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Landelijke trend ook in Laarbeek zichtbaar 

PNL grote winnaar gemeenteraadsverkiezingen 2014
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen 

Laarbeek – Partij Nieuw Laarbeek 
(PNL) is wederom als grote win-
naar uit de bus gekomen tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
De lokale partij gaat van 7 naar 9 
zetels. Ook De Werkgroep krijgt 
er een zetel bij. Zij gaan van 4 naar 
5 zetels. Het CDA is de grootste 
verliezer. Zij moeten 2 van de 3 
zetels afstaan. Hiermee lijkt de 
landelijke trend van de lokale par-
tijen ook in Laarbeek voortgezet 
te zijn. 

Slopende avond
De verkiezingsavond in het 
Commanderij College verliep 
woensdagavond bepaald niet soe-
pel. Terwijl in alle buurtgemeentes 
de uitslag al bekend was, kwam 
in Laarbeek pas tegen 02.00 uur 
het verlossende woord. Dit had di-
verse redenen. Een woordvoerster 
van de gemeente vertelt: “Het was 
een opeenstapeling van gebeurte-
nissen. De eerste uitslagen hadden 
we rond 22.30 uur verwacht, maar 
die kwamen pas veel later. Daarna 
hadden we diverse problemen met 
het systeem en was het enorm veel 
werk om alles één voor één in te 
voeren, als je nagaat dat er kies-
lijsten zijn waarop 50 personen 
stonden.”

Verwarring 
De ‘snelheid’ van de bekendma-
king was niet het enige wat voor 
verwarring zorgde. Al vrij snel 
bleek dat PNL op een ruime voor-
sprong afstevende. De Werkgroep 
volgde, met daarna ABL, CDA en 
PvdA. Nadat alle stemmen waren 
geteld, werd bekendgemaakt dat 
PNL op 10 zetels uit zou komen: 
een absolute meerderheid. Dat was 
een domper voor De Werkgroep. 
Zij hadden 4.5 zetel behaald, die 
door deze uitkomst afgerond zou 
worden naar 4 zetels. 

In de zaal bleken de mensen niet 
gerust op deze uitslag. PNL stond 
bij de voorlopige prognose op 8.7 
zetels, waardoor de onwaarschijn-
lijkheid rees dat er ergens een fout 
was gemaakt. En die ongerustheid 
bleek niet voor niets. Terwijl veel 
mensen de zaal verlieten en huis-
waarts keerden – vanwege het late 

tijdstip – kwam er ineens een sein-
tje vanuit de telkamer dat de ver-
deling weer zou veranderen. PNL 
sprong terug naar 9 zetels en De 
Werkgroep kreeg er één bij (totaal: 
5). 

De winnaar: PNL
Ondanks deze ene zetel die 
nog afviel, was lijsttrekker Hans 
Vereijken meer dan tevreden over 
de uitslag. “Natuurlijk heb je een 
bepaald doel voor ogen. Onze am-
bitie was om van 7 naar 8 zetels te 
gaan. Dat dit er 9 zouden worden, 
hadden we nooit verwacht. We 
zijn hier heel erg blij mee.” 

De Werkgroep 
Ondertussen kwam bij De 
Werkgroep een golf van emoties 
los. Lijsttrekker Joan Briels: “Elke 
stem telt, dat merk je nu wel weer. 
We hebben meer stemmen dan 
vier jaar geleden, maar als je uit-
eindelijk op net zoveel zetels uit-
komt, voelt dat niet als een winst.”

De verliezer: CDA 
Na een lange avond zag de 

zetelverdeling er als volgt uit: De 
PNL kwam als grote winnaar uit de 
bus met 9 zetels. De Werkgroep 
wordt vertegenwoordigd in de 
raad met 5 personen, ABL hand-
haaft op 3 zetels als ook de PvdA 
met één zetel. De verliezer van 
deze verkiezingen is het CDA. Zij 
vallen 2 zetels terug en houden 
er nog 1 over. Lijsttrekker Tonny 
Meulensteen: “Ja, natuurlijk ben ik 
teleurgesteld. De landelijke trend 
zet zo ook in Laarbeek voort. Het 
is helaas niet anders.”

Gemeenteraad
Hoe de gemeenteraad zich exact 
gaat vormen, is op dit moment 
nog niet duidelijk. Komende week 
zal gekeken worden naar de coali-
tievorming. Dan zal moeten blijken 
uit welke partijen de wethouders 
geleverd worden en hoe de ver-
deling van het aantal zetels staat 
ten opzichte van de kieslijst en de 
voorkeursstemmen. 

Opkomstpercentage
Met een percentage van 56.1% 
ligt de opkomst in Laarbeek een 

paar procent hoger dan het lande-
lijke gemiddelde: 53,5%. Het lan-
delijke gemiddelde is een laagtere-
cord, maar het is wel fors meer dan 
wat de peilingen afgelopen week 
aangaven. Vier jaar geleden ging 
landelijk gezien 54% van de kie-
zers naar de stembus. In Laarbeek 
is het percentage juist gestegen. 
Daar bracht vier jaar geleden 
53.8% van de kiesgerechtigden 
hun stem uit. Een stijging in 2014 
van bijna 2.5%. 

Voorlopige uitslag 
De uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen is nog niet 100% ze-
ker. Vrijdagmorgen om 10.00 uur 
wordt de definitieve uitslag vast-
gesteld en weet Laarbeek zeker of 
de verdeling, zoals hier vermeld, 
doorgang vindt. 

Meer informatie
Lees meer over de verkiezingen in 
deze MooiLaarbeekKrant. U leest 
hierover op de pagina’s 17, 18, 19 
en 23.
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De lijsttrekkers net nadat de eerste voorlopige einduitslag bekend is gemaakt. Vlnr. Hans Vereijken (PNL), 
Joan Briels (De Werkgroep), Greet Buter (PvdA), Tonny Meulensteen (CDA) en Frans van Zeeland (ABL). 
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Wie herkent deze man nog?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit 
kan per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl of telefonisch via 06-51978426. 
Wie weet is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Op de vraag wie het omkijkende jongetje van vorige week was, kwam één 
inzending binnen. De redactie wist op deze foto ook het antwoord niet. 

Het jongetje dat omkijkt is volgens mij Frans Heesters, mijn jeugdkameraad, die 
destijds op Nachtegaallaan 11 woonde.

Met vriendelijke groet,
Willie van der Rijt
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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

Zeggen dat men links is, is het enige 
om tegelijkertijd een dikke portefeuille te 
hebben en toch een goed geweten.

