopend van 
10.00 – 17.00 uur 

Ivm Koningsdag 

verschijnen wij 

volgende week op 

vrijdag!
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Laarbeek – Het leek afgelopen week 
wel ‘De week van het Onderwijs’ in 
Laarbeek. Alsof het zo afgesproken is 
om er een krant mee te vullen. Twee 
jubilea werden gevierd: Directeur Leo 
Donkers van de Bernadetteschool zit 
40 jaar in het onderwijs en basis-
school De Driehoek uit Aarle-Rixtel 
bestaat 25 jaar. Tegelijkertijd werd de 
laatste in de reeks van brede scholen 
in Laarbeek geopend: Voorzieningen-

cluster Aarle-Rixtel. En voor iedereen 
die het nog niet wist: binnenkort kan 
in Laarbeek ook onderwijs in de open-
lucht worden genoten; bij bassischool 
De Raagten wordt namelijk een bui-
tenlokaal gerealiseerd. Maar er werd 
ook een themaweek Beroepen ge-
houden op deze school en onze krant 
was te gast. U leest alles over al deze 
feestelijkheden in De MooiOnder-
wijsKrant van deze week...

Beek en Donk - Onze eigen 
Laarbeekse Guus Meeuwis is de 
hoofdact op zondag van WiSH 
Outdoor 2016. Dit maakte de or-
ganisatie van het festival vandaag 
bekend. 

"We zijn ontzettend trots dat we 
Guus Meeuwis & Band hebben 
kunnen strikken voor onze 10e 
editie van WiSH Outdoor", aldus 
Jimmy van der Leemputten, na-
mens de organisatie. "Guus komt 
natuurlijk uit Laarbeek en is ontzet-
tend populair. Hij past perfect bij 
ons op zondag en daarom vinden 
wij het ook meer dan geweldig dat 
hij op 3 juli de bühne betreedt."

Jimmy is verder erg te spreken 
over de zondag line-up. "We heb-
ben nog nooit zo'n goede line-up 
gehad op zondag. Dat merken we 

ook in de kaartverkoop." 
Naast Guus Meeuwis tre-
den onder andere Racoon, 
Nielson, Ronnie Flex & Lil 
Kleine en The Dirty Dad-
dies (in Laarbeek onder 
andere bekend van Kwi-
zut) op. Daarnaast ver-
zorgen Domien & Tjitse, 
bekend van 3FM, de 
hosting. 

Ga naar 
wwww.wishoutdoor.com 
voor meer informatie en 
kaartjes.  
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Guus Meeuwis hoofdact WiSH Outdoor 2016

Heel veel onderwijsnieuws in Laarbeek!

Bouwen aan het buitenlokaal

Reünie bij De Driehoek 

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Martin Prick Fotograaf: Martin Prick

Opening voorzieningencluster

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Volop aandacht tijdens jubileumavond De Driehoek 

Fotograaf: Joost Duppen

3
jaar!
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Jubileum De Driehoek

MooiMezelf
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Het team van De MooiLaarbeekKrant bedankt iedereen 
die dit huis-aan-huisblad een warm hart toedraagt 
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COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: 
Ma t/m vr.  08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

Verspreidingsgebied
Beek en Donk, Aarle-Rixtel
Lieshout, Mariahout en Boerdonk

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mariëlle de Beer, Spellingk 
Ria Tijssen
Mark Barten
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Acquisitie
Karel van Deurzen
T: 06-36465721
E: verkoop@mooilaarbeek.nl

Administratie
Mark Barten
E: administratie@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design 
Kitty Tijbosch, Atelier Xplore
Elke van de Ven

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Martien van den Heuvel
Mark van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout
Suzan Mulder
Martin Prick

Fotografi e 
Joost Duppen
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
Daphne van Leuken
Martin Prick 
Johan Maas
Ted Vlemmings
Melissa Kanters

Columnisten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
Joey van der Leemputten
P. Skauwe 
Martien van den Heuvel 
Marie-Christine van Lieshout

Stagiaires
Janine Oosterkerk
Kelly Wiersema
Danique Verhofstadt

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

Bezorgklachten
E: info@mooilaarbeek.nl
T: 0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.

De derde zeeheld die een straatnaam 
kreeg in Beek en Donk was de jongste 
van allemaal: Karel Doorman. Karel Wil-
lem Frederik Marie Doorman werd gebo-
ren te Utrecht op 23 april 1889 en kwam 
om tijdens de slag op de Javazee op 28 
februari 1942. Ter nagedachtenis heeft 
de Koninklijke Marine tot vier keer toe 
een schip naar hem vernoemd, te weten 
in 1946, 1948, 1991 en 2014, waarvan 
Nederlands eerste en enige vliegdekschip 
de bekendste is. Doorman stamde uit een 
familie van beroepsmilitairen. In 1906 
werd hij samen met zijn twee jaar jongere 
broer Lou Doorman adelborst en in 1910 
kwam zijn benoeming tot officier. In dit laatste jaar vertrok hij aan boord van 
het pantserschip Tromp naar Nederlands-Indië. Begin 1914 keerde hij terug naar 
Nederland met het pantserschip De Ruyter en verzocht om plaatsing bij de Lucht-
vaartafdeling. Zijn verzoek werd gehonoreerd en zodoende werd hij één van de 
eerste marineofficieren die een vliegbrevet behaalden. Een ernstige armkwetsuur, 
opgelopen door een val in een wak bij een schaatstocht begin 1919, zorgde ervoor 
dat Doorman zijn actieve vliegloopbaan moest opgeven. Op zoek naar een andere 
functie bij de marine volgde hij de opleiding bij de Hogere Marine Krijgsschool aan 
de Nieuwe Uitleg te Den Haag, essentieel voor een verdere loopbaan als marine-
officier voor met name staffuncties. Na een succesvolle afronding van deze oplei-
ding volgden detacheringen op het departement van Marine te Batavia en op het 
departement van de Marine in Den Haag. Daar werd hij de eerstverantwoordelijke 
voor de aanschaf van marine materieel.

Vanaf 1932 is hij toch weer gaan varen, nu als commandant van marineschepen. 
In die hoedanigheid vertrok hij in 1938 wederom naar Nederlands-Indië. Na het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd hij aldaar benoemd tot schout-bij-
nacht. Begin 1942 kreeg hij het bevel over de Combined Striking Force van AB-
DACOM, het American British Dutch Australian Command. Hij voer op de lichte 
kruiser De Ruyter. Hij kwam om het leven toen De Ruyter tijdens de slag op de 
Javazee door de Japanners tot zinken werd gebracht.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

KAREL DOORMANSTRAAT

Monuta Magis. 
Voor de uitvaart
die bij uw
dierbare past.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.
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Monuta Magis 
Warandelaan 62
5707 CV Helmond
www.monutamagis.nl

Telefoon: 0492 - 66 60 00
Ook als u niet of elders verzekerd bent.
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Dag en nacht bereikbaar

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321
Assieraden

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het 
medeleven dat wij van u mochten ontvangen na het overlijden 

van mijn man, ons pap en opa

Jan Slaats

Speciale dank gaat uit naar De Zorgboog, dokter Rechters en 
dokter Lindeman. Ook bedanken wij Pastor Wester, 

het kerkkoor en het seniorenkoor.
De vele bezoekjes, bloemen, kaarten en condoléances 

waren voor ons een grote steun.

Bedankt!

De familie

Wij willen u allen heel hartelijk danken voor uw hartverwarmende 
belangstelling, de vele bloemen, lieve woorden en kaartjes, die we 
mochten ontvangen na het overlijden van ons mam, schoonmoeder 
en lieve omaJo Brox-van Hooff
Wij hebben uw belangstelling ervaren als een warme deken en troost.
We voelen ons hierdoor gesterkt. 
Graag willen we alle buurtbewoners en verzorgsters van Franciscushof 
extra bedanken voor hun intensieve aandacht en zorg voor ons mam.

Heel hartelijk dank,
Familie Brox & Familie Hallewas-Brox

Dankbetuiging

Hij was er altijd voor iedereen, nu was iedereen er voor hem.

Bij deze willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het 
geweldige medeleven met het overlijden en het afscheid van 

onze innig geliefde zoon, partner, broer, zwager en oom:

Freddie Segers

Het was hartverwarmend te weten dat hij bij zovelen geliefd was.
Tevens willen wij iedereen heel hartelijk danken voor de gulle 

donatie aan KWF Kankerbestrijding.

Elisabeth van Hees, familie Segers

Karel Doorman als luitenant-
ter-zee der eerste klasse in 1930

DANK BETUIGING
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Leo Donkers veertig jaar in Laarbeeks basisonderwijs

“Kinderen zijn het goud van de samenleving”

Redacteur: Marie-Christine van 
    Lieshout
Fotograaf: Martin Prick

Mariahout - Het zonnetje schijnt en 
de vlag wappert in de wind. Feest op 
de Bernadetteschool want meester 
Leo werkt veertig jaar in het onder-
wijs. Terwijl kinderen uitgelaten van 
het speelkwartier genieten, snijdt 
Leo samen met zijn vrouw Ynia taart 
aan. Hij startte zijn loopbaan in Beek 
en Donk op de Mariaschool (later de 
Schalieren) en kwam via ’t Otterke en 
de Muldershof uiteindelijk als direc-
teur in Mariahout terecht.

Van leraar naar directeur
Acht jaar geleden nam Leo het besluit 
om de Muldershof te verlaten. Als ad-
junct had hij daar ervaring met direc-
teurstaken opgedaan. De tijd was rijp 

om de volgende stap te zetten. “Na-
tuurlijk bracht het directeurschap voor- 
en nadelen mee”, vertelt Leo, “maar 
het is boeiend om een schoolteam te 
leiden en nieuwe lijnen met je team 

uit te zetten.” Onderwijzer Leo merkt 
wel op dat het directe contact met kin-
deren minder is. “Je hebt geen eigen 
klas en dus geen groepsgevoel”, legt 
Leo uit. “Dat groepsgevoel realiseer ik 

nu binnen het team. Als directeur wil 
ik weten wat er op de werkvloer ge-
beurt.” Leo is regelmatig in de klassen 
te vinden om te ervaren wat er in de 
groepen leeft.

Prachtige school
De Bernadetteschool ligt in het groe-
ne hart van Mariahout. De ruimte om 
de school daagt uit om te spelen. “We 
zijn blij met de nieuwe inrichting van 

de speelplaats”, vertelt Leo trots, “er 
is zelfs een verkeersplein waar kinde-
ren kunnen oefenen.” In het pad voor 
de school zit een rode loper verwerkt. 
“Dat is bewust gedaan. Kinderen zijn 

het goud van de samenleving, zij zijn 
de toekomst. Daar moet je zuinig op 
zijn”, aldus een trotse directeur. Van 
een generatiekloof heeft Leo dan ook 
geen last. “Je moet niet bang zijn voor 
de toekomst”, lacht hij, “kinderen le-
ren met vallen en opstaan, zelfs in deze 
digitale samenleving.” Natuurlijk is er 
in veertig jaar onderwijs veel veran-
derd. De computer deed zijn intrede 
en daarmee werd de wereld kleiner. 
“De eerste computer op de Schalieren 
kostte 2000 gulden, een fortuin”, lacht 
Leo, “je kon er bijna niets mee. Nu 
vormen computers en digitale school-
borden een waardevolle aanvulling 
binnen het onderwijs.”

Lerende mens
Na veertig jaar is Leo nog steeds aan 
het studeren en blijft zich verdiepen 
in alles wat er in het onderwijs speelt. 
“Elke werkdag spring ik op de fiets 

naar Mariahout en elke werkdag heb 
ik er weer zin in. De keuze om direc-
teur te worden is goed geweest”, lacht 
Leo die nog vol zit met plannen voor 
de toekomst.

Kinderen leren met vallen en opstaan, zelfs in deze digitale samenleving

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
   (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel - Als laatste in de reeks 
die in Laarbeek is gerealiseerd, 
werd afgelopen vrijdag voorzienin-
gencluster Aarle-Rixtel geopend. In 
het gloednieuwe gebouw aan de 
Schoolstraat dat al enkele maanden 

in gebruik is, zijn basisscholen De 
Driehoek en De Heindert en 
kindcentrum Klimop gevestigd. 

Onder grote belangstelling werd het 
gebouw geopend door wethouder 
Greet Buter, waarna werd geproost 
met ‘kleine en grote’ vertegenwoor-
digers van de beide basisscholen en 

het kindcentrum. De Heindert valt 
onder het bestuur van stichting Een-
bes, De Driehoek onder Platoo en 
Klimop onder Fides.

Na de officiële opening werd er vol-
op gebruikgemaakt van de moge-
lijkheid om rond te kijken tijdens het 
open huis.

Trots op het eindresultaat; voorzieningencluster Aarle-Rixtel geopend

Leo Donkers werd samen met zijn vrouw feestelijk ontvangen door de kinderen voor zijn 40 jaar in het onderwijs
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 1, 
Lieshout 
0499 - 421404
lieshout@eustachiusparochie.nl 

Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Agenda 21 - 27 april 2016
Donderdag 21 april
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 22 april 
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Lieshout 
Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 23 april 
09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

12.30 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Huwelijksviering Stan 
van de Laar en Jeltje van 
Heijnsbergen

18.30 Mariahout O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering
Intenties in deze viering 
voor: Hein en Nellie van 
Rooij-van Kemenade, 
Hein en Miet Vogels-
van den Heuvel en hun 
kinderen en familie, Jan 
Vereijken (mged), Hanny 
van Zutphen-Mennen 
(verj), Henk Gilsing en 
Ad Koopmans (verj), Riek 
Heesakkers-van Duijnhoven 
(jrgt), Martien Poels.    

                                   

Zondag 24 april
09.30 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met 
samenzang 
Intenties in deze vier-
ing voor: Riek Kuijken–
Thomassen, Theo 
Vereijken (jrgt), Pierre 
Stals, Overleden ouders 
Jeurgens–van Oekel (verj 
moeder), Tot welzijn van de 
parochie

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint 
Servatius
Eucharistieviering m.m.v. 
De Halmen
Intenties in deze vier-
ing voor: Carel van 
den Biggelaar, Mark 
Raaijmakers en overleden 
familie (mged), Harrie en 
Hanneke van Berlo-van den 
Berg.

11.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. 
Dameskoor leonardus
Intenties in deze viering 
voor: Maria van Empel-
van Vijfeijken en echt-
genoot Gerard, Agnes 
Verschuren-Colen, Martina 
Swinkels-Verschuren,Corrie 
Vereijken-van den 
Bogaard, Nellie Swarts-van 
Dinter, Ouders Leenders-
Borsboom, Ton van de 
Heuvel, Jeremy Doudart de 
la Grée peettante opa’s en 
oma’s.

Maandag 25 april
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 26 april
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 27 april
Beek en Donk Michaëlkerk
GEEN Eucharistieviering 
i.v.m. Koningsdag

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel 
Mariakapel
Rozenkransgebed

Mariahout – Bij de Lourdesgrot wordt een eucha-
ristieviering gehouden, op zaterdag 30 april, om de 
meimaand te openen. Met deze Mariaviering, aan 
de vooravond van de meimaand, wil de parochiege-
meenschap de jaarlijkse Mariatraditie voortzetten.

De maand mei wordt van oudsher de Mariamaand 
genoemd. Vele mensen brengen in deze maand een 
bezoek aan een bedevaartsplaats. Ook in Mariahout 
neemt de belangstelling voor de Mariadevotie in de 
meimaand extra toe. Er komen verschillende groe-
pen uit diverse dorpen/steden een bezoek aan Maria 
in de Mariahoutse Lourdesgrot brengen. Zij hebben 
met hun eigen groep een speciale viering bij de grot. 
Maria neemt nog steeds bij vele mensen een bijzon-
dere plaats in. 

Zaterdag 30 april om is er om 18.30 uur een viering 
bij de grot. Voorgangers zijn pater Wester en diaken 
Beks. Muzikaal wordt deze viering verzorgd door het 
senioren orkest uit Lieshout. Samen met de voorgan-
gers worden er gezamenlijk Marialiederen gezongen. 
In het kader van het Heilig Jaar is het thema van deze 
Mariaviering ‘Barmhartigheid’. Bij slecht weer is de 
viering in de kerk. U wordt van harte uitgenodigd. 

Aarle-Rixtel – In de kerk van Onze Lieve Vrouw 
Presentatie worden in de maand mei diverse vie-
ringen gehouden in het kader van de Mariamaand.

Zondag 1 mei 9.30 uur wordt de meimaand op 
traditionele manier met een plechtige eucharistie-
viering geopend. Het Onze Lieve Vrouwegilde, het 
Sint Margarethagilde, Harmonie De Goede Hoop en 
Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel luis-
teren deze plechtigheid op. Na afloop trekken ze in 
processie met het Aarlese Lieve Vrouwke in hun mid-
den naar de kapel. Staande voor de kapel bidden, 
zingen en spelen ze voor ‘ons aller moeder’ en bren-
gen ze haar weer terug op haar vertrouwde plekje.

Donderdag 5 mei is er om 09.30 uur Hemelvaartsdag 
viering in de Mariakapel. De Cantorij verzorgt de 

gezangen. In verband met de jaarmarkt is er op deze 
dag geen eucharistieviering in de kerk.

Zondag 8 mei, Moederdag, is er om 09.30 uur een 
eucharistieviering met samenzang. Zondag 15 mei, 
Pinksteren is er een eucharistieviering om 9.30 uur. 
Deze wordt muzikaal verzorgd door het kerkkoor 
Onze Lieve Vrouw Presentatie. Maandag 16 mei, 
tweede Pinksterdag, is er om 10.00 uur een eu-
charistieviering voor alle kernen van Laarbeek. De 
Cantorij verzorgt de gezangen. 

Zondag 22 mei om 9.30 uur is er in de kerk een 
viering van de eerste communie. Zondag 29 mei, 
Sacramentsdag, is er om 9.30 uur een eucharistievie-
ring met samenzang. Elke woensdag is er om 19.00 
uur een rozenkransgebed in de Mariakapel.

Lieshout – Het Sint Servatius Gilde uit Lieshout 
bracht zaterdag 16 april een bezoek aan de Ere 
Koning Piet van Lierop, dit in verband met zijn 
75e verjaardag. Piet, die binnen het gilde een 
gewaardeerd lid is, heeft al vele malen mee ge-
schoten voor de titel Ere-Koning. 

Op maandag 7 september 2015 was het dan 
eindelijk zover. Na een felle strijd onder de 5 
schutters was het uiteindelijk Piet van Lierop, 

die bij het 132e schot, de vogel naar beneden 
haalde en zich zo, een jaar Ere-Koning van het 
Sint Servatius Gilde mag noemen. Om 18.00 uur 
stond het Gilde aangetreden om een vendelhul-
de te brengen, die door 4 vendeliers werd uit-
gevoerd. 2 Uur na aanvang floot commandant 
Stefan van Vegchel op zijn fluitje ten teken dat de 
Gildebroeders zich gereed moesten maken voor 
vertrek. Het is elk jaar weer een van de mooie 
activiteiten van het Gilde. 

Opening van de Mariamaand

Mariamaand in de kerk van OLV Presentatie

Sint Servatius Gilde bezoekt Ere-Koning

Links het Koningspaar Peter en Jo Keursten, midden Ere-Koning Piet 
van Lierop, met zijn vrouw Annie en rechts Hoofdman Willem van Pelt

Beek en Donk – Er wordt weer een speciale avond 
gehouden bij Liedertafel ’t Nachtpitje. Op 29 april, 
tijdens hun maandelijkse meezingavond, is er deze 
keer een gastoptreden van ‘Hell und Munter’.

Dit vindt plaats in Café-zaal de Tapperij aan de 
Kerkstraat in Beek en Donk. ‘Hell und Munter’ 
brengt samen met ’t Nachtpitje afwisselend hun 
blaasmuziek ten gehore. Aanvang is 21.00 uur en 
de toegang is zoals gebruikelijk gratis.

Gastoptreden ‘Hell und Munter’ bij 
’t Nachtpitje

Lieshout – De KBO Lieshout houdt op vrijdag 22 
april een gezellige kienavond in het Dorpshuis 
aan het Grotenhof 2.

Er zijn mooie prijzen te winnen en deze keer 
maakt u kans op een mooi bedrag uit de jackpot. 

De zaal van het Dorpshuis gaat open om 19.00 
uur en het kienen begint om 20.00 uur. Na het 
kienen is er traditiegetrouw de loterij waar u ook 
nog een prijs mee kan winnen. De KBO nodigt 
iedereen van harte uit om mee te doen. 

Laarbeek - Jan Timmers houdt op maandag 25 
april een lezing voor leden van de drie heem-
kundekringen in Laarbeek. Deze lezing gaat 
over de Peelrandbreuk. 

In de ondergrond van de gemeente Gemert-
Bakel bevindt zich een interessant geologisch 
verschijnsel: de Peelrandbreuk. Een scheur in 
de aardkorst, die voor een belangrijk deel het 
landschap in deze regio heeft bepaald. Behalve 
de Peelrandbreuk hebben ze in Gemert-Bakel 
ook nog de Breuk van Handel, de Breuk van 
Gemert, de breuk van Milheeze en de breuk 
van Gemert-Zuid. Het barst van de breuken. In 
2014 is een project uitgevoerd over de breu-
ken in de ondergrond en is er het een en ander 
onderzocht. Zo blijkt de Peelrandbreuk ergens 

anders te liggen dan ze een jaar eerder dachten. 
De activiteiten en resultaten van het project ko-
men ook aan de orde.

De breuken zijn ook op andere plaatsen in de 
regio waarneembaar. Begrippen als slenk, horst, 
sprenk en wijst zijn hier nauw mee verbonden. 
Op deze avond vertelt Jan Timmers wat breu-
ken eigenlijk zijn, waar ze te vinden zijn, hoe je 
ze kunt zien, wat er mee samenhangt en nog 
veel meer. Jan heeft zich als lid van de archeo-
logische werkgroep en lid van het Peelnetwerk 
intensief beziggehouden met voornoemd pro-
ject en kan gezien worden als een deskundige 
op dit gebied. De lezing wordt gehouden in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk en be-
gint om 20.00 uur op maandag 25 april.

Kienavond bij KBO Lieshout

Lezing Peelrandbreuk voor Laarbeekse 
heemkundekringen
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk- Femke Bosma (23) 
uit Beek en Donk redde een vrouw 
in Eindhoven uit het koude water. Ze 
verrichtte haar heldendaad bijna op 
dezelfde dag dat vijf jongens een man 
redden en daarmee de voorpagina 
van De MooiLaarbeekKrant haalden.

Toeval
Femke werkt in Eindhoven en loopt 
die dag iets eerder dan gewoonlijk 
van haar werk naar haar geparkeer-
de auto. Die staat bij een gracht, een 
stukje lopen vanaf haar werk. “Ik zag 
een mevrouw op een scootmobiel rij-

den aan de overkant van de weg. Ze 
keek een keer naar links en sloeg toen 
rechtsaf, recht het water van de sloot 
in. Het eerste dat er in me opkwam 
was: Die moet uit dat koude water!” 
Toen Femke bij haar kwam, zat ze op 
haar scooter zodat ze nog net boven 
het water uitstak. Omdat Femke me-
teen dacht aan onderkoeling wilde 
ze haar zo snel mogelijk op de kant 
trekken. “Mevrouw was wel bij ken-
nis, maar kon niet meehelpen”, ver-
telt Femke. Voor haar gevoel duurt 
het heel lang voordat er hulp komt. 
In werkelijkheid hebben diverse men-
sen, waaronder iemand van de ge-
meente, haar geholpen om de vrouw 
op de kant te slepen. “Haar telefoon 

heb ik gered en de diverse spulletjes 
die ze net bij de Douglas had gekocht 
kon ik nog uit het water vissen”, vult 
Femke aan.

Bon
Het lijkt alsof de vrouw wat hard 
heeft gereden, vertelt wijkagent 
René Jansen. Op die plaats hebben 
boomwortels het pad beschadigd en 
mevrouw was door een kleine her-
senaandoening aan de rechterzijde 
gedeeltelijk verlamd. Politie en de 
gealarmeerde ambulancebroeders 
hebben haar naar huis gebracht. 
Hierna heeft Femke niets meer van 
haar vernomen. Moeder Inge hoor-
de als eerste van de heldendaad van 
haar dochter via Facebook. “Ik heb 
het maar ge-liked”, vertelt ze, “maar 
pas later kreeg ik in de gaten wat er 
werkelijk was gebeurd.” René vertelt 
dat zijn collega’s in Eindhoven onder 
de indruk waren van het optreden 
van Femke en daarom krijgt ze een 
VVV-bon van de Politie uitgereikt 
voor haar daadkrachtige optreden. 
Femke vindt alles heel normaal. Als ze 
echter nu op haar ervaring terugkijkt 
zegt ze: “Ik dacht van whow, ik was 
toch wel blij dat ik daar net op dat 
moment liep!”

Trots
Moeder Inge is erg trots op haar 
dochter en René Jansen benadrukt 
dat het de burgerplicht van iedereen 
is elkaar te helpen. In de praktijk ech-
ter blijkt dat veel mensen op zo’n be-
langrijk moment blokkeren. Hij prijst 
Femke daarom nogmaals voor haar 
koelbloedige optreden. Femke vindt 
het bezoek van de Politie ‘verras-
send’. “Zeker in deze context. Ik had 
altijd al eens gedacht dat ze me aan 
zouden houden voor een bon, maar 
zó is toch wel heel erg leuk.” 

Femke ontvangt een VVV-bon uit handen van René Jansen

"Ik was blij dat ik daar liep!"

Beek en Donkse redt Eindhovense vrouw uit het water
‘Hé Skauwe, wanneer ben jij voor 
het laatst naar de kerk geweest?’, 
vraagt een vrouwspersoon me terwijl 
ik bij de bakker op het Heuvelplein 
een brood bestel. Ik kijk haar aan en 
bedenk dat het net zo goed een vent 
zou kunnen zijn. Tegenwoordig is dat 
allemaal mogelijk: verbouwingen van 
het lijf van boven tot onder, geen 
probleem. Ik vertel dat mijn laatste mis 
tijdens de carnaval is geweest die ik 
bijgewoond heb in Lieshout. Een rare 
Zuid-Afrikaanse pastoor, luisterend 
naar de naam Kunta Kinte, ging de 
dienst voor en de diverse duistere 
rituelen en ceremonies waren erg 
lachwekkend. Maar of die vent nu een 
man of vrouw was kon door het lange 
gewaad niet echt bepaald worden. 
In het Vaticaan is dat hetzelfde. Een 
nieuwe paus bijvoorbeeld wordt in 
interne kring gekeurd om er zeker van 
te zijn dat de gekozene echt een man 
is. Alle aankomende pausen worden 
daarom sinds de Middeleeuwen 
gesekst. Ooit is er namelijk abusievelijk 
een vrouwelijke paus geweest. Om de 
mannelijkheid te bepalen neemt de 
uitverkorene plaats op een bijzondere 
plasstoel en de jongste bisschop in het 
gezelschap grijpt vervolgens onder de 
rokken om het zaakje te inspecteren. 
Blijft het twaalfuurtje van de komende 
paus in kwestie ook na een korte ruk 
vastzitten, dan roept hij: ‘Testiculos 
habet et bene pendentes.’ Enigszins 
vrij vertaald: ‘Hij heeft kloten en die 
hangen er goed bij.’ Daarna geeft de 
heilige congregatie het groen licht met 
een luid ‘Deo gratis’, God zij geprezen. 

Het is maar dat u het weet en ook fijn 
om te weten is dat op 8 december 
1884 paus Pius IX verordonneerde 
dat het Maria niet aangerekend kan 
worden dat Adam en Eva eerder in het 
paradijs een appeltje tot zich namen. 
Rare gasten die pausen. 
De bijbel heeft veel van dergelijke 
feitjes, bijvoorbeeld over Lazarus. 
Lepra is een vorm van melaatsheid 
veroorzaakt door een bacterie. Dat 
overmatige alcoholconsumptie via 
het begrip ‘lazarus’ voor iemand 
die stomdronken is geassocieerd 
wordt met melaatsheid, komt 
doordat lepra lang gezien is als 
de Bijbelse ziekte van Lazarus, 
alhoewel niet vaststaat dat de 
arme bedelaar Lazarus uit het 
Bijbelboek Lucas echt lepra 
had. Ook in de woorden als 
belazeren en oplazeren 
en in de uitdrukking 
’Krijg het lazarus’, komt 
lepra terug, afgeleid van 
het woord lazarus, een 
Oudnederlands woord 
voor melaatsheid. Een keer 
per jaar, op Koppermaandag, 
mochten Amsterdamse leprozen 
uit de speciale leprozenhuizen 
de stad in om te bedelen. In 
herkenbare kleding trokken ze naar 
de Dam waar ze geld inzamelden. 
Na afloop was er een drinkgelag. 
Het zuipen eindigde in een totale 
verbroedering van leprozen en 
gezonden en iedereen had even 
de ziekte van Lazarus. Ik krijg er 
gewoon dorst van.

Kerkrituelen Volgens P. Skauwe
COLUMN

Gezamenlijke Collecte Week Beek en Donk:

“Opbrengst boven verwachting”
Redacteur: Suzan Mulder

Beek en Donk – De Gezamenlijke Col-
lecte Week leverde een bedrag op van 
€ 23.355,71. Dit bedrag is volgens de 
organisatoren meer dan 10,2% dan de 
opgetelde bedragen van de 16 indivi-
duele fondsen in voorgaande jaren. 
Het bestuur van de Stichting Gezamen-
lijke Collecte Week Beek en Donk is ui-
termate tevreden over de opbrengst en 
het verloop van de collecte, ondanks 
dat de grote fondsen er bij inschieten. 

“Goede communicatie en begeleiding”
“De ervaring in andere plaatsen is, dat 
de resultaten bij een gezamenlijke col-
lecte in het eerste jaar achteruitgaan. 
Verbetering van de resultaten volgt 
pas in het tweede en derde jaar”, ver-
telt Cor van Vijfeijken, voorzitter van 
de stichting. “Wij hebben goed geke-
ken naar de ervaringen in die andere 
plaatsen en onze energie gestoken in 

goede communicatie en de begelei-
ding van de collectanten. Dat heeft 
ertoe geleid dat de opbrengst boven 
verwachting is.” 

“Het houden van een gezamenlijke 
collecte blijkt juiste keuze” 
Op de brief die huis-aan-huis werd be-
zorgd, konden de inwoners aangeven 
welk bedrag ze aan welk goed doel 
wilden doneren. Velen maakten geen 
keuze, waardoor hun bijdrage evenre-
dig werd verdeeld over alle goede doe-
len. Mart Eijsbouts, bestuurslid namens 
de Nierstichting: “Daardoor hebben 
met name de grote fondsen wat inge-
leverd ten opzichte van de kleine fond-
sen. Toch ben ik ervan overtuigd dat 
het houden van een een gezamenlijke 
collecte goed is geweest en ook op ter-
mijn een waarborg is om een collecte 
te kunnen houden.” Cor van Vijfeijken 
voegt daaraan toe: “We hebben uit-
gebreid vooraf gediscussieerd over de 

verdeling van het geld en heel bewust 
gekozen voor deze verdeelsleutel. We 
moeten nu evalueren en verbeterpun-
ten benoemen voor volgend jaar. Het 
is voor de eerste keer heel goed verlo-
pen, maar  er zijn nog wel verbeterin-
gen om te realiseren.”

“Drie keer terug”
Doordat de 16 goede doelen de col-
lecte gezamenlijk aangepakt hebben, 
was de belasting voor de collectanten 
lager. Met bijna 200 collectanten werd 
heel Beek en Donk in behapbare wij-
ken ingedeeld. Jan van den Oetelaar, 
collectant, vertelt: “De manier waarop 
de collecte georganiseerd was, werkte 
heel fijn. Mijn wijk was kleiner dan nor-
maal. Daardoor kon ik zo’n drie keer 
terug om de huizen af te gaan waar 
eerst niemand thuis was. Ik merkte ook 
aan veel mensen dat ze bewuster bezig 
waren met wat ze aan welk fonds wil-
den geven.”

Bij Tok Tokkie…
mag je jezelf zijn.

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl
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Prachtige geraniums
Hang of StaandNu 0.89

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Geraniummarkt
Rozen
1e kwaliteit 10 takken per bos
van € 3,50

Tuinrozen
Groot assortiment!
Deze week alle 
maten en soorten

Bacopa “Sneeuwvlokje”
Verkrijgbaar in diverse kleuren.
ø 20-cm in 12-cm pot
€ 1,99 p/stuk

Biezenweg 2a   |   Beek en Donk   |   Tel.: 0492-461310  |  www.tuincentrumdebiezen.nl
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Groot assortiment!
Deze week alle 
maten en soorten

2de 

Halve
Prijs*

*Goedkoopste halve prijs

Vijvervissen
12 tot 18-cm en keuze uit:
- Goudvis  - Sarasa
- Shubunkin - Goudwinde
€ 8,99 p/stuk

5 voor

€25.-

€ 8,99 p/stuk

Tip! 

Geniet van 
wat lekkers 

in het 
Tuincafé

ø 20-cm in 12-cm pot
€ 1,99 p/stuk

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

1e kwaliteit 10 takken per bos
van € 3,50

1 + 1 
GRATIS

nu

€1.99

WiSH Outdoor introduceert derde festival in Italië 

Redacteur: Nikki Barten 

Beek en Donk – Na 9 jaar WiSH Outdoor 
Beek en Donk en 1 jaar WiSH Mexico 
introduceert de organisatie dit jaar het 
derde festival in Italië, en wel in het 
mooie centrum van Florence in de regio 
van Toscane. Op zaterdag 10 september 
is het zo ver. 

Op tien minuten afstand van het cen-
trum van Florence bevindt zich een paar-
denrenbaan: ‘Ippodromo del Visarno’. 

Dit is een prachtige buitenlocatie in het 
noorden van Italië. Daar gaat deze eerste 
editie van WiSH Outdoor Italië plaats-
vinden. Mede-organisator Niels van Vijf-
eijken vertelt: “We focussen ons op veel 
landen. Vorig jaar kwamen we met een 
goede partij uit Mexico in gesprek. Daar 
vindt dit jaar, op 21 mei, de tweede edi-
tie alweer plaats. In Italië hebben we ook 
een geweldige samenwerkingspartner 
gevonden. Deze organisatie is bijvoor-
beeld ook verantwoordelijk voor Sensa-
tion White en Mysteryland.” 

Aankleding 
Er komt op de paardenrenbaan één 
grote mainstage te staan. Daarnaast 
komt het grote reuzenrad – bekend van 
WiSH Outdoor Beek en Donk vorig jaar 
– er te staan. Ook komt er een tweede 
stage in een tent en zal er een talenten-
podium aanwezig zijn. “We verwach-
ten 15.000 bezoekers op 10 september 
in Italië”, vertelt Niels. 

Goed exportproduct 
Hoe komt het dat het nu zo hard gaat 
met WiSH Outdoor? “Het is een goed 
exportproduct”, vertelt Niels. “We zijn 
vanaf jaar 1 uniek met de kwaliteit en 
uitstraling van onze podia. We heb-
ben veel ervaring opgedaan. Vorig jaar 
bezochten maar liefst 60.000 mensen 
WiSH Outdoor Nederland. Met ons 
bedrijf Stagekings kunnen we er ook 
overal voor zorgen dat de podia wor-
den gemaakt, maar ook worden op- en 
afgebouwd. Er zijn niet veel bedrijven 
die zo’n totaalpakket kunnen bieden.” 

WiSH Italië bezoeken 
Vorig jaar kwam er al veel vraag bij de 
organisatie voor reizen naar WiSH Out-
door Mexico. “Dat was alleen wel erg 
ver”, vertelt Niels. Italië is wat dichter-
bij huis. “We krijgen ook nu weer veel 
vragen over het organiseren van reizen 
naar deze editie van WiSH Outdoor. 
Daar zijn we dan ook volop mee bezig. 
De afstand is prima te doen. We hopen 
binnenkort met meer informatie hier-
over te komen.” 

De paardenrenbaan midden in Florence, waar de eerste 
editie van WiSH Outdoor Italië plaats gaat vinden 

Inschrijven voor Heel Beek bakt… 
en Donk ook
Beek en Donk – Niet alleen volwas-
senen maar ook de Laarbeekse jeugd 
wordt uitgedaagd om op zondag 22 
mei deel te nemen aan ‘Heel Beek 
bakt… en Donk ook’. Dit culinair eve-
nement is georganiseerd ter ere van 
het 125-jaar bestaan van Koninklijke 
Harmonie Oefening & Uitspanning. 

Het evenement vindt plaats tussen 
10.00 en 12.00 uur in de feesttent aan 
de Koppelstraat. Deelname is gratis en 
er zijn fantastische prijzen te winnen, 
waaronder een creatieve workshop en 
voor de jeugd prachtige bakpakketten.

Categorieën
De wedstrijd wordt gehouden in 2 ca-
tegorieën, de jeugdcategorie (van 8 
tot 16 jaar) en de volwassen categorie 
(vanaf 17 jaar).

Wedstrijdtips
De afmeting van de taart wordt vrij ge-
laten maar moet wel in de aangeleverde 
professionele taartdoos passen van 30 x 
30 x 8 cm. De jury proeft en beoordeeld 
de taarten in de feesttent in een sfeer 
die je normaal gesproken alleen op tv 
ziet bij ‘Heel Holland bakt’ of ‘Master-
chef’. Nog enkele wedstrijdtips: Maak 
de taartbodem zelf, gebruik liever geen 

zakjes of pakjes. De taart wordt vooral 
beoordeeld op smaak. De organisatie 
zorgt voor koeling in de feesttent zodat 
het gebak in goede conditie blijft. Alle 
informatie en het reglement is terug te 
lezen via www.oenu.nl. 

Inschrijven
Wil je je inschrijven? Email dan je naam, 
adres, postcode, woonplaats, telefoon-
nummer, e-mailadres, categorie (jeugd 
of volwassenen) en de naam van de 
taart naar  bakwedstrijd@oenu.nl. Har-
monie Oefening & Uitspanning wenst 
alle bakkers veel succes, maar vooral 
veel plezier toe met deze wedstijd.

Beek en Donk – Postduivenvereniging 
de Luchtbode had een wedvlucht van-
uit Chimay, België. De afstand van deze 
vlucht was 188 km. In concours waren 
194 duiven.

De uitslag
1 Pieter Beekmans, 2-4-5 Martien de 
Groot, 3 Frans Manders en zoon, 6-8 
Sjef Schellekens, 7 Tiny van Berlo, 9-10 
Pieter Beekmans
Vlooienmarkt
Op zondag 8 mei houden Runningteam 

Laarbeek en Postduivenvereniging de 
Luchtbode een grote vlooienmarkt op 
het KPJ-terrein  aan de Heereindsestraat 
in Beek en Donk. Voor deze markt zijn 
nog enkele kramen te huur. Bent u geïn-
teresseerd dan kunt u contact opnemen 
met Frans Coppens, tel. 06-20888818.

Wedvlucht Chimay voor Postduivenvereniging

Pinksterbraderie in Lieshout
Lieshout – De Gardistenbond en de 
Commissie Boerenbruiloft Raopersgat 
houden, op Pinkstermaandag 16 mei, in 
het centrum van Lieshout weer de jaar-
lijkse braderie.

Verenigingen en ondernemers uit Laar-
beek bieden zij de mogelijkheid om op 
deze drukbezochte markt - voor het pro-
moten van hun vereniging en alleen voor 
de verkoop van ‘non-food producten’ - 
uitsluitend voor eigen gebruik en voor de 

schappelijke prijs van €25,00 een kraam 
of grondplaats te huren. Een grondplaats 
heeft dezelfde afmeting als een reguliere 
marktkraam. Gegadigden kunnen hier-
voor uiterlijk tot  9 mei contact opnemen 
via braderielieshout@gmail.com.