F. Dorin

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

De Plevierstraat is een jonge straat, die valt onder het buurtschap ‘De 
Moerashoek’. Vroeger was dit ook een moerasgebied, wellicht dat de 
gemeente gekozen heeft in deze buurt voor namen van watervogels, 
zoals ‘De Snip’ en de ‘De Talingstraat’.
Het speeltuintje wat er ligt, ligt eigenlijk op een nat gedeelte, zodat 
er dikwijls alleen in de zomermaanden op  gespeeld kan worden. De 
ondergrond is dikwijls te nat, dit is erg jammer. Ik denk dat ongeveer 
rond 1990 de eerste huizen daar gebouwd werden, en later kwamen 
er meer huizen te staan. 
Plevieren zijn nogal gedrongen steltlopers met 
vrij forse, korte snavels. Veel soorten overzome-
ren aan de kusten ten zuiden van hun broedge-
bied. De bekendste is waarschijnlijk wel de kie-
viet, een zwartwitte plevier met lange, puntige 
kuif, die in het voorjaar boven het broedgebied 
zijn acrobatische baltsvluchten uitvoert en er 
zijn naam roept. Hij voelt zich thuis op bouw-
en grasland, duinen en heide. In de winter ver-
zamelen kievieten zich dikwijls op graslanden 
en zoeken in grote groepen naar voedsel. Wanneer de vorst invalt 
trekken zij weg en komen in ons land noordelijke vogels hun plaat-
sen innemen. Het vrouwtje legt vroeg in het voorjaar vier eieren in 
een kuiltje in de grond. Het zoeken van kievietseieren is een bekende 

sport. De zilverplevier broedt niet in 
Nederland, al is hij wel het hele jaar 
in kleine aantallen te zien. Hij trekt 
door, overwintert en overzomert. 
Hij is voornamelijk in de kustgebie-
den te zien. De goudplevier broedde 
in 1937 voor het laatst in Friesland. 
Met het verdwijnen van de uitge-
strekte heidevelden verdween ook 
de goudplevier als broedvogel in ons 

land. Tegenwoordig zijn beide vormen alleen doortrekkers in soms 
grote groepen, waarbij ze vaak samen met de kieviet worden gezien. 
’s Winters lijkt de goudplevier veel op de zilverplevier, maar de laatste 
vogel heeft opvallende zwarte oksels. Dan hebben we nog de mori-
nelplevier, hij is sinds 1961 een schaarse broedvogel van de Noord-
oostpolder en Oostelijk Flevoland. De bontbekplevier, en de kleine 
plevier lijken veel op elkaar. Het zijn kleine, levendige vogels met een 
brede band over hun borst. De broedbekplevier broedt vooral op de 
Waddeneilanden, in Zeeland en de Flevopolders. De strandplevier, 
de derde bij ons broedende kleine pleviersoort, is de meeste van de 
drie aan de kust gebonden. De laatste jaren komen strandplevieren 
ook langs de IJsselmeerkusten voor. Zij zijn de bedrijvigste  en ook de 
minst agressieve, waardoor zij het wel eens moeilijk hebben.

Henny Bevers – van den Baar
Met dank aan de Heemkundekring ’t Hof van Liessent 

PLEVIERSTRAAT

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de belangstelling, mooie woorden, prachtige 
bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van 

onze broer en oom

Rinie van den Heuvel

Onze speciale dank gaat uit naar Pastor Wester 
en De Groof uitvaartverzorging.

Het heeft ons goed gedaan.

Familie van den Heuvel

Historische beelden

Wie weet is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Op de vraag wie het omkijkende jongetje van vorige week was, kwam één 

Met vriendelijke groet,
Willie van der Rijt
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Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl
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KIEZERS BEDANKT!
700 personen bekijken ‘schoolfoto’-tentoonstelling De Lange Vonder

“Oh, wat gaat de tijd toch snel!”

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk- In Muziekcentrum 
’t Anker opende heemkundekring 
De Lange Vonder zaterdagmid-
dag een tentoonstelling van oude 
schoolfoto’s van leerlingen van de 
Beek en Donkse scholen. Maar 
liefst 700 mensen brachten een 
bezoek aan deze expositie. 

In de personen van Bertus Arts en 
Cees Huijbregts was de toenmali-
ge top van de basisscholen in Beek 
en Donk goed vertegenwoordigd 
voor de opening van de tentoon-
stelling. Het waren zelfs bijna de 
drie directeuren geworden die sa-
men geruime tijd hun stempel op 
het onderwijs in deze Laarbeekse 
kern hebben ‘bestierd’. Helaas 
had zuster Clothilda een paar da-
gen tevoren bij een val haar pols 
gebroken, waardoor zij er niet bij 
kon zijn. Door het luiden van de 
schoolbel en het openen van de 
toegangsdeuren werd het toege-

stroomde publiek de gelegenheid 
gegeven binnen te komen. 

“Oh, wat vliegt de tijd”, was een 
veel gehoorde uitspraak tijdens de 
rondgang langs de meer dan 700 
foto’s, die waren opgehangen in 
de zaal. Netjes gerangschikt naar 

school en kern waren de veelal ou-
dere bezoekers erg verrast door dit 
initiatief van heemkamer ‘De Lange 
Vonder’. Rein van Asten en Peter 
van Bree leggen ondertussen heel 
duidelijk aan elkaar uit, dat iemand 
van ‘op Donk’ vroeger niet eens 
wist wat er ‘in Beek’ te halen was! 

De aanzet tot de tentoonstelling was 
gegeven door Lou Noten, al heel lang 
erg actief om de historie van Beek en 
Donk prima te bewaken. “Het doel 
van de tentoonstelling is natuurlijk 
om de mensen onze mooie collectie 
te laten zien”, aldus een glunderen-
de voorzitter Harry Brugmans. “We 
weten dat mensen dat erg leuk vin-
den, maar anderzijds is het ook een 
goede gelegenheid om ons eigen ar-
chief aan te vullen.” Op het moment 
wordt nog geen gebruik gemaakt van 
de nieuwere sociale media, maar de 
meningen van het publiek verschil-
len sterk. Over het algemeen staat de 
oudere generatie een beetje sceptisch 
tegenover het gebruik van deze mo-
dernistische mogelijkheden. 