Reguliere marktkooplieden en verkopers 
van ‘food producten’ dienen contact op 
te nemen met ‘Organisatie- en Advies-
bureau Koolen en Koolen’ uit Tilburg via 
hun website.
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Bevrijdingsfeest op Piet van 
Thielplein met kleur én muziek
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Beek en Donk – Het Piet van Thiel-
plein gaat er op donderdag 5 mei 
kleurrijk uitzien. 
Straattekeningen, kleurplaten, 
versierde fietsen en geschmink-
te gezichtjes gaan 's middags het 
straatbeeld bepalen. Heerlijk toch 
dat je Laarbeek niet uit hoeft en de 
gezelligheid dichtbij te vinden is?     

Kleur
De mannen van de horeca, Martijn 
van Hoek van eethuis 'De Donck' 
en Jos Biemans van café-bar 'Bij 
ons', vertellen op het terrasje over 
de plannen. “Het accent van de ac-
tiviteiten ligt op de kinderen en de 
jeugd”, vertelt Martijn. En dat blijkt 
als het programma wordt doorge-
nomen. Vanaf 14.00 uur is er volop 
te doen. Wie komt er bijvoorbeeld 
met de mooist versierde fiets naar 
het plein en wint daar een prijs mee? 
En wie maakt er een geweldige 
straattekening? Ook een rondritje 

met het treintje 'De Polderexpress', 
gesponsord door Shoeby, behoort 
tot de mogelijkheden. Zo kunnen 
de ouders rustig een terrasje pikken. 
Wil je geschminkt worden? Dan 
mag je zelf met ideeën komen of 
misschien wil je een dagje als Elsa, 
van 'Frozen', door het leven? Het 
kan allemaal en er zijn zelfs prijsjes 
te winnen die beschikbaar zijn ge-

steld door Intertoys. Spectaculair is 
de 18 meter lange stormbaan. Durf 
jij een ronde te maken? Of twee? 

En dan … muziek!
Het feest van de vrijheid wordt ge-
opend door wethouder Meulen-
steen. En wellicht sluit de Harmonie 
daarop aan. In de speciale podi-
umtent staan muziekoptredens ge-
pland voor de jeugd van 16 tot 96 
jaar. Zanger Bas, de gezelligste zan-
ger van Nederland, een dj en een 
zangeres geven optredens weg. 
“Rond half vijf volgt er een verras-
singsoptreden van een uur”, aldus 
Jos. “Ik mag niet verraden wie het 
is, maar voor veel mensen is dit een 
bekende Nederlander”, verklapt hij. 

Comité 5 mei in oprichting
“Het is de bedoeling om in Beek 
en Donk een Comité 5 mei op te 
richten. De eerste aanzet daar-
toe wordt nu gegeven. Voor vol-
gend jaar gaan we dit samen met 
het centrummanagement en de 

gemeente uitbouwen. Wie weet 
wordt dan het bevrijdingsvuur uit 
Wageningen hierheen gehaald 
door ROPA-runners”, vertelt Mar-
tijn. Genoeg ideeën voor de toe-
komst rollen er over de tafel. Deel 
dit enthousiasme en kom op Be-
vrijdingsdag tussen 14.00 en 19.00 
uur naar het Piet van Thielplein. Er 
valt genoeg te beleven.     

Het accent van de 

activiteiten ligt op de 

kinderen en de jeugd

Openbare basisschool Aarle-Rixtel viert 25-jarig bestaan in nieuw gebouw

“Nóg trotser op De Driehoek”

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Joost Duppen

Aarle-Rixtel – Afgelopen weekend 
vierde het team van openbare ba-
sisschool De Driehoek haar 25-jarig 
bestaan samen met ouders, oud-ou-
ders, oud-leerkrachten en oud-leer-
lingen. Leerkrachten Carry van Cuyck 
en Suzanne van Berne blikken terug 
op een bijzondere en drukbezochte 
jubileumavond.

Hoe het begon
Vijfentwintig jaar geleden ontstond 
bij een aantal ouders in Aarle-Rixtel 
de wens om te kunnen kiezen voor 
een bepaald type onderwijs. “Behal-
ve dat men de keuze wilde hebben 
om niet per se voor katholiek onder-
wijs te kiezen, bestond bij ouders de 
behoefte te kunnen kiezen voor een 
vorm van ‘opener’ onderwijs”, vertelt 
Carry. In 1991 ging De Driehoek van 

start in drie lokalen van basisschool 
De Heindert. De Driehoek groeide 
uiteindelijk naar zes lokalen door om 
vervolgens in 1999 een eigen on-
derkomen te krijgen in de Jan van 
Rixtelstraat. Inmiddels is de school 
gevestigd in een gloednieuw gebouw 
- onderdeel van het zogenaamde 
‘Voorzieningencluster Aarle-Rixtel’ -
gevestigd aan de Schoolstraat.

Die typische ‘Driehoeksfeer’
Er wordt vaak gesproken over de 
‘Driehoeksfeer’. Leerkrachten Carry 
en Suzanne werken inmiddels bei-
den zo’n 21 jaar bij De Driehoek en 
kunnen als geen ander verwoorden 
wat die sfeer kenmerkt: “Een open 
sfeer, een hoge mate van betrokken-
heid naar elkaar toe, recht vanuit het 
hart en heel warm”, vat Carry samen. 

“Maar ook samen, persoonlijk, crea-
tief en positief”, vult Suzanne aan, 
“De driehoek in ons logo staat niet 
voor niks voor de drie-eenheid ou-
ders, kind en leerkracht.” De school 
werkt met heterogene groepen, het-
geen inhoudt dat kinderen in groep-
jes werken van kinderen met een 

verschillend niveau. Dat niveau kan 
betrekking hebben op het leervermo-
gen of de kennis maar ook op vaar-
digheden zoals samenwerken. Het 
principe is dat de zwakkere leert van 
de sterkere terwijl de sterkere leerling 
zelf ook groeit. “Iedereen is gelijk bin-
nen onze school”, legt Carry uit, “we 
kijken naar wat een leerling wél kan 
in plaats van niet. Vaardigheden als 
samenwerken en zelfstandig denken 
vinden we hierbij heel belangrijk.”

Jubileumviering
Afgelopen zaterdag vond het jubile-
um plaats in het nieuwe - en een dag 
ervoor officieel geopende - schoolge-
bouw aan de Schoolstraat 1b. “Het 
was een prachtig samenzijn en ja, 
ook op deze avond was de ‘Drie-
hoeksfeer’ goed te voelen”, vertelt 

Carry. “Er waren ruim 300 mensen 
aanwezig die genoten van een foto-
tentoonstelling en diverse optredens 
van oud-leerlingen, -ouders en leer-
krachten. Het was ontzettend leuk 
om al die oud-leerlingen - soms met 
ouders die ik in de afgelopen 21 jaar 
ook zelf in de klas heb gehad - weer 
te zien en te spreken”, lacht Suzan-
ne. Opmerkingen als ‘ik ken ook zo-
veel mensen hier’ en ‘ik ben nog lang 
niet klaar’ werden vaak gehoord za-
terdag. “Iedereen kent elkaar daad-
werkelijk, mooi voorbeeld van die 
‘Driehoeksfeer’ waar we het net over 
hadden”, benoemen de leerkrachten 
met een lach. 

Nieuw gebouw en een feestje 
vieren!
Voor alle kinderen van de school 
staat er nog een feestelijke uitstap op 
het programma: “Zij gaan binnenkort 
allemaal een dag naar Toverland ter 
ere van ons 25-jarig bestaan. Maar 
taart is er al wel gegeten hoor!”, ver-
telt Carry. Een feestje is het ook om 
les te geven in het nieuwe gebouw. 
“Het is een hele fijne omgeving om 
te werken. Maar ook voor de leer-
lingen is het heel overzichtelijk door 
de aanwezigheid van bijvoorbeeld 
een onderbouw- en bovenbouwplein 
met glazen tussenwanden. Alles wat 
we ooit gewenst hebben, is hier ge-
realiseerd. De kinderen hebben ook 
helemaal niet hoeven wennen lijkt 
het wel. We hebben nu echt een 
gebouw dat past!”, besluiten beide 
leerkrachten trots.

Het team van De Driehoek

De driehoek in ons logo 

staat niet voor niks voor de 

drie-eenheid ouders, kind 

en leerkracht
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Uitleg van recept:
Verwarm de oven op 200 graden. 
Schil de aardappels en snijd in kleine 
blokjes. Doe ze in een ingevette oven-
schaal of verdeel ze op een bakplaat. 
Bak ze in circa 30 minuten gaar. Snip-
per ondertussen de ui fijn en fruit deze 
aan in een beetje olie. Voeg het gehakt 
toe en rul dit bruin. Voeg de kruiden 
toe (naar smaak). Schep dan de (bev-
roren) erwtjes erdoor en op het laatst 
de zoete aardappel. Verwarm de wrap 
volgens de verpakking. Verdeel wat 
van het mengsel over het midden van 
een wrap en bestrooi met een beetje 
kaas. Vouw dicht en zet eventueel 
dicht met een prikker. Reken circa 2 à 3 
wraps per persoon.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Heerlijk gevulde wraps

Ingrediënten300 gr gehakt3 zoete aardappels1 rode ui8 wraps
peper en zout½ zakje of 1 eetlepel Mex-icaanse taco kruiden200 gr erwtjes olie

75 gr geraspte kaas

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Eet smakelijk!

de razende reporter

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

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

3 8

4 8 7

9 5 6 1

6 2 4 3

9

2 7 8 9

6 1 5 4

1 2 3

5 2

Puzzle #86079

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

ARRANGEREN
ARTIEST
BANDIET
BROEDEN
CACAOPLANT
DORSTIG
DRONKEN

ENIGE
FLATER
GROEPEREN
HONGERIG
HUNKEN
INTERESSANT
JARIG

KONINKLIJK
KRACHT
LIEFDE
MAGNEET
MASTER
NOORDEN
ONTSTEKING

PROEFWERK
RANZIG
SCHROMEN
SLUITING
TRAPPEN
VROLIJKE
WATERFIETS

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

INTERESSANT ARRANGEREN CACAOPLANT
KONINKLIJK ONTSTEKING WATERFIETS
GROEPEREN PROEFWERK HONGERIG
SCHROMEN SLUITING VROLIJKE
ARTIEST BANDIET BROEDEN
DORSTIG DRONKEN MAGNEET
NOORDEN TRAPPEN FLATER
HUNKEN KRACHT LIEFDE
MASTER RANZIG ENIGE
JARIG

De MooiLaarbeekKrant bestaat 3 jaar

Bevrijdingsfestival Piet van Thielplein

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.
Maak kans op een waardebon van 

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

 Mail een duidelijke foto van uw gezicht naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl, 
o.v.v. ‘oogcontact’, voorzien van voor- en achternaam en woonplaats.

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Gaby VerstraatenMartin Prick

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Gaby Verstraaten

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

Meldkamer dierenhulp 
tel: 0900 – 112 00 00 (€0,15 p.m.)
Dierenopvangcentrum De Doornakker 
tel: 040 - 28 11 358

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@huisartsenpraktijkcoe-
nen-teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, 
spoed 0492-463775
Lieshout:
Dr. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274 (voor spoed druk 1)
Huisartsenpraktijk Hentenaar, tel:
0499-422828

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
Bosscheweg 20D, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

Wit-gele Kruis
Uitleen en verkoop van hulpmiddelen
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout 
T 0499-423169 
Elke werkdag open
van 10.00 tot 11.00 uur
 
Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111 Bezoektijden van 
13.30-14.15 en 18.45 -19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555 Bezoektijden van 
13.30-14.30 en 19.00 -20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Tel: 040-8888000 Bezoektijden van 
13.30-15.00 en 18.30-20.00 uur 
St. Anna Ziekenhuis
Tel. 040-2864040 Bezoektijden van
14.00-14.45 uur en 19.00-20.00 uur

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 23C, Beek en Donk
Woensdag 09.00 - 12.00 uur
  13.30 - 16.00 uur
Zaterdag    10.00 - 16.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Jordy Brouwers 
(raadslid van ABL) is geboren in Beek 
en opgegroeid in Donk. Na een tijd in 
Lieshout te hebben gewoond, bouwt 
hij nu een nieuw huis in zijn geboor-
teplaats. Met zijn vrouw Mirella 
Brouwers-Aarts en hun kinderen Iris 
en Daan woont hij nu tijdelijk in een 
huurhuis. 

Jordy werkt bij Weir Minerals Nether-
lands in Venlo, een bedrijf dat ver-
gruizers en pompen maakt voor de 
mijnbouwindustrie. Als voorzitter van 
de Budoclub in Beek en Donk, alweer 
circa 12,5 jaar, is de stress die samen-
gaat met het bouwen van een nieuw 
huis goed te dragen, doordat mede-
bestuursleden taken overnemen. Ge-

lukkig is hij altijd verzekerd van hulp, 
want een gebrek aan vrijwilligers kent 
de club niet. 

Een paar jaar geleden was er sprake 
van een probleem voor de Budoclub, 
want het thuishonk, de sporthal aan 
de Otterweg, moest worden gesloopt 
en de club zou in eerste instantie 2 jaar 
zonder trainingsplek komen zitten. 
Jordy stak zijn voelhorens uit om aan-
dacht te vragen voor deze problema-
tiek . Dit kon alleen via de politiek en 
via kennissen kwam hij uit bij ABL. Hij 
vindt de mensen betrokken, ze hou-
den van duidelijke kaders en het zijn 
gewoon leuke mensen. 

Eerlijk en recht door zee 
Na enige tijd als ‘burgerlid’ in een 
commissie te hebben gezeten is hij 
sinds de laatste verkiezingen raadslid. 
Dit lidmaatschap van de gemeente-
raad bevalt hem wel. Zijn motivatie is, 
dat hij eerlijk is en altijd recht door zee. 
“Belangrijke zaken zijn bijvoorbeeld 
om vooral het hoofd te bieden aan de 

vergrijzing. Jeugd moet verleid worden 
om in de Laarbeekse dorpen te blijven. 
Er moeten dus voldoende woningen 

komen in elke kern en het leefklimaat 
moet de aandacht van de gemeente 
hebben.” Jordy noemt onder andere 
de aandacht die zijn partij heeft voor 
het bouwen van nieuwbouwwonin-
gen in Aarle-Rixtel en Lieshout, zodat 
jongeren een huis kunnen bouwen 
in hun eigen dorp. “Anders loop je 
de kans dat ze naar de stad gaan en 
lopen onze dorpen leeg”. Belangrijk 
vindt hij ook, dat winkeliers in de dor-
pen blijven. Een winkeliersvereniging 
met een enthousiaste voorzitter is erg 
belangrijk. Jordy noemt als voorbeeld 
Mark Lommen, die op dit gebied hard 
aan de weg timmert in Lieshout.

Voorzieningen 
Gemeenteraadslid Brouwers vindt de 
voorzieningen in Laarbeek van een 
hoog niveau. Dit kost geld. De keuze 
is  gemaakt om niet te bezuinigen op 
deze voorzieningen en vrijwilligers met 
als gevolg een eenmalige OZB-verho-
ging. Mensen maken hier kritische op-
merkingen over  en noemen Gemert, 
waar een verlaging heeft plaatsgevon-

den. “Ze vergeten dan gemakshalve, 
dat Gemert een paar jaar geleden die-
zelfde belasting met maar liefst 100% 

verhoogde”, legt Jordy uit. “Gelukkig 
heeft recent onderzoek aangetoond 
dat we veruit de goedkoopste Peelge-
meente blijven.”

Verbinden 
Naast vrijwilligers en mantelzorgers 
vindt Jordy duurzaam leven erg be-
langrijk. “Hoe we het ook wenden of 
keren, de olie raakt op en we moe-
ten uitkijken naar andere vormen 
van energieopwekking.” Erg belang-
rijk vindt Jordy de aandacht voor de 
verbondenheid van mensen met hun 
eigen kern. Hoewel het één Laarbeek 
is, zijn er duidelijke verschillen tussen 
de kernen. Belangrijk vindt hij, dat 

we van deze sluimerende krachten als 
Laarbeek gaan profiteren. Er verhui-
zen nu al veel mensen uit Mariahout 
naar de Beekse Akkers. “In het nieu-
we collegeprogramma wordt er ook 
benadrukt dat we uit het gemeente-
huis moeten komen om meer naar de 
burgers te luisteren. Samen kunnen 
we veel. We hebben als Laarbeke-
naren elkaar nodig en moeten elkaar 
versterken.” 

Hiermee komt een einde aan het ge-
sprek met een bevlogen bestuurder, 
die nog veel mogelijkheden ziet ‘om 
Laarbeek op te stuwen in de vaart der 
volkeren’.

MooiMezelf Jordy Brouwers MooiMezelfMooiMezelf

De namen van de raadsleden in 
Laarbeek zijn algemeen bekend. De 
gezichten die horen bij die namen 
vaak ook. De MooiLaarbeekKrant 
is nieuwsgierig naar de persoon 
achter het gezicht en gaat met een 
spiegel op pad. Wat we in de spie-
gel zien, vormt de inspiratie voor 
de nieuwe vierwekelijkse rubriek 
‘Mooi Mezelf’. 

24 april start concertreeks Muziektuinpodium

“Wij spreken breed publiek aan met afwisselend 
programma”
Redacteur: Marie-Christine van 
   Lieshout

Beek en Donk – Zeven keer zal de mu-
ziektuin weer gevuld worden met vro-
lijke klanken. Het programma was nog 
nooit zo gevarieerd. Organisatoren van 
het Muziektuinpodium hopen ook dit 
seizoen weer veel muziekliefhebbers 
naar het groene hart van Beek en Donk 
te trekken om gratis te genieten van 
mooie muziek.

Creatieve organisatie
De gekleurde parasolletjes lichten op in 
de zon. Na een paar fikse regenbuien 
steken de lichtgroene nieuwe bladeren 
aan de bomen fel af tegen de blauwe 
lucht. Binnen in het parkpaviljoen ko-
men de eerste klanten om een drank-
je te drinken. Aanstaande zondag zal 
in deze omgeving weer een reeks van 
concerten starten. Cees van Welie bruist 
van energie en praat vol bezieling over 
zijn ervaringen van de afgelopen jaren. 
Het doel om de muziektuin nieuw le-
ven in te blazen is gelukt. De afgelopen 
jaren hebben er vele gratis concerten 
plaatsgevonden met een enthousiast 
publiek. “Natuurlijk is het weer een on-

zekere factor”, lacht Cees, “maar alle 
concerten gaan door. En natuurlijk is 
het vervelend als je onder een druipen-
de paraplu staat. Toch herinner ik me 
ook prachtige dagen waarop mensen 
met een lekker drankje van de muziek 
komen genieten.” Muziektuinpodium 

biedt muzikanten een podium om op te 
treden. Dit gaat met gesloten beurzen. 
Een driekoppige programmacommissie, 
met daarin Jan van Meelis, bepaalt het 
programma. Ze maken gebruik van hun 
muziekkennis en ervaringen binnen de 
muziekwereld. “Grote gezelschappen 
moet je vooraf vastleggen”, legt Jan uit, 
“kleine groepjes of solisten kunnen heel 
kort vooraf een plaatsje in ons program-
ma krijgen.” Jan zelf speelde in verschil-
lende gezelschappen en betrad ooit als 
Baantjer met mondharmonica het podi-
um van O&U. “We proberen meer mu-
zieksmaken aan bod te laten komen”, 

vertelt Jan, “bandjes of solisten die bij-
voorbeeld popmuziek of wereldmuziek 
maken zijn ook welkom.” 

Programma
Aanstaande zondag staat heel Laar-
beek op het podium. Uit alle kernen 

zijn muziekgroepen vertegenwoordigd. 
La Bamba uit Aarle-Rixtel zal het spits 
afbijten. Deze enthousiaste muzikanten 
zijn op latere leeftijd een instrument 
gaan spelen en vormen een onderdeel 
van Harmonie De Goede Hoop. Na 
deze blaasmuziek zullen de leden van 
het Beek en Donks gemengd koor hun 
stemmen laten klinken. Zij vertolken, 
naast klassieke en kerkelijke liederen, 
ook populairdere en niet-kerkelijke mu-
ziek. Het seniorenorkest uit Lieshout 
heeft leden uit verschillende delen van 
Laarbeek, onder andere Mariahout. 
Zij zullen goed in het gehoor liggende 
nummers vertolken. De afsluiting wordt 
verzorgd door een niet-Laarbeekse 
groep; Simits. Dit professionele gezel-
schap speelt klezmer: traditionele Jid-
dische muziek uit Oost-Europa. Tijdens 
hun optreden zullen zij aandacht vragen 
voor vluchtelingen. Cees en Jan verheu-
gen zich op de komende zeven concer-
treeksen met veel bijzondere muziek. 

Data Muziektuinpodium: 24 april, 22 
mei, 12 juni, 26 juni, 17 juli, 28 augustus 
en 27 september.
Wilt u het Muziektuinpodium steunen 
of meer informatie krijgen over het pro-
gramma? www.muziektuinpodium.nl

We proberen allerlei 

muzieksmaken aan bod te 

laten komen

Archieffoto

2e editie Color Fun! afgelast
Beek en Donk – De organisatie van 
het Laarbeekse evenement Color Fun! 
heeft om diverse redenen de 2e editie, 
welke gehouden zou worden op 1e 
Pinksterdag, af moeten lasten.
 
Het achterblijven van de inschrijvingen 
was een van de belangrijkste redenen. 
Tot op heden waren er ‘slechts’ 200 
deelnemers. Om het evenement tot 
een succes te kunnen maken en een 
mooie sfeer te kunnen creëren, stelde 
de organisatie zich tot doel om min-
stens 500 deelnemers te hebben. Door 
de datum (Pinksterweekend) en de 

vele andere evenementen die er tijdens 
dit weekend zijn, zag het er niet naar 
uit dat dit aantal bereikt zou worden. 
Wegens oplopende kosten is besloten 
om de 2e editie per direct af te lasten. 
Deelnemers die zich reeds hebben in-
geschreven, krijgen hun inschrijfgeld 
zo spoedig mogelijk teruggestort per 
bank.
 
Of het evenement een vervolg krijgt in 
2017 is nog niet duidelijk. Mochten er 
naar aanleiding van dit artikel nog vra-
gen zijn, dan kunt u contact opnemen 
via info@colorfunlaarbeek.nl.

Archieffoto van de 1e editie in 2015, die goed werd bezocht

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

We willen meer uit het

gemeentehuis komen en 

naar de burger luisteren
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Toertocht voor oldtimer bromfi etsen en rijwielen met hulpmotor

'Gouwe Ouwe Rit' bij De Bromvliegers

Aarle-Rixtel - Oldtimer Bromfiets-
club ‘De Bromvliegers’ houdt op 
zondag 24 april vanuit Aarle-Rixtel 
het eerste evenement van het toer-
seizoen: De ‘Gouwe Ouwe Rit’. 
Iedereen met een goedverzekerde 
bromfiets of Solex van tenminste 
20 jaar oud kan deelnemen aan 
deze prachtige toertocht. Samen-
komst en inschrijving bij De Dreef, 
gelegen aan de Duivenakker 76 te 
Aarle-Rixtel.

Het is alweer de dertiende keer dat 
liefhebbers van oldtimer bromfiet-
sen en rijwielen met hulpmotor 
neerstrijken in Aarle-Rixtel. Orga-
nisator Henk van Lierop is één van 
de vele clubleden uit Laarbeek die 
bij De Bromvliegers (met 450 leden 
over heel Nederland) is aange-
sloten. Hij is blij dat er in zijn ge-
meente gestart gaat worden. "We 
zijn bijzonder blij met deze drukbe-
zochte rit, die sinds 2004 deel uit-
maakt, van de ‘Brabantse Bromfiets 
Dagen’. Hun leden komen uit alle 
windstreken en met name uit Zuid-
oost Brabant. Niet-leden zijn uiter-
aard ook van harte welkom want 
hoe groter de opkomst, des te 
mooier het evenement. Ze hebben 
er alles aan gedaan om een mooie 
route te maken door het Brabants 
landschap over een afstand van 
ongeveer 80 kilometer met onge-
veer halverwege een pauzeplaats. 

Snelheid speelt bij deze toertocht 
geen enkele rol, samen genieten 

van de mooie omgeving is het 
brommermotto van De Bromvlie-
gers. Mocht u tijdens deze rit met 
pech komen te staan dan kunt u 
gebruik maken van de bezemwa-
gen die achter de deelnemers aan 
rijdt. De inschrijving is geopend van 
09.00 tot 10.30 uur en bedraagt 
€7,00, dit is inclusief een consump-
tie bij de startplaats, verzorging op 
de pauzeplaats en een leuke herin-
nering voor aan de bromfiets (zo-
lang de voorraad strekt).

De Gouwe Ouwe Rit is onderdeel 
van de ‘Brabantse Bromfiets Da-
gen’ waarbij later in het jaar ook 
ritten georganiseerd worden vanuit 
Oirschot, Zijtaart, Rosmalen, Ve-
ghel/Mariaheide en Schijndel. Bij 
mooi weer verwachten De Brom-
vliegers rond de 300 deelnemers. 
Publiek is van harte welkom om 
te komen genieten van de aan-
wezige oldtimers. Hiervoor zijn de 
volgende tijden interessant: vanaf 
9.00 uur verzamelen de bromfiet-
sliefhebbers zich bij De Dreef. De 
start vindt plaats om 11.00 uur. 
Tussen 14.30 en 15.30 uur worden 
de bromfietsen en Solexen weer 
terugverwacht in Aarle-Rixtel. Kom 
dus gerust even een kijkje nemen 
en geniet van al die Zündapps, 
Kreidlers, Puchs, Solexen enz. 

Voor meer informatie kunt u 
bellen met Henk van Lierop, 
tel. 0492-463210, of kijk op 
www.bromvliegers.nl.

Jubileumconcert 30 jaar Stoomafblaaskapel 
Beek en Donk - Dit jaar bestaat de 
Coöperatieve Stoomafblaaskapel, de 
buurtkapel van buurtschap ‘De Een-
dracht’ 30 jaar. Dit willen zij vieren 
met heel de Laarbeekse Gemeenschap 
door het verzorgen van een aantal 
concerten. 

Het eerste concert heeft inmiddels al 
plaats gevonden eind februari, maar 
de verjaardag van de ‘Stoomafblazers’ 
wordt gevierd op 27 april, Konings-
dag. De Stoomafblaaskapel werd 30 
jaar geleden op Koninginnedag opge-
richt en staat momenteel onder leiding 

van Hannie Hendriks, die zelf 30 jaar 
geleden als saxofoniste begonnen is in 
de kapel en inmiddels is doorgegroeid 
tot dirigente. Het optreden vindt plaats 
van 14.00 tot 15.00 uur op het Heu-
velplein. 

De muziek die de Stoomafblazers ten 
gehore brengen is een internationaal 
programma met diverse evergreens en 
ook enkele Jazz en Zuid-Amerikaanse 
nummers. De kapel kent een rijk verle-
den en verzorgde diverse optredens in 
binnen en buitenland, o.a. op het Ca-
rat paviljoen in Helmond, op het Mu-
ziektuinpodium in Beek en Donk, het 
mediapark in Hilversum en meerdere 
optredens in de Efteling. Buitenlandse 
optredens waren er in Polen, Luxem-
burg, België en Duitsland. Het is mede 
aan de Rabobank, buurtvereniging ‘De 
Eendracht’ en de gemeente Laarbeek 
te danken dat de concerten gratis toe-
gankelijk zijn. 

Iedereen is van harte welkom om het 
jubileumconcert bij te wonen. De ver-
jaardag van de kapel wordt verder in 
besloten kring gevierd in de avond-
uren. Ook in juli vindt nog een concert 
plaats in het kader van dit jubileumjaar, 
maar daar hoort u later meer over.

Oranjeloop en ouder-kindloop in Lieshout
Lieshout - Lieshout weer in het teken 
van de Oranjeloop, de ouder-kind-
loop en de scholenloop op zondag 
24 april. Runnersclub Lieshout tekent 
voor de organisatie van alweer de 
29ste editie.
 
Voor de start van de Oranjeloop is het 
aan de kinderen om hun krachten met 
elkaar te meten. Om 9.30 uur is er een 
gezamenlijke warming-up, gegeven 
door Anne Smeets Jonkers bij de kiosk, 
daarna kunnen de jongsten met papa 
of mama, of misschien wel opa of oma 
een klein rondje van 500 meter afleg-
gen nabij de kiosk. Aansluitend is het 
de beurt aan de basisschoolleerlingen. 
Inschrijven kan vanaf 9.00 uur bij de ki-
osk, kosten €1,00. Om 11.00 uur gaat 
dan de Oranjeloop van start met vele 
deelnemers uit Laarbeek en omgeving, 
voor hun 5, 10 of 15 kilometer en de 
halve marathon. Natuurlijk verschijnen 
ook veel leden van Runnersclub Lies-
hout aan de start verschijnen, maar de 
5 en 10 kilometer zijn uitermate ge-
schikt voor elke loper of sporter.

Inschrijven kan tot 10.30 in sporthal 
de Klumper aan de Papenhoef in Lie-
shout, kosten €7,00. De eerste 3 lo-
pers op elke afstand ontvangen een 
prijs, daarnaast wordt het verbeteren 
van het parcoursrecord beloond met 
€50,00

Rond de kiosk zijn een aantal ac-
tiviteiten, zoals een springkussen, 
schmink en muziek. Door Running 
Team Laarbeek worden er wafels ge-
bakken, waarvan de opbrengst voor 
de Roparun is. 

Start van de Oranjeloop in 2011
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In gesprek met: Dick vd Biggelaar en Maartje 
 Goossens
Locatie: Willemstraat 3A, Beek en Donk

Redacteur:  Nikki Barten

Sportcentrum Coach introduceert komende 
week een totaal nieuw onderdeel in hun 
sportschool. Leden, maar ook niet-leden, 
kunnen vanaf dan deelnemen aan ‘kracht- en 
conditietrainingen’. In een speciaal ingerichte 
ruimte halen de deelnemers een uur lang het 
meest maximale uit zichzelf. 

Kun je er wat meer over vertellen, Dick? 
“Deze manier van trainen is afgeleid van 
‘Crossfit’. In een kleine groep, bestaande uit vier 
tot zes personen, ga je onder begeleiding van 
een ervaren instructeur met elkaar de uitdaging 
aan. In elke les komen andere oefeningen 
aan bod, zowel conditioneel als kracht. 
Elementen uit gewichtheffen, gymnastiek 
en cardio worden met elkaar op een uiterst 
effectieve wijze gecombineerd. Geen één les is 
hetzelfde, routine is de valkuil. Naast kracht en 
conditie wordt ook je flexibiliteit en mobiliteit 
aangepakt. Omdat we de kwaliteit willen 
waarborgen trainen we altijd in kleine groepen. 
Je doet dit individueel, maar doordat het in 
groepsverband is, werkt het extra motiverend. 
Dat maakt het extra leuk.”

Kan iedereen hieraan deelnemen?
Maartje: “Ja, het is voor iedereen 
toegankelijk. Deelnemers starten altijd met 
4 techniektrainingen om je op een veilige 
en verantwoorde manier de technieken en 
oefeningen aan te leren. Na een maand of 
drie merk je absoluut dat je een stuk fitter en 
sterker bent. Het is een heel effectieve manier 
van trainen. We verwachten wel dat je echt 
gemotiveerd bent en hard wil werken.”

Geven jullie zelf de trainingen Maartje en Dick?
“Ja, dat doen we. Wij nemen nu zelf ongeveer 
sinds 1,5 jaar deel aan ‘Crossfit’. Het werkt 
enorm verslavend. Daarom bestond het idee 
om deze manier van trainen ook bij Coach 
aan te gaan bieden. We zijn ons erin gaan 
verdiepen en hebben inmiddels verschillende 
cursussen gevolgd. We hebben bij Coach een 
aparte ruimte waar deze lessen plaats gaan 
vinden. Het is een wat ‘ruwe’ ruimte met 
alleen rekken, stangen en losse gewichten/ 
materialen, dus niets op apparaten. Het is echt 
anders dan ‘gewoon’ fitness. Het biedt ook 
voor deelnemers aan een ‘obstacle run’ een 
perfecte voorbereiding.” 

Stel, ik heb interesse om hieraan deel te 
nemen. Wat dan?
“Zowel leden als niet-leden kunnen hieraan 
meedoen. We hebben hier een speciaal 
programma voor, dus ook als je lid bent bij een 
andere sportschool kun je deze lessen gaan 
volgen. De groepen starten op maandag- en 
woensdagavond. Komen deze dagen of tijden 
je niet uit? Geef dan je voorkeur door, bij 
voldoende animo kan er ook op andere dagen 
(ook in de ochtend) gestart worden. Er is dus 
heel veel mogelijk! Wie interesse heeft, kan ons 
bellen of mailen. We plannen dan een intake 
om met je te bespreken wat je kunt verwachten 
van deze training.” 

Interesse
Neem voor meer informatie over deze nieuwe 
lessen contact op met Dick en/of Maartje via 
telefoonnummer 0492-468768 of mail naar 
info@sportcentrum.coach. Langsgaan mag 
natuurlijk ook. “De koffie staat klaar!”, besluit 
het enthousiaste duo. 

http://www.sportcentrum.coach/
kracht-en-conditie/

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

IN GESPREK MET...  SPORTCENTRUM COACH

Instructeurs Dick en Maartje van Sportcentrum Coach in hun 
nieuwe trainingsruimte voor de kracht- en conditielessen 

vormgeving in hout

is op zoek naar een:

Machinaal Houtbewerker/ Meubelmaker

voor de uitgebreide vacatureomschrijving verwijzen wij u graag naar 
onze website

www.merkelbach.nl / info@merkelbach.nl / 0499-421201 / Lieshout

Feestelijke start bouw Moreeshof

“Nog even een kusje aan je kind geven”

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
   (Beek en Donk)

Lieshout - Met het doorknippen van 
een mooi rood lint, gaven vijf toekom-
stige bewoners van de nieuw te bou-
wen woonvoorziening in het hart van 
Lieshout het startsein voor de bouw 
van hun toekomstige thuis. 

Niet-aflatende inzet van ouders
“Het heeft lang geduurd - zo’n tien jaar 
- voordat het startsein voor deze bijzon-
dere woonplek in Lieshout gegeven kon 
worden, maar door de niet-aflatende in-
zet en houding van de ouders is het dan 
toch gelukt. De start van deze bouw is 
de beloning voor deze inzet.” Met deze 
woorden opende wethouder Frans van 
Zeeland gister het officiële gedeelte van 
de ceremonie. “Er wordt in Laarbeek 

gebouwd naar behoefte en ook de be-
hoefte aan een woonplek als deze ‘op 
loopafstand’ van familie bestaat want 
hoe fijn is het wanneer je ’s avonds nog 
even een kusje aan je kind kunt geven”, 
vervolgt de wethouder. In 2006 wer-

den de eerste gesprekken al gevoerd. 
Moeder van één van de toekomstige 
bewoners en initiatiefneemster van het 
eerste uur Jolanda Verbakel uit Lies-
hout sprak wethouder Joan Briels des-

tijds in de plaatselijke supermarkt aan 
met de vraag: “Kunnen wij samen niet 
een mooi huis gaan bouwen voor onze 
zoon?” Die vraag is het begin geweest 
van een langdurig proces.

Lang proces mét resultaat
Achter het gemeentehuis in Lieshout 
bouwt WoCom een wooncomplex 
voor 24 jongeren met een beperking. 
Er zullen twee groepswoningen voor 

elk zes jongeren en twaalf apparte-
menten worden gerealiseerd. ORO 
wordt de huurder en faciliteert 24-uurs 
zorg. “Maar er moesten een aantal 
hobbels worden genomen en signalen 
van met name omwonenden moesten 
serieus worden genomen”, aldus Van 
Zeeland, “maar tien jaar is nodig om 
ruimtelijke plannen mogelijk te maken 
en hopelijk kunnen we rekenen op 
veel begrip in de toekomst.” Namens 
de aanwezige ouders wordt een dank-
woord en vertrouwen uitgesproken 
richting gemeente, WoCom en ORO: 
“Eindelijk is het dan zover, na tien 
jaar. We gaan een mooi huis bouwen 
voor onze kinderen op een prachtige, 
centrale plek in Lieshout van waaruit 
zij heel eenvoudig naar werk of dag-

besteding kunnen. De locatie maakt 
het mogelijk dat ze gemakkelijk bood-
schappen kunnen doen of een praatje 
kunnen maken op straat. Deze woon-
plek maakt dat onze kinderen écht mee 
kunnen doen in de maatschappij.”

Het Laarhuys
Het wooncomplex gaat de naam ‘Het 
Laarhuys’ dragen. Het is de bedoeling 
dat de eerste sleutel binnen nu en een 
jaar uitgereikt gaat worden. De ouders 
hebben zich verenigd in Stichting Het 
Laarhuys. Zij hebben nog een aantal 
wensen voor de inrichting en aankle-
ding van dit bijzondere huis en zoeken 
hiervoor sponsoren. Alle informatie 
over stichting Het Laarhuys is te vin-
den op de website: www.laarhuys.nl. Deze woonplek maakt dat 

onze kinderen écht  mee 

kunnen doen in de 

maatschappij

Een spannend moment: het doorknippen van het lint!
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BBC-jazz ondersteunt Ridders

Kindervoorstelling en muziek 
tijdens Koningsdag

Aanmelden vrijmarkt Beek en Donk

Beek en Donk – De BBC-jazz luistert 
op woensdag 27 april het feest op 
van de gedecoreerden van Laarbeek in 
Muziekcentrum ’t Anker. De gemeen-
schap viert elk jaar het feit dat er een 
aantal inwoners zijn die zich op een 
speciale manier onderscheiden. 

Deze onderscheiding kan op verschil-
lende manieren toegekend zijn. Er zijn 
bijvoorbeeld bijzondere verdiensten 
verricht jegens de samenleving. Denk 
hierbij aan vrijwilligers, belangelo-
ze inzet voor bijvoorbeeld jeugd- en 
jongerenwerk, de multiculturele sa-
menleving of het helpen oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. Het is 
mogelijk dat iemand jarenlang trouw 
lid is geweest van een vereniging, 

bestuurslid of een bepaalde activiteit 
heeft ondernomen voor het goede 
doel. 

In elk geval is de inzit van de gedeco-
reerden zodanig geweest dat andere 
mensen het de moeite waard vinden 
om diegene eens in het zonnetje te 
zetten. Het is eigenlijk een schouder-
klopje voor iemand die iets bijzonders 
heeft gedaan voor de samenleving. 

Als iemand in Nederland een lintje 
krijgt, wordt deze meestal onderschei-
den in de Orde van Oranje-Nassau of 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
De BBC-jazz vindt het dan ook een eer 
om de bijeenkomst van de gedecoreer-
de te mogen opluisteren. 

Beek en Donk – Het Oranjecomité 
Beek en Donk houdt een kindervoor-
stelling en een muziekmiddag tijdens 
Koningsdag.

Clown Frodelien
In de voormiddag vindt een kinder-
voorstelling plaats bij Café van de 
Burgt aan het Heuvelplein. De show 
bevat veel interactie en staat garant 
voor veel plezier. De zaal is geo-
pend vanaf 11.15 uur en clown 
Frodelien treedt op van 11.30 
tot 12.45 uur.

Mondharmonicaclub 
‘De luchthappers’ 
De muzikanten van 
mondharmonicaclub 
‘De luchthappers’ uit 

Nuenen zijn ook weer van de partij 
om een middagje muziek te maken. 
Ze spelen van 14.30 tot 16.00 uur bij 
Gasterij ‘De Regt’ aan de Otterweg. 

BBC-jazz

Veel activiteiten tijdens Koningsdag in Aarle-Rixtel

Koningsdag Mariahout in het teken van de wetenschap

Jeu-de-boulen op Koningsdag voor alle inwoners

Programma Koningsdag Lieshout

Aarle-Rixtel - Ook dit jaar zijn er in 
Aarle-Rixtel op Koningsdag, woens-
dag 27 april, weer diverse activiteiten.

Vrijmarkt en spelletjes op het kerkplein
Vanaf 10.00 is het feest op het Kerk-
plein! Kinderen kunnen hun oude 
speelgoed, boeken, cd’s en andere 
spulletjes verkopen op de vrijmarkt. 
Maar er is natuurlijk ook plek voor 
goocheltrucs of knikkers raden, zelf 
gebakken koekjes of grabbeltonnen. 
Ook zijn kinderen als ‘straatmuzikan-
ten’ actief. Daarnaast zijn er (gratis) 
spelletjes, zoals spijkerpoepen, eierlo-
pen, blikgooien, koekhappen of de bal 
door het kleinste gat schieten of slaan. 

Fietsenoptocht met harmonie
Aansluitend is er om 12.30 uur een 
versierde fietsenoptocht, onder be-
geleiding van harmonie ‘De Goede 
Hoop’. Deelnemers kunnen zich van 
10.30 tot 12.00 inschrijven bij de jury.

De optocht start bij dorpscafé ‘Bij van 
Dijk’ en gaat door de Dorpsstraat, 
Wilhelminalaan, Goossensstraat, Ter-
meerstraat, Phaffstraat, Heindertweg, 
Dorpsstraat en tenslotte weer terug 
naar het kerkplein. Voor iedere deelne-
mer ligt een verrassing klaar. De mooi-
ste, gekste en leukste fietsen verdienen 
bovendien een prijs. Vervolgens speelt 
de harmonie om 13.00 uur op het 
kerkplein het Wilhelmus.
Zonnetij
De versierde fietsenoptocht komt rond 
12.45 uur langs Zonnetij, waar de har-

monie een serenade brengt voor de 
bewoners. Verder is er in Zonnetij ’s 
middags live muziek door een orkest 
en liederentafel.

Vele activiteiten in de dorpskern
Van 13.30 tot 17.00 uur is er van al-
les te beleven in de dorpskern. Diverse 
Aarlese verenigingen en ondernemers 
leveren hieraan hun bijdrage. Zo zijn 
er om 13.30 uur verschillende optre-
dens van kinderen/orkestjes, die mee-
doen aan het project ‘Muziek = Cool’ 
van Harmonie De Goede Hoop. Aan-
sluitend zijn er optredens van OJO, 
het leerlingenorkest, La Banda en het 
opleidingsorkest. Kinderen van dans-
school Dédé verzorgen enkele dansde-
monstraties.  

Ook andere verenigingen leveren een 
belangrijke bijdrage. Jeu de Boules 
Club Du Tie Ut biedt jong en oud, op 
het gras van het Couwenberghplein, 
de gelegenheid om te ‘boulen’. Motor-
club Liberator verzorgt rondritten met 
echte Harley Davidson-motoren en 
een spectaculair spel: de Harley koe. 
Voetbalvereniging ASV regelt het Bub-
ble-voetbal. Hierbij krijgen alle spelers 
(2 teams van 3 spelers) een bubbelpak 
aan. In diverse leeftijdscategorieën 
spelen teams deze middag een onder-
linge competitie. Aanmelden per team 
(van 3 spelers) of individueel kan om 
13.30 uur. Er zijn nog diverse andere 
sportieve activiteiten. 
Een spectaculair spel is de kratstapel-
toren. Cendra heeft een dj-wedstrijd 

georganiseerd. De beste drie DJ’s uit 
de voorronden krijgen elk een half uur 
‘draaitijd’. Zij strijden deze middag op 
het kerkplein om de hoofdprijs: vrij-
kaartjes voor WiSH Outdoor!

Heemkundekring Barthold van Heessel 
opent voor het eerst de deuren van het 
nieuwe onderkomen. Tenslotte zijn er 
nog vele andere activiteiten, zoals een 
ritje met de huifkar, op een echte pony 
rijden, schminken en diverse luchtkus-
sens, gesponsord door Rabobank Peel 
Noord. 
  
Moon en Massada bij OJA
Bij OJA kan men vanaf 14.00 uur te-
recht voor veel livemuziek, een hapje 
en een drankje. Het eerste optreden 
wordt verzorgd door de Eindhovense 
psychedelic rockband Kenji. Hierna is 
het de beurt aan Moon uit Aarle-Rix-
tel. Zij spelen psychedelische garage 
blues, met invloeden uit de sixties en 
seventies. De broers Gijs en Tom de 
Jong en hun neef Timo staan garant 
voor een spetterend optreden. Als af-
sluiter treedt de bekende band Massa-
da op, al meer dan 30 jaar actief op 
de Nederlandse en buitenlandse con-
certpodia. Hun repertoire kenmerkt 
zich door Latijns-Amerikaanse ritmes, 
percussie-rock, overgoten met een 
Moluks sausje.

Verschillende kraampjes vullen de 
straat met leuke artikelen uit binnen- 
en buitenland en voor de kinderen is er 
een luchtkasteel. 

Mariahout - De Koningsdag van 2016 
komt in zicht en deze dag zit in Maria-
hout weer vol spektakel en show.  Dit 
jaar staat er, met medewerking van Mad 
Science, een spetterend ´wetenschappe-
lijk Mariahout´ op het programma. 

Spannende en opmerkelijke proeven, 
interessante hooggeleerde professoren 
met oog voor show en coole demonstra-
ties. Dat is waar dit jaar het Oranjeplein 
mee gevuld gaat worden tijdens Ko-
ningsdag. Kinderen van de onderbouw 
en bovenbouw van de basisschool gaan 
in diverse activiteiten aan den lijve on-
dervinden wat het is om te werken met 

wetenschappelijke proeven. In spectacu-
laire en spannende onverwachte activi-
teiten, waar uiteraard ook een prachtig 
showelement aan te pas komt, wordt 
kennis gemaakt met de wetenschap. 

Om 11.30 uur wordt de Koningsdag 
feestelijk geopend met medewerking 
van harmonie St. Caecilia en wordt de 
vlag gehesen. Daarna brengt het gilde 
St. Servatius een vendelgroet. Van 11.00 
uur tot 11.30 uur kunnen de kinderen in-
schrijven. Wil je meedoen aan dit stoere 
evenement, kom dan op tijd. Gedurende 
de activiteiten kan er genoten worden 
van een lekkere pannenkoek gebakken 

door een enthousiast team. Tussen de 
spellen door is er een show van Mad 
Science te zien. Daarnaast is er dit jaar 
gezorgd voor een prachtig terras waar 
iedereen gezellig van een drankje en 
hapje kan genieten, zodat je niets hoeft 
te missen. Ook voor de kleinsten zijn er 
deze dag verschillende activiteiten waar-
onder o.a. een luchtkussen, schminken 
en stoepkrijten.  Daarnaast kunnen ze 
lekker mee toeren in een huifkar door 
een gedeelte van Mariahout. Genoeg te 
beleven op Koningsdag 2016 in Maria-
hout, voor jong en oud. Zorg dat je het 
niet mist.

Lieshout – Jeu de boules-club ‘Ons 
Genoegen’ houdt op Koningsdag in 
samenwerking met het Oranje comité 
een Jeu de boules toernooi voor alle 
inwoners uit Lieshout vanaf 16 jaar. 

Iedereen die graag een keer wilt Jeu-
de-boulen heeft nu de kans om het 
een keer uit te proberen en van de 
gezelligheid, sportiviteit en het buiten 
zijn te genieten. De club heeft ge-
noeg ballen op voorraad die je gratis 
mag gebruiken dus eigen jeu de bou-
les ballen zijn niet nodig. Het toernooi 
wordt gehouden op de banen bij het 
Dorpshuis. Deelname is gratis.

Programma
Aanvang van het toernooi is om 
13.30 uur en men kan zich inschrij-
ven vanaf 13.00 uur. Er worden 3 
wedstrijdjes gespeeld met telkens een 
andere partner en andere tegenstan-

ders. Na afloop worden er ook nog 
enkele kleine prijsjes vergeven aan de 
beste spelers van de middag. Degene 
die nog nooit gebould hebben hoe-
ven niet bang te zijn dat ze geen kans 

hebben want zij worden via loting 
gekoppeld aan ervaren spelers. Als 
deze middag goed bevalt is het na-
tuurlijk mogelijk om lid te worden van 
Jeu de Boules-club ‘Ons genoegen’.

Koningsdag 27 April,
Wij zijn geopend van 09.00 uur t/m 18.00 uur

Geen markt, toch hebben we een kraam!!
Met heel veel opruimingskoopjes.

Koop vandaag nog uw Koningsdag loten,
maak kans op €250.000 per jaar, gedurende 20 jaar. 

Graag tot 27 april!

Toni en Mieke van den Bergh
Heuvelplein 26
5741 JK  Beek en Donk 
Tel.: (0492) 46 17 40

Beek en Donk - De eerste Oranje vrij-
markt voor kinderen in Beek en Donk 
komt eraan. Woensdag 27 april, tijdens 
Koningsdag, wordt het Heuvelplein in 
Beek en Donk het terrein van de kin-
deren.

De officiële opening van het geheel met 

medewerking van de harmonie en het 
gilde is om 12.30 uur. De vrijmarkt is 
van 12.00 tot 16.00 uur. Vanaf 11.00 
uur mogen kinderen hun spulletjes uit-
stallen op de meegebrachte kleedjes etc.

Aanmelden kan nog via
ansvdkerkhof@gmail.com

13:00 uur Opening Koningsdag 
Welkomstwoord door Voorzitter Oranje 
Comité Jolanda van Hout en aansluitend 
openingsparade door Harmonie samen 
met optocht van kinderen met zelfge-
maakte instrumenten. Met prijsjes voor 
de mooiste instrumenten.

13.00 uur Start inschrijven jeu de boules
Wedstrijden vanaf 13.30 uur

14.00 uur Start overig programma met 
o.a:
Knutselen / schminken / nagels lakken / 
Loomcontest
Cakejes versieren / snoepkraam
Diverse Springkussens / grabbelton 
Rondrijden in een echte brandweer-
wagen
Vrijmarkt

14.00 uur Start Straatvoetbal:

13.00-20.00 uur Bavaria Brouwerij Café
Een groot terras waar u heerlijk kunt ge-
nieten van drankjes, muziek en de activi-
teiten om u heen. 

15.00 uur Muziek
Met DJ Rick Schepers.
Tevens tussen 16.30 en 17.00 uur de 
prijsuitreiking van het straatvoetbal.
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

Kanaaldijk 2   Aarle-Rixtel   0492-382768   www.baboux.nl

2 + 1
GRATIS*

* Het goedkoopste artikel is gratis. Het aanbod is  
uitsluitend geldig voor individuele verpakkingen.

Koppelstraat 1, Beek en Donk  |  0492 - 450195  |  ‘s maandags gesloten

Spaar onze advertenties, bij 10 
verschillende: 10% korting bij uw 

aankoop. Niet op afgeprijsde artikelen

Actie geldig voor 

zowel dames als 

heren slips en 

shorts

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!

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 

Jarige Van De Week:

Nova van 
Berlo 

Onlangs stond ik in de supermarkt met 
een overvolle boodschappenwagen 
op mijn beurt te wachten voor de 
kassa. Voor mij stond een héél oud 
vrouwtje. Haar verwrongen gezicht 
vertelde mij dat ze ooit een Tia moest 
hebben gehad. Haar kleren vertelden 
mij dat ze niet veel te makken had. Uit 
haar lompen haalde ze een piepklein 
portemonneetje maar haar rijkdom 
was niet groot genoeg om haar 
boodschappen te kunnen betalen. 
De caissière stelde voor om wat 
boodschappen in te leveren maar ik 
bood het oude vrouwtje aan om het 
tekort aan te vullen. Haar dankbaarheid 
uitte zich via een liefdevolle lach. 
Onderweg naar huis bedacht ik: Wie-
goed-doet-goed-ontmoet. Ik was 
ervan overtuigd dat mij binnen no-
time iets zou overkomen. Niet dat ik 
daarom zo behulpzaam was geweest, 
maar is mooi meegenomen, toch? 
Ik sjouwde mijn boodschappen het 
huis in en ging vervolgens tuinieren. 
Het was tenslotte práchtig weer. Er 
moest een bladcactus geëlimineerd 

worden maar daarmee was de cactus 
het duidelijk niet eens en stak daarom 
zijn naalden dwars door mijn dik-leren-
tuinhandschoen. Toch had ik deze 
battle gewonnen… dacht ik! Maar in 
de avond begon mijn rechterhand op 
te zwellen waardoor ik deze niet meer 
kon bewegen. De bladcactus had haar 
gif in het botvlies achtergelaten. De 
nacht daaropvolgend werd een ware 
ramp…

De volgende dag zou ik met diverse 
vrienden een strandwandeling maken. 
Startend in de haven van de kustplaats 
Oliva voor een kopje koffie, eindigend 
op een allerschattigst pleintje voor een 
Menu-del-Dia. Ik had me daar zó op 
verheugd, maar blijkbaar was de battle 
met de bladcactus nog niet afgelopen. 
Tijdens de strandwandeling haakte ik 
al snel af en van het etentje genoot 
ik evenmin. Daar opperde iemand het 
idee om naar de Urgencia te rijden in 
het nieuwe streekziekenhuis van de 
kustplaats Dénia. Daar zouden we 
tenslotte tóch voorbijkomen. Vrienden 
zouden met mij mee naar binnen gaan 
terwijl mijn man door zou rijden naar 
Lliber om mijn paspoort, NIE-nummer 
(wat je in Spanje moet hebben en 
vergelijkbaar is met een Sofi-nummer) 
en het pasje van de verzekeraar. Mijn 
vrienden werden door mijn man 
afgelost. De eerste uren kropen voorbij 

in een overvolle wachtkamer toen 
het oude vrouwtje door mijn hoofd 
flitste. Wie-goed-doet-goed-ontmoet! 
Waar had ik dit in GODsnaam aan te 
danken. Er werd bloed afgenomen en 
een röntgenfoto gemaakt. Wederom 
streken de uren voorbij en de pijn 
was niet te harden. Er zat een zielige 
Spanjaard naast mij in de wachtkamer. 
Ik zei tegen hem: “Erg heh… hier”, 
waarop hij antwoordde: “Si, maar 
de begraafplaats is nóg erger”… 
whaháááhhh! Na zes uur kwam ik 
met een doos ontstekingsremmers 
weer thuis. Mijn allereerste Spaanse 
hospitaalervaring zat erop. Ik wacht 
nog steeds op dat geluksmomentje 
wat mij binnenkort zal overkomen. 
Adios…

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

Luchtpost

spanje

Wie-goed-doet-goed-ontmoet…

OUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

MOOI IN CONTACT
Ben jij die lieve man die ik zoek? Sinds 2 
jaar ben ik weduwe en ik sta weer open 
voor een nieuwe relatie. Ik zoek een lieve, 
eerlijke en betrouwbare man die er netjes 
uitziet. Belangrijk: gelukkig zijn met elkaar. 
Mannen tussen de 53 en 60 jaar, reageer 
op de advertentie door een brief onder 
nummer: 10421 aan Heuvelplein 3, 5741 
JH, Beek en Donk

BEL DE SPECIALIST

Voor al uw rioolontstoppingen
www.risero.nl  06-10025295

Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, 
horren. Verkoop, montage, reparatie, re-
novatie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359, info@kluijtmanszonweringen.nl

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

Nieuwe naaimachines (Pfaff, Singer, 
Husqvarna, Brother, Lewenstein) en repa-
ratie van alle merken. A. van de Westerlo, 
St. Annastraat 21 in Gemert, tel. 0492-
361116

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Ik ben Thom en wissel graag winterwielen 
voor zomerwielen. Samen met mijn papa 
kom ik bij u langs €10,- 0615-615206

Grindtegels gratis af te halen. Kerkstraat 9 
in Beek en Donk. Tel. 0492-381221

Pallets gratis af te halen. Tel. 0492-465708 

GEVONDEN
Fietssleutel (AXA) gevonden in de Nachte-
gaallaan (Beek en Donk) op dinsdag 12 
april. Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek 

Sleutelbos gevonden op het Berken-
dijkje (Beek en Donk). 3 sleutels, met 3 
sleutelhangers, waaronder label Sportcen-
trum Coach en een hoofdje. Af te halen bij 
kantoor MooiLaarbeek

GEVRAAGD
Gratis ophalen van uw oud ijzer, accu’s, 

tv’s, kabels, computers, zonnebanken, 
elektronica, fi etsen, witgoed, bruingoed, 
zink, lood etc. OHD tel. 06-11070700

Wie heeft er nog voetbalplaatjes van de 
PLUS voor mijn kleinzoon. Die zou er erg 
blij mee zijn. Tel. 0492-461037

OVERIG
Kofferbakverkoop Gilde Boekel, zondag 24 
april van 9.00 tot 15.00 uur op evenemen-
tenterrein Waterval 3a. www.agathagilde.nl

TE HUUR
Gestoffeerde eengezinswoning te huur 
in Aarle-Rixtel per 1-7-2016. Huur-
prijs €900,00. Huursubsidie mogelijk. 
Tel. 06-54798037 (na 18.00 uur)

Kamer van 17,5 m2 te huur in Beek 
en Donk, met eigen douche. Huur-
prijs €400,00 (voor werkend persoon). 
Tel. 06-54798037 (na 18.00 uur)

TE KOOP  
Nieuwe Dessotapijttegels in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, scher-
pe meeneemprijs. Vanaf €0,50 per tegel. 
Duinweg 17, Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten.

Te koop: Nieuw trouwpak merk Cossmo 
maat 54 kleur: bruin. €150,00. Tel.0499-
423585

Te koop: Brommer Batavus groen MK4, 48 
cc, banden,verlichting en remmen goed. 
Loopt goed €1.000,00 Tel. 0492-468109 

Te koop: 2 mooie relaxstoelen, stof alcan-
tara groen. 2 stuks voor €400,00. 1 voor 
€225,00. Tel. 0499-785173

Japanse wijnbes- en frambozenplanten te 
koop, geven veel vruchten. Beiden volle-
dig biologisch. Zelf gestekt en gekweekt. 
Vanaf €5,00. Tel. 0499-425096

Te koop: grote 4-persoons tunneltent, 
zwaar katoenen doek, met in te ritsen 
grondzeil. Tel. 06-14402895

Te koop frees 2.10m prima staat. Tel. 
06-25241156

Mooi halterbankje met lange halterstang 
en kunststof gewichten. Ook om benen 
te trainen en losse arm halter. €35,00. Tel. 
0499-421571 of 06-30883383

Te koop: Hapro semiprofessionele zonne-
bank. Afmeting: 200x92cm. 24 lampen + 
reservelampen (nieuw). T.e.a.b. Tel. 0492-
781633

Te koop: 60 buxus struikjes gemiddeld 40 
cm hoog €60,00. 20 liguster ongeveer 1 
meter hoog €15,00. Tel. 0492 461888

2 autobanden, in prima staat. Merk 
Falken ZIEX ZE912  185/60  R14/82H. 2 
stuks voor slechts €60,00. Tel. 06-20241058

VERLOREN
Tussen Beek en Donk en Helmond een 
Samsung Galaxy S3 Neo (blauw) ver-
loren. Hoesje bedrukt met ‘Everything 
will be ok’ Wil de vinder aub bellen met: 
06-29043697

Grote zwarte portemonnee verloren. Om-
geving Muldershof Beek en Donk. Wil de 
vinder a.u.b. bellen naar 0492-462972

Witgouden halsketting verloren omgeving 
Beek en Donk. Tel. 06-27549400

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Dorpsstraat 18  Lieshout  0499 32 45 94  anita@beauty-code.nl

Biologische definitieve ontharing
Voordelen:

50% korting
op uw eerste behandeling!

• Geschikt voor alle haar- en huidtypen

• Geschikt voor alle haar- en huidkleuren

• Geen beschadigingen aan huid en/of lichaam

• Nummer 1 in donshaartjes

   

 
Huiswerk- 

begeleiding 
 

Jong - LEREN  

 

www.jong-leren.com 
0492 382 668 
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www.pacovers.nl / info@pacovers.nl
Beekerheide 6, 5741 HC Beek en Donk

Vraag vrijblijvend een offerte aan: 088-444 9550

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:
• afdekzeilen • vrachtwagenzeilen • bootkappen • agrarische 

spankappen • afschermzeilen • voorzettenten caravans • verandazeilen

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:

Verandazeilen op maat

Zondag 24 april 
en Koningsdag 

geopend van 
12.00 - 17.00 uur

Ginderdoor 55, Mariahout
www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 

Mariahout en Lieshout achter Jos 
Martens en Zn.

 

Wilhelminaweg 5 
Beek en Donk 

 

 Ma - Vr 9 - 20   

Za 9 - 17 
 

Buurtvereniging De Vijver houdt 
Laarbeekse wandeltochten
Beek en Donk – Nog even en het is 
weer zover: op zaterdag 4 en zondag 5 
juni houdt buurtvereniging De Vijver 
de Laarbeekse wandeltochten. Even-
als vorig jaar is de startlocatie Pluk 
Pannenkoekenhuis.

Programma
Vanuit deze prachtige locatie zijn er 2 
verschillende wandeltochten uitgezet. 
Op zaterdag is er dus een andere route 
als op zondag. Er kan gekozen worden 
uit afstanden van 5, 10, 15, 20, 30 
of 40 kilometer. Er is dus voor iedere 
wandelaar (zowel geoefend als onge-
oefend) een haalbare afstand. De laat-
ste afstand is natuurlijk een goede oe-
fening voor diegenen die de Nijmeegse 
vierdaagse en/of de Kennedymars 
gaan lopen. De wandelingen zijn hele-
maal uitgepijld en gaan over B-wegen, 
onverharde paden, door bossen, over 
fietspaden, langs waterloopjes, ven-
nen en poeltjes enz., kortom, door de 

mooiste gebieden rondom Laarbeek. 
Onderweg wordt gezorgd voor veld/
wagenposten waar er wat gedronken 
kan worden en waar tevens EHBO 
aanwezig is.

Locatie & tijd
De startlocatie is het Pluk Pannenkoe-
kenhuis in de Koppelstraat 35 in Beek 
en Donk. Vanaf 7.30 kan gestart wor-
den voor de 20, 30 en 40 kilometer. 
Vanaf 9.00 kan gestart worden voor 
de 5, 10 en 15 kilometer.

Inschrijven
De kosten bedragen €2,50 per per-
soon per dag. Voor leden van de 
landelijke wandelbond bedragen de 
kosten €2,00 per persoon per dag. 
Er kan per dag ingeschreven worden, 
dus er kan ook aan 1 van de 2 dagen 
deelgenomen worden. Voor meer in-
formatie kunt u een kijkje nemen op 
www.laarbeeksewandeltochten.nl.

Collecte Reumafonds levert 
mooi bedrag op
Mariahout - Ook in 2016 hebben 
de gemotiveerde collectanten zich 
in de collecteweek voor het reuma-
fonds weer ingezet om de nodige 
middelen in te zamelen voor deze 
organisatie en hebben zij het mooie 
bedrag van €675,31 bijeengebracht.

Daarom dank aan alle inwoners van 
Mariahout die door hun gulle gave 

hieraan hebben bijgedragen. En na-
tuurlijk ook dank voor de trouwe 
inzet van de collectanten. Waarvan 
velen al jarenlang zich inzetten voor 
het reumafonds. Deze middelen 
worden weer ingezet om het onder-
zoek naar deze volksziekte, die ruim 
2 miljoen Nederlanders treft, de we-
reld uit te helpen.

Concerto a due: ODE Laarbeek en OJO Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - In de reeks Concerti a 
due concerteert op 23 april aanstaan-
de in het Muziekcentrum Het An-
ker het OverdagEnsemble Laarbeek 
samen met OJO uit Aarle-Rixtel, 
aanvang 20.00 uur en de toegang is 
gratis. OJO staat onder leiding van 
Louis van de Weijer. OJO staat voor 
Ouderejongere orkest.  

Op de website van harmonie De Goe-
de Hoop uit Aarle-Rixtel, waarvan 
OJO een onderdeel is staat geschre-
ven: “Er zijn heel wat mensen die er 

vroeger niet toe gekomen zijn om een 
instrument te leren bespelen. Soms 
blijft dat hun hele leven een stille 
wens, die nooit vervuld wordt. In ons 
'oudere jongeren' orkest brengen we 
die lotgenoten bij elkaar. We verzor-
gen voor hen een soort 'tweede kans' 
onderwijs. Het is een opleidingsor-
kest, maar dan met een gemiddelde 
leeftijd van omstreeks 45. Het is een 
enthousiaste groep van meer dan 
twintig aankomende muzikanten, die 
in de loop van 2001 begonnen zijn 
met muzieklessen”.

ODE Laarbeek probeert voor elk 
concert telkens een aantal nieuwe 
stukken op het repertoire te nemen. 
Ook bij dit concert brengt ODE een 
aantal nieuwe stukken zoals het be-
kende stuk van Gilbert O’Sullivan 
‘Matrymony’ in een bewerking van 
de dirigent Theo Lokin en het mooie 
lied van Herman van Veen ‘Anne’, 
eveneens in een bewerking van de di-
rigent. Zij verheugen zich om u weer 
te zien bij hun concert op zaterdag 23 
april in het Muziekcentrum het Anker, 
aanvang 20.00 uur.

OverdagEnsemble Laarbeek 

Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout - In het Bavaria Brouwerijcafé 
werd zaterdag 16 april het sponsordi-
ner gehouden voor de Roparun. Run-
ning Team Laarbeek had samen met 
de medewerkers van het Brouwerijcafé 
een mooi programma in elkaar gezet. 
80 personen namen aan dit diner deel.

Na het voorgerecht was er een optre-
den van Hans Keeris uit Knegsel die 
in zijn creatie als Vlaams wielrenner 
Wiel de Waal open kaart speelde met 
het gebruik van doping in het peloton. 
De heerlijke soep had ieder goed ge-
smaakt, tijd om even aan hersengym-
nastiek te doen in de vorm van de quiz 
2 voor 12 met quizmaster Joan Briels. 
De vragen waren best moeilijk en lang 
niet iedereen had het woord gevonden. 
Het hoofdgerecht werd opgediend, na-
dat ieder aan het begin van de avond 
zijn/haar voorkeur voor vlees of vis 
kenbaar had gemaakt. De volgende 
kletser was niemand minder dan Rien 
Bekkers uit Olland. Met de tweevoudig 
winnaar van de zilveren narrenkap was 
het meteen dikke pret met zijn buut als 
Rinuske de Sleurklager. Intussen was 
het programma wel een beetje uitge-
lopen en kwam het nagerecht iets la-

ter dan gepland. Als toetje was er een 
spetterend optreden van Lieshoutenaar, 
tegenwoordig in Gemert woonachtig, 
Ben Spierings. Hij bracht de mooiste 
nummers van Neil Diamond ten geho-
re, waaronder 'If you know that I mean' 
waarmee hij tweede werd bij de sound-
mixshow in 1993. 

Door de directie van het Bavaria Brou-
werijcafé werd aan voorzitter Jan Dek-
kers van Running Team Laarbeek een 
check van € 1.600,00 aangeboden. 
Ben Spierings sloot de avond af met 
het alom bekende 'Sweet Caroline'. Al 
met al een zeer gezellige en geslaagde 
avond met een prachtig resultaat.

Sponsordiner levert €1.600,- op voor Roparun

Jan Dekkers ontvangt de cheque van Marjan Corsten (Bavaria Brouwerijcafé) 
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VAN SCHIJNDEL 
WONEN

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  0492-46 11 00  
www.vanschijndelwonen.nl 

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
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Redacteur: Marie-Christine van Lieshout 

Mariahout – In de kleinste kern van 
Laarbeek werd vanaf 1 april 1930, nog 
voor het ontstaan van Mariahout, les-
gegeven. De Bernardusschool werd op-
gericht omdat de school in Lieshout te ver 
weg was. In de drieklassige school gaven, 
naast het hoofd meester Couwenbergh, 
ook mejuffrouw en meester Verheijen les. 
Toen meester Couwenbergh in 1934 over-
leed, nam Martien Lukassen zijn taak over.

Hoofdonderwijzer in groeiende gemeenschap
Een klein dorp met grote gezinnen. 
Pioniers die door hard werken een bestaan 
opbouwden. Leerplichtige kinderen waren 
extra handen in het bedrijf. Als hoofdon-
derwijzer stond meester Lukassen mid-
denin die samenleving, waar ook in het 
onderwijs pionierswerk verricht werd. 
Zijn kinderen Jeanne Swinkels-Lukassen, 
Jacques Lukassen en Els Kepers-Lukassen 
herinneren zich dit goed. Jeanne: “Mijn 
vader was nooit thuis. Hij had allerlei bi-

jbanen. Van adviseur van de 
Boerinnenbond tot organist 
en zanger van het kerkkoor.” 
Els vult haar lachend aan: 
“Eerst ’s morgens naar de 
kerk om muziek te maken. 
Daarna meteen door naar 
school om alle kachels aan te 
steken.” Jacques herinnert 
zich de bergen stencilwerk 
en vele bestellingen. “Niet 
alleen voor school, maar 
ook voor kerk en verenigin-
gen”, vertelt Jacques. 
Moeder Lukassen beviel in 
die periode van zeven kin-
deren. “Tijdens minstens 

drie bevallingen was vader 
in de kerk om orgel te spe-
len”, weet Jeanne uit de 
verhalen en Els vult haar 
aan; “Ik ben geboren om 
tien over zeven en om half 
acht was ons pap al naar de 
kerk.” Meester Lukassen was 
een begrip in Mariahout. Van 
1934 tot zijn dood in 1967 
stond hij aan het hoofd van 
de Bernardusschool. In 1947 
werd de Bernardusschool 
een jongensschool. De 
zusters waren inmiddels 
naar Mariahout gekomen. 
Tijdens de bouw van de 

Bernadetteschool werd er afwisselend les-

gegeven. Er was een roulatie-rooster dat 
elke maand omgekeerd werd. Meisjes en 
jongens kregen afwisselend in de voor- 
of namiddag les. Meester Lukassen werd 
uiteindelijk hoofd van de jongensschool, 
toen de Bernadetteschool in 1949 klaar 
was. 

School in het middelpunt van activiteiten
In de 33 jaar dat Martien Lukassen hoof-
donderwijzer was, groeide Mariahout en 
vormde de school het middelpunt van de 
gemeenschap. Niet alleen primair onder-
wijs stond op het programma, maar ook 
werd er na de zesde klas nog vervol-
gonderwijs gegeven. “Onze vader was 
bij veel van deze initiatieven betrokken 
en had veel aanzien. Mensen mochten 
hem graag”, vertellen zijn kinderen. De 
deur stond altijd open. “Voorzitster Van 
den Boom van de Boerinnenbond kwam 

bijna dagelijks voor advies en had haar ei-
gen paadje”, weet Jacques nog. Meester 
Lukassen gaf weinig om geld of goede-
ren. “Hij was recht door zee”, vertellen 
zijn dochters, “soms kwamen er mensen 
aan de deur die hun kind over wilden lat-
en gaan. Ze brachten dan eieren en kar-
bonades, maar ons pap weigerde en vond 
dat je daar niet aan moest beginnen.” Het 
harde werken eiste voor Martien Lukassen 
zijn tol. In 1967 stierf hij ten gevolge van 
een zwak hart. “Zelfs tijdens zijn ziekbed 
kon hij het onderwijzen niet laten, ter-
wijl artsen het hem verboden”, vertelt 
Els. “Dorpsjongetjes werden bij hem aan 
het bed bijgespijkerd. Ze kregen les en 
een sneetje peperkoek.” Begin twintig 
waren de kinderen toen hun vader stierf. 

“Indrukwekkend was de uitvaart. Er werd 
door schooljeugd een erehaag gevormd 
van hun woonhuis aan Rooijseweg 11 tot 
aan de kerk”, besluiten de kinderen. Eén 
van de vele herinneringen aan hun bijzon-
dere vader.
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Meester Lukassen was een begrip in 
Mariahout
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In de 33 jaar dat Martien Lukassen hoof-
donderwijzer was, groeide Mariahout en 
vormde de school het middelpunt van de 
gemeenschap. Niet alleen primair onder-
wijs stond op het programma, maar ook 
werd er na de zesde klas nog vervol-
gonderwijs gegeven. “Onze vader was 
bij veel van deze initiatieven betrokken 
en had veel aanzien. Mensen mochten 

Meester Lukassen

Het gezin Lukassen
Vlnr. Jeanne, Jacques en Els Lukassen

Kindcentrum De Raagten realiseert een natuurlijke leeromgeving

Leren in de buitenlucht; de wens van ieder kind

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Naast kindcentrum 
De Raagten is een begin gemaakt 
met de aanleg van een buitenlokaal, 
tegelijk met de herinrichting van de 
speelplaats.

Inzameling
Onder leiding van enkele ouders en 
leerkrachten is begonnen met de be-
steding van geld, dat al op de oude 
school is ingezameld. Toen ‘De Raag-
ten’ nog was gevestigd aan de Lage 
Heesweg werd op die school al een 
actie gehouden om een mooie nieu-
we speelplaats te realiseren bij de 

nieuwe school aan de Otterweg. Be-
gin juni 2013 werd de nieuwe school 
geopend en er was op dat moment 
al wel een begin van een speelplaats. 
Een rioolbuis werd begraven onder 
een berg zand en die zou aanvanke-
lijk vooral dienen als kijkobject. Van 
lieverlee gingen kinderen daarop en 
onder spelen en dat werd gevaarlijk. 

Besloten is de speelmogelijkheden 
van de buis te benutten, maar dan op 
een veilige manier. Daarnaast wordt 
de ruimte tussen de school en de rol-
lerhal benut om voor educatie dienst 
te gaan doen. 

Natuurlijk
De eyecatcher zal een hut worden, die 
gebouwd is van wilgentenen. Deze 
wordt door vlechtwerk dichtgemaakt. 
Op den duur zullen de wilgentenen 
uitschieten en de hut zal dichtgroei-
en. Vanuit de speelplaats leidt een pad 
naar de hut. Na verloop van tijd zal 
op een afgeschermd grasveld achter 
de hut een buitenlokaal worden inge-
richt. Zoals de plannen nu zijn, wordt 
er een soort amfitheater ingericht 
met twee schoolborden, die tegen de 

muur worden opgehangen. Midden 
in de natuur zullen schoolkinderen 
dan dus les kunnen krijgen. Omdat 
de lessen midden in de natuur plaats-
vinden, kan de wereld van planten en 
dieren ook direct in de lessen worden 
betrokken. Rondom deze ‘ecologi-
sche zone’ zullen nestkastjes en een 
al aanwezig insectenhotel deel uitma-
ken van de natuurlijke omgeving. 

Hut
Het begin werd afgelopen week ge-
maakt met het bouwen van de hut. 
Mensen van het Laarbeeks Landschap 
met onder andere Ger Janssen klaar-
den samen met de werkgroep van 
ouders de klus. Terwijl Susan Sneijers 
aanwijzingen gaf voor de plaats en 
fabricage van de hut, waren op een 
andere plaats onder leiding van Ma-
rianne Greenall de leerlingen Tom 
Verlijsdonk en Britt (‘Papa helpt ook 
mee’) Raaijmakers bezig met het uit-
zoeken van wilgentenen. De wilgen-
tenen gaan gebruikt worden voor 
de 5 meter lange bogen van samen-
geknoopte wilgentenen. Deze zullen 
de dakconstructie van de hut gaan 
vormen. Met een grondboor worden 
de bundels in de grond geplaatst, na-

dat de onderkant van de takken be-
handeld zijn om zo spoedig mogelijk 
wortel te schieten. Op deze manier 
wordt er gezorgd voor een natuurlijke 
verankering van de hut in de bodem.

De MooiLaarbeekKrant wenst de 
kinderen en leerkrachten veel leuke 
en vooral leerzame uurtjes toe in de 
nieuwe leeromgeving.

Omdat de lessen midden 

in de natuur plaatsvinden, 

kan de wereld van planten 

en dieren ook direct in de 

lessen worden betrokken
Er wordt druk gebouwd aan de hut van wilgentenen
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NU IN VERKOOP!
SCHRIJF JE IN VOOR 25 APRIL A.S.!

❤	 FASE 1: 8 ruime rij- en hoekwoningen en 6 royale twee-onder-één-kapwoningen.

❤	 Heerlijk de ruimte op percelen vanaf ca. 124 m2 tot ca. 230 m2 en met een  

 woonoppervlakte vanaf ca. 115 m2 tot ca. 141 m2.

❤	 Standaard buitengewoon compleet afgewerkt met keuken, sanitair en tegelwerk.

❤	 Prijzen vanaf €183.500,- V.O.N. 
❤	 Starterslening gemeente Laarbeek mogelijk.*

❤	 Download het inschrijfformulier op www.denieuwehees.nl en lever deze voor

 25 april a.s. 10.00 uur in bij één van de makelaars! 

* Bekijk de voorwaarden op www.svn.nl/leningen/Laarbeek/Starterslening

VAN DEN BERK & KERKHOF MAKELAARS EN TAXATEURS

Dorpsstraat 8a  ❤  5735 ED  ❤  Aarle-Rixtel

T (0492) 38 66 00  ❤  www.berkkerkhof.nl

ADRIAAN VAN DEN HEUVEL MAKELAARS EN ADVISEURS

Hoofdstraat 155  ❤  5706 AL  ❤  Helmond

T (0492) 66 18 84  ❤  www.heuvel.nl

DENIEUWEHEES.NL

FACEBOOK.COM/DENIEUWEHEES
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Leuke ladiesnight bij Tok Tokkie Kinderopvang
Aarle-Rixtel – Na wat brainstormen 
was Tok Tokkie kinderopvang met 
het originele idee gekomen om een 
leuke ladiesnight te houden voor 
alle mama’s. Ze merkten namelijk 
dat het elk jaar moeilijker werd 
om een originele ouderavond te 
verzinnen.

Op deze avond was het mogelijk 
om een workshop handlettering te 
volgen, een tassenhanger te maken 
of heerlijk in een massagestoel weg 
te zakken voor een ontspannende 
massage. Ook kon er bij stands, die 
speciaal waren gericht op alle ma-
ma’s en hun kinderen, rondgekeken 
worden. Ondertussen kon er ge-
leerd worden om te vlechten of kon 
je advies voor je interieur of voor 
een kinderfeestje op maat krijgen.

Kortom een leuke, geslaagde avond 
met een hapje en een drankje, die 
zeker voor herhaling vatbaar is!

Zomerse muzikale avond aan het water voor jong en oud

SplasH!! zaterdagavond met 
‘Five4you’
Beek en Donk – De Gemert/Laar-
beekse band ‘Five4you’ staat op 
zaterdagavond 25 juni op het podi-
um in de SplasH!! tent aan het ka-
naal bij de Beekse brug. Five4you 
is een allround formatie met 4 ge-
routineerde  muzikanten en twee 
uitstekende vocalisten. Ze bren-
gen een uitgebreid repertoire met 
o.a. dance classics, rock-, pop- en 
Nederlandstalige hits.  Hiermee is 
deze band in staat om de dansvloer 
vol te krijgen en van ieder optreden 
een bruisend feest te maken. 

De zaterdagavond van het Juni 
Watermaand evenement SplasH!! 
staat al jaren borg voor een heer-
lijke zomerse avond aan het kanaal. 
Onder het genot van een drankje 
is het er goed vertoeven in een in-
spirerende omgeving aan het water 
van de zuid-Willemsvaart. De feest-
tent zorgt ervoor dat ook bij minde-
re gunstige weersomstandigheden 
iedereen droog staat. Mocht het 
nodig zijn dan zorgt evenementen-
verwarming voor de juiste tempera-
tuur. De band Five4you zorgt voor 
de juiste sfeer, waardoor het voor 
jong en oud een heerlijke avond 
wordt om bij te praten of de been-
tjes van de vloer te laten komen.

Bosscheweg afgesloten
Voor het nieuwe onderdeel de Bo-
tenparade zijn inmiddels de eerste 
aanmeldingen binnen en worden 
ideeën voor het bouwen, of ludiek 
aankleden van aan vaartuig uitge-
broed. Tijdens de SplasH!! zondag-
middag is het de bedoeling dat een 
bonte verzameling van allerlei vaar-
tuigen (als ze maar blijven drijven) 
vanaf sluis 6 naar de Beekse brug 
vaart. Het publiek kan genieten 

vanaf de kade langs het fietspad 
aan de kant van het dorp. Om de 
deelnemers de kans te geven vei-
lig en gemakkelijk hun vaartuig in 
het kanaal te leggen en het er later 
weer uit te halen, wordt de Bos-
scheweg vanaf de Donkse brug tot 
aan de Beekse weg tussen 11.30 en 
18.30 uur geheel afgesloten voor 
het verkeer (behalve fietsers en 
voetgangers).