Achter in de zaal bestond de moge-
lijkheid om ‘op de foto te gaan’ in 
de sfeer van het begin van de 20ste 

eeuw. Er was een opstelling gemaakt 
met een leuke bijbelplaat en landkaart 
als achtergrond. Op tafel kon geko-
zen worden om ‘te schrijven’ met een 
ganzenveer, kroontjespen of met de 
voorloper van het bekende tablet, de 
lei met, helaas gebroken, griffel. Veel 
mensen maakten van de gelegenheid 
gebruik zich op deze manier te laten 
vereeuwigen. Natuurlijk stond in een 
oud sierlijk handschrift vermeld, dat 
het ging om de fototentoonstelling in 
2014, maar gezien de sfeer, bezoe-
kers en veel van de foto’s had er ook 
een jaartal kunnen staan van 60 tot 
80 jaar eerder.

Oud-onderwijs personen vlnr. Niek van de Zanden, Harry Brugmans en Cees Huijbregts

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

Tapijt
Gordijnen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
21 - 28 maart

Zaterdag 22 maart

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering
Gezinsviering met als thema Vasten.
Intenties in deze viering voor: Riek Heesakkers-
van Duijnhoven (mged), Anna de Korte, Familie 
Biemans-Vos, Martinus en Anna Donkers-van der 
Sande en zoon Jan.

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor
Intenties in deze viering voor: Harrie en Martina 
van Schaik-Bouw; Overleden ouders van der 
Heijden-van Melis, Truus en Jo; Tot welzijn van de 
parochie. 

Zondag 23 maart

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Pieter Francissen 
(mged), Jacques van de Ven (mged), Annie van 
Heeswijk-Bevers (mged), Jan Gilsing (mged), Gé-
rard en Annie van den Heuvel-van den Biggelaar, 
Sjaak en Sjaan de Groot-van Heeswijk.

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
3e Zondag van de Vasten
Eucharistieviering  m.m.v. de Halmen
Toediening van het H. Vormsel door Vicaris Gene-
raal van den Hout
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
van den Bogaard – van der Pol; Martien van der 
Linden; Frans Vogels; Overleden familie Hees-
akkers-Ceelen; Harry en Frits Kuypers; Marietje 
Hermanussen – van der Heijde.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus.
Intenties in deze viering voor: Will Toussaint-van 
Wingerden, Marie Swinkels, Corrie Vereijken-van 
den Bogaard, Jan van Heijnsbergen, Elisabeth van 
den Elsen, Hendrika Steegs en overleden kinderen.
 
11.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Doopviering.

Maandag 24 maart

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 25 maart

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering

Woensdag 26 maart

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed

Vastenactie 
Graag wil de parochie de mensen uit Laarbeek 
die een extraatje goed kunnen gebruiken een 
handje helpen in deze vastentijd. Daarom staan er 
vanaf deze week manden achter in de kerken in 
Beek en Donk, Lieshout en Mariahout, waar men 
de houdbare levensmiddelen die men kan/wil 
geven in kan leggen. Ook kan men ze afgeven 
in het parochiecentrum tijdens openingstijden. 
Met Kerstmis hebben ze dankzij diverse mensen 
uit Laarbeek mensen kunnen verrassen met iets 
extra’s. Dat zou  met Pasen toch ook moeten 
lukken. Ook in de rode bussen achterin de kerk in 
Beek en Donk kan men een bijdrage stoppen.

Er komt een vrouw uit Samaria,

om water te scheppen;

Jezus zegt tot haar 

geef mij wat te drinken…

Laarbeek - Cor van den Berk, het boeg-
beeld van Stichting Scootmobielpark 
Laarbeek, heeft zijn voorzittershamer 
overgedragen aan Jos Croijmans. Cor 
heeft vanaf de oprichting deel uitge-
maakt van het bestuur en is al die tijd 
voorzitter geweest. 

Met veel inzet en energie heeft Cor de 
stichting geleid, de aspirant cursisten 
benaderd en daar waar mogelijk assis-
tentie verleend bij de scootmobielge-
bruikers om ervaring op te doen. Cor 
wil als lid van het bestuur zijn bijdrage 
blijven leveren. Jos Croijmans heeft de 
voorzittersfunctie overgenomen. Jos 
is bekend met scootmobielen, heeft 
er zelf ook een en heeft enkele jaren 
Tourclub ‘De Rakkers’ geleid. Deze 
club is onlangs opgegaan in Stichting 
Scootmobielpark Laarbeek en er wor-
den ook in het nieuwe seizoen toer-
tochtjes georganiseerd.

Daarnaast is er een nieuwe secreta-
ris benoemd in de persoon van José 
Zwanenberg, die Arie van Heukelom 
opvolgt. Arie heeft besloten om zijn 
energie weer elders aan te bieden bij 
de opbouw van andere organisaties. In 
José vinden zij een ervaren kracht die 
jarenlang de lespakketten en instruc-
teurs van de stichting  begeleid heeft.

Met deze mutaties gaat het bestuur 
van Scootmobielpark Laarbeek met 
volle energie het nieuwe seizoen te-
gemoet dat geopend zal worden tij-
dens de landelijke NL-Doet dag op 22 
maart bij Zonnetij in Aarle-Rixtel. Men 
kan zich daar opgeven voor instruc-
tielessen, maar dit kan ook per mail 
bij de secretaris jcawzwanenberg@
onsbrabantnet.nl of via de website 
www.scootmobielpark.nl. 

Lieshout - De Zonnebloem afdeling 
Lieshout had op vrijdag 14 maart haar 
lentebijeenkomst en dat in een week 
met echt mooi lenteweer! Op deze mid-
dag waren ook de gasten van de afde-
ling Mariahout uitgenodigd en met in 
totaal 85 mensen was de zaal van het 
Dorpshuis goed gevuld.

Omdat de zaal in de ochtend nog volledig 
gebruikt werd door de school, moesten 
een aantal mensen in korte tijd de zaal 
ombouwen van theaterruimte naar een 
zaal met tafels en stoelen en een volledi-
ge opstelling van geluidsapparatuur voor 
de optredende groep ‘De Aarlese Revue’. 
Gelukkig was alles tijdig klaar en kon de 
show om 14.00 beginnen. Het was leuk! 

Het repertoire van de Aarlese Revue is 
groot. Speciaal voor deze middag was 
er een mooie mix gemaakt van her-
kenbare en gemakkelijk in het gehoor 
liggende muziek. Veel mensen uit het 
publiek zongen en klapten mee, maar 
waren weer stil bij het optreden van de 
drie tenoren. Revue is niet alleen mu-
ziek, daar hoort ook een sketch bij. Die 
werd door twee dames gedaan, waar-
van er een haar verhaal deed van een 
drietal datings die ze via internet had 
gehad: grote hilariteit natuurlijk. Ook 
het bekende ‘Omdat ik zoveel van je 
hou’ uit De Jantjes werd met veel hu-
mor gebracht.