Aanmelden voor de ‘Botenparade’ 
kan nog steeds via www.teugel-
ders.nl. Iedereen die iets creatiefs 
kan fabriceren wat blijft drijven en 
kan varen mag zich aanmelden. 
Hierbij kan gedacht worden aan: 
rubberboot, kano, surfplank, kar-
tonnen boot, roeiboot, waterfiets, 
plezierboot, speedboot, loveboat, 
een vlot, luchtbed, zwemband of 
een vaartuig gemaakt van aller-
lei andere materialen. Uiteraard is 
het de bedoeling dat het vaartuig 
en de deelnemers ludiek worden 
aangekleed. Dit kan, net zoals bij 
de carnavalsoptocht, groots en uit-
gebreid (denk aan de optochtwa-
gens), maar ook klein (denk aan in-
dividuele deelnemers en groepen). 
De Botenparade legt met hele lage 
snelheid, aangegeven door de or-
ganisatie, het parcours af. 

De gehele zondagmiddag kan in en 
rond de feesttent aan de Dijkstraat 
(aan het kanaal bij de Beekse brug) 
een drankje worden genuttigd of 
de inwendige mens worden aange-
sterkt met een hapje. Er is muziek 
en er zijn allerlei waterspelen in- en 
aan het kanaal. SplasH!! 2016 be-
loofd een prachtig zomers evene-
ment te worden voor het gehele 
gezin.

Oproep bijtincident hond
Onze hond (herder) is vrijdag 
15 april geopereerd. Afgelopen 
maandag (18 april) is hij rond 
12.00 uur gebeten door een an-
dere hond. Onze hond was aan-
gelijnd en nog onder de pijnstil-
lers. 

Dit bijten is gebeurd op de Lie-
shoutseweg ter hoogte van 
tankstation Jansen. Enkele ogen-
blikken daarna is er een donker-
blauwe stationwagen gestopt 
waar zowel de honden als de 
vrouw in zijn gestapt. Onze hond 
is inmiddels opnieuw geopereerd 
aan de bijtwonden, met als resul-
taat een twintigtal hechtingen.

Omdat we allemaal geschrok-
ken zijn van het incident, zijn 
we vergeten om gegevens uit te 
wisselen. Gezien de ernst van het 
voorval zijn we genoodzaakt om 
dit ook bij de politie te melden. 
Daarom hoop ik alsnog met deze 
mensen in contact te komen. De 
vrouw had een grote grijze hond 
bij, die denk ik in de categorie 
van de dog-achtige valt. Ook had 
zij een jack Russell bij zich.

Mocht jij deze persoon zijn, of hen 
kennen. Zou je dan a.u.b. contact 
op willen nemen met ons via mail: 
jjpdejong82@gmail.com. 

Alvast bedankt

LEZERSPODIUM
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Per paar

29.99
www.aldi.nl

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

GELDIG VAN 22 T/M 24 APRIL

VANAF ZATERDAG 23 APRIL

ORANJE TOMPOUCEN*

BANANEN

PERS-
MANDARIJNEN

GEKRUIDE SPEKLAPPEN*

HOLLANDSE 
PAPRIKA MIX

1.49
  3 STUKS

0.99
  1.5 KG

2.49
  500 G

1.49
4 STUKS
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Van goeden huizeVan goeden huize
Huize ‘De Kleine Weide’ in Aarle-Rixtel 
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Jac Babin 

Wie doet dat nog, zijn huis een naam geven? 
Dat vroeg De MooiLaarbeekKrant zich af. Een 
fikse wandeling door MooiLaarbeek moet 
antwoord geven op deze vraag. Wat blijkt? 
De traditie is nog springlevend. En de namen? 
Ze zijn mooi en doordacht, tenminste als er 
even wordt doorgevraagd. Nieuwsgierig als 
altijd, belt De MooiLaarbeekKrant deze week 
aan bij Huize ‘De Kleine Weide’, Kouwenberg 
27b, in Aarle-Rixtel.

De ontvangst
De ontvangst in het huis met de enigszins de-
ftig aandoende naam, is gezellig en gemoe-
delijk, met koffie en koekjes. Na het uitwisse-
len van wat algemeenheden ontspint zich aan 
de keukentafel een interessant gesprek.

De bewoners van Huize ‘De Kleine Weide’
De bewoners zijn Hans en Connie van de 
Nieuwenhof. Hans is 55 en Connie is 51 jaar 
oud. Beiden zijn geboren en getogen in Aarle-
Rixtel. Hans is geboren in de boerderij die nu 
nog naast hun huis staat. Connie 400 meter 
verderop op de Bosscheweg. Ze leerden el-
kaar kennen bij de KPJ (Katholieke Plattelands 
Jongeren). Ze hebben twee kinderen. “Maar 
die zijn inmiddels uitgevlogen”, vertelt 
Connie. Van oorsprong was Connie kapster, 
maar dat is een beetje op de achtergrond 

geraakt door haar werk als uitvaartassisten-
te. “Een ontzettend dankbaar beroep”, zegt 
ze. “De lat ligt elke keer weer hoog, want er 
mag niets misgaan. Als je dan na afloop van 
nabestaanden hoort dat ze troost vonden in 
de manier waarop de uitvaart werd verzorgd, 
dan geeft dat ontzettend veel voldoening.”
“Mijn werk heeft alles met eten en drinken 
te maken”, vertelt Hans. “Ik ben namelijk als 
burgerambtenaar al 32 jaar verbonden aan 
Defensie. Als manager Zuid-Oost verzorg ik 
voor Defensie de catering voor kazernes en 
restaurants.” In deze functie was Hans ook 
betrokken bij de ceremonies die plaatsvonden 
op Eindhoven Airport, toen daar de stoffelij-
ke overschotten aankwamen van slachtoffers 
van de MH17-ramp. “Er moest in korte tijd 
ontzettend veel geregeld worden voor zo’n 
150 journalisten, 700 personeelsleden van 
Defensie en zo’n 3000 nabestaanden. De 
ogen van heel Nederland waren daarop ge-
richt, want er waren ook kabinetsleden en 
leden van het Koninklijk Huis bij betrokken.”

Het Huis
Het huis hebben ze in 1992 gebouwd op 

eigen grond die achter het ouderlijk huis van 
Hans lag. “Mijn vader had destijds bij de aan-
leg van de Janssensstraat deze bouwplaats 
bedongen”, zegt Hans. “Vroeger lag hier een 
weitje waarop schapen liepen”, zegt Connie 
terwijl ze De MooiLaarbeekKrant een foto laat 
zien uit die tijd. “Mensen uit de buurt kwa-
men hier vaak brood brengen voor de scha-
pen.”

‘De Kleine Weide’
“Die naam is dus voor ons pure nostalgie” 
zeggen beiden eensgezind. “Kunnen ze zo’n 
deftige naam hier in Aorle’ wel over hun lippen 
krijgen?”, probeert De MooiLaarbeekKrant te 
prikkelen. “Moeilijk, moeilijk”, lacht Hans. 
“Wij hadden het bij ons thuis trouwens ook 
nooit over ‘De Kleine Weide’, maar over ’t 
Kléin Wèijke’ of zoiets. Maar hoe schrijf je dat 
nou in het ‘Aorles’ dialect? Weet jij ‘t?” 

Tot slot
De MooiLaarbeekKrant moet het antwoord 
op deze vraag schuldig blijven. De wandeling 
vervolgend, bekruipen hem steeds meer twij-

fels: “Staat het hierboven wel goed geschre-
ven, ’t Kléin Wèijke? Is ‘Kleen’ niet beter? En 
‘Waaike’ in plaats van ‘Wèijke’? Wie het wel 
weet, mag het zeggen.

De naam is voor ons pure nostalgie

Wij zoeken licht productiewerk, 
bijvoorbeeld papier versnipperen, sorteerwerk, 
eenvoudige artikelen in elkaar zetten. Heeft u 
een werkje in gedachten? 

Neem contact op met DBC de Nieuwe werf. 
0492 - 73 20 06 • DeNieuweWerf@oro.nl

KONINGSDAG OPEN VAN 9.00 TOT 17.00 UUR
IN DE MAAND MEI IEDERE DAG OPEN OOK ZONDAG EN FEESTDAGEN

Hangpotten 2 voor 8,50
Grote sortering vasteplanten

Koolplanten en Slaplanten 1,50 per bak
Tomaten komkommer courgette enz. 0,50

Grote sortering perkplanten.
Boeketten en buitenbakjes
Bloemen en groentezaden

Volop voorjaarsplanten Bloemstukken en Boeketten

Hans en Connie van de Nieuwenhof

Wandeltocht van het donker naar het licht
Laarbeek - Amnestygroep Laarbeek houdt dit 
jaar samen met de groepen uit Gemert en Eind-
hoven voor de vijfde keer de ‘Nacht van de vrij-
heid’. Dit is een sponsorwandeltocht in de nacht 
van 4 op 5 mei vanaf het Nationaal Monument 
Kamp Vught naar het Airborne monument in 
Eindhoven. 

De tocht bestaat uit drie etappes, die afzonder-
lijk, of voor een ervaren wandelaar, in zijn geheel 
kunnen worden gelopen. De start van de wandel-
tocht in Vught sluit aan op de Dodenherdenking 
bij de fusilladeplaats Vught en wordt afgesloten 
met een gezamenlijk ontbijt. 

De route
20.15 uur:  eerste etappe Vught- Schijndel 
(16 km). 
24.00 uur:  tweede etappe Schijndel – Veghel - 
Gemert (22 km).
06.00 uur:  derde etappe Gemert – 
Beek en Donk – Lieshout - Eindhoven (22 km). 

Aankomst daar rond 11.00 uur. 
Sponsoring                                                                                                    
4 mei is het moment om stil te staan bij de vrij-
heid waarin men leeft en in beweging te komen 
voor mensen die minder vrij zijn. In deze onze-
kere en turbulente tijd misschien wel belangrijker 
dan ooit. Dit jaar lopen ze voor het bevorderen 
van eerlijke rechtspraak in Turkije. Daar belanden 
veel kritische journalisten en academici na een 
oneerlijk proces in de cel. Amnesty stuurt afge-
zanten naar deze processen toe, waar ze in de 
rechtszaal via sociale media in contact staan met 
Amnesty Turkije, die het nieuws verder de wereld 
instuurt. Zo wordt aan de rechterlijke macht het 
signaal gegeven dat de wereld meekijkt, zodat er 
een eerlijker proces plaatsvindt.   
                                                                                                          
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. 
0499-421606.
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Gallery 
Berkendijkje

Bij Diana’s kunt u terecht voor:
Sieraden uit eigen atelier, 

unieke handgemaakte sieraden 
van glas, wol en keramiek, 
voor sieraden in opdracht, 

maar ook voor reparatie van 
uw eigen sieraden.

Iedere vrijdag en zaterdag 
open van 10.00 tot 17.00 uur.

Buiten openingstijden op 
afspraak. Tel. 06-49666336

 

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

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

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijkKerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461 255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

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

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

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl 0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

Frans Denkers exposeert schilderwerken

Expositie schilderkunst in ’t Oude Raadhuis
Beek en Donk - Na zijn werkzaam leven 
als graficus en docent beeldende vor-
ming houdt Frans Denkers zich bezig 
met het maken van olieverfschilderij-
en in oude stijl. Hij toont daarmee een 
bepaalde techniek en kleurgebruik. Zijn 
schilderstijl is klassiek maar oogt ei-
gentijds.

Frans Denkers schildert vragen en ver-
langens, verleiding en onbevangenheid, 
uitdaging en onzekerheid, angst en ont-
roering. Emoties die elk mens kent en 
kan herkennen, maar waar zelden wer-

kelijk greep op te krijgen is; de beheers-
baarheid van het leven wordt erdoor op 
de helling gezet. De raadselachtigheid 
van het wezen mens schildert Denkers 
en om de mens uit te nodigen ernaar te 
kijken of om deze te ontdekken, biedt 
hij de schijnbaar vertrouwde beelden 
van het portret. Achter die vertrouwd-
heid ligt het meest wezenlijke van de 
mens, en dat in beeld brengen is de 
grootste uitdaging van de kunstenaar. 

Frans Denkers kiest zijn modellen. 
Zorgvuldig en geleid door een artistiek 

en bezield oog. En daarna kiest hij de 
houding waarin hij zijn model schildert, 
de ambiance waarin het zich bevindt, 
de kleurstellingen en de eventuele at-
tributen die haar of hem omringen. 
Het samenspel dat deze aspecten aan-
gaan, levert schilderijen op die voor de 
toeschouwer enerzijds een vertrouwd 
beeld schenken, maar anderzijds een 
intrigerend vragenspel oproepen. Ver-
trouwd omdat verschillende doeken be-
antwoorden aan een bekend canon van 
de portretschilderkunst. 

Beroemde portretten zoals van die van 
Raphaël, Breitner of Kees van Dongen 
kunnen in herinnering komen. Maar 
daarnaast en daarenboven roepen de 
werken van Denkers een vervreemding 
op, een vervreemding die de toeschou-
wer langer laat kijken. De sfeer van het 
werk die opgeroepen wordt door de 
houdingen van de geportretteerden, 
hun blikken, de kleurstellingen en attri-
buten, doen een achterliggende werke-
lijkheid vermoeden die men menen te 
herkennen, maar die men niet direct, en 
zeker niet eenduidig kunnen benoemen.

Frans Denkers (realistisch fijnschilder) 
exposeert zijn schilderijen, veelal por-
tretten. Expositie in ’t Oude Raadhuis in 
Beek en Donk van 23 april tot en met 15 
mei op zaterdag en zondag van 14.00  
tot 17.00 uur. Op Koningsdag is zijn 
expositie de hele dag geopend. Loop 
gezellig even binnen, de schilder is aan-
wezig. U bent van harte uitgenodigd.

Scouts Lieshout-Mariahout op 
zoek naar de Toekomstboom

Lieshout/Mariahout - Na een nood-
kreet uit een andere dimensie gaat 
een ploeg scouts op zoek naar de 
toekomstboom die verantwoorde-
lijk lijkt voor al het leven op aarde 
en dat in de andere dimensie. Hun 
doel is om deze boom koste wat kost 
te beschermen tegen mensen die de 
boom graag willen omhakken. 

Scouting Regio Helmond organiseert 
jaarlijks de Regionale Scouting Wed-
strijd (RSW). Het thema van de RSW 
van 2016 was De Toekomstboom.  
12 Leden van Scouting Lieshout-Ma-
riahout, in twee teams, hebben aan 
dit evenement deelgenomen. 

Tijdens deze wedstrijd, van 16 tot 
18 april op het terrein van ‘De Zand-
bergen’ in Stiphout, zijn de scouts 
volledig op zichzelf aangewezen; de 
leiding kampeert op ongeveer 300 
meter afstand en mag géén hulp bie-
den.  De organisatie had een aantal 
opdrachten bedacht en een onafhan-
kelijke jury beoordeeld nauwlettend 
alle activiteiten en uitvoering.
 
De scouts werden vrijdag door leiding 
en ouders ‘achtergelaten’ op  een 
verlaten bosperceel (zonder elektra 
en beperkt water). Elke groep kreeg 
van  de organisatie een plekje in 
het bos toegewezen.  Iedere groep 
moest de tent, pionierpalen, tou-
wen, keukentje, aankleding, slaap-
spullen, water, etc.  gezamenlijk naar 
hun plek verplaatsen door het losse 
zand. Daarna moest de tent opgezet 
worden en de bedden klaar worden 
gemaakt voor de nacht. Er was ver-
der de opening door de Explorers van 
Scouting Stiphout, een avondspel en 
een kampvuur. 

Na het ontbijt werd zaterdag gestart 
met het pionieren van de keuken/tafel 
om later het diner op voor te kunnen 
bereiden en te nuttigen. Beide teams 
van Scouting Lieshout - Mariahout zijn 
voortvarend aan de slag gegaan. Door 
de strenge jury werden alle bouwac-
tiviteiten nauwkeurig beoordeeld. 
Tijdens de lunch zag de lucht al snel 
zwart van de lichtelijk verbrandde tos-
ti's. Hierin was het tijd om aan de hike 
te beginnen.

In een route moesten de vier elemen-
ten vuur, aarde, licht en water worden 
verzameld. Onderweg moest er ook 
flink worden gepuzzeld. Ook verzorg-
de de Groene Campus een leerzame 
post waar verschillende activiteiten 
plaatsvonden. Niet bij alle groepen 
verliep de route helemaal vlekkeloos. 

Met alleen ingrediënten en een korte 
instructie gingen de scouts aan de slag 
voor het avondeten, Chili con carne.  
Een bezoekje van de leiding was toe-
gestaan na het eten en de afwas. Trots 
konden alle groepen de eigen presta-
ties aan hun leiding laten zien. 

De laatste dag van de RSW. Na het 
ontbijt werd zondag gestart met het 
opruimen van de tenten, gepionierde 
keukens en andere bouwwerken. Na 
de lunch was het tijd voor de prijsuit-
reiking, waarbij bleek dat één van de 
teams van Scouting Lieshout – Maria-
hout de meeste punten voor de ‘fair 
play trofee’ verzameld had. In het 
trotse bezit van deze trofee werden 
de scouts, moe van alle inspanningen, 
weer verenigd werden met hun ouders 
en leiding. De teams van Scouting Lie-
shout – Mariahout hebben een super 
prestatie neergezet tijdens deze RSW.

Scouts van Scouting Lieshout – Mariahout 
trots met de Fair Play Trofee van RSW 2016

Aarle-Rixtel - Na maandenlange 
voorbereidingen kan het nieuwe 
heemhuis van de Aarlese heem-
kundekring Barthold van Heessel 
aan de Kouwenberg officieel wor-
den geopend. Dat staat op vrijdag 
13 mei om 19.00 uur te gebeuren 
door Ted en Marleen Hegeman, 
de eigenaren van het pand, die de 
heemkundekring zo voortreffelijk 
hebben voortgeholpen. 

Het nieuwe onderkomen ziet er 
fantastisch uit. Na binnenkomst 
kom je eerst in de ‘goei’ kamer, 
waar de koffie klaar staat en waar je 
gezellig kan buurten. Uiteraard is er 
ook weer ‘d ’n herd’ met plattebuis 
en andere nostalgische schatten. 
Op de opkamer tref je onder meer 
een ouderwetse beddenkoets en 
historische kledij. In de verschillen-
de ruimten die hierna volgen, is een 
selectie te zien uit de verschillende 
collecties, elk met een eigen the-

ma. Elk thema wordt ondersteund 
met digitale achtergrondinformatie. 
Achterin is nog een aparte extra ex-
poruimte. Kortom, het is allemaal te 
veel om op te noemen.

De officiële opening is (vanwege 
beperkte mogelijkheden) alleen 

toegankelijk voor genodigden, 
maar 1e en 2e Pinksterdag kunnen 
leden en niet-leden (deze laatsten 
tegen betaling) tussen 14.00 en 
17.00 uur terecht voor een bezoek. 
In tegenstelling tot een enkel ander 
bericht: het heemhuis is nog niet 
open op Koningsdag.

Heemhuis na maandenlange voorbereidingen klaar

Heemhuis Barthold van Heessel gaat open
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Deze vraag is het gemakkelijkste te beantwoorden aan de hand van een voorbeeld.  
U heeft bijvoorbeeld hoofdpijnklachten. Als u in het verleden nooit eerder hoofdpijn 
heeft gehad is het verstandig om daarvoor eerst een huisarts te bezoeken. Deze kan 
u verwijzen naar een fysiotherapeut. Als patiënt moet je dan op zoek naar iemand die 
kennis heeft van de wervelkolom (nek), het gelaat ( kaak) en de schedel. Hij moet ook in 
het bezit zijn van alle onderzoek- en behandeltechnieken voor nek en hoofd. Uiteraard 
moet ook de kennis van ziektebeelden optimaal zijn. 

Door als fysiotherapeut meerdere specialisaties te combineren wordt je uiteindelijk 
een  klacht-gespecialiseerde fysiotherapeut. Je bent dan in het bezit van alle kennis en 
vaardigheden die nodig zijn om in dit geval, de hoofdpijn optimaal te kunnen behandelen. 
Jarenlange ervaring speelt hierbij een essentiële rol. Hoe vaker je als therapeut iets 
gezien hebt, hoe sneller je het herkent en hoe beter je het kunt behandelen. De patiënt 
krijgt goede informatie over zijn klacht en wat hij van de behandeling mag verwachten.
De klacht-gespecialiseerde fysiotherapeut gaat een steeds belangrijkere rol spelen 
binnen de fysiotherapie. 

Bij Het Fysiopunt Laarbeek zijn we al volop bezig met deze ontwikkeling. 
We hebben inmiddels al enkele klacht-specialisaties binnen onze 
praktijk. U moet hierbij denken aan hoofd- en nekklachten (hoofdpijn, 
nekpijn, duizeligheid, kaakklachten), klachten voet-onderbeen-knie 
en stress gerelateerde ademhalingsproblematiek (bijvoorbeeld 
hyperventilatie). Voor al deze klachten werken wij nauw samen met 
disciplines buiten de fysiotherapie die hier ook bij betrokken zijn.

Deze klacht-specialisaties zijn een uitbreiding van onze bestaande 
therapiemogelijkheden, die wij inmiddels al weer 20 jaar in Beek 
en Donk met veel plezier, gedrevenheid en zorg toepassen.

Binnen de fysiotherapie zijn er een heleboel specialisaties. 
Deze zijn gericht op doelgroepen of op behandelmethodes. Maar houdt dat dan 
tegelijk in dat een gespecialiseerde fysiotherapeut ook alle specifi eke klachten 
met zijn methode kan behandelen?

Als patiënt beter af bij een 
klacht-gespecialiseerde fysiotherapeut

Bij Het Fysiopunt Laarbeek zijn we al volop bezig met deze ontwikkeling. 
We hebben inmiddels al enkele klacht-specialisaties binnen onze 
praktijk. U moet hierbij denken aan hoofd- en nekklachten (hoofdpijn, 
nekpijn, duizeligheid, kaakklachten), klachten voet-onderbeen-knie 
en stress gerelateerde ademhalingsproblematiek (bijvoorbeeld 
hyperventilatie). Voor al deze klachten werken wij nauw samen met 
disciplines buiten de fysiotherapie die hier ook bij betrokken zijn.

Deze klacht-specialisaties zijn een uitbreiding van onze bestaande 
therapiemogelijkheden, die wij inmiddels al weer 20 jaar in Beek 
en Donk met veel plezier, gedrevenheid en zorg toepassen.

klacht-gespecialiseerde fysiotherapeut

De klacht-specialiseerde fysiotherapeut

www.fysiopuntlaarbeek.nl

Door Jos Bekx en Paul van de Wiel 

Het eerste plan van ingenieur Bake uit 
1890 ging over een smal kanaal, met in 
het Lieshoutse tracé vier bruggen. Het 
plan werd afgekeurd door minister Van 
der Sleyden. Hij vond de watertoevoer 
problematisch. Na de Belgische 
afscheiding was het niet vanzelfsprekend 
dat België genoeg water doorliet via 
de Zuid-Willemsvaart naar het nieuwe 
kanaal. Het kanaal zou volgens hem 
lijken op een militaire loopgraaf, smal 
en droog. Na ruim tien jaar werd het 
plan herzien. Inmiddels waren alle 

kosten gestegen en bovendien wilde 
men een kanaal met een breed profiel. 
Daarom rekenden Rijkswaterstaat en 
Provinciale Waterstaat een nieuw plan 
door. Om kosten te besparen laten ze 
één Lieshoutse brug vervallen en wel 
de brug in de weg naar Stiphout, de 
huidige Havenweg. Dit nieuwe plan 
wordt in 1905 door de Tweede Kamer 
bij wet aangenomen.

Op 12 februari 1909 wordt een 
onteigeningswet ten behoeve 
van de aanleg aangenomen. Het 
onteigeningsplan ligt in Lieshout ter 
inzage vanaf 25 september 1909. 
Bezwaren kunnen worden ingediend 
bij een commissie bestaande uit twee 
leden van Gedeputeerde Staten en een 
ingenieur van Rijkswaterstaat. Er komen 
32 bezwaren binnen, vooral van boeren 
die door het kanaal worden afgesneden 
van hun gronden. De meeste hebben 
betrekking op het wegvallen van de 
brug in de weg naar Stiphout. De 
commissie adviseert om die brug 

alsnog aan te leggen.

In de gesprekken die volgen wordt 
voorgesteld dat de gemeente f 4500 
bijdraagt in de kosten van de brug. 
B&W besluiten om dit niet aan de raad 
voor te stellen. Het is een hoog bedrag 
en het kanaal brengt voor de gemeente 
toch al meer nadeel dan voordeel.

Om deze brug toch binnen te halen 
schakelt Lieshout de Schijndelse 
katholieke officier en Tweede Kamerlid 
Van Vlijmen in. Deze voert over de zaak 
op 10 december 1910 een rechtstreeks 
debat met minister Regout. Hij voert 
aan dat het schrappen van de brug 
onrechtvaardig is, vooral omdat Lieshout 
altijd heeft meegewerkt aan de plannen. 
Ook de bezwarencommissie was al tot 
de conclusie gekomen dat de bouw van 
de vierde brug zeer wenselijk is. Verder 
zegt hij dat de gronden die afgesneden 
worden, nagenoeg waardeloos worden 
als de vierde brug er niet komt. Er zijn 
23 boerderijen die schade lijden, met 

een totale oppervlakte van ruim 81 
hectare. De waardevermindering van de 
gronden wordt geraamd op f 48.000 en 
dat terwijl een brug hoogstens f 11.000 
kost. 

De minister wordt nijdig en zegt: 
"Ondank is 's werelds loon, nu het 
kanaal er komt gaat iedereen er op 
achteruit. Zo gaat het ook met de 
spoorwegaanleg; als hierdoor alle 
gronden 2/3 in waarde dalen moeten 
we maar geen kanalen en spoorwegen 
meer aanleggen".

Van Vlijmen houdt voet bij stuk en 
herhaalt de bezwaren van Lieshout. 
Dan loopt bij de minister de emmer 
over. Hij noemt de waardevermindering 
onaannemelijk en voegt eraan toe: 
"Als de heer Van Vlijmen zegt dat 
de gemeente het kanaal niet had 
verlangd en er meer nadeel van heeft 
dan voordeel, vrees ik dat de inwoners 
van Lieshout nog te achterlijk zijn 
om het belang van vervoerswegen te 
begrijpen." Einde debat. De brug kwam 
er niet.

Wilhelminakanaal
1916 - 20161916 - 2016

Wilhelminakanaal
1916 - 2016
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Wilhelminakanaal
Minister: de inwoners van Lieshout lĳ ken wel achterlĳ k!

Op 1 februari 1916 begon in 
Aarle-Rixtel de aanleg van het 
oostelijk deel van het Wilhelmina-
kanaal. Nu, honderd jaar later, be-
steedt De MooiLaarbeekKrant daar 
aandacht aan in een serie artikelen 
over de aanleg van het kanaal en 
wat daarmee samenhing. 

Diverse activiteiten bij Top Team Huibers

Beek en Donk - Top Team Huibers, deelnemer aan 
de Alpe d’Huzes, heeft de afgelopen tijd verschil-
lende acties opgezet om geld in te zamelen voor 
het KWF. In de maand mei zijn er nog verschillende 
andere acties.

Jaarmarkt Aarle-Rixtel
Op donderdag 5 mei 2016 zijn zij op de jaarmarkt 
in Aarle-Rixtel aanwezig met een kraam. Zij vestigen 
hier aandacht op hun initiatief en bieden verschil-
lende artikelen te koop. Daarnaast kunnen kinderen 
(en eventueel ouderen) geschminkt worden en zijn 
er spellen. Voor de kinderen staat er weer een grab-
belton.

Zaalvoetbaltoernooi
Op zaterdag 7 mei 2016 wordt onder de vleugels 
van het WAC Beek en Donk van 10.00 uur tot 17.00 
uur een zaalvoetbaltoernooi gehouden in sporthal 
D’n Ekker te Beek en Donk. Aanmelden is nog mo-
gelijk en wel bij: competitieleider.wac@gmail.com. 
De kosten bedragen €75,00 per team waarvan 
100% ten goede komt van Top Team Huibers.

Diner met 3 Gebroeders
Op woensdag 25 mei 2016 houden zij een diner 
in samenwerking met horecagelegenheid de 3 Ge-
broeders uit Gerwen. Vanaf 18.00 uur kunt u daar 
een voortreffelijk 3-gangen keuzemenu verkrijgen 
voor de prijs van €29,50. De avond staat dus in het 
teken van Top Team Huibers en de opbrengst ervan 
gaat voor een groot deel naar het team. Dus naast 
het feit dat u kunt genieten van een heerlijk menu 
steunt u tevens een goed doel. U kunt zich vanaf 
nu aanmelden voor deze avond door te bellen naar: 
040-2906644 (na 12.00 uur) of te e-mailen naar: 
info@de3gebroeders.nl. Meldt u snel aan want vol = 
vol. Wil je hen verder volgen ga dan naar facebook: 
https://www.facebook.com/TopTeamHuibers/

Top Team Huibers

Vlooienmarkt in Gemeenschapshuis De Dreef
Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis de Dreef 
te Aarle-Rixtel wordt zondag 24 april van 9.00 
tot 15.00 uur een vlooienmarkt gehouden. 
Deze vlooienmarkt wordt georganiseerd door 
de stichting Aarle-Rixtel in samenwerking en 
ten bate van de EHBO, volleybalvereniging Ci-
alfo, badmintonclub de Ganzeveer en de vete-
ranen van ASV, allen uit Aarle-Rixtel.

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

elektrische apparaten, huishoudelijke appara-
ten, kleding, cd’s, platen, speelgoed, te veel 
om op te noemen. Wie nu eens eindelijk de 
zolder op wil ruimen of van spullen af wil ko-
men, die eigelijk zonde zijn om weg te gooien, 
kan nu terecht op de gezellige vlooienmarkt in 
Aarle-Rixtel, waar men ook kan genieten van 
een kopje koffie, drankje of hapje. De kosten 
voor een kraam bedragen €20,00 De entree 
bedraagt €2,00. Kinderen onder 12 jaar onder 
begeleiding gratis. Voor informatie en boekin-
gen kan men bellen naar Frans Coppens 06-
20888818/ 0492-382481.
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Koppelstraat 37
Postbus 190
5740 AD  Beek en Donk
T  0492 469 700
F 0492 469 701
E  gemeente@laarbeek.nl
I  www.laarbeek.nl 
F facebook.com/GemeenteLaarbeek
T @Laarbeeknieuws

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen) 
Woensdag: gesloten

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 - 17.00 uur
Woensdag gesloten

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

Openingstijden:
Donderdag en vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 21 april 2016. www.laarbeek.nl 
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Kort nieuws

Gemeentehuis en milieustraat gesloten

Waterleidingen Heindertweg en Schoolstraat vervangen

Aangepast programma tijdens Koningsdag in Beek en Donk

Verleende exploitatievergunning

Verleende ontheffing sluitingsuren

Voorbereidingen groenwedstrijd Entente Florale in volle gang!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Heeft u een milieuklacht over een bedrijf?
• Werkzaamheden aan Ruitjensakker Lieshout
• Voornemen volgen procedure ‘Vertrek uit Nederland’
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

De komende weken zijn er meerdere feestdagen waarop het gemeentehuis en de 
milieustraat gesloten zijn. We zetten die dagen even voor u op een rijtje.

Het gemeentehuis Laarbeek is gesloten op:
• woensdag 27 april (Koningsdag)
• donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag / Hemelvaart)
• vrijdag 6 mei
• -maandag 16 mei (Pinksteren)

De milieustraat is gesloten op:
• woensdag 27 april (Koningsdag)
• donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag / Hemelvaart)
De andere dagen is de milieustraat regulier geopend.

Van 18 april tot en met eind juli a.s. vervangt Brabant Water de waterleidingen in 
de Heindertweg en Schoolstraat in Aarle-Rixtel. 

Mogelijke overlast 
De werkzaamheden worden in gedeeltes uitgevoerd en vinden plaats op werkdagen 
tussen 7.30 en 17.00 uur. De straat wordt daarbij een paar keer opengebroken en 
weer dichtgemaakt. Brabant Water probeert overlast zo veel mogelijk te beperken. 
Aansluitend aan de werkzaamheden van Brabant water worden de Heindertweg 
en de Schoolstraat herstraat.

Meer informatie
Aanwonenden ontvangen een brief met aanvullende informatie. Actuele informatie 
over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op de website: 
www.brabantwater.nl/werkzaamheden. 

Het was een goede gewoonte: een oranjemarkt op Koningsdag in Beek en Donk. 
Toen winkeliersvereniging Beekvlied en het Oranjecomité Beek en Donk aangaven 
dit niet meer te organiseren, zijn enkele vrijwilligers aan de slag gegaan om een 
alternatief te bieden. Dat is deels gelukt. Op woensdag 27 april zijn er voor Beek 
en Donkse kinderen wel activiteiten op het Heuvelplein; een kindermarkt waar 
kinderen zelf spulletjes kunnen verkopen en er staat een luchtkussen.
Een deel van de plannen kan helaas niet doorgaan, buiten de verantwoordelijkheid 
van de nieuwe organisatie. Het is de gemeente Laarbeek niet gelukt om tijdig 
een vergunning voor alle activiteiten af te geven, waardoor het geplande Open 
podium en de Foodmarket niet door kunnen gaan. Er zijn echter wel verwachtingen 
gewekt, die spijtig genoeg door de gemeente niet nagekomen zijn. 

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten een exploitatievergunning te 
verlenen aan mevrouw J.P.M.C. van de Leest-van Dijk, op grond van artikel 2:28 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening voor het uitbaten van Café Zaal Bij van Dijk, 
Dorpsstraat 18 in Aarle-Rixtel (verzonden 14 april 2016).

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

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten om voor 2016 een ontheffi ng te 
verlenen voor het verruimen van de sluitingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 
van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek 2013 (APV) 
aan Café Zaal van Dijk, Dorpsstraat 18 in Aarle-Rixtel (verzonden 14 april 2016).

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

De gemeente Laarbeek doet mee aan de landelijke groenwedstrijd Entente 
Florale. Hierbij strijden gemeenten om de titel ‘groenste dorp’ of ‘groenste stad’ 
van Nederland. Laarbeek is een mooie, groene gemeente en daar zijn we trots 
op. Maar we zijn vooral trots op alle vrijwilligers en organisaties die zich inzetten 
voor een groen Laarbeek. Op 9 juni zal een speciale vakjury onze gemeente gaan 
bezoeken en beoordelen. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang! 

De wedstrijd
De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen: een juryroute, een presentatie en een 
beleidssamenvatting. Bij de wedstrijd gaat het niet alleen om welke gemeente het 
meeste groen heeft, maar gaat het bijvoorbeeld ook om recreatie, cultureel erfgoed, 
duurzaamheid en milieu. Een vakjury maakt op 9 juni een rondgang door Beek en 
Donk, volgens een speciaal bedachte route. Daarbij worden verschillende mooie en 
bijzondere plekken bezocht, waarbij vrijwilligers en ondernemers een toelichting geven. 
Via onze Facebookpagina Facebook/GemeenteLaarbeek zullen we de komende 
weken elke week een stukje van deze route onthullen en er iets over vertellen. 

Naast de route verzorgen we samen met verschillende lokale partners een 
presentatie over wat er zoal gebeurt op het gebied van groen en duurzaamheid 
in Laarbeek. Tot slot ontvangt de jury een samenvatting van het beleid van de 
gemeente op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, groen, natuur en landschap, 
cultuurhistorie en duurzaamheid. De beleidssamenvatting is bijna klaar en aan de 
presentatie wordt hard gewerkt. Afgelopen week zijn de deelnameborden bij de 
toegangswegen van Beek en Donk geplaatst (zie foto). 

Deelname = winst!
Deelname aan deze groenwedstrijd levert hoe dan ook winst op voor Laarbeek. 
Alle deelnemers ontvangen een rapport met waardevolle opmerkingen en 
aanbevelingen om het groen nog verder te verbeteren. Naast het op de kaart zetten 
van Laarbeek, willen we ons samen met vrijwilligers en organisaties inspannen 
voor een groene en prettige leefomgeving, zodat we niet alleen nu, maar ook later 
nog de vruchten van onze deelname kunnen plukken. Ook u als inwoner kunt een 
handje helpen! Door uw tuin lekker fl eurig en groen aan te kleden, of door zwerfvuil 
in uw omgeving op te ruimen. Zo blijft Laarbeek mooi en groen en een fi jne plek 
om te wonen. Bovendien is een groene leefomgeving en buiten zijn goed voor de 
gezondheid. Samen gaan we voor groen

Wethouder Meulensteen en Bert Lemmens, actief lid van IVN Laarbeek. 
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Verleende vergunningen Drank- en Horecawet

Drank- en Horecavergunning Café Zaal Bij van Dijk, Dorpsstraat 18 Aarle-Rixtel 
De burgemeester van Laarbeek heeft besloten vergunning te verlenen op grond van 
artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank 
aan Café Zaal Bij van Dijk, Dorpsstraat 18 in Aarle-Rixtel (verzonden 14 april 2016).

Drank- en Horecavergunning Dorpsfeesten Aarle-Rixtel
De burgemeester van Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan De heer J.H.G. Gerrits uit Aarle-Rixtel tijdens de 
dorpsfeesten in Aarle-Rixtel, gehouden op vrijdag 6 mei 2016 van 18.0 tot 0.45 uur 
de dag daarop volgend, zaterdag 7 mei 2016 van 18.00 tot 0.45 uur de dag daarop 
volgend en zondag 8 mei 2016 van 18.00 tot 24.00 uur in een tent op een terrein 
gelegen bij Multifunctioneel Centrum De Dreef aan de Lijsterstraat in Aarle-Rixtel 
(verzonden 14 april 2016).

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

Afgehandelde sloopmelding

Wet omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunning

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende evenementenvergunningen

Besluit intrekking Omgevingsvergunning voor Knapersven 7a Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders maakt, in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, bekend de omgevingsvergunning in 
te trekken van T. Verhagen, Knapersven 7a in Mariahout ten behoeve van het 
verplaatsen van alle ammoniakemissierechten naar een andere veehouderij gelegen 
op het adres Lieshoutseweg ongenummerd (5492 HR) in Sint-Oedenrode; eveneens 
ten name van de heer T. Verhagen.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 22 april tot vrijdag 3 juni 

Locatie   Werkomschrijving  Activiteit
Postelstraat 3, Lieshout verwijderen asbest (dak) slopen

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

Besluit intrekking Omgevingsvergunning voor Knapersven 7a Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders maakt, in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, bekend de omgevingsvergunning in 
te trekken van T. Verhagen, Knapersven 7a in Mariahout ten behoeve van het 
verplaatsen van alle ammoniakemissierechten naar een andere veehouderij gelegen 
op het adres Lieshoutseweg ongenummerd (5492 HR) in Sint-Oedenrode; eveneens 
ten name van de heer T. Verhagen.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 22 april tot vrijdag 3 juni 
2016 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. 
Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. 
Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout van deze 
afdeling onder nummer 0492 469 867.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
bezwaar maken. Schriftelijke bezwaren kunt u richten aan burgemeester en wethouders 
van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge bezwaren kunnen 
naar voren worden gebracht bij de afdeling Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een 
hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de heer W. van Hout.

Aanvragen omgevingsvergunning

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie   Ingediend Werkomschrijving
Kerkstraat 1, Aarle-Rixtel 07-04-2016 vergroten van een woning
Rooijseweg 15, Mariahout 13-04-2016 kappen zeven berken

Aangevraagde sloopmelding
Locatie   Ingediend Werkomschrijving
Dorpsstraat 69, Lieshout 13-04-2016 verwijderen van asbest
Lieshoutseweg 30, Aarle-Rixtel 14-04-2016 verwijderen van 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 uitgebreide procedure
Locatie     Werkomschrijving            Activiteit            Verzonden
Pater Vogelsstraat 41, brandveilig gebr. zorgapp.  brandveilig gebruik  14-04-2016
Beek en Donk

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. 
Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en 
tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van 
het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

• In verband met koningsdagactiviteiten in Lieshout zijn de Heuvel, een gedeelte 
van de Dorpsstraat en een gedeelte van de Molenstraat in Lieshout afgesloten 
voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Tevens geldt een parkeerverbod 
aan beide zijden van de Papenhoef en Burgemeester v.d. Heuvelstraat. Deze 
maatregel geldt op woensdag 27 april 2016 van 9.00 tot 22.00 uur.

• In verband met Koningsdagactiviteiten, zijn de volgende straten afgesloten voor 
alle verkeer behalve voor voetgangers:
• een gedeelte van de Dorpsstraat, tussen de Mariastraat en de Klokstraat;
• Kouwenberg;
• een gedeelte van de Heindertweg, tussen de Phaffstraat en de Dorpsstraat;
• een gedeelte van de Schoolstraat, tussen de Goossensstraat en de Heindertweg;
• een gedeelte van de Klokstraat, tussen de Kapellaan en de Kouwenberg.
• Tevens geldt er een verbod om stil te staan in de Janssensstraat en een gedeelte 

van de Bosscheweg, tussen de Janssensstraat en de Klokstraat.
    Deze maatregelen gelden op woensdag 27 april 2016 van 8.00 tot 20.00 uur. De                
    afsluiting van de Schoolstraat geldt tot 21.30 uur.
• In verband met Koningsdagactiviteiten is het Heuvelplein in Beek en Donk 

afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op 
woensdag 27 april 2016 van 7.00 tot 20.00 uur.

• In verband met Koningsdagactiviteiten is het Oranjeplein in Mariahout afgesloten 
voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op woensdag 
27 april 2016 van 7.00 tot 19.00 uur.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• gemeente Laarbeek voor het organiseren van de kermis in de kern Mariahout 

van 18 tot en met 21 juni 2016 van 13.00 tot 24.00 uur (verzonden 13 april 2016),
• gemeente Laarbeek voor het organiseren van de kermis in de kern Aarle-Rixtel van 

20 tot en met 23 augustus 2016 van 13.00 tot 24.00 uur (verzonden 13 april 2016),
• gemeente Laarbeek voor het organiseren van de kermis in de kern Lieshout van 

3 tot en met 6 september 2016 van 13.00 tot 24.00 uur (verzonden 13 april 2016), 
• gemeente Laarbeek voor het organiseren van de kermis in de kern Beek en Donk 

van 9 tot en met 13 september 2016 van 13.00 tot 24.00 uur (verzonden 13 april 
2016),

• KPJ Beek en Donk voor het houden van een scholenzeskamp en feestavond 
op zaterdag 18 juni 2016 en een dorpszeskamp op zondag 19 juni 2016 op het 
KPJ-terrein aan de Heereindsestraat 8 in Beek en Donk. Deze activiteiten vinden 
plaats op zaterdag van 10.00 tot 01.00 uur en op zondag van 10.00 tot 23.00 uur 
(verzonden op 14 april 2016),

• Friesland Campina voor een open boerderijdag op de boerderij van familie Van 
Lankveld, Beukendreef 1 in Mariahout op maandag 16 mei 2016 van 10.00 tot 
16.00 uur (verzonden op 14 april 2016),

• de heer A.T.J. van Dinter voor het houden van een privéfeest in de achtertuin 
van Clovishof 30 in Aarle-Rixtel op zaterdag 2 juli 2016 van 20.00 tot 1.00 uur 
(verzonden op 14 april 2016),

• Missieklooster Heilig Bloed voor het houden van een vlooienmarkt bij 
missieklooster Heilig Bloed, Kloosterdreef 7 in Aarle-Rixtel op 11 en 12 juni 2016 
van 11.00 tot 17.00 uur (verzonden op 14 april 2016),

• Radio Kontakt voor het houden van een vlooienmarkt op het evenemententerrein 
aan de Otterweg in Beek en Donk op zondag 5 juni 2016 van 9.00 tot 16.00 uur 
(verzonden op 18 april 2016),

• Stichting Oktoberfest Aarle-Rixtel voor het organiseren van het Laarbeeks 
Oktoberfest op 6, 7 en 8 oktober 2016 op ’t Heuveltje in Aarle-Rixtel. Op donderdag 
6 oktober vindt de Soundcheck plaats van 19.00 tot 23.30 uur en het Oktoberfest 
wordt gehouden op vrijdag 7 oktober van 18.00 tot 1.00 uur en op zaterdag 8 
oktober van 17.00 tot 1.00 uur (verzonden op 18 april 2016).

• Harmonie O&U voor het houden van het evenement Jubileum O&U van 19 tot en 
met 22 mei 2016 op het terrein rondom het gemeentehuis en in de muziektuin aan 
de Koppelstraat (verzonden 19 april 2016).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders 
op de gemeentenieuwspagina’s.
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2016 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. 
Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. 
Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout van deze 
afdeling onder nummer 0492 469 867.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
bezwaar maken. Schriftelijke bezwaren kunt u richten aan burgemeester en wethouders 
van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge bezwaren kunnen 
naar voren worden gebracht bij de afdeling Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een 
hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de heer W. van Hout.

>>

Bezwaarschriften

4 mei Dodenherdenking

Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 
AD in Beek en Donk. Een be- 
zwaarschrift moet u ondertekenen 
en moet tenmiste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrij- 
ving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. Als u een be-
zwaarschrift heeft ingediend, is 
het daarnaast mogelijk om een 
schriftelijk verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening in 
te dienen. Een voorlopige voor-
ziening vraagt u aan bij de Voorzie-
ningenrechter van de rechtbank  
’s-Hertogenbosch, sector be- 
stuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. U 
dient hierbij een afschrift van 
het bezwaarschrift te overleg-
gen. Voor een verzoek om voor-
lopige voorziening is griffierecht  
verschuldigd.

Beek en Donk - Woensdag 4 mei 
is er een Dodenherdenking in de 
Michaelkerk in Beek en Donk. 
Deze herdenking is voor iedereen 
toegankelijk en het gemeente-
bestuur nodigt iedereen dan ook 
uit om hierbij aanwezig te zijn. 

Het programma bestaat uit twee 
delen. Om 18.30 uur start er een 
bijeenkomst in de Michaëlkerk in 
Beek en Donk. Daar zorgen het 
jeugdorkest van harmonie O&U 
uit Beek en Donk en het koor 
Euphonia uit Aarle-Rixtel voor 
stemmige muzikale ondersteu- 
ning. Onder andere de Laar-
beekse Veteranenvereniging en 
Amnesty International dragen op 
hun eigen wijze bij een de bijeen-
komst. Na afloop is er een stille 
tocht van de Michaelkerk naar 
het herdenkingsmonument naast 
het gemeentehuis. Deze tocht is 
onder begeleiding door de gildes 
Sint Leonardus en Sint Antonius 
en harmonie O&U.

Vanaf 19.45 uur is er de herden-
king bij het monument naast het 
gemeentehuis. Onder andere 
waarnemend burgemeester Wil-
lems houdt een toespraak. Er 
worden kransen gelegd namens 
het gemeentebestuur en de Laar-
beekse veteranen. Amnesty legt 
bloemen en ook het publiek is in 
de gelegenheid om bloemen te 
leggen. U bent van harte welkom.

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

Laarbeekvoorelkaar.nl
Als u hulp bij een klus 

nodig heeft
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DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

BOUWMATERIALEN | HOUT & PLAAT | GEREEDSCHAPPEN | KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS | DEUREN

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Laarbeek Werkt geeft workshop ‘Ken je competenties’
Laarbeek - De werkgroep ‘Laarbeek 
Werkt’ gaat, samen met Dyonne Wil-
ting, op 28 april een workshop geven: 
'Ken je competenties'. Deze ochtend 
wordt er ingegaan op het belang van 
het opstellen van je CV en je motivatie 
brief. Dyonne is een loopbaancoach/
trainer die de deelnemers van Laarbeek 
Werkt wil helpen ontdekken en ontwik-
kelen van hun competenties.

Dyonne: “Bij het zoeken naar een nieu-
we baan spelen je competenties een be-

langrijke rol. Van het opstellen van je CV, 
het schrijven van een motivatiebrief tot 
het voeren van een sollicitatiegesprek; je 
competenties vormen jouw unieke mix 
van verkooppunten. Als loopbaancoach/
trainer vind ik het belangrijk om mensen 
te ondersteunen bij het ontdekken en 
ontwikkelen van hun competenties. Als 
projectleider bij het opzetten van com-
petentiemanagement heb ik kennis ge-
maakt met manieren om competenties 
in kaart te brengen. Deze kennis wil ik 
graag met andere werkzoekenden de-

len. Tijdens de workshop staan we stil bij 
de betekenis van jouw competenties en 
hoe je deze in kunt zetten bij het verwer-
ven van een nieuwe baan. We gaan op 
een interactieve manier oefenen met het 
krachtig verwoorden ervan. Om goed 
voorbereid deel te nemen, kun je alvast 
nadenken over jouw sterke punten. Ik 
kijk er naar uit om samen met jullie aan 
de slag te gaan”. 

Deze workshop wordt gratis gehouden 
en zij hopen jullie te mogen ontvan-

gen op 28 april om 10.00 uur in de het 
Buurthuis aan de Bernadettestraat 43 in 
Mariahout. Verder wil de werkgroep te 
kennen geven dat ze tegenwoordig ook 
te vinden zijn op het wereldwijde web 
via www.laarbeekwerkt.nl. Alle nuttige 
en praktische informatie is hierop de vin-
den. Bezoek de site en/of de ochtend op 
28 april en doe er je voordeel mee.

Donderdag 21 april 2016

Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Ivo Schreurs

Aangifte inkomstenbe-
lasting 2015 vòòr 1 mei 
2016 indienen!!
Ruim 5 miljoen mensen hebben 
reeds de aangifte inkomstenbe-
lasting 2015 ingediend. 
U ook al?

Sinds 1 maart jl. bestaat de mo-
gelijkheid om de aangifte inkom-
stenbelasting 2015 in te dienen. 
Indien de aangifte vòòr 1 april jl. 
is ingediend zal er vòòr 1 juli a.s. 
bericht worden ontvangen van de 
Belastingdienst. Indien de aangif-
te na 1 april wordt ingediend kan 
het zijn dat er evengoed vòòr 1 
juli bericht wordt ontvangen van 
de Belastingdienst maar deze ga-
rantie geven ze niet.

De uiterste datum voor het indie-
nen van de aangifte inkomsten-
belasting 2015 is 30 april a.s.! Dit 
is slechts anders indien er uitstel 
is verleend. 
Dit betekent dat er nog 1,5 week 
de tijd is om de aangifte in te 
dienen. Wacht met het indienen 
van de aangifte niet tot de laatste 
dag en doe nog tijdig aangifte.

Indien u de aangifte inkomsten-
belasting nog niet heeft inge-
diend en hierbij hulp nodig heeft, 
neemt u dan contact op met Van 
de Graft Accountants (0492-
462206) voor een afspraak!

Aarle-Rixtel - Het gilde Sint 
Margaretha houdt op zondag 
22 mei een grote  gildevlooien-
markt. Deze wordt gehouden in de 
loods van Pieter Verschure aan de 
Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel. 

Er worden ongeveer 70 kramen 
uitgestald met 2e hands spullen, 
een hapje en drankje is tegen een 
vergoeding verkrijgbaar, tevens is 

er muziek aanwezig. De entree be-
draagt €2,00 per persoon, kinderen 
tot 10 jaar onder begeleiding heb-
ben gratis entree. De opbrengst 
komt geheel ten  goede voor  het 
onderhoud van de gilde attributen. 

Om spullen te verzamelen verzoekt 
het gilde, om mensen die gebruik-
te spullen hebben deze aan hen te 
willen aanbieden. Heeft U gebruikte 

spullen die u niet meer nodig heeft 
dan komen zij deze graag bij u op-
halen. Zij verzamelen geen witgoed 
en grote meubels. Heeft u spullen 
dan kunt u contact opnemen met: 
Gerard Leenders, tel. 06-53196017 
of  Gerard van Ganzenwinkel, tel. 
06-34869070. De spullen worden 
dan zaterdags bij u thuis opgehaald. 
Het gilde dankt u alvast voor uw 
medewerking.

Beek en Donk – Sam’s kledingactie za-
melt al sinds 1967 kleding in en is een 
van de oudste kledinginzamelaars van 
Nederland. Met de opbrengst steunt 
Sam’s kledingactie de projecten van 
Cordaid Mensen in Nood. Kleding en 
schoenen kunt u brengen bij Mevrouw 
Scheepers aan de Molenweg 43a te 
Beek en Donk.

De opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat dit jaar naar een ontwik-
kelingsproject van Cordaid Mensen in 
Nood in Bangladesh. Het land kampt 
met een regen- en cycloonseizoen 
van juli tot en met oktober. Elk jaar 
verdrinken er mensen en elke ramp 
verliezen mensen hun huizen en be-
zittingen. Nederlanders hebben als 

geen ander ervaring en expertise op-
gebouwd tegen het gevecht met het 
water. 

Door kleding in te zamelen kan Sam’s 
kledingactie Cordaid mensen in Nood, 
samen met Caritas Bangladesh, de 
kwetsbare dorpen beschermen. Er 
worden degelijke dijken aangelegd en 

er wordt een preventieproject opge-
zet dat de bevolking leert hoe zij zich 
voor kunnen bereiden op rampen. 
Het hele jaar door kan men kleding 
en schoenen brengen bij Mevrouw 
Scheepers, Molenweg 43a in Beek 
en Donk. Meer informatie over 
Sam’s kledingactie is te vinden op 
www.samskledingactie.nl.

Beek en Donk – De inschrijvingen voor 
de zeskamp zijn inmiddels gesloten. 
De dorpszeskamp zat in no time vol 
en ook de laatste plek voor de schol-
enzeskamp is op het allerlaatste mo-
ment nog ingevuld. De zeskamp vindt 
dit jaar plaats op 18 en 19 juni. Het 
hele weekend is er van alles te zien en 
te doen op het zeskamp terrein aan de 
Heereindsestraat in Beek en Donk.

Teams en categorieën
Dit betekent dat er ook dit jaar weer 
40 teams op zaterdag en 40 teams op 
zondag tegen elkaar zullen strijden. Op 
zaterdag tijdens de scholenzeskamp 
zullen de kinderen van de Laarbeekse 
basisscholen tegen elkaar uitkomen in 
de categorieën groep 5/6 en groep 7/8. 
Op zondag tijdens de dorpszeskamp 
zullen verschillende vriendengroepen, 

buurtverenigingen, collega’s en families 
tegen elkaar strijden in de categorieën 
12 t/m 15 jaar en 16+.

Verrassing feestavond
Op zaterdagavond zal de welbeken-
de feestavond plaatsvinden. Dit jaar is 
er weer iets spetterends gepland, wat 
dat is, is nog even geheim. Houd de 
Facebook-pagina van Zeskamp Beek 

en Donk in de gaten om hiervan op de 
hoogte te blijven. 

De organisatie is ondertussen druk 
bezig met de voorbereidingen om er 
voor iedereen een fantastisch Zeskamp 
weekend van te maken. Zij wensen alle 
teams veel succes met de voorberei-
dingen en hopen veel toeschouwers te 
mogen verwelkomen op 18 en 19 juni!

Gilde Sint Margaretha houdt grote gildevlooienmarkt

Sam’s kledingactie steunt Cordaid Mensen in Nood

40 teams op zaterdag en 40 teams op zondag

Inschrijvingen Zeskamp Beek en Donk gesloten

Het voorjaar barst los!
Je kunt het aan alles zien om je heen, het voorjaar barst los. Het drukke gekwetter van vogels om je heen, de bloe-
sem aan de bomen en de vogelsoorten die weer terugkeren uit verre oorden. 
Zo heb ik enkele weken geleden de koekoek alweer horen roepen en de zwaluwen rond zien scheren. Op de foto 
zie je de huiszwaluw die je in Nederland helaas steeds minder ziet.
We kennen in Nederland de boerenzwaluw, de huiszwaluw en als laatste de oeverzwaluw die in onze omgeving op 
steeds meer plekken gaat broeden. Hij moet een redelijk rechte zandwand hebben waar hij een tunnel met nest-
kamer graaft. Gelukkig wordt hij hierbij in onze omgeving geholpen, zoals recent bij Bavaria in samenwerking met 
de vogelwerkgroep van het IVN en met particuliere initiatieven zoals op Eco natuurcamping de Biezen, waar enige 
jaren geleden een oeverzwaluwwand aangelegd is. Dankzij de inzet van deze mensen kunnen wij in ons Mooie 
Laarbeek steeds meer van deze prachtige soort genieten!

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

Tip Marcel! Bel: 0492-383103   www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel is natuurfotograaf. Hij schoot afgelopen jaren prachtige plaatjes in Laarbeek.
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Eerste Ok-Moi-zeepkistenrace komt eraan

Lieshout - Het grote aftellen is 
begonnen. Op 26 juni is het zover 
en gaat de eerste Ok-Moi-zeep-
kistenrace van start gaan. In sa-
menwerking met café de Koekoek 

verrijst aan de Dorpsstraat in Lie-
shout een spectaculair parcours 
met een startschans van maar 
liefst 4 meter hoog. 

De zeepkisten moeten zo snel mogelijk 
de finish bereiken en krijgen onderweg 
te maken met een springschans, chica-
ne en andere hindernissen. Er worden 
meerdere manches gereden en de snel-
ste tijd wordt genoteerd door een vak-
kundige jury. 

Er kunnen diverse prijzen binnengesleept 
worden zoals de snelste tijd, originaliteit-
sprijs, mooiste zeepkist en de pechprijs. 
Er wordt gestreden in 2 categorieën: 
jeugd t/m 15 jaar op een aangepaste 
schanshoogte (inschrijfkosten €5,00) en 
van 16 t/m 99 jaar op de schans van 4 
meter (inschrijfkosten €10,00). 

De organisatie hoopt op veel originele, 
grappige en stoere zeepkisten. Wil jij 
meedoen vul dan snel het inschrijffor-
mulier in op www.ok-moi.nl. Tevens 
vind je hier het deelnemersreglement en 
informatie over de bouw van de zeep-
kist. 

Dus wil je deelnemen aan dit prachti-
ge evenement, alleen of met je vrien-
den, familie, vereniging, club, school 
of bedrijf. Schrijf je dan snel in want 
vol=vol. Zie www.ok-moi.nl voor 
meer informatie of stuur een mail naar 
zeepkistenrace@ok-moi.nl. Tot 
26 juni op de schans of langs het 
parcours.

Oostenrijkse kunstenaar voor 3e 
keer in Lieshout bezig

Lieshout - Erwin Burgstaller uit Oosten-
rijk was, op vrijdag 15 april, weer op het 
kerkhof in Lieshout in de weer. In 1999 
heeft hij zijn in aluminium vervaardigde 
Calvarieberg groep geïnstalleerd, die 
door Pastoor Jan Ceelen in opdracht 
was gegeven. 

De kunstenaar heeft toen heel open 
contact met de Lieshoutse bevolking ge-
had en geduldig uitleg van het toen vrij 
modern aandoende kunstwerk gegeven. 
In 2003 heeft Burgstaller het monument 
voor het ongeboren kind ontworpen en 
in samenwerking met het St. Servatius-

gilde (metselwerk Toon Gevers) op het 
Lieshoutse kerkhof neergezet, ook toen 
onder grote belangstelling van parochi-
anen en niet-gelovige inwoners. Het 
bleek toen dat heel veel ouders met 
verdriet zaten over hun doodgeboren of 
heel vroeg gestorven kinderen. De kun-
stenaar heeft beide monumenten samen 
met zijn knecht goed gereinigd, in im-
pregnerende was gezet en geheel gratis 
in oude glans hersteld. Deze samenwer-
king tussen Oostenrijk en Nederland op 
cultuurgebied is zeker een lichtpuntje in 
alle de onrust waar Europa nu mee te 
maken heeft.

Kunstenaar Erwin Burgstaller aan het werk

Teams Zorg & Welzijn in alle Laarbeekse kernen van start
Twee weken geleden zijn de drie nieuwe Teams Zorg & Welzijn officieel in Mariahout, Lieshout 
en Beek en Donk aan de slag gegaan. In Aarle-Rixtel draait het team al een jaar. In ieder dorp 
werken de dorpsondersteuner van ViERBINDEN, een maatschappelijk werker van de LEV-groep 
en een WMO-consulent van de gemeente Laarbeek nauw samen om de inwoners zoveel mo-
gelijk te ondersteunen bij hun vragen op het gebied van zorg en welzijn. Het kersverse team in 
Mariahout vertelt over hun aanpak en de eerste ervaringen.

Enthousiast van start
‘We zijn alvast van start gegaan’, vertelt Marjolein de Veer, maatschappelijk werkster van de LEV-
groep, een paar dagen voor de officiële startdatum enthousiast. ‘Toen we eenmaal in de voor-
bereidingen zaten en we begonnen met samenwerken, ging dat eigenlijk vanzelf. Door de korte 
lijntjes die we nu hebben, kunnen we heel snel vragen beantwoorden of mensen naar de juiste 
persoon of instantie verwijzen. Er zijn ook al daadwerkelijk vragen binnengekomen, die we als 
team op hebben gepakt. 

Kerntaak is ondersteuning
Bij de Teams Zorg & Welzijn kunnen inwoners van de gemeente Laarbeek terecht met vragen en 
problemen op allerlei gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om de leefomgeving, relaties, de aanvraag 
van voorzieningen, kinderen en opvoeding of mantelzorg. Dorpsondersteuner Manita Herregraven 
legt uit: ‘Kerntaak van de teams is, om de inwoners te ondersteunen bij het vinden van een op-
lossing. Uitgangspunt is daarbij dat mensen zelf de regie houden en in hun eigen kracht blijven. 
In eerste instantie zoeken we naar oplossingen dichtbij. Is er binnen het eigen netwerk iemand 
beschikbaar die kan helpen? Kunnen de vrijwilligers van ViERBINDEN ondersteuning bieden?’
Hetty Hendriks, WMO-consulente van de gemeente vult aan: ‘Als via het eigen netwerk en het 
vrijwilligersnetwerk geen mogelijkheden voor een oplossing zijn, dan kijken we verder naar profes-

sionele opties. Het gaat er uiteindelijk om, dat mensen geholpen worden. Soms kunnen er via de 
gemeente voorzieningen worden aangevraagd en voor hulp op andere gebieden werken we samen 
met de wijkverpleegkundige, het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere professionele instanties.’

Samenwerking afstemmen op de specifieke behoeftes van het dorp
Iedere kern van Laarbeek heeft zijn eigen behoeften en de Teams Zorg & Welzijn passen zich 
daar op aan. In Mariahout bestaat bijvoorbeeld al jaren het initiatief Zorg om het Dorp. Manita: 
‘Als Dorpsondersteuner hadden Suzan de Koning en ik al goed contact met Zorg om het Dorp en 
met de invoering van het Wijkteam hebben we zorgvuldig met Zorg om het Dorp en het Dorpson-
dersteuningsteam overlegd. Het gaat erom dat we elkaar kunnen versterken. Ons spreekuur op 
donderdag sluit aan op het spreekuur van het Dorpsondersteuningsteam, zodat we bij elkaar te 
rade kunnen gaan. Bij complexe vragen kunnen we bijvoorbeeld samenwerken. Dan overleggen we 
samen met de hulpvrager wat wij op pakken en waar vrijwilligers ondersteuning kunnen bieden. 
Uiteraard gaat deze samenwerking niet ten koste van de privacy van de hulpvragers. Wij delen 
nooit zonder toestemming namen en mensen die het vanwege privacy redenen vervelend vinden 
om naar het spreekuur te komen, kunnen hun vraag ook telefonisch of per e-mail voorleggen. Dan 
plannen we een afspraak voor een huisbezoek in.’

Inloopspreekuren Team Zorg & Welzijn Mariahout
Vanaf 1 april 2016 heeft iedere kern van Laarbeek een eigen Team Zorg & Welzijn. Het Team 
Zorg & Welzijn Mariahout houdt inloopspreekuren in het Buurthuis op woensdagochtend 
van 10.00 tot 11.30 uur en op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. Het team is te-
lefonisch bereikbaar via het Klantcontactcentrum van de gemeente Laarbeek, telefoonnummer 
0492 469 700. Ook kan er een bericht worden gestuurd via het contactformulier op de website 
www.laarbeek.nl/teamz&w 

Welzijn
Zorg

MeedenkenAdvies

Oplossing

Hulp

Contact

Mantelzorger
Inloopspreekuur

Wonen Maatschappelijk

Vlnr: Manita Herregraven, Hetty Hendriks en Marjolein de Veer

W.F. vd Kerkhof

COMMUNIE-HORLOGES
(BIJ AANKOOP SIERAAD CADEAU)

ZILVEREN ZINZI RINGEN
TEDORA BEDELS

CADEAUS VOOR MOEDERDAG

Horloger-Juwelier, Klokstraat 8, Aarle-Rixtel

AANBIEDINGEN

HALVE PRIJS
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Mooi UIT in Laarbeek

open dag
NGF

Ook Golfclub d’n Heikant doet mee aan de Open Golfdagen van de NGF en nodigt u van harte uit.
Proef de fijne sfeer op het Landgoed en maak kennis met de golfsport door deel te nemen aan 

een gratis korte Golfclinic

Asdonkseweg 6  5735SP  Aarle-Rixtel   T: 0492 - 550 871   E: info@landgoeddenheikant.nl

Gratis kopje koffie of thee Van 12:00 tot 17:00 uur Gratis deelname korte Golfclinic Actie  leren Golfen Speelweide met springkussen voor de kinderen

www.golfclubdenheikant.nl

24 april 2016

Regio heeft aanpak N615 op het netvlies
Op woensdag 6 april jl. vond in het Evoluon in 
Eindhoven een bijeenkomst plaats van de Me-
tropool Regio Eindhoven (MRE). Het MRE is 
een samenwerkingsverband van 21 gemeenten 
rondom Eindhoven met als doel de regio verder 
te ontwikkelen en te versterken. Laarbeek is ook 
onderdeel van het MRE. Een van de agendapun-
ten was de bereikbaarheid van de regio, iets wat 
in Laarbeek natuurlijk ook hoog op de agenda 
staat. Namens Algemeen Belang Laarbeek wa-
ren we ook met enkele raadsleden aanwezig.

Na het sneuvelen van de plannen voor De Ruit 
waren ook de middelen die provincie en Rijk in 
onze regio wilden investeren, verdwenen. Een 
aanpak van de verkeersproblematiek bleef ech-
ter hoog op de agenda staan. Daarom werd eind 
2015 in een korte tijd een ambitieus “Bidbook” 
opgesteld met daarin een aanpak van de hoofd-
wegenstructuur van Zuid-Nederland. Denk hier-
bij aan de N279, A2, A67 en A50. In dit Bidbook 
is ook opgenomen om in het eerste half jaar van 
2016 een bereikbaarheidsakkoord te ontwikke-
len voor de aanpak van de verkeersproblema-
tiek in het gebied dat wordt begrensd door deze 
hoofdwegen. Voor Laarbeek is dit concreet de 
N615, de weg tussen grofweg Gemert en Nue-
nen die ook door Beek en Donk en Lieshout 
loopt. De problematiek staat al geruime tijd in 

het daglicht: De brug bij Restaurant Uniek, de 
oversteekplaats bij het Berkendijkje, de over-
steekplaats bij de Hoofakker, etc. 

Tijdens de bijeenkomst in het Evoluon werd de 
voortgang met betrekking tot de ontwikkeling 
van het bereikbaarheidsakkoord besproken. 
Duidelijk werd dat men de “Relatie” Gemert/
Bakel – Laarbeek – Nuenen – Eindhoven als een 
belangrijke verkeersas in de regio beschouwd. 
Tijdens deze interactieve presentatie bleek ver-
der dat ook de eerder genoemde problematiek 
rondom deze verkeersas scherp op het netvlies 
staat van de regio. Hierbij was ook een duide-
lijke rol weggelegd voor de leefbaarheid, met 
name op het gebied van geluidsoverlast en 
luchtkwaliteit. Samen met de verkeersveiligheid 
zijn dit punten waar we als ABL al geruime tijd 
aandacht voor vragen. Het is goed te vernemen 
dat dit ook regionaal is opgepakt, hiervoor ver-
dienen wethouder van Zeeland en de betrokken 
Laarbeekse ambtenaren een compliment. We 
zijn er natuurlijk nog lang niet en we zullen als 
ABL scherp blijven op de aanpak, maar het eer-
ste piketpaaltje is geslagen!

Fractie Algemeen Belang Laarbeek
Monika Slaets - Sonneveldt, Ron Verschuren en 
Jordy Brouwers

LEZERSPODIUM

‘Benzine op het vuur’ 
“De Ruit ligt achter ons en nu moet er 
benzine op het vuur”, dit zijn de woorden 
van Roël Hoppezak, bestuurlijk voorzitter 
van de werkplaats Mobiliteit en Innovatie.  
Deze werkplaats van het MRE (Metropool 
Regio Eindhoven) heeft als doel een opti-
male internationale, nationale en regionale 
bereikbaarheid van de regio te ontwikkelen 
en daartoe nieuwe innovatieve mobiliteit-
concepten  te testen, implementeren en 
exporteren. Na het sneuvelen van de plan-
nen voor De Ruit waren ook de financiële 
middelen van provincie en Rijk verdwenen 
welke geïnvesteerd zouden worden in onze 
regio.  

Een succesvolle lobby eind 2015 heeft er nu 
toch toe geleid dat het Rijk gaat investeren 
in onze regio. De maatregelen die in een 
gezamenlijk opgesteld Bidbook ‘bereikbaar-
heid Zuid-Nederland’ zijn opgenomen wor-
den voor een groot deel uitgevoerd.  Ook 
de provincie doet mee. De maatregelen wel-
ke benodigd zijn in onze regio worden op-
genomen in een bereikbaarheidsagenda en 
deze moet leiden tot een Bereikbaarheids-
akkoord op 1 juli 2016. Niet het geld zal lei-
dend zijn bij het opstellen van deze agenda 
maar de ambities van de ideeën. Daarom 
moet er nu benzine op het vuur omdat er 
niet nog meer geld mag weglekken (Rijk en 
provincie investeren nu fors minder dan bij 
De Ruit), maar ook de tijdsdruk moet helpen 
om tot een goed programma te komen.
In de aanpak om te komen tot een Bereik-
baarheidsagenda voor Laarbeek, is Laar-
beek ruimtelijk geclusterd in een zgn.  ‘dikke 
relatie’ met Gemert-Bakel, Nuenen en Eind-
hoven.  Laarbeek zal met behulp van deze 
relaties moeten komen tot de oplossingen 
voor mobiliteitsproblemen in onze gemeen-
te. Afname van het verkeer door de dorps-
kernen van Laarbeek dient volgens het CDA 
Laarbeek het hoofddoel te zijn. Het traject 
van Gemert via Laarbeek naar Eindhoven 
moet zodanig worden aangepast dat de 
verkeersdoorstroming beter wordt en tege-
lijk de hinder voor de omwonenden kleiner 
wordt.

Als CDA Laarbeek vinden wij dat we die-
nen te streven naar een optimaal resultaat 
voor Laarbeek. Vooral gefocust op de Lies-
houtseweg en de rest van dit traject (N615) 
door Laarbeek met de problematiek van de 
Beekse brug, de oversteekplaats het Berken-
dijkske, rotonde Bavaria, oversteekplaat-
sen Hoofdakker en zo meer.  Een versterkt 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 
netwerk met goede opstapplaatsen voorzien 
van P+R welke goed bereikbaar zijn vanuit 
alle kernen van Laarbeek d.m.v. plaatselijk 
openbaar vervoer en eigen vervoersmidde-
len.  Realiseren van een fietsroute waarbij 
ontbrekende schakels worden aangelegd 
en de gehele fietsroute opgewaardeerd kan 
worden naar de kwaliteit van snelle fietsrou-
te. Kortom, de ambitie van het CDA is te ko-
men tot een goede mix van minder overlast, 
meer veiligheid en betere verkeersdoorstro-
ming met als doel een betere leefbaarheid 
in Laarbeek.

Portefeuillehouder van Zeeland zal daarom 
de blijvende taak op zich moeten nemen om 
de Raad van Laarbeek  tijdig en stelselmatig 
van informatie te voorzien m.b.t. de vor-
deringen  van  het bereikbaarheidsakkoord 
van 1 juli. De raad heeft voor de interne be-
handeling van dit dossier een helder afwe-
gingskader op regionaal niveau nodig om 
te komen tot de standpuntbepalingen op 
lokaal niveau.

Namens CDA Laarbeek

Albèr van der Aa
commissielid Ruimtelijk Domein

LEZERSPODIUM
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Moederdagbrunch
in de Brabantse Kluis

8 MEI
Trakteer je moeder op een heerlijke brunch. Zeer uitgebreid assortiment.

Mis het niet, reserveer nu!

Kloosterdreef 8  |  5735 SJ  Aarle-Rixtel  |  0492 46 81 10
www.brabantsekluis.nl  |  reserveren@brabantsekluis.nl  

11.00 - 13.30 uur

€ 24,50 volwassenen
€ 12,50 kinderen (3-11 jaar)
Kijk voor uitgebreide informatie op onze website

Café Zaal van de Burgt | Heuvelplein 21 | Beek en Donk | wwww.cafevandeburgt.nl

Vanaf 20:30 | Gratis Entree

26 april26 april26 april

Koningsnacht

BONJASKI  
FOUTE VINYLSHOW  

BADMEESTERS 
VAN HET DIEPE

Mooi UIT in Laarbeek

Simits afsluiter op eerste Muziektuinpodium 

Fysiotherapie en training Kemps & Rijf 
nu ook in Lieshout!

Beek en Donk - Het laatste optreden komende zon-
dag tijdens het eerste Muziektuinpodium in 2016 
wordt verzorgd door Simits. Klezmer op professio-
neel niveau: Jiddische muziek.

Plezier maken en plezier geven – daar gaat het om 
bij klezmer. Muziek die deel uitmaakt van het dage-
lijks leven in al zijn stemmingen. Vrolijk en blijmoe-
dig vaak, meeslepend en melancholisch soms. 

De 4 muzikanten zijn bij elkaar gebracht door 
Max Silverenberg. Bij de kleine Max thuis werd 
op een kofferpick-up de muziek van de vermaar-
de joodse zanger Leo Fuld (1912-1997) gedraaid. 
Het gaf Max de inspiratie om met een aantal be-
vriende muzikanten hun liefde voor muziek te 
paren aan vriendschap, spontaniteit en gezellig-
heid. De optredens van Simits bevatten precies die 
componenten. 

Bevriende musici
Max Silverenberg zelf speelt de sopraansaxofoon en 
zingt de meest gevoelige liedjes van het Simits-re-
pertoire. Naast hem staat Kees de Wit, die met zang, 
klarinet, fluit, altsaxofoon en cajun bijna alle kleuren 
van het gevoelspalet benut. René Vermaes is vir-
tuoos op bandoneon, gitaar, piano en voetbas. Met 
allerlei kleine instrumentjes zorgt hij bovendien voor 
verrassende geluiden – de komische noot in het pro-
gramma. Ruud Sempel is met zijn bas ritmische basis 
van Simits. Samen met René arrangeert hij de eeu-
wenoude joodse traditionals, zodat de liedjes naar 
de 21ste eeuw worden gekatapulteerd. 

Internationale furore
Simits speelde op bekende landelijke podia, zoals Pa-
radiso in Amsterdam, het Lombokfestival in Utrecht, 

het Muziekcentrum Frits Philips, tijdens het Joods 
Festival in de Effenaar in Eindhoven enz. Zowel bij 
de Gentse feesten als bij het jaarlijkse theaterfestival 
in Avignon spelen ze al jaren hun klezmer-repertoire.

Waarom in Beek en Donk?
René: “Peter Ronkes Agerbeek vroeg of we zijn in-
zameling voor de Nacht van de Vluchteling wilden 
ondersteunen met een benefietconcert. Daar hoefde 
ik niet lang over na te denken. Toen hij me boven-
dien vertelde dat we hekkensluiter zouden zijn van 
het 1e Muziektuinpodium van dit jaar, was ik direct 
om. Spelen voor zó’n goed doel in die prachtige om-
geving voor de mensen uit Beek en Donk – wie wil 
dat niet?”

Wat koop je voor muziek?
Dat Peter weer meedoet aan de Nacht van de 
Vluchteling, weten we onderhand wel. Dat hij daar-
voor geld inzamelt ook. Maar wat hebben vluchten-
de mensen in verre landen aan muziek in Beek en 
Donk? Peter: “Er ligt informatie op de tafels. Men-
sen kunnen me aanschieten om vragen te stellen. 
Wie meer weet over wat er gebeurt met het geld, 
leeft zonder enige twijfel méér mee met vluchtelin-
gen die we in HUN regio helpen. Want dat is wel de 
bedoeling: dat ik geld ophaal die middag.”

En wie er 24 april niet bij is?
“Die kan me altijd bellen op 0653 362942 of mai-
len naar info@petertbd.nl. Via mijn pagina www.
nachtvandevluchteling.nl/peterronkesagerbeek kan 
men rechtstreeks een bijdrage doen. Daar is ook te 
zien hoe uiteenlopend de giften zijn. En wat andere 
mensen schrijven over deze Nacht-actie. Leuk om te 
lezen. Maar erbij zijn de 24e om 16:00 uur of eerder 
is ook nog eens leuk om te luisteren!”

Redacteur: Mariëlle de Beer

Lieshout – Deze week zijn de specialisten van Fy-
siotherapie en training Kemps & Rijf gestart in het 
pand waarin heel vroeger het politiebureau van 
Lieshout gehuisvest was. Lieshout is hiermee een 
paramedisch centrum rijker.

Actief in alle kernen
Met de opening van de nieuwe praktijk is Kemps & 
Rijf nu actief in alle kernen van Laarbeek. In Beek 
en Donk zijn zij gevestigd in het medisch centrum, 
in Aarle-Rixtel in het paramedisch centrum aan de 
Molenstraat en vanaf deze week dus ook in Lies-
hout aan de Molenstraat 2a. “Met de opening van 
deze vestiging zijn we voor iedereen in Laarbeek 
bereikbaar, ons hele team van specialisten is werk-
zaam op alle locaties en we komen graag naar de 
mensen toe”, aldus Robin Rijf.

Wat heeft Kemps & Rijf te bieden?
“Behalve fysiotherapie, kunnen mensen in de nieu-
we praktijk terecht voor podotherapie, ergothera-
pie, kind- en jeugdtherapie (onder begeleiding van 

een kindercoach) of voor advies van een diëtiste”, 
vervolgt Rijf. “Zoals in onze andere centra kunnen 
mensen vanaf nu in Lieshout multidisciplinair wor-
den behandeld.”

Wat u ook nog moet weten
Het nieuwe paramedische centrum in Lieshout is 
dagelijks geopend van 08.00 tot 20.00 uur. Op vrij-
dagavond is er van 18.00 tot 19.00 uur een spe-
ciaal inloopspreekuur voor sporters. Sporters die 
vanuit verenigingen aangesloten zijn bij Medical 
Club Support en die kampen met blessures kunnen 
dan geheel vrijblijvend terecht voor een screening. 
“Indien nodig, kunnen we direct doorverwijzen. Zo 
houden we de lijntjes kort met het oog op een snel 
en voorspoedig herstel”, besluit Rijf.