Als iets leuk is, dan gaat het altijd te 
snel voorbij, zo ook deze middag. Na 
afloop waren de gasten erg enthousiast 
en gingen dan ook weer tevreden naar 
huis.

Bestuurswisseling 
Scootmobielpark Laarbeek

Vrolijke lentebijeenkomst Zonnebloem Lieshout
Lentebijeenkomst Zonnebloem Lieshout

Lieshout -  Er was een grote op-
komst bij de voorjaarsvergade-
ring van het Sint Servatius gilde. 
Op deze bijeenkomst, gehouden 
bij de Pelgrim in Mariahout, kwa-
men tussen de 70 en 80 leden. 
Op de agenda stond het stemmen 
van 4 nieuwe leden, te weten 
Hennie en Chris de Hoog, Riekie 
Cranen, en Hanneke Manders. 

Ze zijn allen met een meerder-
heid van stemmen aangenomen. 
Er werd gestemd met erwten en 
bonen. Dit gebruik komt nog uit 
de tijd dat de mensen niet konden lezen 
of schrijven. Men maakte gebruik van 
een kistje dat uit 2 vakken bestond. In 
het ene vak lagen de erwten en bonen. 
De stemmer pakte een erwt of een boon, 
en gooide die in het andere vak. Daarna 
werden de stemmen geteld. Een boon 
was vóór, een erwt tegen. Lagen er bij 
het stemmen van het nieuwe lid meer 

bonen dan erwten in het vak, dan was 
het lid er in geboont (aangenomen). 

Jan van de Laar en Willy Schrama had-
den als bestuursleden een periode van 
3 jaar erop zitten en moesten herkozen 
worden. Zij werden beiden per accla-
matie aangenomen. Omdat penning-
meester Sjaak Vorstenbosch, na een kort 

ziekbed was overleden, was het 
bestuur ook op zoek naar een 
nieuwe penningmeester. Piet van 
der Burgt had zich aangemeld 
voor deze functie en werd per 
acclamatie door de vergadering 
aangenomen. Piet werd gefelici-
teerd en kreeg het schild van de 
Deken-Schatbewaarder omge-
hangen door Toon Gevers. Het 
bestuur is nu weer compleet.

Gerrit van Kaathoven, alweer an-
derhalf jaar Ere-Koning van het 
Gilde, heeft aangegeven dat hij 

na zijn koningschap ook Gildebroeder wil 
worden. Hij wil dan gaan trommen. De 
vergadering heeft goedgekeurd, dat hij, 
na zijn Ere-Koningschap aspirant-Gilde-
broeder mag worden. Het Gilde krijgt er 
een betrokken Gildebroeder bij.  Het was 
een vruchtbare vergadering en na nog 
wat te hebben nagepraat, ging iedereen 
met een goed gevoel naar huis.

Grote opkomst voorjaarsvergadering Sint Servatius Gilde

Piet van der Burgt krijgt het schild van Deken-
schatbewaarder omgehangen door hoofdman Toon Gevers.

Gezinsviering over vasten
Laarbeek –De werkgroep Gezins-
vieringen nodigt iedereen uit om een 
speciale gezinsviering bij te wonen 
op 22 maart om 17.30 uur in de kerk 
in Mariahout over de vastentijd.

De vastentijd is aangebroken. Vanaf 
Aswoensdag, de woensdag na 
Carnaval tot aan Pasen is er een tijd 
van bezinning, vergeving en denken 
aan de ander. Zij willen hier graag bij 
stil staan. Aankomende communi-
canten zullen voorlezen en het kin-
derkoor zal de viering muzikaal bege-
leiden. Iedereen is van harte welkom.

Daarnaast willen ze de mensen uit 
Laarbeek, die een extraatje goed 
kunnen gebruiken, een handje hel-
pen in deze vastentijd. Daarom staan 
er vanaf deze week  manden achter 
in de kerken waar men houdbare 
levensmiddelen in kan leggen. Ook 
kunnen deze afgegeven worden in 
het parochiecentrum tijdens ope-
ningstijden. Met Kerstmis hebben ze 
dankzij gulle gevers diverse mensen 
uit Laarbeek kunnen verrassen met 
iets extra’s. Wat zou het fijn zijn wan-
neer dat met Pasen weer zou kunnen.

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU € 20.50
                       

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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Lieshout - In de Lieshoutse kerk vond 
afgelopen zondag een bijzondere mis 
plaats. Voor haar vele werkzaamheden 
voor de parochie in Lieshout ontving 
Sisca van den Hurk een belangrijke 
pauselijke onderscheiding, ofwel een 
Pro Ecclesia et Pontifice. 

“U zult zich wellicht hebben afge-
vraagd, wat doet die schildersezel 

daar?” Met die woorden begon pastor 
Arie Wester zijn toespraak tijdens de 
mis van half tien op zondag 16 maart. 
Langzamerhand werd duidelijk, dat op 
de ezel onder een doek een ingelijste 
verklaring stond. Daarin was in het La-
tijn opgetekend, dat paus Franciscus 
een hoge onderscheiding had toege-
kend aan mevrouw Sisca van den Hurk. 
Omdat iemand deze verklaring moest 
onthullen, vroeg de priester tijdens de 
mis of Sisca dat wilde doen, want die 
werd nooit zonder succes gevraagd 

dingen te doen voor de kerk. Tot haar 
grote verrassing was ze zelf de feeste-
ling. Dat ze extra haar best had gedaan 
op de versiering van het priesterkoor 
was het resultaat van ‘list en bedrog’, 
zo verwoordde de gewezen marine-
aalmoezenier Arie Wester het tijdens 
zijn preek. Onder het voorwendsel, dat 
broeder Josep en hij al 60 jaar samen-
werkten in verschillende parochies, had 
hij Sisca gevraagd wat meer aandacht 
dan normaal te besteden aan de bloe-
menweelde in de kerk.

“De onderscheiding heeft Sisca echt 
verdiend, want ze is een duizendpoot 
in de kerk van Lieshout”, vertelt de 
pastor. Het verzorgen van de Maria-
kapel en het priesterkoor en de nodige 
hand- en spandiensten bij het schoon-
houden van de kerk zijn nog maar een 
klein gedeelte van het werk. Ook op 
het kerkhof is Sisca regelmatig aanwe-
zig om de werkploeg aldaar ervoor te 
zorgen, dat alles er verzorgd uitziet. 
Pastor Wester noemt haar zelfs de bin-
dende factor in deze werkzaamheden. 

Naast dit alles waakt Sisca regelmatig 
bij ernstig zieken, alleenstaande oude-
ren en stervenden, ooit hele nachten. 
De ouderen in ‘Franciscushof’ worden 
van maaltijden voorzien en bij het kof-
fie-uurtje is ze gastvrouw. “Hij heeft 
het veertien dagen geleden aan me 
gevraagd om er vandaag een mooie 
dag van te maken”, vertelt Sisca over 
pastor Wester; “Hij ging zelfs mee om 
bloemen te halen, dat had hij nog nooit 
gedaan. Maar ik had helemaal niets in 
de gaten!” Bij Sisca werd de onder-
scheiding opgespeld door broeder Jo-
sep, met wie Sisca ontzettend veel sa-
menwerkt in de kerk. Haar man Toon 
werd ook in de hulde betrokken. Na de 
dienst was er voor Sisca en Toon een 
mooie receptie en voor alle aanwezi-
gen koffie met appelgebak. Piet van Thielplein 5

www.verswarenhuys.nl

van Marjos Stiphout

uit Twekkelo(Overijssel)

van boer Harrie Drunen

verse kipfilet

Zuivelhoeve milde kaas

Elstar appel

topkwaliteit-topsmaak 
uit Nuenen

lekker mager!

minder zout!

lekker zoet!

nieuw!
Heydehoeveham

500 gram

kilo

500 gram

100 gram

€ 5,98

€ 0,99

€ 3,99

€ 1,99

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag
Peultjes     200 gram 1.29
Blauwe Druiven 500 gram 1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Rabarber    per kilo  2.99
Creta Navels  2 kilo   2.49

Sla-mix

1 + 1 gratis

Elke Dinsdag Saladedag

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Alle Salades in de Aanbieding

MARC GOSEN  ü Glaszettersbedrijf
 ü Glashandel
 ü Schilderbedrijf

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

“Glashard de beste”

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

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

Pro Ecclesia et Pontifi ce voor 
Sisca van den Hurk - Meijers

Vlnr Pastor Arie Wester, Sisca van den Hurk en Toon van den Hurk 

Caravan Centrum
Coppelmans

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

Profiteer nu van onze
MOVER ACTIEWEKEN!
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

*

WIN 3 KAARTEN 
VOOR DE KNVB BEKERFINALE

En in deze winkel ook nog kans 
op unieke VIP-tickets

210.013 AMSTEL KNVB Specifiek Schapkaart Viptickets WT • Perc. opmaak 100% • 270x70t• fc

Koop een actieverpakking 
blik of krat en 

ga naar Amstel.nl

Met trots voor u gebrouwen - Geen 18, geen alcohol

2.0
00

 KAART
EN

 

W13 - Aanbiedingen gelden van maandag 24 maart t/m zaterdag 29 maart 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

0.99

Bloemkool
per stuk

1.59

3.99

Appel- of kersenfl appen
vers uit eigen oven

4 stuks
3.56

1.99

Senseo koffi epads
alle soorten 36 pads of

intense black of espresso 28 pads
per zak

3.73-3.94

2.99

Rib- of haaskarbonade
(varkensvlees) 

500 gram
3.49/4.12

2.49

Zalmfi let
pakje 175 gram

4.00

3.49
kilo 19.94

Markant saté
varken of kip

3 pakjes à 
3 stokjes

2.43/2.52

2.00
3 pakken

Tsjakka kwark of yoghurt
alle soorten

6 bekertjes à 50/100 gram,
pak 4 knijpzakjes, beker 110 gram

of pak 6 sticks

Amstel bier*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

13.39

9.49
liter 1.32

Robijn wasmiddel
Alle soorten

fl acon 560-1500 ml.
pak 750 gram of 10/16 stuks

1+1
GRATIS

Nivea lichaamsverzorging
deodorantroller, deodorantspray, 

doucheolie, douchecrème, douchegel, 
conditioner of shampoo

fl acon 200/250 ml.
bus 150 ml. of roller 50 ml.

Markant tissue toiletpapier
pak 24 rollen
6.29

Boonacker
dubbeldonker brood

vers uit eigen oven
heel, gesneden

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
2 broden van 4.18 voor 2.09

Markant Zappie
alle soorten

3 pakken 
à 1500 ml.

2.34-2.43

2.00
liter 0.44

3 pakken

2+2
GRATIS

25%
KORTING

kilo 4.98

6.99
2 stuks
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Donkerbruin vermoeden
Blond haar, blauwe ogen en het liefst 
vergezeld door twee flinke pluspunten 
aan de voorkant. Zo eentje die de 
frietpan aanzwengelt op het moment 
dat jij met beide benen op de tafel 
vermaakt met een avondje Champions 
League voetbal. Om vervolgens 
elk kwartier een goedgevuld glas 
Bavaria aan te reiken. Een vrouw die 
zonder blikken of blozen achteruit 
kan inparkeren. Het liefst binnen een 
straal van 30 meter bij de plaats van 
bestemming. Deze omschrijving zal 
voor sommige mannen gelden als 
een walhalla. Dit profiel benadert de 
zogenoemde Mercedes-Benz onder 
de zwakkere geslachten. Echter, 
niets is wat het lijkt. In bovenstaande 
vacature ontbreekt een onmisbare 
voorwaarde. Een regel die voor 
ongeveer alle knappe vrouwen geldt. 
Ik kroon ‘m tot gouden regel. Want 
wij mannen zijn stellig overtuigd, dat 
aantrekkelijke vrouwen niet poepen. 
Dat doen ze nooit. Niks, noppes, 
nada! Het woord ‘toilet’ komt niet 
in hun vocabulaire voor en van ‘de 
kleinste kamer’ 