De officiële opening van het nieuwe paramedi-
sche centrum vindt plaats op 22 mei aanstaande 
van 14.00 tot 16.00 uur. Fysiotherapie en training 
Kemps & Rijf in Lieshout is telefonisch bereik-
baar via telefoonnummer 0492-382120. Voor alle 
overige informatie kunt u terecht op de website: 
www.fysiokempsrijf.nl. 
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

mijn slijterij
Absolut vodka 

of citron*
fl es 700 ml.

18.19/19.99

Old Captain 
Caribbean rum*

well matured 
of extra dry
fl es 700 ml.

10.79

W 16 - Aanbiedingen gelden van maandag 18 t/m zaterdag 23 april 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Caribbean rum*

18.19/19.99

13.99
liter 19.99

0.99
kilo 2.48

2.99
kilo 3.32

1.99
kilo 3.98

4.00
liter 0.67

5 pakken

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJS

Rundergehakt
500 gram

2.99/3.25

Mora hamburgers
voordeelverpakking 

à 12 stuks

2.97

Boeren appeltaart
per stuk 900 gram

4.99

Jamie Oliver pasta,
pastasaus of pesto

alle soorten

Wicky fruitdrink, 
fruitzacht of ice tea green

5 pakken à 6 pakjes à 200 ml.

5.25-5.45

Page toiletpapier
dubbel lang of kussenzacht

pak 16/20 rollen

9.92/11.49
OP=OP

Daily Fresh snijbonen
zak ca. 400 gram

2.39

Amstel of Wieckse Radler*
alle soorten

2.79 7.49

40%
KORTINGPrijsvoorbeeld: Jamie Oliver pesto green, 

potje 190 gram van 2.79 voor 1.67

Bij aankoop van 2 artikelen 25% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 pakken Amstel Radler 

à 6 fl esjes à 30 cl. van 8.14 voor 6.10

15.99
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SPONSORDAG CENDRA

Zondag 24 april vindt in en om het 
gebouw van Cendra in Aarle-Rixtel 
de ALS Sponsordag plaats. Een dag 
die geheel in het teken staat van 
het zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor de Stichting ALS. Cendra 
vrijwilligster Liesbeth van den 
Heuvel verloor in december 2012 
haar man Hans aan deze genadeloze 
ziekte en de meiden van de 
meidenavond wilden iets voor haar 
doen. Daarom schenken ze haar een 
bijzonder evenement waarbij jong 
en oud van harte welkom is.

Sponsorloop 
Zoveel mogelijk geld ophalen 
voor de Stichting ALS, dat is 
het doel van de Sponsordag. 
Zodat de Stichting ALS daarmee 
wetenschappelijk onderzoek naar 
de oorzaak en mogelijkheden 
ter voorkoming, genezing en 
toekomstige behandeling van ALS 
kan financieren. Voor iedereen die 
hieraan wil bijdragen of gewoon een 
gezellige dag wil beleven zijn er volop 
mogelijkheden. Anneke Merks, 
Jongerenwerker bij ViERBINDEN 
en mede-organisator vertelt 
enthousiast: “Voor klein en groot 
is er een leuke sponsorloop. Een 
deelnameformulier kost 1 euro en 
daarmee loop je zoveel rondjes als je 

wilt. Voor de degenen die de meeste 
rondjes hebben gelopen, is er aan het 
einde van de dag zelfs een leuke prijs 
te winnen.” Deelnameformulieren 
voor de sponsorloop zijn zondag 
24 april vanaf 10.00 uur bij Cendra 
verkrijgbaar.

Dagje fietsen
Stap je liever op de fiets? Dan is er 
bij Cendra tegen een klein bedrag 
een leuke fietsroute te verkrijgen 
waarmee je een groot deel van 
de dag onderweg bent. Anneke: 
“Fietsliefhebbers kunnen kiezen uit 
een tocht van 35 of van 55 km. Bij 
het startpunt begin je natuurlijk met 
een heerlijke kop koffie of thee en 
wat lekkers om goed voorbereid aan 
de tocht te beginnen. De opbrengst 
van alle koffie, thee, drankjes en 
snoep die Cendra deze dag verkoopt 
gaat naar de Stichting ALS.”

Rommelmarkt
Heb je nog spulletjes staan die je 
graag wilt verkopen? Voor 15 euro 
huur je een kraampje van waaruit 
je je oude speelgoed, zelfgemaakte 
kaarten of knuffels of oude kleding 
verkoopt. “De opbrengst kun je 
geheel of gedeeltelijk beschikbaar 
stellen voor de Stichting ALS,” licht 
Anneke toe. “Of misschien heb je 

zelf geen spullen over, maar ben 
je juist op zoek naar iets leuks of 
bijzonders? Dan snuffel je gezellig 
rond tijdens de rommelmarkt 
rondom het Cendra gebouw.”

Spelletjes en muziek
Voor de omlijsting van de dag zijn er 
voor jong en oud spelletjes te doen 
en is Cendra tijdens het evenement 

geopend. Dat is voor iedereen een 
kans om eens binnen rond te kijken, 
lekker naar muziek te luisteren of het 
poolbiljart uit te proberen. Anneke: 
“We hopen op een grote opkomst 
om Liesbeth en Stichting ALS te 
steunen. De dag is dan ook voor 
iedereen toegankelijk en we hopen 
zowel kinderen, jongeren en hun 
(groot)ouders te verwelkomen.”

De ALS Sponsordag vindt plaats 
op zondag 24 april van 10.00 
tot 16.00 uur in en rondom het 
gebouw van Cendra (Duivenakker 
72a in Aarle-Rixtel). Voor meer 
informatie of om je aan te melden 
voor de rommelmarkt neem je 
contact op met Anneke Merks. Zij is 
bereikbaar op 06-4686 2102 of via 
amerks@vierbinden.nl. 

Lopen, fi etsen, (ver)kopen en spelen voor ALS:
Meiden van Cendra houden sponsordag ten behoeve van het goede doel

ViERBINDEN.NL

Vogelwandeling met De Ortolaan in de Biezen

Beek en Donk - De tweede vogelwan-
deling van de vogelwerkgroep van 
het IVN Laarbeek, de Ortolaan, start 
op zondag 24 april om 8.00 uur. De 
wandeling begint bij de weg die zich 
bevindt voor het adres de Biezen 5, dat 
is vanaf Beek en Donk gezien over de 
Peeldijk/Biezen via het missieklooster 
en dan bij het gebied de Biezen aange-
komen is het bij de kruising niet naar 
rechts richting boswachterswoning, 
maar naar links, waar al heel snel de 
boerderij de Biezen 5 staat, en daar bij 
dat huis vertrekt de wandeling. 

Vanuit hier kan men in verschillende 
richtingen vertrekken. Er is een mo-
gelijkheid om in noordelijke richting 
te gaan naar de grensgebieden van 
Laarbeek en Gemert. Hier was vorig 
jaar van alles te zien. Beflijster, gele 
kwikstaart, roodborsttapuit, wielewaal, 
boompieper, fitis, geelgors en wulp 
waren in 2015 op onderscheidene mo-
menten in april alle waar te nemen. Dat 
wil niet zeggen, dat deze alle op deze 
ochtend ook te zien zijn, maar er is wel 
kans.  Behalve in noordelijke kan men 
ook in zuidelijke richting wandelen naar 

de omgeving van de boswachterswo-
ning.  Via nieuwe paden kan men diep 
de Biezen in. Ook hier staan de geva-
rieerdheid van het landschap en het 
beheer van Staatsbosbeheer borg voor 
een rijk gevarieerde natuur. Zeldzaam-
heden als de houtsnip, de fluiter en de 
sprinkhaanzanger waren hier in 2015 
te spotten. De omgeving van de Biezen 
staat borg voor een rijke natuur. Hier 
zijn meerdere wandelingen te maken, 
waaruit deze ochtend een keuze ge-
maakt moet worden. Onlangs overleed 
natuurkenner Wim Renders , die even 
verderop richting Bakel een bekende 
natuurcamping exploiteerde. Hij was 
ook een trouw bezoeker van de con-
tactavonden van het IVN. Hij heeft een 
grote bijdrage geleverd aan het mooi 
en natuurrijk houden van deze omge-
ving. Op deze ochtend wordt wel even 
aan hem gedacht. Door de vogelpracht 
van deze omgeving te laten zien, levert 
de Ortolaan een bijdrage aan het le-
vend houden van zijn erfenis. 
De wandeling in de Biezen begint om 
8.00 uur duurt tot ongeveer 10.00 uur. 

De bijgaande foto van Jaap Wijdenes 
uit Beek en Donk laat een boerenzwa-
luw zien. Deze zijn in deze tijd terug-
gekomen uit Afrika, en zijn mogelijk te 
zien bij de boerenschuur bij de nog in 
gebruik zijnde boerderij, waar de route, 
zoals die waarschijnlijk op deze och-
tend gelopen wordt, langs voert. 

De Boerenzwaluw

Fotograaf: Jaap Wijdenes

Aarle-Rixtel - De laatste liederentafel 
voordat ze met vakantie gaan staat 
al weer voor de deur. Noteer donder-
dagavond 28 april in uw agenda. 

De samen met ViERBINDEN ge-
organiseerde liederentafel wordt 

gehouden in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij aan de Heindertweg 87 
in Aarle-Rixtel. Samen wordt er ge-
zongen onder begeleiding van ‘Sun 
Shine’, het eigen orkest, uit liederen-
bundels die voor u aanwezig zijn.  

De avond begint om 19.30 uur en ie-
dereen is van harte welkom. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur en de toegang 
is gratis. Ze gaan er weer een gezel-
lige avond van maken. Voor 
meer informatie bel 0492-534726 of 
mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl. 

Laarbeek - Maatjes ‘jeugd en gezin’ is 
op zoek naar een vrijwilliger die door 
zijn/haar aanwezigheid een vader en 
zijn kinderen de mogelijkheid geeft 
om elkaar te ontmoeten. 

Er wordt gezocht naar een vrijwilliger 
die ervaring heeft in het werken met 
kinderen en het belang van de kinde-
ren vooropstelt. Een neutrale houding 
kan aannemen tussen ouders en in 
staat is grenzen te stellen. Je kan zor-
gen voor een positieve en ontspannen 
sfeer waarin de kinderen en vader zich 
prettig voelen. Je staat open voor be-
geleiding en samenwerking met be-
trokken hulpverlening en bent 1 maal 
in de 2 weken beschikbaar.

Wegwijsmaatjes
Het vluchtelingenwerk Laarbeek 
is voor nieuwkomers op zoek naar 
Wegwijsmaatjes. Deze vrijwilligers 
wijzen nieuwkomers letterlijk de weg 
in onze samenleving en begeleiden 
hem/haar naar zelfredzaamheid. Hoe 
en waar koop je een brood, waar is de 
supermarkt, de kledingbank en kring-
loopwinkels in de buurt, waar is de bi-
bliotheek, of hoe maak je contact met 
de buren? Dit contact is er ongeveer 
een half jaar, gemiddeld eens per week.

Conciërge/huismeester
Voor de Stichting Howeko zijn zij op 
zoek naar een conciërge/huismeester 
m/v die in staat is om kleine technische 
probleempjes op te lossen en toezicht 
wil houden op een locatie waar dage-
lijks allerlei mensen uit Laarbeek over 
de vloer komen. Howeko zoekt ie-
mand met een sociale instelling, die ge-
makkelijk contacten onderhoudt met 
verschillende soorten mensen. Enige 
technische kennis op verschillende 
terreinen is vereist. Servicegerichtheid 
is een voorwaarde. Van hem of haar 
wordt verwacht enkele uurtjes per 
dag aanwezig te zijn op de locatie van 
Howeko. 

Meer informatie
Voor meer informatie over boven-
staande of andere vrijwilligersvaca-
tures kunt u contact opnemen met 
Suzan de Koning van ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek via 
0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De 
vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Liederentafel in Zonnetij

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Aarle-Rixtel - Het Oranjecomité Aarle-
Rixtel en ViERBINDEN houden woens-
dag 27 april een gezellige Koningsdag in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij aan 
de Heindertweg 87 Aarle-Rixtel.

De koninklijke familie wordt die middag 
gevolgd op groot scherm. Daarna is er 
vanaf 14.30 uur een muzikale 3e helft 
met livemuziek door het eigen orkest 
‘Sun Shine’. Iedereen is van harte wel-
kom. De toegang is gratis.

Zonnetij viert Koningsdag
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De groepen 1 tot en met 4 van Kindcentrum De Raagten komen 
deze week van alles te weten over verschillende beroepen. Zo ook 
over De MooiLaarbeekKrant! De stagiaires van MooiLaarbeek, Da-
nique Verhofstadt en Kelly Wiersema, brachten een bezoekje aan 
groep 3 en 4 om te vertellen over dit huis-aan-huisblad. De leer-
lingen kwamen te weten hoe een krant wordt gemaakt. Wie werken 
er? Hoe wordt de krant gedrukt? Wat komt er in? En hebben zij er 
zelf al ooit eens ingestaan? Na deze week in ieder geval wel! Na 
afl oop van de presentatie mochten de kinderen namelijk een mooie 
tekening maken. Een aantal hiervan zijn verschenen op deze pagina. 
Ook werd er een leuke groepsfoto gemaakt. Cheese! 

BEROEPENWEEK

GROEP 3

Rens

Stef v. Gend

Joey

Thijmen

Edin

Eevi

Joany

Esmee Dijk

Melany

Nora
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nique Verhofstadt en Kelly Wiersema, brachten een bezoekje aan 
groep 3 en 4 om te vertellen over dit huis-aan-huisblad. De leer-
lingen kwamen te weten hoe een krant wordt gemaakt. Wie werken 
er? Hoe wordt de krant gedrukt? Wat komt er in? En hebben zij er 
zelf al ooit eens ingestaan? Na deze week in ieder geval wel! Na 
afl oop van de presentatie mochten de kinderen namelijk een mooie 
tekening maken. Een aantal hiervan zijn verschenen op deze pagina. 
Ook werd er een leuke groepsfoto gemaakt. Cheese! 
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BEROEPENWEEK

GROEP 4

Gemaakt door Kelly Wiersema en Danique Verhofstadt
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Yammas bezoekt Sint Servatius Gilde 

Vacature Servicemonteur Koeltechniek 
 

De baan als Servicemonteur Koeltechniek 
Als Servicemonteur bij Jansen Koeltechniek onderhoud je zelfstandig de koel-/vriesinstallaties en 
airconditioners bij onze klanten, verspreid over Nederland. Daarnaast plaats je nieuwe installaties en 
stel je deze in bedrijf. Je pleegt zowel correctief als preventief onderhoud en je zorgt dat de 
administratie betreffende de installaties up-to-date blijft. Je staat onze klanten vakkundig te woord 
en geeft ze gevraagd en ongevraagd advies.  
 
Het bedrijf 
Wij zijn Jansen Koeltechniek, aangenaam. Wij zijn hét adres voor (bedrijfs)koeling en airconditioning. 
Wij geven advies, ontwerpen, installeren en onderhouden (koel-)installaties en maken daarbij enkel 
gebruik van gerenommeerde merken.  
 
Jouw talenten 
Ben jij zelfstandig, representatief en communicatief vaardig? Weet jij in drukke tijden het hoofd koel 
te houden en voldoe je daarnaast aan de volgende eisen:  
 

- Je bent in het bezit van een diploma monteur koudetechniek of gelijkwaardig; 
- Je bent in het bezit van een F-gassen dipoma en hebt kennis van regeltechniek;  
- Je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring in de koudetechniek;  
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B/E;  
 

Dan zijn wij op zoek naar jou! (In het bezit zijn van een VCA certificaat is een pre).  
 
Jouw beloning  
Uiteraard bieden we jou een compleet pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder:  

- Een marktconform salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring); 
- Telefoon; 
- Bedrijfsauto;  
- Voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen, zoals een opleiding;  
- Een leuke, afwisselende buitendienstfunctie in een prettige werkomgeving.  

 
Enthousiast geworden?  
Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren! Solliciteren kan door een e-mail te sturen naar 
info@jansenkoeltechniek.nl. Wij ontvangen graag je CV, voorzien van een foto en een kort berichtje 
waarin je aangeeft waarom jij de juiste kandidaat bent.  
 
Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan contact met ons op via 0499-421631.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

Mariahout/Lieshout - Op vrijdag 15 april zijn er 
21 leden van Yammas geweest die hebben mogen 
ervaren hoe het is om met een luchtbuks en een 
kruisboog te schieten. 

Om 18.30 uur vertrokken ze met de fiets vanaf het 
buurthuis in Mariahout. Er stond een stevige wind 
en ze waren enigszins bezorgd of de weergoden 
hen gunstig gestemd zouden blijven.  Aangekomen 
bij het terrein van het Sint Servatius Gilde, waar ze 
gastvrij werden ontvangen, nam de wind af en was 
het perfect weer om te gaan schieten. 

Onder begeleiding van een aantal enthousiaste gil-
debroeders ging de jeugd aan de slag. Een aantal 
leden bleken goede schutters te zijn maar het waren 
vooral de meiden die scoorden. 2 dames wisten vol 
in de roos te schieten met de luchtbuks en de jon-
geman die in eerste instantie de meeste moeite had 
met de kruisboog trof doel! 

Nadat alle leden drie onderdelen hadden mogen uit-
voeren was er tijd voor een versnapering. Daarna 
heeft iedereen nog mogen ervaren hoe het is om te 
vendelen en mocht er op de trommel geslagen wor-
den. Ook hier bleek er talent te zijn binnen Yammas.

Met dank aan het Sint Servatius Gilde kijken zij terug 
op een erg geslaagde activiteit die zeker voor herha-
ling vatbaar is. Alle foto’s zullen binnenkort te zien 
op www.yammas.nl.

Lieshout - De Zorgboog stopt met het bieden 
van dagactiviteiten in woonzorglocatie Fran-
ciscushof in Lieshout. "De veranderingen in de 
zorg hebben geleid tot een afname van het aan-
tal verwijzingen vanuit de gemeente naar deze 
geïndiceerde dagactiviteitengroep. Hierdoor is 
het financieel niet meer verantwoord de groep 
voort te zetten", aldus Diana Rijntjes, hoofd 
wijkzorg en wijkverpleging. 

Deelnemers en medewerkers hebben inmiddels 
een plekje gevonden in andere dagactiviteiten-
groepen van de Zorgboog. Het blijft daarnaast 
ook mogelijk om zonder indicatie aan het al-
gemene ontspanningsprogramma van Francis-
cushof deel te nemen. "Dagactiviteiten worden 
gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Binnen de Zorgboog merken wij 
dat we minder verwijzingen krijgen naar onze 
geïndiceerde dagactiviteitengroep in Franciscus-
hof in Lieshout", legt Diana Rijntjes uit. "Deze 

groep was specifiek gericht op het werken aan 
voorkomen van achteruitgang bij ouderen met 
lichamelijke beperkingen en beginnende de-
mentie. Door het dalende aantal deelnemers is 
het echter financieel niet meer verantwoord de 
groep door te zetten."

Alternatief
Deze week nemen deelnemers en medewerkers 
op gepaste wijze afscheid van de dagactiviteiten-
groep in Lieshout. De deelnemers hebben allen 
een passende plek gevonden in één van de an-
dere dagactiviteitengroepen van de Zorgboog. 
Ook de medewerkers hebben inmiddels een an-
dere werkplek binnen de Zorgboog gevonden. 
In locatie Franciscushof blijft het mogelijk om 
deel te nemen aan het algemene ontspannings-
programma. Hiervoor is geen indicatie nodig. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
locatiecoördinator Carla Jaspers.

Beek en Donk – Na een geslaagd Lenteconcert 
op zondag 3 april in de Rabozaal van het Ont-
moetingscentrum, staat nu alweer het volgende 
optreden van het Beek en Donks Gemengd Koor 
op het programma. 

Komende zondag (24 april) omstreeks 14.00 
uur, geeft het Beek en Donks Gemengd Koor 

een concert op het podium in de Muziektuin te 
Beek en Donk. Met het mooie voorjaar in het 
vooruitzicht is dit concert een mogelijkheid om 
alvast muzikaal in de goede stemming te komen. 
Het Beek en Donks Gemengd Koor nodigt ieder-
een uit om te komen luisteren naar fijne muziek, 
ten gehore gebracht door enthousiaste zangers 
en zangeressen. 

"Afname aantal verwijzingen naar deze geïndiceerde dagactiviteitengroep"

Sluiting dagactiviteiten Franciscushof

Beek en Donks Gemengd Koor in de Muziektuin
Aarle-Rixtel – De EHBO-vereniging Aarle-Rixtel 
start woensdag 25 mei met een cursus EHBO 
bij kinderen. Iedereen die (jonge) kinderen heeft 
of met kinderen werkt, weet dat een ongelukje 
in een klein hoekje zit. Kinderen zijn snel, doen 
onverwachte dingen, je hebt ze niet altijd in de 
gaten en dan kan het gebeuren dat er bij een on-
gelukje paniek uitbreekt: wat moet je doen?

Tijdens de cursus EHBO bij kinderen wordt in vier 
avonden in theorie en praktijk geleerd hoe er ge-
handeld moet worden. De cursus wordt gegeven 
door een gecertificeerd docente. Aan het eind van 
de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat. 

Data
De cursus start bij voldoende aanmeldingen op 

woensdag 25 mei. De andere avonden zijn op de 
woensdagen 1 juni, 8 juni en 15 juni. De avond 
begint iedere keer om 20.00 uur en eindigt om 
22.30 uur. 

Kosten
De cursus kost €65,-. De kosten voor het lesboek, 
het lesmateriaal, het verbandmateriaal en de kof-
fie zijn hierbij inbegrepen. 

Aanmelden
De cursus wordt gegeven in De Dreef,  
Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel. Veel zorgver-
zekeraars vergoeden de EHBO-cursus. Kijk 
hiervoor uw zorgpolis na. Aanmelden kan via  
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl of bij Ans 
Corbeij, tel. 0492-381596.

Cursus EHBO bij kinderen
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Hupsakee! Vele groep 8-ers, 
waaronder die 27 van mij, 
werden afgelopen dinsdag-
ochtend aan de gang gezet 
met de eindtoets van het ba-
sisonderwijs, welbekend onder 
de naam Citotoets. Klotsende 
oksels en zenuwnageltjes zijn 
geslachtofferd, weldra de toets 
in zicht kwam. Gelukkig voor 
velen is op het moment dat dit 
gelezen wordt de zenuwslo-
pende en om en nabij 300 vra-
gen rijke test haast voorbij. En 
sommigen van de bijna-brug-
gers draait zijn of haar zijde-
zachte hand er niet voor om. 
‘Drie dagen bollen kleuren, het 
kan vervelender!’

Hupsakee! Dat doe ik, zodra 
ik straks al die antwoordvellen 
heb verzameld, heb geordend 
naar opeenvolgende nummers 
en in de envelop heb geduwd. 
Dan gaan ze voor 17.00 uur 
de brievenbus in en kunnen ze 
in Arnhem door het ‘compu-
ternakijkmachien’. Dan is het 
lange wachten begonnen tot 
ergens in mei. 

En hupsakee! Dat doen we ook 
op vrijdagochtend wanneer de 
Koningssspelen alweer een 
nieuwe editie gaan meema-
ken. ‘Hupsakee’ is dit jaar 
de titelsong van het lande-
lijke, sportieve evenement, 
waarbij de basisschool-
jeugd wordt gestimuleerd 
tot bewegen. En bewe-
gen zullen ze, hebben 
de ontwerpers van dit 
opzwepende nummer dit 

jaar gedacht. Motdorie, wat 
moeten er een hoop krank-
zinnig lastige bewegingen ge-
maakt worden om de muziek 
theatraal te ondersteunen. Elke 
letter wordt uitgebeeld, maar 
dan in een tempo waar Max 
Verstappen in zijn Toro Rosso 
nog verdomd jaloers op zou 
zijn. 

Afi jn, doel is bewegen ofwel 
calorieën verbranden die ze 
met het discutabele ontbijt 
naar binnen hebben gewerkt. 
Discutabel, aangezien er altijd 
weer azijnplassers zijn die daar 
weer moeilijk over lopen doen. 
Ach, Hupsakee, weg ermee. 
Lang leve het boterhammetje 
met een goede laag pindakaas! 

Mees 
Joost
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COLUMN'samenspel, vrijheid, respect en plezier'
Nationale Straatvoetbaldag bij Tienerwerk 
Laarbeek
Beek en Donk – Tienerwerk Laarbeek 
houdt dit jaar de 2e editie van de Na-
tionale Straatvoetbaldag. Dit lande-
lijke evenement vindt op 28 locaties 
tegelijkertijd plaats en staat geheel 
in het teken van samenspel, vrijheid, 
respect en plezier. 

Aanmelden
Deze dag wordt gehouden in het 
kader van Expeditie Laarbeek. Alle 
tieners uit heel Laarbeek kunnen dus 
deelnemen. Aanmelden kan via www.
svbn.nl. Ga naar Laarbeek, De Boe-

merang en meld je team aan! Deelne-
men is geheel gratis. De categorieën 
zijn 10-12 jaar, 13-15 jaar en 16+. 
De winnende teams gaan strijden 
om een plaats in de landelijke finale 
van de Nationale Straatvoetbalkam-
pioenschappen. Tijdens de landelijke 
finale ontmoeten ruim 100 teams uit 
heel Nederland elkaar in Amsterdam 
en spelen om de titel ‘Straatvoetbal-
kampioen van Nederland 2016’ in 
zijn/haar leeftijdscategorie.

De Boemerang
Naast het sportieve straatvoetbal is er 
bij De Boemerang nog meer te doen: 
muziek, een dans-act en ‘Bumper 
Ball’ van Bollair. Ook komen er weer 
speciale gasten, wie dat zijn dit jaar is 
nog een verrassing.

Archieffoto van de Straatvoetbaldag in 2015

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

  

Kranten bezorgers 

 gezocht! 

 
Voor de ochtend kranten waaronder het Eindhovens 
dagblad,Telegraaf,Volkskrant,AD  

zijn wij opzoek naar enthousiaste 
bezorgers voor verschillende wijken 
in Laarbeek. 
Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout, Mariahout  

 
 Prima verdienste 
 Een wijk bij jou in de buurt ( als dit mogelijk is ) 
 Een gemiddelde wijk bezorg je in 1 a 1,5 uur! 
 Een krant voor je eigen 

 

Kijk voor meer informatie en aanmelding op: krantenbezorgen.nl 
Let op vanaf 15 jaar! 

 

Eventueel interesse? Dan kunt u contact opnemen 
met: 06 53 19 61 16 
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Voorspeelconcert dit jaar in Lieshout
Jonge solisten in het Dorpshuis
Lieshout - Ieder jaar organiseert de 
Werkgroep Muziekexamens Laarbeek 
een voorspeelconcert ter voorbereiding 
op de muziekexamens. Jarenlang heeft 
dit evenement plaatsgevonden in Mu-
ziekcentrum 't Anker in Beek en Donk, 
maar zondag 24 april wordt het gehou-
den in het Dorpshuis in Lieshout.

Alle Laarbeekse muziekleerlingen die in 
mei op examen gaan, verzorgen deze 
dag een optreden waarbij zij een van 
hun examenstukken ten gehore gaan 
brengen. Het betreft leerlingen van 
Stichting Muziekopleiding O&U uit 
Beek en Donk, Harmonie St. Caecilia uit 
Lieshout en Harmonie De Goede Hoop 
uit Aarle-Rixtel. Alles bij elkaar bijna 40 
jonge muzikanten, zowel blazers als 

slagwerkers, in niveau variërend van A 
tot en met C. Zij bieden u tussen 10.00 
en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 
uur een zeer afwisselend programma 
aan. Na afloop van hun optreden ont-
vangen de leerlingen nog tips die nuttig 
kunnen zijn om de muziekexamens op 
14 mei succesvol af te ronden.

Het voorspeelconcert is gratis toegan-
kelijk en publiek is van harte welkom 
om op enig moment tussen 10.00 en 
15.00 uur binnen te lopen om te komen 
luisteren. Denkt u wel aan de pauze tus-
sen 12.00 en 13.00 uur. Het Dorpshuis, 
Grotenhof 2, Lieshout is tot 13.15 uur 
wat moeilijker bereikbaar vanwege de 
Oranjeloop. Houdt u er rekening mee 
dat het gebouw juist binnen het par-

cours ligt waardoor u iets verder weg 
moet parkeren.

Lieshout - De dames van Dance & Fun 
waren er zondag een kwartier voor 
hun allereerste optreden helemaal 
klaar voor. Sinds januari hebben ze 
hard getraind om in 2 groepjes ieder 
een dans in te studeren. 

De ouders werd verteld dat er ook nog 
aan een ‘geheime dans’ werd gewerkt. 
En daar mochten ze verder dan ook 
absoluut niks van weten, nog geen 
danspasje hebben ze thuis voorge-
daan. Dan was het geen geheim meer. 

In januari heeft Krissy Bevers het ini-
tiatief Dance & Fun opgericht: lekker 
dansen voor jonge meiden. Iedere 
zaterdagochtend trainen de dames in 
twee groepjes: een groepje meisjes van 
4 tot 7 jaar, en een groepje meiden 
van 8-12 jaar. Onder leiding van Krissy 
trainen ze in een blok van 3 a 4 maan-
den voor een afsluitend optreden. Dat 
doen ze in een oefenruimte in de Fran-
ciscushof, waar de meiden regelmatig 
bekijks hebben van de bezoekers van 
de koffieruimte aldaar. 

Dat afsluitende optreden heeft afgelo-

pen zondag plaatsgevonden in diezelf-
de koffieruimte. En daar was het druk! 
Uiteraard kwamen trotse papa’s, ma-
ma’s en familieleden kijken. Maar ook 
veel bewoners van Franciscushof wa-
ren nieuwsgierig naar het 
resultaat van al die training. 

En dat resultaat mocht er 
zijn! Na het spetterende 
optreden van de beide 
dansgroepjes werd ieder-
een verrast met ‘het ge-
heime dansje’: een dans 
ingestudeerd door de hele 
groep, waarbij groot en 
klein samen straalde voor 

een enthousiast publiek. Mooi om te 
zien wat Krissy in een paar maanden 
tijd voor elkaar heeft gekregen. Het 
plezier spatte eraf, dus het was met 
recht Dance & Fun!

Geslaagd 1e optreden Dance & Fun in 
Franciscushof
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MooiBoerdonk
Veel interesse voor Wonen in Boerdonk Repop treedt op tijdens buffelrun
Boerdonk - Een enthousiaste groep ge-
interesseerden kwam, donderdagavond 
14 april, samen in Den Hazenpot in 
Boerdonk voor de bijeenkomst Wonen 
in Boerdonk. Tijdens de bijeenkomst 
werd er door de verschillende betrokken 
partijen uitleg gegeven over project ’t 
Veldje.

Ron Cornelissen gaf namens het bouw-
bedrijf een inkijk in het project en de 
mogelijkheden. De te bouwen woningen 
krijgen een karakteristieke dorpse archi-
tectuur die goed aansluit bij de huidige 
bebouwing in het centrum van Boer-
donk. De woningen zijn ruim opgezet 
met volop mogelijkheden voor aanpas-
sing aan persoonlijke wensen. De heer 
Cornelissen benadrukte dat de invulling 
van het plan nog niet vastligt en des-
gewenst kan worden aangepast aan de 
wensen en behoeften van de geïnteres-
seerden. Hiervoor liet hij enkele opties 

zien. Het plan kan worden ingevuld met 
twee-onder-een-kapwoningen, rijwonin-
gen en vrijstaande woningen. Ook een 
combinatie van deze vormen is moge-
lijk. Als alles volgens plan verloopt dan 
worden de eerste woningen medio 2017 
opgeleverd.

Naast een aantal koopwoningen omvat 
het project ook enkele huurwoningen. 
Om meer te weten te komen over hu-
ren in Boerdonk gaf Linda van Gerwen 
hier namens wooncorporatie Area uitleg 
over. Op dit moment heeft Area meer-
dere huurwoningen in Boerdonk. Uit een 
analyse is gebleken dat Boerdonkenaren 
lang niet altijd geïnteresseerd zijn in deze 
woningen. De vraag is dan ook of het 
huidige aanbod wel goed is afgestemd 
op de wensen van potentiele huurders.  
De nieuw te bouwen huurwoningen van 
project ’t Veldje zouden hier wel eens 
verandering in kunnen brengen. Me-

vrouw van Gerwen gaf daarnaast uitleg 
over de voorwaarden en kosten die ko-
men kijken bij het huren van een woning.

Ten slotte was het woord aan de bank. 
Oud dorpsgenoot Jos Biemans gaf sa-
men met collega Ferry Botter op een leu-
ke en duidelijke manier uitleg over wat er 
allemaal komt kijken bij het financieren 
van een woning. Hierbij liepen ze staps-
gewijs door het traject dat doorlopen 
wordt bij het aankopen van een nieuwe 
woning en het afsluiten van een hypo-
theek. Ze gaven aan dat er verschillende 
financieringsvormen zijn en dat de bank 
altijd mee denkt om tot een passende 
oplossing te komen.  Dankzij de lage 
rente is het afsluiten van een hypotheek 
voor een woning ook voor starters erg 
interessant.

Ter afsluiting van de avond kon ieder-
een vrijblijvend informatie inwinnen bij 
de aanwezige partijen. De bank orga-
niseerde hiervoor speeddates, waarbij 
iedereen individueel vragen kon stel-
len aan een adviseur. Het bouwbe-
drijf gaf verdere toelichting over de 
plannen, zoals over de indeling van de 
woningen.

Gezien de vele positieve reacties is er be-
sloten om vervolg te geven aan de bij-
eenkomst. Er is een nieuwe bijeenkomst 
gepland op woensdag 11 mei voor die-
gene die concreet interesse hebben. De 
Dorpsraad Boerdonk neemt hiervoor 
contact op met alle aanwezigen. 

2-0 thuisoverwinning op RKGSV

Knappe overwinning voor Boerdonk
Boerdonk - RKGSV uit Gerwen kwam 
zondag op bezoek bij RKSV Boerdonk. 
Een moeilijke en zware tegenstander. 
Dit team had voor de winterstop geen 
wedstrijd verloren en was nu aan een 
reeks bezig van vier wedstrijden ge-
wonnen, 12 goals voor en 0 tegen, 
‘Boering’ kon de borst nat maken. 

De eerste helft voetbalde Boerdonk een 
prima wedstrijd en was zeker niet min-
der dan RKGSV, twee teams die vol-
ledig aan elkaar gewaagd waren, veel 
strijd maar weinig tot geen scorings-
kansen. Voor de bezoekers slechts één 
kans door een te korte terugspeelbal 
waar keeper Erik v.d. Bosch prima voor 
ging liggen en zo de 0-1 voorkwam. 
Voor Boerdonk, was de grootste kans 
voor Daan Dortmans, hij was de verde-
diging te snel af en legde de bal terug 
op de inkomende Sietse Penninx, maar 
dit mislukte jammer genoeg. Veel meer 
hadden de beide doelmannen niet te 
doen gekregen in de eerste helft. 

In de tweede helft was dit wel wat an-
ders. RKGSV liet nu duidelijk zien waar-
om zij nog meedoen om een periode-

titel, nu creëerden zij wel kansen en de 
grootste kans was uit een corner, deze 
werd verdedigd door Boerdonk, maar 
niet ver genoeg. Een schot, dat volgens 
de Gerwense supporters een goal was, 
en de Boerdonk supporters niet, of je 
kunt dit niet zien van zo ver af. Dan 
moet er doellijntechnologie aan te pas 
komen, en dat hebben ze niet. Nu was 
de wedstrijd helemaal los, de prima lei-
dende scheidsrechter kreeg het steeds 
drukker want er gingen nu ook emoties 
mee spelen, zeker nadat Boerdonk na 
een prachtige aanval over links, opge-
zet door William Verhoeven, die Daan 
Dortmans diep stuurde en hij de bal 

prima terug legde op de inkomende 
William Verhoeven die op de rand van 
het 16 metergebied de bal schitterend 
binnenschoot. 

Het was zo’n wedstrijd, van wie de 
eerste goal maakt die wint hem. Zeker 
na de terechte strafschop die Boerdonk 
kreeg nadat er een overtreding was 
gemaakt op Stan Hendriks. Dit bui-
tenkansje werd door Tim van Alphen 
graag benut en zo werd de eindstand 
2-0, een prima overwinning en het was 
weer even geleden dat ze juichende 
spelers van Boerdonk, op de Kerve-
heester zagen.

Boerdonk - De Buffelrun is inmiddels 
een ingeburgerd begrip. Voor deze 
regio in ieder geval zeker. Maar in de 
wereld van bootcampers, mudruns 
en survivalruns heeft de Buffelrun 
ook een eigen positie. Vorig jaar als 
de op een na beste nieuwkomer met 
als sterke punten: veel en goeie hin-
dernissen, een mooi parcours door 
de natuur, goedkoop en heel gezellig 
en gemoedelijk. 

Dankzij deze elementen hebben in-
middels al meer dan 1000 deelnemers 
zich aangemeld voor de 2e editie. Ui-
teraard zijn de genoemde elementen 
weer prominent terug te vinden in de 
2e uitvoering. De afstanden zijn wel 
wat uitdagender; 6 km voor iedereen 
van 12 jaar en ouder en 12 km voor 
iedereen van 17 jaar en ouder. 

Gezelligheid en gemoedelijkheid voor 
de sporters hoopt de organisatie weer 
met de enthousiaste vrijwilligers uit te 

stralen en verder hebben ze natuurlijk 
het gezellige dorpsplein met zijn eet- 
en drinktentjes, vertier voor de jeug-
digen en muziek van niemand minder 
dan REPOP. Deze Erpse coverband 
heeft zich onlangs op fantastische 
wijze in de Paal gepresenteerd en dit 
krijgt in Boerdonk haar vervolg met 
een optreden op zaterdagavond op 
de mainstage (daarover later meer).  
Op zondag tijdens de Buffelrun komt 
de Gemertse Band: ToomanyParrots.

Bij de Buffelrun staat plezier in het 
meedoen bovenaan en dat plezier 
willen ze ook geven aan de meege-
komen familie, vrienden en iedereen 
die dit spektakel live mee wil maken. 
Wil je actief deelnemen geef je dan 
snel op via www.buffelrun.nl waar 
alle informatie te vinden is. Voor de 
bezoekers geldt: vanaf 10.00 uur is 
de koffie bruin, zijn de broodjes ge-
smeerd en is gezelligheid troef. 

Boerdonkse mannen leren koken

Kookcursus voor mannen in Den 
Hazenpot
Boerdonk – In Den Hazenpot werd af-
gelopen donderdag de 3e cursusavond 
van de kookcursus voor mannen ge-
houden.

Veertien mannen (twaalf uit Boerdonk, 
eentje uit Keldonk en één uit Erp) ko-
ken onder leiding van Gert Bouw een 
complete maaltijd. In groepjes maken 
ze een voorgerecht, soep, een hoofd-
gerecht en natuurlijk een toetje. Maar 

ze leren er nog meer aanverwante za-
ken. Namelijk het dekken van de tafels, 
en niet onbelangrijk, het afwassen en 
opruimen van de vaat. 

Het is een gezellige boel. Sommige van 
deze mannen konden voorafgaand aan 
de kookcursus nog geen ei bakken. Een 
erg nuttige cursus dus die wellicht nog 
een vervolg krijgt. De 4e en laatste cur-
susavond is op donderdag 12 mei.

Na het koken wordt er natuurlijk ook gegeten

Boerdonk - Het mooie zomerweer is in 
aantocht en velen stappen dan weer 
op de fiets of maken een wandeling 
door het mooie Boerdonk. Sinds een 
paar jaar beschikt Boerdonk ook over 
een duofiets.  Kunt u niet fietsen of 
niet alleen fietsen, dan kunt u deze 
fiets gratis lenen.