hebben ze al helemaal niet gehoord. 
“Maar beste Joey, waarom bestaat er 
dan zoiets als een wc-bril?” Nou beste 
lezer, ik vermoed, dat die bril er puur 
en alleen op gemonteerd is om goed 
te kunnen zien waar er geplast wordt. 
Je kunt het naïviteit noemen. Of 
stronteigenwijs. Ik noem het liever het 
meest charmante verschil tussen de 
man en de knappe vrouw. Ze poepen 
gewoon niet. Hun behoefte verlaat 
vast en zeker op een andere manier 
hun lichaam. Het gerucht gaat dat de 
afvoer via de poriën loopt. Middels 
iets bruiner zweet dus. Maar het kan 
nog sterker. Zo volgde ik laatst, op 
een doordeweekse woensdag, een 
betoverend mooie jongedame die plots 
last kreeg van kolossaal opkomende 
moedervlekken. Zie je nou wel, ik 
praat geen poep. Mijn onderbouwde 
theorie blijkt zo heel gek nog niet. 
Mooie vrouwen poepen gewoon niet. 
Dus nog even onder ons, prachtig 
vrouwelijk schoon van deze aardbol. 
En voel je gerust aangesproken. Mocht 
het nou toch eens voorkomen dat 
jullie je etensresten aan de achterkant 
voelen aankloppen, dan volgt hier een 
belangrijk evacuatieplan. Pak de auto 
en rijd zo ver als jullie maar kunnen de 
bewoonde wereld uit. Parkeer jullie 
auto, het liefst niet achteruit in, en kijk 
om jullie heen of er geen mannelijk 
geslacht in de buurt is. Pas dan, als het 
echt echt écht niet anders kan, laat 
jullie broekje zakken. De afsluitende 
en meest urgente stap: hou het jullie 
leven lang geheim. Zo niet, dan 
spoelen jullie de ultieme droom van 
de gemiddelde man door de plee. Op 
hoop van zege…

Joey van der Leemputten

Muldershof bijt het spits af 
met boomplantfeest in Laarbeek

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk- Landelijke boomplant-
dag. Dat was het vorige week woens-
dag. Over heel Nederland werden dui-
zenden bomen geplant. Ook Laarbeek 
neemt hieraan deel, maar dan met een 
eigen ‘Boomplantfeest’, die deze week 
plaatsvindt. De kinderen van groep 8 
van ‘De Muldershof’ beten maandag 
het spits af. 

Onder leiding van meneer Benjamin 
Bultje nemen de leerlingen vandaag 
deel aan dit landelijk gebeuren. Voor-
dat ze de klas verlaten, wordt hen nog 
eens op het hart gedrukt dat ze een 
voorbeeldfunctie hebben. Als er iets 
in de krant wordt geschreven, moet 
dat natuurlijk niet negatief uitpak-
ken. En gedrágen hebben ze zich! Op 
de plaats waar vroeger de pauzeplaats 
was van het Commanderij College 
ligt een splinternieuwe weg met par-

keerplaatsen en de stukjes plantsoen 
ertussen moeten natuurlijk van een 
groene aankleding worden voorzien. 
Het thema van deze boomplantweek is 
‘kiezen voor bomen’. Daarom staat de 
wagen van de gemeente, die de nieu-
we planten heeft aangevoerd, al klaar. 
Daaromheen zijn een aantal mensen 
van de plantsoenendienst bezig alles in 
gereedheid te brengen. 

Na heel even wachten komt de belang-
rijke vertegenwoordiging van de ge-
meente in de persoon van wethouder 
Theodoor Biemans. In zijn inleidende 
praatje gaat de wethouder in op het 
belang van beplanting en hout als ge-
bruiksmateriaal. “Kun je je voorstellen, 
dat je geen hout had gehad voor de 
schoppen die jullie hebben? Dan had 
je zo moeten graven”, waarna de wet-
houder voordoet hoe je zonder houten 
steel echt geen gat kunt graven. Hij 
legt aan de leerlingen uit, dat zijn ei-
genlijke beroep boomkweker is en laat 
zien hoe je een plant in de grond zet. 
Het is natuurlijk fantastisch als een ech-
te professional dat voordoet. De leer-
lingen letten goed op en gaan daarna 
aan de slag.

Daan Hendriks vindt het werk wel mee-
vallen. Hij doet dit werk in ieder geval 
liever dan rekenen of taal. Ton Boy is 
het met zijn klasgenoot eens. Indy van 
Zutven is ook aan het werk en doet haar 
best een deel van de grote hoeveelheid 
planten in de grond te zetten. Want 
hoewel het feest boomplantfeest heet, 
wordt er hier vandaag geen enkele 
boom geplant. Op één locatie werd een 
plantsoen aangeplant met de schop. De 
andere groep kreeg te maken met nog 
veel kleinere planten, die met de hand 
in de grond moesten worden gezet. 
Aan de handen van de kinderen kon 
je dan ook duidelijk zien, wie tot welke 
groep behoorde. Nadat alle planten in 
de grond stonden werd aan de kinderen 
een appeltje voor de dorst uitgereikt. Ze 
kregen ook allemaal een hortensia mee 
om hun geleerde vaardigheden thuis in 
de praktijk te brengen.

Guusje Vereijken (l) en Indy Branten (r)

Wethouder - en boomkweker van beroep - 
Theodoor Biemans geeft de kinderen uitleg

KAPELSTRAAT 52 B, BEEK EN DONK      06 29 99 54 31 
HENRISLEEGERSMONTAGE@HOTMAIL.COM

SCHUTTINGEN
TERRASSCHERMEN 

VLONDERS
OVERKAPPINGEN

PARASOLS 
ZONNELUIFELS

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103

Jumbo superslak 2014 in Mariahout

Mariahout - Oldtimer bromfiets-
club ‘De Bromvliegers’ houdt op 
zondag 30 maart voor de 6e keer 
de Jumbo superslak met tourtocht 
in Mariahout.

Dit jaar is de startplaats weer bij 
het clubhuis van Zundapp team 
‘De Vette Ketting’ bij de cham-
pignonkwekerij van Rob en Jannie 
Leenders aan de Vossenberg 11 in 
Mariahout. Vanaf 9.30 uur kunt 
u zich inschrijven. Ook niet-leden 
kunnen inschrijven, als je maar in 
het bezit bent van een bromfiets 
of solex van minstens 20 jaar oud.  

Alleen de leden van de bromvlie-
gers strijden om de titel Superslak 
2014.

Om 10.30 starten de solexen en 
om 11.00 uur gaan de bromfiet-
sen van start voor de 1e ronde van 
de tourtocht waarna zij weer te-
rug komen bij de startplaats. Hier 
wordt om 13.00 uur gestart met 
de superslak wedstrijd, er wordt in 
drie categorieën gestart: A. Solex, 
B. Snorfiets en C. Bromfiets. Na de 
superslak is er nog een 2e ronde 
van de tourtocht.

Zundapp team ‘De Vette Ketting’
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Nieuw bij ‘t Verswarenhuys Heydehoeveham! De Heydehoeve 
(uit Nuenen) brengt u heerlijk en eerlijk varkensvlees (van het Du-
roc ras) met de pure smaak en malsheid van vrüger. Heydehoeve 
staat voor een duurzame wijze van het houden van onze var-
kens en respect hebben voor het dierenwelzijn. Ook produceren 
zij groene stroom uit de afvalstoffen van onze boerderijen. Met 
de Nederlandse herkomst en een speciaal voer dat zij de varkens 
geven, garanderen wij een duurzame kwaliteit en minder CO2-
belasting voor de aarde. Zo bent u verzekerd van heerlijk en eerlijk 
varkensvlees uit een eerlijke stal. Zo kunt u 
gezond en bewust combineren op uw bo-
terham of bij de borrel! Kom maar gauw 
proeven bij ‘t Verswarenhuys!

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

Q D B W V J E O L I F A N T X P H
M K H X S J V S D O J P T C A A Y
D P C A F A A O T F S T H A D N E
G A W W S B X P L R P E R T R T N
K A I T D P N U K D I D O V C I A
S H P A P A M I J R N R E D F L O
H C J Q I E P M G V N I E E E O F
T S X A Z A N N V W E S S B H P N
A J B E K G L B D L N I N L Q E E
M T B E A H U R U S P U A D F J U
B R Z V B I A W V T M M P K C M S
A E K T Z A L L G I C D M L S B H
L H Q E P E V U S E A L I N B I O
T A R L E D I U B R I E H G L N O
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CHIMPANSEE BUIDELRAT KANGOEROE
NEUSHOORN NIJLPAARD ANTILOPE
VELDMUIS BAVIAAN BUIZERD
GORILLA HAGEDIS JAKHALS
OLIFANT PAKEZEL SPINNEN
SCHAAP GIRAF HYENA
LEEUW OKAPI PAARD
STIER ZEBRA HERT

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Mieke van den Bergh

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Heidi van Bommel

2. Laura Verhoeven

3. Maarten Meulendijks
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 
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EZOND Heydehoeveham: nieuw en eerlijk!

• 500 gr zoete aardappel
• 600 gr bloemkool
• 3 uien
• 1 bol knoflook
• 250 gr courgette

• 1 citroen
• 1 tl gedroogde tijm
• 1 tl kruidnagel
• 1 tl piment of pittig kruid
• Peper en zout

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

Uitleg van het recept:
Pof de helft van de zoete aardappel 1 uur in de oven op 190°c. Schil de 
aardappel als deze is afgekoeld en zet weg. Schil de rest van de zoete aard-
appel en snijd in plakjes. Maak de bloemkool schoon en maak gelijke roosjes. 
Bewaar de bladeren en stelen. Snijd 2 uien in dunne plakjes en 1 ui in blok-
jes. Voeg in een pan de plakjes uien, bloemkool stelen en bladeren en de in 
plakjes gesneden zoet aardappel. Snijd de knoflookbol dwars door midden 
en voeg deze met 1 uitgeknepen citroen en wat verse gemalen peper toe. 
Giet er 2 liter water bij breng het aan de kook. Draai het vuur laag en laat het 
geheel sudderen. Voeg de tijm en kruidnagel toe en laat het 40 min inkoken 
tot de helft. Zeef de soep en vang het vocht op in een andere pan. Blender 
de gepofte aardappel met 1 dl bouillon tot een gladde massa en voeg deze 
toe aan de bouillon. Voeg de bloemkoolroosjes en de blokjes uit toe en breng 
op smaak met peper en zout en piment. Laat alles nog even 5 min sudderen 
en snijd ondertussen de courgette in gelijke blokjes. Voeg de courgette toe 
en kook nog zachtjes door tot deze gaar is. 

Recept van de week

Zoete aardappel – groentesoep (pan)

www.kookcentrumbrabant.nl

Ingrediënten:

Very easy

7 5 1 8

9 8 6 3 1

1 2 4

8 7 2 5 1

7 4 9

2 3 8 9 6

3 8 6

4 8 6 5 7

5 4 3 2

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku
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Het is vijf uur geweest, tijd om naar 
huis te gaan. De jas aan, ‘tot mor-
gen’ en de fiets op. Het is al duide-
lijk langer licht en met de lente in 
de bol maak ik er een mooi tochtje 
van vandaag. Vanuit de Steenoven-
weg in Helmond richting huis, een 
ontdekkingsreis terug in de tijd.

Kasteel Croy ligt om de hoek. Die 
pik ik in ieder geval even mee. We 
gaan honderden jaren terug in de 
tijd, de tijd van de ridders en de kas-
telen. Al is het maar voor de fanta-
sie. Het kasteel als paradijs voor het 
blauwe bloed, huis voor de ridders 
en als veilig toevluchtsoord voor de 
boeren. De omgeving, de weilan-
den en de laan, alles ademt historie. 
Het kasteel met zijn toegangsbrug, 
het poortgebouw en de omliggende 
gracht vormen samen een pracht 
plaatje. 

De fietstocht gaat verder en al snel 
ben ik een eeuw of wat verder. Ik 
kom aan bij de kapel aan de Bos-
scheweg met het aanliggende kloos-
ter wat nu de bibliotheek is. Even 
googelen laat zien dat de kapel uit 
1500 dateert! Kerken, kapellen en 
kloosters. Mijn fietstocht gaat langs 
de kerk aan de
Dorpstraat en het einde van de route 
kom ik ook voorbij het Missiekloos-

ter Heilig Bloed. 

De monniken en priesters nemen 
duidelijk de overhand in het rijk. Het 
geloof bepaalt de wet en heeft de 
macht. De eeuwen vliegen voorbij 
door een periode die ons landschap 
met zijn kerktorens tot het heden 
heeft getekend.

Van kerktorens naar klokkengieters, 
een treffende samensmelting. Vanaf 
de Dorpstraat passeer ik klokkengie-
terij Petit & Fritsen. Een van Neer-
landsch oudste familiebedrijven. We 
staan aan het begin van een nieuwe 
periode, de industrialisatie. Rauwe 
kerels in overalls, op ’t fietske naar 
het werk. De handen en het gezicht 
bedekt met een veeg smeer. Als ik 
een stuk verder richting het kanaal 
fiets, staan daar de arbeidershuisjes 
en als ik nog een keer omkijk reikt 
de schoorsteen van Artex boven de 
Helmondseweg uit. Opnieuw een 
typische tekening in het landschap. 
Het land verandert. Er wordt ge-
produceerd, er wordt gehandeld, er 
wordt geld verdiend. De industrie 
achterlatend fiets ik verder de brug 
op over de Zuid-Willemsvaart. Het 
kanaal, misschien wel het symbool 
voor deze periode. Gegraven ter 
bevordering van het handelsverkeer. 
Verder strekkend dan dit dorp al-
leen.