Als u niemand heeft die samen met 
u kan fietsen, kunt u dit aangeven bij 

stichting Zorg om het Dorp. Zij kijken 
dan of ze voor u een vrijwilliger kun-
nen vinden. Of bent u die vrijwilliger 
die graag gaat fietsen om even met 
iemand de omgeving van Boerdonk te 
verkennen, geef u dan op bij Stichting 
Zorg om het Dorp. Stichting Zorg om 
het Dorp probeert de duofiets zo opti-
maal mogelijk in te zetten en hoopt dat 
ze de duofiets vaak door Boerdonk en 
omstreken ziet rijden. Wilt u de fiets le-

nen, dan kunt u de duofiets reserveren 
via Den Hazenpot, tel. 0492-465530. 
Mail: denhazenpot@home.nl 

Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met de leden van stichting 
Zorg om het Dorp. Annemarie v.d. 
Tillaar 0413-213413, Rini Weijers, 
06-20472712, Jolanda Pepers 0492-
465805, Ria van Zoeren 0492-464714 
en/of Cor Biemans, 06-30660222.

Duofi ets in Boerdonk
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Aarle-Rixtel - Voor de negende keer in 
successie boekte ASV’33 een verdien-
de thuisoverwinning, al was het met 
de kleinst mogelijke cijfers. ASV’33 
moest tegen Mifano aantreden zonder 
aanvoerder Rene de Vries die vanaf de 
zijlijn moest toekijken vanwege een 
wedstrijd schorsing, wat veel spelers 
kan overkomen in deze fase van de 
competitie.

Het eerste kwartier hield het spel zich 
veelal op, op het middenveld, en voor 
de beide doelen gebeurde er weinig. In 
de 15e minuut kreeg ASV’33 een vrije 
trap te nemen op 20 meter afstand van 
het doel, Ronnie Heijmans knalde via 
binnenkant paal raak, 1-0. Na bijna 
een half uur spelen, een prima aanval 
van ASV’33 maar Ronnie Heijmans 
schoot over. Het laatste kwartier van 
de 1e helft werd Mifano iets sterker en 
had dan ook een klein veldoverwicht, 
wat uiteindelijk resulteerde in de eerste 
kans voor de Mierlonaren, maar Mar-
nic van Rosmalen voorkwam met een 
goede reactie de gelijkmaker.

Na de rust had ASV’33 binnen 2 mi-
nuten twee levensgrote kansen om de 
voorsprong uit te breiden, beide keren 
vond Nick Hendriks de doelman van 
Mifano op zijn weg. Even later weer 
een kans voor ASV’33 maar wederom 
geen doelpunt. ASV’33 had in deze 
fase de wedstrijd al lang op slot kun-
nen gooien, maar door niet te scoren 
bleven de Mierlonaren in de wedstrijd. 

In deze fase van de wedstrijd werd het 
ook steeds grimmiger, waar de scheids-
rechter laconiek tegen op trad, het was 
vooral aan de spelers te danken dat de 
wedstrijd niet uit de hand liep. 

Een kwartier voor tijd was Mifano 
dicht bij de gelijkmaker waarbij de bal 
via een ASV-verdediger langs het doel 
ging. Verder dan twee kansen is Mi-
fano in de gehele wedstrijd dan ook 
niet gekomen. De voorwaartsen van 
ASV’33 stonden deze middag niet op 
scherp en dat bleef zo tot het einde 
van de wedstrijd. Ook Thijs van Uden 
kwam nog vrij voor de doelman maar 

wist ook niet te scoren, en nog een 
mooi lobje van Ronnie Heijmans ging 
maar rakelings over. Ook in de extra 7 
minuten die de scheidsrechter had bij-
geteld veranderde er niets meer in de 
stand, en bleef het bij die ene treffer al 
vroeg in de wedstrijd.

Opstelling ASV’33: Marnic van Ros-
malen, Robbert Mol, Bart Wilms, Pim 
Dubois, Sander v/d Waarsenburg, 
Dennis Verbakel, Teun van Asten, 
Mark Smits, Thijs van Uden, Ronnie 
Heijmans, Nick Hendriks.

Sportend Laarbeek
voetbal Sparta’25 F7 kampioen

Sparta'25 F7 viert het kampioenschap

Beek en Donk – Sparta’25 F7 is door een 
overwinning op Blauw Geel’38, op za-
terdag 16 april, F22M kampioen gewor-
den in de voorjaarscompetitie 3e klasse 
Fair play voetbal F-pupillen regio 207.

Het elftal is gestart in januari en 
heeft tot nu toe alle wedstrijden met 
winst afgesloten. Sparta'25 F7 be-
staat uit Joris Boelens, Rens van Die-
pen, Stijn van Geffen, Ebbe Gramser, 

Tom van der Heijden, Jad Jabouli, 
Lou Knoops, Wessel Pennings, Nick 
Ploegmakers en Thijn van de Wijde-
ven. Trainers zijn Maikel van Diepen 
en Arnoud van Geffen.

2e plaats blijft behouden dankzij 1-4 overwinning

Dames VV Mariahout winnen 
opnieuw derby

3-1 verlies op bezoek in Elsendorp

VV Mariahout speelt slaap-
verwekkende wedstrijd

Mariahout - De dames van voetbalclub 
Mariahout speelden afgelopen week-
end de derby in en tegen Nijnsel Vr2.

Na het knappe gelijkspel vorige week 
thuis tegen Erp werd ook nu vanaf het 
eerste fluitsignaal geduelleerd om bal-
bezit. Win je dat, heb je zelf een aanval. 
Anders wordt het verdedigen en dat is 
minder leuk.

Het 4-4-2 systeem komt steeds beter 
tot zijn recht. Goede aanvallen en ook 
diverse goede scoringskansen. De 1-0 
voorsprong voor Mariahout die in de 
24 min op het scorebord kwam, na een 
pass van Marsha Bekkers op Mara die 

beheerst binnenschoot, was daar een 
logisch gevolg van. Tien minuten later 
deed Mara het in haar eentje (lees solo). 
Drie spelers passeren en scoren: 0-2.

De 2e helft met Marielle en Emy voor 
Joyce en Evy veranderde niet veel aan 
het spel, de kansen bleven komen en 
nu was het Marianne die van buiten de 
16 onhoudbaar binnen kon schieten: 
0-3. Een onoplettendheid achterin zette 
de 1-3 op het scorebord. Ook Indy en 
Merel kregen nog speeltijd en voldeden 
goed. Maar er kwam nog een doelpunt 
bij. Mara maakte haar hattrick door dia-
gonaal slim binnen te schieten, 1-4. 

Mariahout – VV Mariahout was 
zondag te gast in Elsendorp. In een 
laag tempo begonnen beide ploe-
gen aan de wedstrijd. Al in de 7e 
minuut scoorde Boris Beekmans de 
1-0 voor Elsendorp. Na een goede 
actie van Tim Barten, gaf hij een 
steekbal op Michel Leenders, die 
de gelijkmaker binnen kon werken, 
1-1. 

Na deze 1-1 probeerde Mariahout 
even meer druk te zetten en dit re-
sulteerde in een paar kansjes, maar 
meer ook niet. In de 36e minuut viel 
de eerste gele kaart voor Elsendorp 
omdat die er alles aan deden om 
Mariahout uit de wedstrijd te halen. 
Coen van Eijndhoven nam de vrije 

trap en deze ging een halve meter 
langs. Tot aan de thee kreeg Maria-
hout nog een paar kleine kansjes. 

Na de rust zou je verwachten dat 
Mariahout meer gas zou geven maar 
niets was minder waar. Mariahout 
was slap aan het voetballen en ver-
loor daardoor knullig de bal. Weer 
Boris Beekmans die deze bal onder-
schepte en in de 46e minuut de 2-1 
scoorde. De wedstrijd viel in slaap en 
dus konden de supporters van Ma-
riahout de handen nog dieper in de 
zakken stoppen. Reden om te klap-
pen was er niet aan Mariahoutse zij-
de. Elsendorp bleef op de loer om af 
en toe te counteren. Dat lukte in de 
70e minuut en de 3-1 was een feit. 

Minimale overwinning op Mifano (1-0)

9e thuisoverwinning op rij voor ASV'33

Arkozijnen nieuwe sponsor 
bij ASV'33

   Dorpsstraat 102
   5737 GE Lieshout
   Tel. 0499-421469

Merks v.o.f.

   Tel. 0499-421469

www.merks-lieshout.nl

Minimaal €100,- 
seizoenskorting

 Verkoop
 Reparatie
 Service

Inruil oude machine mogelijk

Vraag naar de voorwaarden

'Spaarvarkenactie' brengt €3.000,00 op voor ASV'33

Aarle-Rixtel - De spaarvarkenactie die 
ontstaan is uit een unieke samenwer-
king tussen MCD, Van Brug Brood- 
en Banketbakkerij, Van den Heuvel 
Groente & Fruit, Slagerij Hegeman & 
Snoeperij Jantje is inmiddels afgelo-
pen. 

De actie was een succes en zowel de 
winkeliers als ASV’33 willen hier graag 
een vervolg aangeven. Binnenkort 
volgt er een evaluatie om de verbeter-

punten voor de volgende actie duide-
lijk te krijgen.

Inmiddels zijn alle spaarmuntjes geteld 
en kan ASV’33 bekend maken dat het 
mooie bedrag van €3.000,00 bij elkaar 
verzameld is. Het bestuur van ASV’33 
wil via deze weg de deelnemende 
winkeliers en alle mensen die mee ge-
spaard hebben van harte bedanken!

Alle kleurplaten die zijn ingeleverd 

zijn opgehangen bij Van den Heu-
vel Groente & Fruit. Iedereen die een 
kleurplaat ingeleverd heeft kan daar 
een prijsje ophalen. De jury heeft daar-
naast de 5 mooiste kleurplaten uitge-
kozen, de makers van deze kleurplaten 
worden beloond met een extra prijs.

De prijswinnaars zijn: Willie Vriens, 
Noah van Swelm, Ruben Heemskerk, 
Lotte van Zutphen en Bram Vogels. 
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

ZATERDAG 23 APRIL 

T/M ZONDAG 8 MEI  

de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

MEIVAKANTIE

VROEGE VOGELS

KORTING!

*ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag

Voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

Voor verschillende tips over het leggen, afwerken, reinigen en onderhoud 
van onze vloeren kunt u terecht op onze website: cisencovloeren.nl

10%
KORTING

20%
KORTING

30%
KORTING

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

KONINGSDAG GEOPEND 11.00 - 17.00

ONZE MAGAZIJNEN MOETEN LEEG!

PROFITEER NU
VAN 10-20-30% EXTRA KORTING 
OP ONZE TOCH AL VOORDELIGE 
G R O O T H A N D E L S P R I J Z E N
PVC - HOUT - LAMINAAT

Profi teer 
nog slechtsenkele weken
MIS DIT
NIET!

zaalvoetbal

Tweede plaats voor DK Garagebedrijf 

‘Meisterschaft’ voor 1.FC Geerts
Beek en Donk - Op de slotavond van 
de competitie van het WAC is in de 
B-klasse de beslissing gevallen. 1.FC 
Geerts had alles in eigen hand en wil-
de ‘unbedrängt’ de titel en de promo-
tie naar de A-klasse bewerkstelligen. 

De opponent deze avond was, net 
als verleden week, BrabantTent. Toen 
werd het 7-0 en een walk-over, deze 
avond ging het een stukje moeizamer. 
De zege was na 36 minuten wel een 
feit, maar de spanning liep op toen J. 
Krol met nog 5 minuten te spelen de 
achterstand verkleinde naar 2-1. O. 
van de Berk maakte met zijn 2e doel-
punt aan alle twijfel een eind. Met 
de strafschop in de absolute slotfase 
mochten de kurken van de champag-
neflessen: 1.FC Geerts ist Meister!

Aben & Slag Advocaten had natuurlijk 
hoop gehouden op een stunt van Bra-
bantTent. Alleen dan konden zij kon-
den zij nog aanspraak maken op een 
mogelijke titel. Helaas voor hen was 
die hoop zeer ijdel. Met dat geweten 
trapten ze af in hun duel tegen DK 
Garagebedrijf. Inzet op dat moment: 
plek 2 in de B-klasse. Tot overmaat 
van ramp voor Aben & Slag startte DK 
furieus. Een snelle treffer van M. van 
Bommel zette direct de toon. Aben 
& Slag moest aan de bak en wist een 
gelijkmaker te produceren. Vervolgens 
was er geen kruid opgewassen te-
gen DK. Middels 3 doelpunten van P. 
Scheepers wonnen ze met 7-5 en na-
mens zodoende plek 2 over van Aben 
& Slag. Zij eindigen in de rangschik-
king op de 3e plaats.

Hurkmans Plaatwerk stelde in zijn laat-
ste duel de 4e plek veilig. Café Thuis 
kon met een overwinning nog wel 

over de tegenstander van deze avond 
heen wippen, maar dat bleek net een 
brug te ver. T. van Berlo schopte nog 
wel 2 doelpunten tegen de touwen 
namens Café Thuis, maar het dubbele 
van dat aantal wist J. van der Leem-
putten namens Hurkmans uit te voe-
ren. Mede door die 4 goals won Hurk-
mans dit potje van Café Thuis met 6-3. 
Zo zijn ook deze beide teams klaar met 
de competitie voor dit seizoen en ein-
digen zij saampjes in de middenmoot. 

Café-Zaal De Tapperij trof vandaag 
voor de 100e maal doel. R. Ros vij-
zelde zijn aantal op met 5 treffers en 
mag zodoende zichzelf tot topscorer 
kronen. Er waren in het duel met FC 
van de Burgt ook meerdere doelpun-
ten weggelegd voor R. Martens (4) en 
N. Peters (3). FC van de Burgt kwam 
er totaal niet aan te pas en moest 13 
treffers slikken. FC van de Burgt mag 
zichzelf wel gelukkig prijzen met de 
handhaving in de A-klasse. De Tapperij 
maakt zich op voor het toetje op don-
derdag 21 april: de finaleronde van de 
beker.

Het slotduel van dit WAC-seizoen 
ging tussen Lindeboom Accountants 
& Belastingadviseurs en Rijwielhandel 
van den Berg. Het duel om des keizers 
baard was een prooi voor Lindeboom 
wat Van den Berg uiteindelijk aan de 
kant wist te zetten met 7-3. Namens 
de rijwielhandel wist eigenaar J. van 
de Berg nog wel met 2 treffers de 
spanning in het duel te houden, maar 
uiteindelijk bleek Lindeboom toch een 
maatje te groot. Zo besluiten beide 
teams het seizoen respectievelijk op 
plek 2 (Lindeboom) en plek 6 (Rijwiel-
handel Van den Berg). Op naar een 
nieuw seizoen.

Gaan de groen-witten zich handhaven in 2e klasse?

Cruciale wedstrijden voor Sparta'25

Beek en Donk - Het eerste team van 
Sparta’25 hoefde afgelopen zondag 
zelf niet in actie te komen. Lekker een 
weekje rust om vol opgeladen te be-
ginnen aan de laatste zeer belangrijke 
wedstrijden van het seizoen. 

De stand in de tweede klasse H is on-
gekend spannend voor Sparta’25. Met 
23 punten staat Sparta vierde van on-
der en op een nacompetitieplaats. De 
laatste plaatsen worden ingenomen 
door Real Lunet, Venhorst en Best 
Vooruit met respectievelijk 21, 21 en 
20 punten. Mierlo-Hout, Helmondia 
en ODC staan boven Sparta, nog bin-
nen bereik met respectievelijk 27, 25 
en 24 punten. Sparta’25 zal dus alle 
zeilen bij moeten zetten om zich recht-
streeks te handhaven in deze klasse. 
Maar het programma van Sparta’25 is 
niet echt gunstig. Volharding, Prinses 
Irene (Beide kampioenskandidaten), 
Heeswijk (4e) en Best Vooruit (hek-
kensluiter) staan komende weken te 
wachten als tegenstanders. 

Het vaandelteam zal naast goed voet-
bal vooral veel strijd  moeten leveren. 

Een club als Sparta’25 hoort in de 
tweede klasse te voetballen. Hopelijk 
speelt de druk van de topploegen om 
het kampioenschap in het voordeel 
van Sparta. En het is te hopen dat de 
onderste ploegen niet ineens punten 
beginnen te halen. Maar in deze klasse 
is alles mogelijk. 
Komende zondag staat als eerste de 
thuiswedstrijd tegen Volharding op 
het programma. Terugkijkend naar de 
uitwedstrijd is dit een tegenstander die 
Sparta wel ligt. De ploeg van trainer 
Harjan de Wit hield Volharding toen 
in de eerste helft goed in toom, maar 
zag na veertig minuten spits Elco van 
Schijndel met rood van het veld ge-
stuurd worden. Na de thee kwam Vol-
harding op voorsprong, maar de ploeg 
uit Vierlingsbeek speelde Sparta'25 
desondanks niet van de mat. Sparta'25 
bleef jagen op de gelijkmaker en zag 
zich daarvoor beloond. Jaccy van den 
Enden tikte binnen na goed voorberei-
dend werk van Ruud-Jan Happé. Laat 
deze wedstrijd een voorbeeld zijn dat 
met inzet, werklus, teamspirit en orga-
nisatie veel bereikt kan worden. 

Sparta’25 kan alle steun gebruiken 
om de benodigde punten in de laatste 
wedstrijden binnen te halen. Iedereen 
is welkom op het gezellige Sportpark 
aan de Heereindesestraat. 

Sparta’25 zoekt vrijwilligers 
Het einde van het seizoen nadert de 
ontknoping, maar de voorbereidin-
gen voor het komende seizoen zijn al 
weer druk bezig. En natuurlijk vinden 
er zoals elk jaar verschuivingen plaats 
in de bezetting van teams, in de be-
geleiding en in zaken buiten het voet-
bal om. Ook Sparta’25 is afhankelijk 
van vele vrijwilligers op alle gebieden. 
Voor diverse teams is Sparta’25 drin-
gend op zoek naar verzorgers, leiders 
en grensrechters. Maar ook op be-
stuurlijk niveau (hoofd- en jeugdbe-
stuur) zijn mensen nodig. Denk jij je 
voor een van genoemde vacatures of 
denk jij je op een andere manier in te 
kunnen en willen zetten voor deze ge-
weldige club, informeer gerust eens via 
vrijwilligerszaken@sparta25.nl. 

Jaccy van den Enden van Sparta’25 tekende voor de 1-1 in de uitwedstrijd 
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Yai de Bijl heeft zijn tegenstander in de houdgreep

judo Goede resultaten voor Judoclub Mariahout

Eerste prijs voor Bram van Lieshout
Mariahout - Acht judoka’s van Judo-
club Mariahout hebben deelgenomen 
aan het laatste Lage Bandentoernooi 
van dit seizoen, dat georganiseerd 
werd door Budoclub Beek en Donk. Dit 
toernooi werd op 17 april gehouden in 
sporthal ‘D’n Ekker’ te Beek en Donk. 

Bram van Lieshout wist al zijn vier par-
tijen winnend af te sluiten met de vol-
le tien punten. Hij behaalde een zeer 
verdiende eerste plaats. Nils van Velt-
hooven wist in de tweede partij zijn 
eerste winstpartij op beslissing binnen 
te halen. Dit kon hij een mooi vervolg 
geven met nog een winstpartij op yuko. 

Hij behaalde hiermee een mooie twee-
de plaats. Een tweede plaats was er ook 
voor Rik Iven. Hij kon goed tegenstand 
bieden en haalde met een prachtige 
o-soto-gari een winstpartij binnen. Een 
verdiende ippon score, waarna Rik op 
het tweede treetje van het podium 
mocht plaatsnemen. Krijn van Lieshout 
behaalde met drie winstpartijen even-
eens een tweede plaats binnen. Twee 
wedstrijden werden door Krijn met 
mooie worpen met een yuko en ippon 
winnend afgesloten. In de laatste par-
tij was het spannend en haalde hij nog 
een winstpartij binnen op beslissing. 
Niek van Berkel zat in een pittige poule. 

Na twee partijen met weinig kans, wist 
hij zicht te herpakken en alsnog twee 
winstpartijen binnen te halen scores van 
yuko en ippon voor zijn worpen. Hij be-
haalde een verdienstelijke derde plaats. 

Na een goede start met winst op ippon 
voor een goede houdgreep wist Daan 
Beniers zijn goede reeks dit seizoen 
vandaag niet meer verder voort te zet-
ten. Hij behaalde een derde plaats. Een 
vierde plaats was er voor Yai de Bijl. Yai 
zat in een hele sterke poule. Na het in-
casseren van drie verliespartijen wist hij 
met een houdgreep en een mooie worp 
in zijn laatste twee partijen twee keer 
de volle tien punten mee naar huis te 
nemen. Net niet op het podium, maar 
positief kan Yai zijn toernooi afsluiten. 
Sander Leenders liet misschien wel 
zijn beste judo tot nu toe zien. Hij wist 
vanaf het begin goed partij te geven. 
Helaas verloor hij de eerste partij op be-
slissing en ook daarna viel de winst niet 
zijn kant op. Sander mag trots op zijn 
toernooi terugkijken. Als hij deze stij-
gende lijn doorzet en in zijn wedstrijden 
zelf aanvallend blijft judoën, dan ko-
men ook de winstpartijen wel. Sander 
behaalde een vijfde plaats.Yai de Bijl heeft zijn tegenstander in de houdgreep

'De titel moest als eerbetoon aan deze mannen worden binnengehaald'

1.FC Geerts kampioen van de B-Klasse
Beek en Donk - Vorige week donder-
dag was het dan zover. Op 14 april 
werd, het inmiddels alom internatio-
naal bekende, 1.FC Geerts kampioen 
in de B-Klasse van het WAC in Beek 
en Donk. 

Ondanks het feit dat de ploeg het hele 
seizoen in de bovenste regionen van 
de ranglijst vertoefde heeft het toch 
tot de laatste speeldag moeten wach-
ten om de kurk van de fles te kunnen 
laten knallen. Met name 'Angstgegner' 
Aben en Slag Advocaten was gedu-
rende het hele seizoen een geduchte 
achtervolger. Hierdoor was vrijwel elke 
wedstrijd de druk erg hoog en werd 
van de spelers het maximale gevergd. 
Zowel fysiek als mentaal is de beproe-
ving extreem zwaar gebleken. Daar 
komt bij dat halverwege het seizoen 
de vervelende berichten omtrent de 
gezondheid van zowel Wim Geerts al 
meer dan 35 jaar (!) trouw sponsor en 
naamgever van het team alsook Hans 
van Berlo sinds mensenheugenis de 
vaste grensrechter/teammanager het 
team bereikte. Het nieuws omtrent de 
gezondheid van deze twee, voor 1.FC 
zeer belangrijke mannen, had een ex-
tra motiverende werking op het team. 
De rijen werden gesloten en men was 
het over één ding eens, de titel moest, 
als eerbetoon aan deze twee fantasti-
sche mannen worden binnengehaald. 

De diverse hindernissen werden met 

meer of minder moeite genomen en 
de spanning in de WAC competi-
tie steeg met de week. Maar vorige 
week woensdag kon 1.FC Geerts 'das 
Stammlokal', café Thuis, in gereedheid 
brengen voor het kampioensfeest. 
Na een zeer spannende wedstrijd en 
mooie overwinning tegen een stug 
BrabantTent was de prachtige titel af-
gelopen donderdag een feit! Een kam-
pioenswedstrijd waarbij Hans en Wim 
aanwezig konden zijn, en hierbij tot in 
de puntjes werden verzorgd door het 
personeel van de kantine in sporthal 
D’n Ekker, maakte de start van alle 
festiviteiten compleet. In D’n Ekker 

vloeide het gerstenat al rijkelijk waarna 
koers werd gezet naar 'der Hügelplatz', 
zoals het heuvelplein in vrij vertaald 
Duits heet. Daar werd de kampioens-
ploeg opgewacht door een zeer gro-
te schare supporters van de fanatieke 
Ost Kurve. Een heuse balkonscene was 
hun deel waarna de feestelijkheden in 
een prachtig Geel-Zwart getooid Café 
Thuis voortgezet werden. Inmiddels 
staat de kampioenssingle ‘Wenn der 
Hügel voller menschen steht’ al op 
YouTube en geniet sportief Laarbeek 
nog na van een terechte kampioen en 
een geweldig kampioensfeest.

Geslaagd judotoernooi 
Budoclub Beek en Donk

Beek en Donk – Budoclub Beek en 
Donk hield zondag 17 april haar 
jaarlijks terugkerend lage banden 
toernooi. Dit toernooi vond plaats in 
sporthal D’n Ekker in Beek en Donk. 
Tijdens deze lage banden toernooien 
maken beginnende judoka’s uit de re-
gio kennis met het wedstrijdjudo. 

Toernooi
In totaal hadden 64 deelnemers zich in-
geschreven voor het toernooi, waarvan 
19 van Budoclub Beek en Donk. De 
wedstrijden vonden plaats op 3 mat-
ten. Rond 11.00 uur vond de prijsuit-
reiking plaats. Dit was alweer het laat-
ste regionale toernooi van dit seizoen.

Bijzondere vermeldingen
Een paar judoka`s verdienen een bij-
zondere vermelding. De mooiste worp 
van de ochtend kwam op naam van 

Tijn Korsten. Hij liet een hele mooie 
heupworp zien die een ippon oplever-
de. Daarnaast was de wedstrijd tussen 
de tweelingzussen Vera en Noortje van 
de Bogaard heel bijzonder. Ze probeer-
den allebei heel fanatiek de wedstrijd te 
winnen, Noortje bleek net iets sterker.

Uitslagen
1e plaats: Noortje van de Bogaard, 
Thom Boot
2e plaats: Rick Bolwerk, Tijn Korsten, 
Gijs de Visscher, Joeri van Zutven, Sten 
Vereijken
3e plaats: Willem van de Vossenberg
4e plaats: Theun Reloe, Loek Vermelt-
foort, Stijn Derksen, Jens Vermeltfoort, 
Evi Somhorst, Jesse Appelhof
5e plaats: Rens van de Loo, Sarah van 
de Laar, Tjeerd van Rijbroek, Vera van 
de Bogaard
6e plaats: Jim Hendricks

biljarten

Kampioenen Biljartclub ’t Centrum

Beek en Donk - De finalewedstrij-
den bij Biljartclub 't Centrum zijn 
op dinsdag 19 april gespeeld door 
de vier klasse kampioenen libres-
pel van biljartclub ’t Centrum. Ie-
dere kampioen speelde drie wed-
strijden. Degene die het hoogst 
aantal punten behaalde werd de 
algehele kampioen. 

De uitslagen
Cor van den Berg - Guus van de 
Elsen 0-2 
Leo Migchels - Fons van der Lin-
den 0-2
Cor van den Berg - Leo Migchels  
0-2

Fons van der Linden - Guus van de 
Elsen  2-0
Cor van den Berg - Fons van der 
Linden  0-2
Guus van de Elsen - Leo Migchels  
2-0

Eindstand
1 Fons van der Linden 6 punten
2 Guus van de Elsen met 4 punten
3 Leo Migchels met 1 punt
4 Cor van den Berg met 0 punten

Winnaar werd Fons van der Lin-
den. Hij mag zich de kampioen van 
’t Centrum 2015/2016 noemen.

Vlnr: Leo Migchels, Guus van de Elsen, Fons van der Linden, Cor van den Berg

Oproep aan sportclubs: zet je sport in de kijker!
Laarbeek - Laarbeek heeft veel te bieden 
op het gebied van sport en beweging. 
Vorig jaar is een eerste gezamenlijke 
sportkennismakingsdag georganiseerd, 
in en rondom de sporthallen. Door het 
enthousiasme van bezoekers en de circa 
dertig deelnemers komt er een vervolg. 

Dit jaar vindt Laarbeek Sportief plaats 
op zondag 11 september van 10.00 tot 
13.00 uur. Alle sportaanbieders zijn wel-
kom om hieraan mee te doen. Dat kan in 
de vorm van een demonstratie, iets inter-
actiefs of het geven van informatie. Het 
idee is dat inwoners van Laarbeek aan 
het begin van het seizoen, kennis kunnen 
maken met het sportaanbod in Laarbeek. 
Laarbeek Sportief richt zich niet alleen op 
de jeugd, maar op alle leeftijden, van jong 
tot oud. 

Sporten is méér dan bewegen
Voor (nieuwe) inwoners is het leuk om te 
zien wat er allemaal te doen is op sportge-
bied. Het werven van leden is belangrijk 
voor sportverenigingen. De verenigingen 
willen echter ook laten zien dat sport 
méér is dan alleen lichamelijke inspanning. 
Sport zorgt voor ontmoeting, gezellig-
heid, draagt bij aan een gezonde leefstijl 
en is leuk om te doen.

Initiatiefnemers
Initiatiefnemers van Laarbeek Sportief zijn 
Oskar Martens van Badmintonclub De 
Ganzeveer, Jan Vereijken namens turnver-
eniging De Ringen/De Brug en Ton Slaets 
van Badmintonclub Mixed. De sport-
kennismaking wordt ondersteund door 
jongerenwerker/sportcoach Jaccy van 
den Enden (Vierbinden) en buurtsport-

coach Ilse van Ham (gemeente Laarbeek).

Doet uw vereniging ook mee?
Alle sportverenigingen en overige sport-
aanbieders die bij de gemeente bekend 
zijn, hebben een brief en e-mail gekregen. 
Organisaties die niet benaderd zijn en 
ook graag mee willen doen, kunnen con-
tact opnemen met Jaccy van den Enden, 
e-mail jvdenden@vierbinden.nl en tele-
foon 06 5012 0096 of met Ilse van Ham 
via e-mail ilse.v.ham@laarbeek.nl of tele-
foonnummer 06 5364 8781 of één van 
de andere werkgroepleden. Verenigingen 
kunnen zich aanmelden tot en met vrijdag 
6 mei.
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Kampioenschap binnen handbereik na 8-2 overwinning op concurrent

Vijfde herenteam ATTC’77 haalt uit
Aarle-Rixtel - Voor de tafeltennissers 
van ATTC’77 uit Aarle-Rixtel was het 
afgelopen weekend de voorlaatste 
wedstrijd van dit seizoen. Het vijf-
de herenteam speelt een spannende 
competitie. 

Tot de achtste wedstrijd stonden Vin-
cent Braak, Stephan Vergroesen, Wer-
ner en Jeroen Doensen bovenaan in de 
zesde klasse L. Door de 6-4 nederlaag 
van vorige week haalde de nummer 2, 
Unicum 9, hen in. Deze week troffen 
beide teams elkaar in de gymzaal aan 
de Jan van Rixtelstraat.

Unicum had hun sterkste speler thuis-
gelaten, dus dat bood perspectief. Vin-
cent, Werner en Jeroen speelden heel 
beheerst en wonnen redelijk eenvou-
dig het merendeel van hun wedstrij-
den. Alleen de invaller van Unicum was 
te sterk voor de broers Doensen. Met 
de knappe 8-2 overwinning hebben ze 
de koppositie weer gepakt en ligt het 
kampioenschap binnen handbereik. 
Volgende week valt de beslissing in de 
thuiswedstrijden tegen Budilia 7.

Voor het vierde herenteam is de vijf-
de klasse nog een stapje te hoog. Al-
leen Dennis van der Putten maakt het 
menig tegenstander lastig. Deze week 
liet Bart Willems het over aan Tessa 
van den Boogaard, Richard Doensen 
en Dennis. Zij speelden thuis tegen de 
nummer 5, Geenhoven 4. Tessa en Ri-
chard wonnen niets en Dennis wist het 
enige punt voor ATTC te scoren. Ze 
staan met 14 punten eenzaam onder-

aan in de vijfde klasse. Hopelijk komen 
ze volgend seizoen in de zesde klasse 
tot meer winstpartijen.

Het tweede jeugdteam speelde thuis 
tegen Stiphout 6. Voor Jasper van 
Veenendaal was dit zijn laatste wed-
strijd, die hij voortreffelijk afsloot met 
een hattrick, jammer dat hij gaat voet-
ballen. Max Hermans won twee partij-
en en Liam Sangers scoorde het zesde 
punt. Met de 6-4 overwinning draaien 
ze goed mee in hun poule waar ze nu 
op een tweede plek staan. Na de wed-
strijd had Jasper voor jeugdbegeleid-
ster Wilma van Beek en de twee vaste 
vrijwilligers achter de bar een leuke 
attentie meegebracht. 

Het eerste herenteam, dat deze week 
verrassend verloor van Unicum 2, 
speelt op donderdag 21 april de kam-
pioenswedstrijd uit tegen directe con-
current Een en Twintig 1. ATTC heeft 4 
punten nodig om kampioen te worden. 
Bij minder punten is Een en Twintig 
kampioen. Dat belooft dus een span-
nende wedstrijd te worden in de zaal 
van Een en Twintig aan de Otterweg 
37 in Beek en Donk. Ook op vrijdag 
22 april zijn er in de gymzaal van ATTC 
twee spannende wedstrijden. Het der-
de herenteam strijd tegen Een en Twin-
tig 5 degradatie en het vijfde team kan 
kampioen worden. Toeschouwers zijn 
op beide dagen welkom vanaf 20.00 
uur.

Vlnr: Stephan Vergroesen, Jeroen Doensen, Vincent Braak, Werner Doensen

tennis T.V. 't Slotje zet TV Meerhoven 
vakkundig opzij

Beek en Donk - Deze derby was weer 
een tijdje geleden, maar TV Meerho-
ven heeft zich vorig jaar weer weten 
te laten kronen als kampioen van de 
eerste divisie. Op voorhand was al wel 
bekend dat de dubbels van dit team 
berucht zijn. Daarom had de coach 
Jorg Gussenhoven als doelstelling om 
4-0 uit de singels te komen, zodat de 
druk op de dubbels minder hoog zou 
hoeven te zijn.

Koen Schuurmans mocht weer het bal 
openen tegen Koen Minnebach. Het 
was duidelijk, dat de kopman van ’t 
Slotje dit varkentje ging wassen. Min-
nebach kon geen vuist maken tegen 
de mokerslagen van Schuurmans. Het 
werd dan ook gedecideerd 6-1/6-2.

De tweede singel was er nog een dui-
delijker verschil. Stan de Haan had 
zelfs kans op een ‘double bagel ofte-
wel 6-0/6-0’ tegen Erik de Hair, maar 
na een matchpoint gehad te hebben, 
kwam de Hair twee games terug waar-

na het toch 6-0/6-2 werd voor de 
Haan.

Nadat de eerste set tot 5-5 gelijk op 
ging tussen Bart van Opstal en Ryan 
Jorna, was van Opstal 8 games op rij 
oppermachtig in de derde singel. Uit-
slag werd daarmee 7-5/6-0.

Trainer Bowen Straatman had in Gijs 
Willemse een slinkse tegenstander voor 
de kiezen. Met een zwiep forehand en 
katapult service was er geen doorko-
men aan voor Straatman. Het werd 
3-6/4-6. De tussenstand was daarmee 
3-1 in het voordeel van ’t Slotje.
  
Dubbels
Eerste dubbel speelde Straatman en 
Schuurmans in een zeer hoog tempo, 
waarin het duo Jorna/Minnebach geen 
kans kregen om in de wedstrijd te ko-
men. Het werd 6-3/6-2 en daarmee 
was de tweede zege op rij een feit. 

Smeets en van Opstal hadden hun han-

den vol aan Willemse/De Hair. De eer-
ste set mondde uit in een spannende 
tiebreak. Daarna sloeg het momentum 
om en was de Eindhovense combina-
tie net sterker met 6-3. In de derde set 
kwam de Meerhovense combinatie een 
break voor. Toch rechtte de formatie uit 
Beek en Donk de rug en kon de break 
tenietdoen en werd op 5-4 de service 
van Gijs Willemse gebroken en daar-
mee was de einduitslag bekend, 5-1!

Coach Jorg Gussenhoven was verguld 
met het verloop van de dag. “Vandaag 
zijn we verder gegaan, waar we vorig 
week waren geëindigd. Meteen druk 
zetten op de concurrenten met een 
goede uitslag. Ook was de dag met 
de gezamenlijke teamlunch, tennis-
clinic en de verloting van tennisracket 
erg geslaagd. Hierdoor ontstaat weer 
meer binding onderling. Ook waren er 
nog nooit zoveel toeschouwers bij een 
thuiswedstrijd. Vooral veel jeugd! Ho-
pelijk gebeurt dat op 7 mei thuis tegen 
Bastion Baselaar uit Den Bosch weer.” 

Vlnr: Bart Smeets, Bart van Opstal, Koen Schuurmans, Stan de Haan, Bowen Straatman en coach Jorg Gussenhoven

Gemengd team neemt het op 
tegen ‘t Root

Beek en Donk - Het eerste gemengd 
team van TV ’t Slotje mocht het op-
nemen tegen het team van ’t Root. 
De astense formatie had vooral hele 
sterke heren in de gelederen met als 
kopman Sven Penninx uit Deurne.

De herensingels waren dus duidelijk 
voor ’t Root. De dames moesten dat 
proberen recht te trekken. Dat leek 
zowel bij Myrne van Erp en Giulia 
Hens het geval. Beide dames wonnen 
de eerste set. Daarna kwam er de klad 
in. Gelukkig kon Giulia Hens zich her-
pakken en zij won in drie sets. Voor 
Myrne van Erp was het marteling. 
Tegenstandster Keira Schriel deed 
werkelijk alles om het duel in haar 
voordeel te beslissen. Huilen, vloeken, 
racket misbruik en zelfs ruzie met haar 
moeder. Helaas werd dit Myrne dit te 
veel. 

Gelukkig werd het recht gezet in de 
damesdubbel. Gedecideerd waren 
Hens en van Erp in twee sets te sterk 
met 6-1/6-2. De herendubbel van 
Tom Booy en Gideon van Esch waren 
niet opgewassen tegen Penninx/Jans-
sen, 1-6/3-6. De mixen werden beide 
beslist in een supertiebreak. Myrne 
van Erp en Bas de Bont hadden na 
een dramatisch eerste set 0-6, het 
herpakt en wonnen zelfs de tweede 
set met 6-4 en de supertiebreak tegen 
Schriel/Janssen. Giulia Hens en Tom 
Booy hadden een goede tweede set 
het kruit een beetje verschoten in de 
tiebreak tegen Pouwels/Penninx. Uit-
slag 3-5 voor ’t Root. 4-4 was meer 
een terechte uitslag geweest.

Het tweede mixteam van ’t Slotje be-
haalden een monsterzege op de Loon-
se Duinen. Met 8-0 werd de tegen-
stander over de knie gelegd. 

Wel hadden Frederique Kuijpers en 
Roy Willemsen in hun enkelpartij een 
drie setter voor nodig. Verder had in-
valster Maud van Oosterwijk een goe-
de bijdrage door de bijna evensterke 
tegenstandster in twee sets te verslaan 
en samen met Laura Hazenberg werd 
de damesdubbel in twee sets geklaard.

Ook de de mannendubbel van Willem-
sen/Biemans en de mix van Kuijpers/
Biemans was er toch een drie setter 
nodig. Helaas raakte de tegenstander 
in de dubbel geblesseerd waardoor er 
twee partij opgegeven moest worden.
Het eerste damesteam won thuis met 
5-1 in de eerste klasse van het team 
uit Utrecht, TV de Uithof. Invalster Ilse 
van Rooij had met twee zeges een gro-
te aandeel in de overwinning.

Het junioren gemengdteam won uit 
met 6-0 bij Wettenseind. Zodoende lo-
pen ze samen met TV Mierlo vooorop 
in de strijd voor het kampioenschap in 
de tweede klasse t/m 17 jaar.

Het jongensteam t/m 14 jaar moest 
zich na de 6-0 winst vorige week nu 
het onderspit delven tegen Frissel-
stein. Nu waren zij die tegen een 6-0 
aanliepen. De twee meisjesteam t/m 
14 hadden niks in te brengen tegen 
respectievelijk TC Metzpoint en Tv de 
Sprenk. Alleen Michelle van Hoeck kon 
haar singel in winst omzetten.

korfbal
Verlies tegen koploper ondanks goed spel

Flamingo's 1 mist scherpte 
tegen Blauw-Wit
Mariahout - Senioren 1, gesponsord 
door Auto Corsten, speelde zondag 
een thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit 
uit Handel. De Flamingo’s namen 
brutaal een 2-0 voorsprong tegen 
de koploper, maar wisten dat on-
danks hun goede spel niet vast te 
houden. 

Blauw-Wit komt langszij en nadat de 
bezoekers de 2-3 hebben gescoord 
geven zij de voorsprong niet meer 
uit handen. Mariahout is zeker niet 
de mindere partij, communiceert 
ook goed in de verdediging, maar 
het niet makkelijk tot scoren kunnen 
komen doet de dames de das om. 
Zij moeten toezien hoe hun oppo-

nent effectiever is in de afwerking en 
een 7-11 eindstand noteert op het 
scorebord. Flamingo’s moet nu haar 
vizier weer op scherp zien te stellen 
voor de uitwedstrijd zondag tegen 
Miko’76 in Mill, aanvang 13.00 uur.
Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen liet zon-
dag een gelijk opgaande strijd zien 
tegen Corridor 2 uit Breugel. Er werd 
om en om gescoord. De ruststand 
was met 6-5 nog in het voordeel van 
de thuisploeg. Maar in de tweede 
helft bleven de ploegen aan elkaar 
gewaagd en moesten genoegen 
nemen met een puntendeling. Eind-
stand 12-12.

Beek en Donk - Café Thuis/Bedo-
vo Heren 1 ging zaterdag op weg 
naar Haps. De wedstrijd werd niet 
optimaal gestart. De beleving 
ontbrak, waardoor het spelletje 
erg onverzorgd was. Daarnaast 
kwamen er veel frustraties uit het 
team vanwege de vele voetfouten 
van de tegenstander. 

Halverwege de tweede set kwam 
er een kleine opleving en werd er 
met vlagen goed gevolleybald en 
de ballen met name op de buiten-
positie goed afgemaakt door Bart 
Rovers en Jaap Derks. De derde 
set was de grote omslag. De he-
ren van Café Thuis beseften dat 
ze niet voor niets naar Haps waren 
gereden om ongemotiveerd van 
het wedstrijdveld afgeslagen te 
worden. Er werd besloten om weer 

hard te werken voor elke bal en dit 
resulteerde in een kwaliteitsprong 
waar Haps geen antwoord op had. 
Dit met gevolg dat na 2 verloren 
sets, de mannen nu 2 sets binnen 
wisten te halen. Een spannende 
vijfde set werd helaas uit handen 
genomen van de mannen uit Beek 
en Donk. 

Kortom Bedovo heren 1 kwam te 
laat op gang met echt volleyballen 
en moet tegen DKJO aankomende 
zaterdag in Den Ekker de Diesel-
trein eerder aanzetten om scherp 
aan de eerste set te beginnen. Om 
19.00 zal deze ‘zwaarbeladen’ 
wedstrijd plaatsvinden, waarna er 
een gezellig drankje gedronken 
kan worden bij de seizoenafslui-
ting-borrel. 

volleybal

Bedovo heren 1 komt laat op stoom
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Zoekt de beste chauffeurs!

Nog geen chauffeur maar wil je je laten omscholen voor een betere 
toekomst?  Of zoek je ander werk in de logistiek? Dat kan, HF Works is 
altijd op zoek naar fl exibele en gemotiveerde krachten.

HFWorks Logistiek personeel BV 
Het Schakelplein 10
5651 GR Eindhoven

T     +31 (0)40 26 20 617
E     info@hfworks.eu
W   www.hfworks.eu

Bel nu of kijk op www.hfworks.eu 
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badminton Wouter van Vijfeijken 'Clubkampioen Single 2016'

Lieshout - Na een zinderende fi-
nale heeft Wouter van Vijfeijken, 
voor het eerst, de titel ‘Clubkam-
pioen Single 2016’ binnengehaald 
bij Badminton Club Lieshout. In 
de halve finale rekende Wouter af 
met de kampioen van vorig jaar, 
Bert Manders, en in de finale re-
vancheerde hij zich voor de verlie-
spartij tegen zijn broer, Ruud van 
Vijfeijken, van wie hij in de poule-
fase in twee sets verloor.

Het singletoernooi van Badminton 
Club Lieshout, waaruit ieder jaar 
de ‘Clubkampioen Single’ naar 
voren komt, was dit jaar een soort 
‘Top 6 toernooi’, gezien het deel-
nemersveld. In het toernooi wor-
stelden de deelnemers zich eerst 
door een poulefase heen, om daar-
na via kruisfinales in de finalewed-
strijden uit te komen. Én, al deze 
wedstrijden werden ook nog eens 
afgewerkt om twee gewonnen 
sets (tot 21), waardoor het uiterste 
werd gevraagd van de conditie van 
de deelnemers. 

Poules
Wouter van Vijfeijken begon in de 
‘familiepoule’ met een gemakkelij-
ke overwinning op vader Stan van 
Vijfeijken, maar moest daarna toch 
écht zijn meerdere erkennen in een 
erg sterk spelende Ruud van Vijf-
eijken. Ondanks hevige ‘verbale 
oppeppers’ kon Wouter geen vuist 
maken tegen een slim spelende 
Ruud. Omdat Ruud eerder ook al 
van zijn vader Stan gewonnen had, 
konden zowel Ruud als Wouter 
van Vijfeijken door naar de kruis-
finales.

In de andere poule werd kampioen 
Bert Manders meteen getrakteerd 
op het verlies van een set. Bert 
Schepers pakte de tweede set, 
maar kon uiteindelijk de derde set 
niet winnen. Ook Jeroen van der 
Heiden schopte het tot een der-
de set tegen Bert Manders, maar 
ook hier kon Jeroen niet winnen, 
waardoor Bert als eerste in de pou-
le eindigde. Omdat Jeroen onder-
tussen ook nog van Bert Schepers 
gewonnen had, mocht Jeroen ook 
naar de kruisfinales.

Finales
De kruisfinalewedstrijden waren 
minder spannend dan vooraf in-
geschat. Bert Manders haalde zijn 
topniveau niet helemaal, waar-
door Wouter van Vijfeijken van 

hem kon winnen, en de weg naar 
prolongatie van zijn titel werd af-
gesneden. In de andere kruisfinale 
wist Jeroen van der Heiden zich 
niet te wapenen tegen de gecon-
centreerd en scherp spelende Ruud 
van Vijfeijken: Ruud won dan ook 
met duidelijke cijfers.

In de strijd om de vijfde plaats 
bleek Bert Schepers veel beter 
dan de krachteloos spelende Stan 
van vijfeijken. In de wedstrijd om 
de derde plaats werd volop strijd 
geleverd. Bert Manders en Jeroen 
van der Heiden waren aan elkaar 
gewaagd en de wedstrijd draaide 
dan ook op een derde set uit. Bert 
wist deze, zij het met grote moeite, 
binnen te halen, waardoor hij zich 
bronzen-plak-winnaar mag noe-
men. 

In de grote finale was het een strijd 
‘op leven en dood’. Ruud van Vijf-
eijken begon wederom erg sterk 
en haalde de eerste set met 21-

18 binnen. Wouter van Vijfeijken 
pepte zich met luide kreten op en 
wist halverwege de tweede set 
de ommekeer te bewerkstelligen. 
Ruud raakte duidelijk vermoeid 
en moest de tweede set afgeven 
(18-21), waarna een toegevoegde 
derde set de beslissing moest bren-
gen. Ook in die derde set ging de 
strijd gelijk op, maar raakte Ruud 
steeds verder vermoeid, waardoor 
hij in het laatste deel van de set 
nog maar amper op zijn benen kon 
staan. Wouter had hem duidelijk 
tot het uiterste gedwongen en ook 
hij had alles gegeven, toen Ruud 
bij 20-17, dodelijk vermoeid, de 
handdoek in de ring gooide. Wou-
ter van Vijfeijken was de winnaar. 

Eindstand
1. Wouter van Vijfeijken, 2. Ruud 
van Vijfeijken, 3. Bert Manders, 
4. Jeroen van der Heiden, 5. Bert 
Schepers, 6. Stan van Vijfeijken

Wouter van Vijfeijken 

Nieuwe clubkampioen bij Badminton Club Lieshout

handboogschieten

3e plaats voor Henk Caris op 
Rayonkampioenschappen

Beek en Donk – De Rayonkampi-
oenschappen handboog 3e klasse 
zijn op zaterdag 16 april gescho-
ten. Deze kampioenschappen 
werden gehouden in het Limburg-
se Geverik.

Henk Caris van Handboogvereni-
ging Strijd in Vrede uit Beek en 
Donk was hiervoor uitgenodigd. 
Om 10.00 uur begon de eerste 
wedstrijd. Henk stond na de eer-
ste 25 pijlen op de 5e plaats. Na 
een korte pauze begon de 2e wed-
strijd. Doordat Henk goed was be-
gonnen steeg hij op de ranglijst. 
Na de laatste pijl was het wach-
ten op de uitslag. Henk behaalde 
een 3e plaats. Nu is het afwachten 
voor de Nederlandse Kampioen-
schappen.

Henk Caris wist de bronzen 
plak te bemachtigen

HBV De Eendracht bezoekt 
Nederlaagtoernooi
Aarle-Rixtel - De Eendracht heeft op 
donderdag 14 april deelgenomen aan 
het Nederlaagtoernooi van Kunst en 
Vriendschap te Liessel. De Eendracht 
was met 7 schutters aanwezig in 
Liessel, op hun jaarlijkse toernooi.

Er werd geschoten tegen het gemid-
delde van vorig jaar, en dat was 160 
punten gemiddeld per schutter voor 
De Eendracht. Na het schieten van 
de 25 pijlen werd de uitslag bekend-
gemaakt. De thuisclub moest een 
gemiddelde schieten van 202, en zij 
kwamen dit jaar uit op een gemiddel-
de van 193 punten, een resultaat van 
-9.

De Eendracht kwam uit op een ge-
middelde van 202, een resultaat van 
+ 42. Dat betekende een overwin-
ning voor de Eendracht met 42 + 9 
= 51 punten. Als alle verenigingen 
hebben deelgenomen krijgen ze de 
uitslag van het toernooi en weten ze 
wat hun score waard is. Waarschijn-
lijk wordt dat wel een hoge notering, 
want de secretaris zei dat dit de groot-
ste nederlaag is die Kunst en Vriend-
schap ooit heeft geleden. Er moet wel 
worden aangetekend dat het gemid-
delde van De Eendracht vorig jaar zo 
extreem laag was door deelname van 
een aantal traditionele schutters, die 
vorig jaar mee schoten. Een traditio-

nele schutter schiet zonder vizier, en 
met houten pijlen. Schieten zoals ze 
in de middeleeuwen deden. De sco-
re van een traditionele schutter komt 
meestal niet boven de 100 punten. 
Een schutter met een moderne boog 
komt meestal in de buurt van 200 
punten. De maximaal haalbare score 
is 250, maar dan moet je 25 keer ach-
ter elkaar een 10 schieten. Dit is zover 
zij weten alleen door Jef van de Berg, 
lid van het Nederlandse team, ooit 1 
keer gelukt.

Uitslag De Eendracht:
1 Walter Jansen 221, 2 Erwin Wijn-
hoven 217, 3 Paul van Bakel 206, 4 
Martijn van der Heijden 199, 5 Jan 
van Rooy 197 (10 na), 6 Geert van 
Ganzenwinkel  197 (8 na), 7 Henk 
Verachtert 178

Donderdag 21 april komen Vredelust 
uit Deurne en St-Antonius uit Nijnsel 
naar de Doel van HBV De Eendracht 
om deel te nemen aan het Van  Gan-
zenwinkel toernooi.  De wedstrijd be-
gint om 20.00 uur.

Het eerste zestal van De Eendracht 
neemt op zaterdag 23 april deel aan 
de Rayonkampioenschappen van de 
Nederlandse Handboog Bond in de 
C-klasse.  Deze wedstrijd wordt ge-
houden in Milheeze.

Ziggy Daniëls 1e in Reuver

Ereplaatsen bij Krijgsman 
Soranus

Lieshout – Schutters van Krijgs-
man Soranus namen afgelopen 
zondag deel aan Rayonwedstrij-
den die op diverse plaatsen wer-
den geschoten. 

De jeugd ging zaterdag naar Reu-
ver en met succes. Ziggy Daniëls 
werd 1e, Jeffrey v/d Post 3e bij de 
cadetten 2. Joost Prick 3e bij de ju-
nioren 2. In Milheeze werd Maar-

ten v/d Elsen 3e in de klasse 5. Ar-
jan v/d Heuvel pakte de 3e plaats 
in Beek. 

Donderdag 14 april is Krijgsman 
Soranus op toernooi geweest bij 
De Vriendschap in Mierlo. Daar 
waren ook de schutters van Houts 
Welvaren aanwezig. Daardoor was 
de zaal goed gevuld. Er werd ge-
schoten op een vooraf opgegeven 
gemiddelde, dat bleek achteraf 
veel te hoog voor Krijgsman Sora-
nus. Wel ging de hoogste score 
van de avond naar de Lieshoutse 
Ad Endevoets met 237 punten.

Persoonlijke uitslagen
Ad Endevoets 237, Arjan v/d Heu-
vel 230, Rik v/d Westerloo 220, 
Paul v/d Broek 212, Maarten v/d 
Elsen 187, Theo v/d Laar 187, Rita 
Endevoets 177, Yvonne Robbe-
scheuten 174, Nelly v/d Laar 149, 
Toos v/d Graef 113. 

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Programma Zaterdag 23 april
16.15 Sparta'25 Veteranen - Handel 
Veteranen
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Sparta'25 B2 - Avanti'31 B2
14.45 Irene B2 - Sparta'25 B3
14.30 Lierop B2G - Sparta'25 B4
11.30 Sparta'25 C1 - Avanti'31 C1
13.15 Schijndel C3 - Sparta'25 C2
11.30 Sparta'25 D2 - Sparta'25 D3
10.15 Schijndel D5 - Sparta'25 D4
11.30 Sparta'25 D5 - Gemert D8M
09.30 Volharding E1 - Sparta'25 E1G
09.30 Avanti'31 E2 - Sparta'25 E2
09.15 Gemert E6 - Sparta'25 E3
09.15 Sparta'25 E4 - Blauw Geel'38 E9
09.45 Brandevoort E7G - Sparta'25 E5
09.15 Sparta'25 E7G - NWC E10G
09.00 Bruheze F1 - Sparta'25 F1
10.30 Sparta'25 F2 - Milheezer Boys F1
09.00 Stiphout Vooruit F4 - 
Sparta'25 F3
10.30 Sparta'25 F5G - Mifano F4
10.30 Sparta'25 F6 - Stiphout 
Vooruit F8
10.30 Sparta'25 F7 - Boekel Sport F10
13.15 Gemert G2 - Sparta'25 G1
13.00 Rhode MB1 - Sparta'25 MB1
09.15 Sparta'25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 24 april 
14.30 Sparta'25 1 - Volharding 1
10.00 Sparta'25 4 - NWC 6
12.00 Avanti'31 5 - Sparta'25 5
12.00 Sparta'25 7 - Mariahout 4
11.00 Sparta'25 8 - RKPVV 3
10.30 Boerdonk 4 - Sparta'25 9
10.00 Avesteyn VR1 - Sparta'25 VR1

Uitslagen 16-17 april Senioren
Sparta'25 2 - Avanti'31 2  0 - 1
Sparta'25 3 - Mifano 2  0 - 3
Sparta'25 4 - ASV'33 3  5 - 0
VOW 2 - Sparta'25 5  1 - 3
Gemert 6 - Sparta'25 6  3 - 1
DVG 5 - Sparta'25 7  0 - 3
Sparta'25 9 - Nijnsel 4  3 - 10
Heeswijk VR1 - Sparta'25 VR1 1 - 0

Junioren
Sparta'25 A1 - MULO A1  3 - 5
MULO B1 - Sparta'25 B1  2 - 2
NWC B2 - Sparta'25 B2  4 - 2
Sparta'25 B3 - Deurne B3  4 - 0
HVCH C1 - Sparta'25 C1  8 - 3
Sparta'25 C2 - Milheezer Boys C1G  
  
 3 - 0
ELI C2 - Sparta'25 C3  5 - 2
Sparta'25 D3 - Rhode D4G  4 - 4
Sparta'25 D4 - Erp D3  4 - 1
Gemert D8M - Sparta'25 D5 1 - 1
Boekel Sport E1 - Sparta'25 E1G 1 - 4
Sparta'25 E2 - Irene E1  3 - 1
Sparta'25 E3 - Boekel Sport E2 1 - 6
Irene E3 - Sparta'25 E4  3 - 1
Sparta'25 E5 - Rhode E5G  4 - 2
Boekel Sport E5G - Sparta'25 E6G   
  
 4 - 2
Sparta'25 F1 - Liessel F1G  3 - 7
Neerkandia F1G - Sparta'25 F2  3 - 4
Sparta'25 F3 - Mierlo Hout F4  0 - 4
Sparta'25 F4 - Geldrop F3  6 - 3
S.V. Brandevoort F10 - Sparta'25 F6 1 - 0
Sparta'25 F7 - Blauw Geel'38 F22M  
 15 - 3
SV Venray G1G - Sparta'25 G1 1 - 8

ASV’33
Zaterdag 23 april
14.30 Rood Wit'67 – ASV'33 A1
14.30 ASV'33 A2 – Blauw Geel'38 A3
14.30 ASV'33 B1 – SSE B1
15.00 Rood Wit'62 B4 – ASV'33 B2
15.00 Nijnsel B2G – ASV'33 B3
13.30 SV Venray C2G – ASV'33 C1
12.30 ASV'33 C2G – Someren C5G
12.30 ASV'33 D1G – ZSV D2
11.45 ZSV D3 – ASV'33 D2
10.15 NWC E4 – ASV'33 E2G
10.30 ASV'33 E3G – Milheezer Boys E1G
10.30 SJVV E4G – ASV'33 E5G
10.30 Gemert F5 – ASV'33 F1
09.15 ASV'33 F2 – S.V. Brandevoort 
F5

09.30 Mifano F3 – ASV'33 F3G
09.15 ASV'33 F4 – Bruheze F3
09.15 ASV'33 F5G – Deurne F6

Veteranen vrijdag 22 april
19.45 Volharding VR3 – ASV'33 VR3.

Zaterdag 23 april
17.00 RKSV Boerdonk – ASV’33

Senioren zondag 24 april
14.30 Stiphout Vooruit 1 – ASV'33 1
13.30 Mifano 3 – ASV'33 3
11.00 ASV'33 4 – Blauw Geel'38 10
12.15 Bavos 6 – ASV'33 5
10.00 ASV'33 VR2 – Stiphout 
Vooruit VR1

Donderdag 28 april
20.00 ASV'33 VR1 – Rhode VR1

Uitslagen Jeugd zaterdag 16 april
ASV'33 A1 – Stiphout Vooruit A1  3-2
Blauw Geel'38 A4 – ASV'33 A2 2-13
ELI B2 – ASV'33 B3    10-1
Rood Wit'62 C2 – ASV'33 C1   0-4
MULO C4 – ASV'33 C2G   6-2
Mifano D2 – ASV'33 D1G   2-1
ASV'33 D2 – Mifano D4   2-6
FC de Rakt E1 – ASV'33 E1   1-2
ASV'33 E2G – Someren E4   4-4
Deurne E4G (Walsberg) – ASV'33 
E3G  4-2
ASV'33 E5G – MULO E9   0-3
ASV'33 F1 – SJVV F1    1-3
SJVV F2G – ASV'33 F2    9-5
ASV'33 F3G – Gemert F7   9-2
Someren F4G – ASV'33 F4   4-4

Veteranen zaterdag 16 april
ASV'33 Stiphout Vooruit    0-3

Senioren zondag 17 april
ASV'33 1 – Mifano 1    1-0
Gemert 4 – ASV'33 2    3-1
Sparta'25 4 – ASV'33 3   5-0
ASV'33 4 – Stiphout Vooruit 4   2-2
Boerdonk 4 – ASV'33 5   0-4
ASV'33 VR1 – WEC VR1   1-9
ASV'33 VR2 – Boerdonk VR1   2-1

ELI
Woensdag 13 april 
WEC B1 - ELI B1    1-2

Donderdag 14 april 
ELI C1 - Irene C1    1-3

Zaterdag 16 april 
Ondo A1 - ELI A1    4-0
Handel B1 - ELI B1    2-4
ELI B2 - ASV'33 B3    10-1
ELI C2 - Sparta'25 C3    5-2
Rhode D3 - ELI D1    11-0
ELI D2 - Mierlo Hout D6G   1-7 
ELI E1G - Blauw Geel'38/J E4   2-8
Elsendorp E2 - ELI E2    2-3
ELI F1G - WEC F1G    7-0 
Bruheze F4 - ELI F3    1-0
ELI F5 - Bruheze F6    0-1

Zondag 17 april 
RKVV Keldonk 2 - ELI 2   0-1
Gemert 5 - ELI 3    3-2
ELI 4 - Bavos 6     1-14
ELI 5 - Rhode 10    3-5
ELI 6 - Nijnsel/TVE  5    2-4
NLC'03 VR1 - ELI VR1    4-0

Programma Zaterdag 23 april 
14.30 ELI A1 - Rhode A3
14.30 ELI B1 - Someren B2
14.45 SSE B2 - ELI B2
13.00 ELI C1G - Blauw Geel'38/J C4
13.00 WEC C2 - ELI C2
13.00 ELI D1 - Gemert D3
11.45 Mifano D4 - ELI D2
09.15 Erp E2 - ELI E1G
10.30 ELI E2 - DVG E3G
09.15 Rhode F2 - ELI F1G
11.00 ELI F2G - Someren F4G
09.30 ELI F3 - NWC F7
09.00 Mierlo Hout F7 - ELI F4G
09.30 ELI F5 - Mariahout F5
 
Veteranen
17.00 ELI - PVV

Zondag 24 april 
14.30 RKPVV 1 - ELI 1
12.00 Handel 3 - ELI 4
12.00 ELI 5 - Mariahout 6
11.00 Heeswijk 7 - ELI 6
 
Mariahout
Uitslagen Zondag 17 april 
Elsendorp 1 - Mariahout 1        3 - 1
Mariahout 4 - Boskant 4        3 - 2
Erp 10 - Mariahout 6         0 - 7
Nijnsel/TVE Reclame 3 - Mariahout 2      
 2 - 2
Mariahout 3 - Rhode 4        2 - 2
Mariahout 5 - Gemert 10        8 - 3
Nijnsel/TVE Reclame VR2 - 
Mariahout VR1      1 - 4

Zaterdag 16 april 
Bruheze B3 - Mariahout B1       3 - 4
Oranje Zwart Helmond A1 - 
Mariahout A1      3 - 1
Avanti'31 C2 - Mariahout C2      7 - 0
Mariahout D1 - Bavos D2       11 - 0
Mariahout C1 - NWC C2        1 - 1
Mariahout E3 - Irene E2        14 - 5
Mariahout E1 - Gemert E2        4 - 4
Mariahout F2 - Nijnsel/TVE Reclame 
F1      0 - 1
Mariahout F3 - DVG F4        0 - 1
DVG F2 - Mariahout F1        1 - 1
Gemert E5 - Mariahout E2       6 - 3
Venhorst E4 - Mariahout E4     0 - 1 

Programma Zaterdag 23 april 
12.30 ONDO C1 - Mariahout C1
10.00 Mariahout F1 - Erp F1
10.45 Stiphout Vooruit D3 - 
Mariahout D1
10.30 Avanti'31 F4 - Mariahout F2
10.30 Erp F4 - Mariahout F3
10.00 Mariahout F4 - ZSV F6
09.15 Blauw Geel'38/JUMBO E2 - 
Mariahout E1
10.30 Mariahout E2 - Blauw 
Geel'38/JUMBO E3
14.30 Mariahout A1 - Stiphout 
Vooruit A1
09.45 Nijnsel/TVE Reclame E2 - 
Mariahout E3
14.30 Boerdonk A1 - Mariahout A2
15.00 ZSV B2 - Mariahout B1
10.00 Mariahout E4 - SCMH E2

Zondag 24 april
12.00 ELI 5 - Mariahout 6
11.00 Mariahout VR1 - Volkel VR2
14.30 MULO 1 - Mariahout 1
11.30 Mariahout 3 - Handel 2
12.00 Sparta'25 7 - Mariahout 4
10.30 Mariahout 5 - Nijnsel/TVE 
Reclame 4 

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 13, 16 en 17 april  
MW1 – Flash MW2     7 – 14
Corridor R1 – R1    4 – 5  
PupE2 – Alico      4 – 1 
PupD1 – Korloo     3 – 1 
AspC2 – BMC     2 – 11 
AspC1 – Altior     8 – 5 
AspB1 – Spoordonkse Girls   5 – 0 
Sen 3 – Corridor 3    13 – 3 
Sen 2 – Corridor 2     12 – 12 
Sen 1 – Blauw Wit (Ha) 1    7 – 11 

Zaterdag 23 april 
Sportpark Mariahout 
09.30 PupF1 – Altior
Sportpark Loosbroek
10.00 Korloo – PupE1
Sportpark Den Dungen
10.30 Flash – PupD1
Sportpark Handel
12.30 Blauw Wit (Ha) – PupE2
Sportpark Nistelrode
13.00 Prinses Irene – AspC2
Sportpark Nuland
13.00 Be Quick – AspB1
Sportpark Horst
14.00 Oxalis D2 – PupD2 
 
Zondag 24 april 
Sportpark Groesbeek
10.30 De Horst 2 – Sen 2
Sportpark Mill
13.00 Miko ’76 1 – Sen 1 

volleybal
Bedovo
Havoc HS 1 - Bedovo HS 1.  3-2 
(25-20, 25-21, 20-25, 21-25, 16-14)
Set Up MC 2 - Bedovo MC 1. 4-0 
(25-18, 25-11, 25-06, 25-05)
ODI MA 1 - Bedovo MA 1.  3-1 
(18-25, 25-19, 25-20, 25-20)
Lief Dientje - Bedovo DR3.  3-1
(25-20,20-25,25-24)
VC Boering - De Smulsmurf. 2-1 
(25-16,14-25,25-15)
AA Montage - Bedovo HR2. 3-0 
(25-12,25-18,25-18)
Dientje / Unibouw - Sportshop 
Laarbeek. 2-1 (25-17,25-14,18-25)

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen vrijdag 15 april
Dave van de Burgt – Jan van 
Grinsven    2-0
Philip Oosthoek – Dennis van 
Dommelen   2-0
Dennis van Dommelen – Jan 
Crooijmans   2-2
Geert-Jan Otten – Marcel Bekkers 3-1
Koen Rooijakkers – Dave van de 
Burgt    0-2
Niels Schoonings – Mark van de 
Burgt    0-3

Stand per 15 april
1. Geert-Jan Otten    22-53
2. Philip Oosthoek    22-42
3. Dennis van Dommelen   23-42
4. Dave van de Burgt    22-40
5. Bart Jansen     1-38

Biljartclub 't Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 18 april 
Henk van der Vegt - Gerrit van 
Osch    0-2 
Henk Mastbroek - Hans van der Ligt   
 0-2
Henk v d Bergh - Hans Wagelmans   2-0
Tonny de Louw - Guus van de Elsen   
 0-2
Herman van de Boom - Frits Wilbers   
 1-1
Cor Verschuren - Theo van Rossum   
 0-2
Cor v d Berg - Antoon Rooijakkers  2-0
Frits Wilbers - Theo van Rossum  2-0
Jan Hesselmans - Jan van Neerven 2-0
Theo Spierings - Ad van der Linden 2-0
Joop Kerkhof - Jan van Dijk    2-0
Jan van Hout - Theo van 
Hoogstraten   0-2
Ad van der Linden - Mari Verbakel  2-0
Mari Vereijken - Rinie van der Elsen   
 0-2
Biek Klaasen - Cor Oppers    2-0
Antoon van Osch - Hans de Jager  0-2
Frits Tak - Theo Verheijen   0-2
Guus van de Elsen kampioen in de 
A-klasse.

Stand na maandag 18 april
Is tevens de eindstand libre competitie.
A Klasse           wed – pnt – gemid
1  Guus van de Elsen 30 – 43     2.21
2  Tonny de Louw  30 – 42     2.01
3  Joop Vereijken  30 – 37     2.76
B Klasse
1  Cor van den Berg  30 – 48     1.80
2  Harrie Bouwmans 30 – 41     1.48
3  Lou Muller   30 – 38     1.40

C Klasse
1  Leo Migchels   27 – 36     1.09
2  Piet Goossens  27 – 34     0.89
3  Mari Verbakel  27 – 33     1.00 

D Klasse
1  Fons van der Linden  32 – 43  0.73
2  Frits Tak   32 – 40     0.49
3  Biek Klaasen   32 – 37     0.60

bridgen
Poort van Binderen 
Uitslagen woensdag 13 april 
1. Gidi en Cellie  56,77%
2. Els en Mari  56,71%
3. Leo en Wim  54,17%
4. Marian en Joop  53,75%
5. Marianne en Leny 53,13%

Uitslagen dinsdag 19 april
1. Tonnie en Riky                  67,92%
2. Cellie en Hans                  56,67%
3. Annie en Dinie                     52,92%
     Marian en Riek                      52,92%
4. Corry en Bets                    52,08%
     Mien en Jos                            52,08%
     Dorie en Cas                         52,08%
5. Iet en Trees                       49,58%
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Kijk ook 
op www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub 't Koppeltje
Uitslagen woensdag 6 april
A-lijn   
1. José – Jan                          68,33%
2. Helma - Joke                      62,50%
3. Mien – Jeu                        58,75%
B-lijn  
1. Jo - Pieta                           59,72%
1. Maria  - Teun                    59,72%
3. Rie -  Jan                           58,68% 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 14 april
1. Jan en Ans                            60,00%
2. Jan en Maria                        58,50%                                                                                                                                 
3. Gerard en Corrie                 58,00%
4. Toon en Roos                      54,50%
5. Nellie en Theo                     54,00%
De volgende is zitting op donderdag 
21 april om 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout. 

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 19 april
1 Jo en Riet                           66,00%
2 Kitty en Riek                      62,50%
3 Cor en Nellie                      60,00%
4 Annie ne Helma                56,50%
4 Lien en Jos                         56,50%
5 Rie en Diny                        53,50%

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 19 april
½-½ André Bergman - Zjon v.d. Laar   
0-1 Thijs Knaapen - Willy Constant    
0-1 Hein v. Bree - Frans v. Hoof   
Programma 26 april
Halve finale beker
Aloys Wijffelaars - Albert v. Empel 
Zjon v.d. Laar - Johnny v.d. Laarschot 
Competitie. 
Thijs Knaapen - André Bergman   
Chris v. Laarhoven - Hans Claas    
Hein v. Bree - Dirk-Jan Gloudemans 

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl
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vissen

Start nieuw wedstrijdseizoen H.S.V. 't Sluisje

Marinus Swinkels winnaar 
openingswedstrijd

Lieshout - Voor de wedstrijdvissers 
van H.S.V ’t Sluisje uit Lieshout was 
zaterdag 16 april weer de start van 
het nieuwe wedstrijdseizoen. De 
openingswedstrijd stond op het 
programma.

Met een frisse wind en een niet al 
te hoge temperatuur kwamen de 
vissers bijeen bij de visvijver. Dat 
geduld een schone zaak is gold ook 
deze keer maar weer. Enkele vissers 
hadden het geluk om wel vis te van-
gen waar andere hun best wel de-

den maar de vis hapte niet echt toe. 
Het was dan ook Marinus Swinkels 
die de meeste vis had gevangen, 
met een aantal van 264 cm. werd hij 
de winnaar van deze openingswed-
strijd.

De uitslag: 
1.Marinus Swinkels, 2.Erik de Groot, 
3.Peter van de Nieuwenhuizen, 
4.Paul van de Pas, 5.Jan Geven, 
6.Toon Daniëls, 7. Piet van Hoof, 
John Ramakers, Rolf van de Laar, 
Frans Verkuijlen en Jos de Beer.

Marinus Swinkels

Viscursus voor de jeugd 

Lieshout - Hengel Sport Vereniging 
’t Sluisje uit Lieshout wil dit seizoen 
wederom een cursus vissen gaan or-
ganiseren voor de jeugd, tot 13 jaar, 
van Lieshout en Mariahout.

De belangstelling voor deze cursus van 
2015 en de jeugdviswedstrijd tijdens 
de nationale hengeldag van 2015 gaf  
voor het bestuur mede de doorslag 
om deze cursus weer te organiseren. 
De belangstelling was zo groot dat er 
een grens komt aan het aantal deelne-
mers. Dit jaar wordt er cursus gegeven 
aan  maximaal 16 kinderen, wie zich 
het eerst opgeeft heeft dus de meeste 
kans om mee te mogen doen.

Deze cursus bestaat uit 3 bijeenkom-
sten, waarbij o.a. een DVD wordt 
bekeken, waarbij vislijnen worden ge-
maakt, kinderen leren hoe een visser 

zich gedraagt aan de waterkant en 
natuurlijk wordt er ook gevist. Onder 
begeleiding van ervaren vissers wordt 
deze cursus gegeven op donderdag 
12 en 19 mei van 18.30 tot 20.30 uur. 
Op donderdag 26 mei  is het praktijk-
gedeelte en tevens het jeugdkampi-
oenschap van de vereniging. Ook hier 
geldt de tijd van 18.30 tot 20.30 uur. 

De diploma’s worden uitgereikt tijdens 
de nationale hengeldag die wordt ge-
houden op zaterdag 28 mei.  Dit alles 
bij de schuilhut van de visvijver in Lies-
hout. Deze cursus is bedoeld voor alle 
kinderen uit Lieshout en Mariahout in 
de leeftijd van 8  tot en met 13 jaar.  
Deelname is gratis en opgeven, door 
middel van een briefje met daarop 
naam, adres,  geboortedatum en tele-
foonnummer, kan bij: Frans Verkuijlen, 
Dorpsstraat 3 in Lieshout.

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

Specialisten in familierecht, erfrecht en 
echtscheidingsbemiddeling

wipschieten Laarbeeks Koningsschieten op ’t 
Wipke in Beek en Donk
Laarbeek - De geüniformeerde leden 
van de vijf Laarbeekse schuttersgilden 
komen op zondag 24 april samen om 
te strijden om de titel Laarbeekkoning. 
Elk jaar is een ander gilde aan de beurt 
om de wedstrijd te organiseren. Dit jaar 
is dat het Sint Antoniusgilde Beek en 
Donk, de Beekse Schut. 

Behalve de eervolle titel van Laarbeek-
koning mag de koning ook een jaar lang 
het fraaie Laarbeekkoningsschild dragen 
als teken van zijn waardigheid en waar 
nodig de Laarbeekse gilden vertegen-
woordigen. Het voorbije jaar was Peter 
van den Burgt van het Sint Servatiusgil-
de uit Lieshout de Laarbeekkoning.

Vanaf 13.00 uur zijn de gildeleden en 
andere belangstellenden welkom op 
de schietaccommodatie ’t Wipke aan 
de Zwinkelweg in Beek en Donk. Om 
14.00 uur volgen na een kort gebed en 
de wijding van de vogel de ceremonies 
die bij het Koningschieten horen. Om 
14.30 uur begint het Laarbeekkonings-

schieten met het lossen van het eerste 
schot door wethouder Frans van Zeel-
and namens de wereldlijke overheid, het 
tweede door Jan Engels, gildepastor van 
het Sint Antoniusgilde, het derde schot 
door afgaand Laarbeekkoning Peter van 
den Burgt en het vierde schot door Frans 
Biemans. Hierna barst de strijd goed los, 
als de schutters om beurt gaan proberen 
om de vogel naar beneden te halen. 

Waarschijnlijk rond 16.00 uur valt de 
vogel en wordt de winnende schutter, 
als hij of zij aan de voorwaarden vol-
doet, geïnstalleerd als Laarbeekkoning 
en gehuldigd. Het Sint Antoniusgilde 
heeft nog nooit de eer gehad om de 
Laarbeekkoning uit haar midden te 
hebben, en hoopt uiteraard dat de ge-
lukkige eindelijk eens uit haar gelederen 
komt. Het Laarbeekkoningsschieten is 
altijd een spannende, serieuze maar ook 
gezellige aangelegenheid. Wilt u het 
eens mee maken? Kom gerust kijken, u 
bent welkom. 

Aarle-Rixtel - Op het Jan van 
Doorenpaviljoen vond zaterdag 16 
april voor de eerste keer het Jeugd-
schieten voor de Aarle-Rixtelse 
jeugd plaats. Een vijftiental jeugd 
was op de middag af gekomen, die 
graag het luchtbuksschieten en het 
kruisboogschieten een keer wilde 
proberen. De eerste talentjes dien-
den zich al gauw aan.

De kinderen werden in twee groepen 
opgedeeld in verschillende leeftijds-

categorieën en na twee uur inten-
sief bezig geweest te zijn met de 
schietsport was het tijd om naar huis 
te gaan. Alle Aarle-Rixtelse jeugd is 
uitgenodigd om ook op zaterdag 30 
april vrijblijvend kennis komen ma-
ken met de schietsport van 16.00 tot 
18.00 uur op het Jan van Doorenpa-
viljoen. Om het nog wat spannender 
te maken voor de schuttertjes hou-
den ze vanaf 30 april de scores bij.
Ook niet te vergeten is het Laar-
beekkoningsschieten op 24 april 

op schietterrein 't Wipke in Beek in 
Donk. Voor deze middag is er gere-
geld dat alle jeugd uit Laarbeek kan 
strijden om het jeugd-Laarbeekko-
ningschap. Je hoeft dus geen lid te 
zijn van een gilde om hier aan mee 
te doen. Dit alles gebeurt onder be-
geleiding van Mario v.d. Elsen en 
Geert-Jan van Rixtel Bzn van het sint 
Leonardusgilde uit Beek en Donk, in-
schrijven voor het jeugdschieten kan 
ter plekke. Het schieten begint rond 
de klok van 14.00 uur.

De afgaande Laarbeekkoning 
Peter van den Burgt 

Jeugdschieten Aarle-Rixtel goed begonnen
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sound-light.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Donderdag 21 april
De plezierige uurtjes (gezellige 
muziek voor 65+)
14.00 uur, Gasterij de Regt, Otterweg 
Beek en Donk

44e Wielerjeugdvijfdaagse Lieshout 
t/m 22 apr.
18.30 uur, Floreffestraat, Lieshout

IVN lezing over 
watermolenlandschappen door Hans 
de Mars
20.00 uur, IVN gebouw De Bimd, 
Beekseweg Aarle-Rixtel

Vrijdag 22 april
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D'n Perdenbak, 
Lieshout

Lancering Kleur voor de deur
19.00 uur, Kiosk Aarle-Rixtel

Zaterdag 23 april
Expositie schilderijen Frans Denkers 
t/m 15 mei
14.00 uur, 't Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Skateswing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Concerto a Due
20.00 uur, Muziekcentrum 't Anker, 
Beek en Donk

Rob Scheepers met 
cabaretvoorstelling "Schroot" 
(try-out)
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 24 april
IVN wandeling de Biezen
8.00 uur, Vertrek bij woning de 
Biezen 5, Aarle-Rixtel

Oranjeloop en ouder-kindloop
9.00 uur, Centrum van Lieshout

Luikse markt
9.00 - 15.00 uur, MFC de Dreef, 
Aarle-Rixtel

Oranjeloop en Ouder-Kind-Loop
9.30 uur, Centrum Lieshout

Open Dag Golfclub d'n Heikant
12.00 - 17.00 uur, Landgoed d'n 
Heikant, Aarle-Rixtel

Muziektuinconcerten
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Woensdag 27 april (Koningsdag)
Oranjefestival vrijmarkt voor 
kinderen
11.00 - 16.00 uur, Heuvelplein, 
Beek en Donk

Expositie schilderijen Frans Denkers
12.00 uur, 't Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Jubileumconcert Coöperatieve 
Stoomafblaaskapel
14.00 uur, Heuvelplein Beek en Donk

Donderdag 28 april
Laarbeek Werkt
10.00 uur, Buurthuis Mariahout

Liederentafel 't Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Heindertweg 87, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 29 april
Maandelijkse meezingavond 
Liedertafel 't Nachtpitje
21.00 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Zondag 1 mei
Dauwtrappen door de Laarbeekse 
Harmonieën
6.00 uur, Laarbeek