Al deze historische waarde ligt zo 
voor het oprapen in ons straatbeeld, 
maar de vanzelfsprekendheid werkt 
verblindend. Zo eenvoudig om aan 
voorbij te fietsen in de dagelijkse 
route van en naar het werk, maar 
zo mooi om juist de ontdekkingsreis 
een plaatsje te geven in ons Mooi 
Laarbeek.

Mijn naam is Paul 
van den Berg. Ik kom uit Beek en Donk en 

neem jullie maandelijks mee door Laarbeek in ‘Ga toch fi etsen’. Een 
verhaal al fi etsend opgedaan, geen nieuws maar gewoon een verhaal.

Petit & Fritsen

Brouwerijcafé zet zich in voor goede doel

Benefi et Diner Stichting Care For Joshua
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout - Afgelopen vrijdagavond 
mochten gasten aanschuiven voor 
een gezellige avond tafelen met als 
doel het ondersteunen van Stichting 
Care For Joshua. Tijdens het Bene-
fietdiner voor deze stichting genoten 
de gasten zichtbaar van een culinair 
hoogstandje uit de keuken van het 
Bavaria Brouwerij Café. Met een zeer 
gemêleerd gezelschap zijn de tafels 
goed gevuld tijdens deze avond voor 
het goede doel.
 
Betoverende glimlach
“Een ander helpen en een steuntje in 
de rug geven”, vertelt Anja. Haar zus 
Marjan vult aan: “Een glimlach op ie-
mands gezicht toveren.” Dat waren 
de gedachten die deze twee uitbaters 
van het geheel vernieuwde Brouwerij 
Café hadden toen het idee voor een 
benefietdiner kwam. “We willen graag 
jaarlijks een goed doel een steuntje in 
de rug geven. Door het prikkelen van 
alle zintuigen tijdens een warme ge-
zellige avond tafelen voor het goede 
doel. Voor deze tweede editie, die wij 
organiseren voor een benefietdiner, 
hebben we gekozen om Stichting Care 
For Joshua te ondersteunen”, vertelt 
Anja. Joshua Verhoeven, opgegroeid 
in Lieshout, lijdt al jaren aan de chro-
nische vorm van Lyme. Wij willen hem 
daarin een helpende hand bieden zo-
dat hij mogelijk behandelingen kan 
ondergaan in het buitenland. “We 
hebben de stichting benaderd en het 
initiatief is hartelijk ontvangen.”
 
Goede doel
“Machteloos toekijken en hopen op 
mogelijk herstel, de tijd begint te drin-
gen, we moeten iets doen”, vertelt 
Ruben. “De situatie van mijn broer 
Joshua verslechtert met de dag we 
willen hem graag een kans bieden op 

herstel. Dat is wat we willen bereiken.” 
Met de oprichting van Stichting Care 
For Joshua proberen oprichters Ruben 
Verhoeven en Fedor Heijl voor Joshua 
de mogelijkheid te creëren op een toe-
komst. “Joshua richtte zelf in 2012 
Stichting Hope For Lyme op om zo 
meer positieve aandacht te vragen in 
Nederland voor alle chronische Lyme-
patiënten”, vertelt Fedor. “Wanneer je 
vanuit je ziekbed een ander toch nog 
een helpende hand wil bieden en je 
zo inzet voor anderen, verdien je het 
van harte om zelf geholpen te wor-
den.” Knikkend instemmend en met 
een glimlach antwoordt Ruben: “Dit 
is ons doel, Joshua een kans geven op 
herstel!”
 
Diner
Met een openingswoord en een sma-
kelijk eten, spreekt Ruben zijn dank uit 

voor de aanwezigheid en steun van 
alle gasten en de gastvrijheid van het 
personeel van Bavaria Brouwerij Café. 
Tijdens een gezellige avond geniet een 
ieder van de zeer smaakvol samenge-
stelde gerechten. Met als kers op het 
toetje, biedt Anja de stichting een che-
que aan met een prachtige opbrengst 
van deze avond. “Het is een zeer ge-
slaagde avond”, voegen de gasten er-
aan toe.
Met een voldaan gevoel en een glim-
lach sluiten de gasten de avond af.
 
Dank
De Stichting Care For Joshua bedankt 
Marjan, Anja en alle medewerkers van 
Bavaria Brouwerij Café en alle aanwe-
zige gasten hartelijk voor deze zeer 
geslaagde avond!

Ruben Verhoeven van Care For Joshua en 
Anja Aarts, uitbaatster van het Brouwerij Café

Bewonersraad wil onderzoek naar verborgen armoede
Redacteur: Iris Savenije 

Laarbeek – Bewonersraad Laarbeek 
wil een woonlastenonderzoek reali-
seren. In dit onderzoek moet de ver-
borgen armoede vanwege te hoge 
woonlasten in de gemeente Laarbeek 
duidelijk naar voren komen. “Het gaat 
hierbij om de groep mensen die net 
overal buiten valt en vervolgens wordt 
vergeten”, vertelt Jan Brans, bestuurs-
lid Bewonersraad Laarbeek. 

De woonlasten van een  gezin zijn vaak 
hoog en als daarbij ook het inkomen 
net te hoog is, ontvangt het gezin geen 
huursubsidie en geen andere toesla-
gen. Dit is de vergeten groep mensen 
waar Jan Brans op doelt, ook wel de 
niet-veel-maar-toerekendgezinnen ge-
noemd. Jan: “Zij werken vijf dagen in 
de week erg hard en hebben vervolgens 
geen geld voor de boodschappen.”

In de gemeente Deurne is al een 
woonlastenonderzoek geweest. 
Daaruit bleek dat 29% van de inwo-
ners onder de armoedegrens leefden. 
In Oisterwijk loopt dit  percentage op 
naar 31%. Het probleem mag daarom 
zeker niet onderschat worden in de 
gemeente Laarbeek. “Waarschijnlijk 
is het percentage van mensen die le-
ven in armoede ook in Laarbeek veel 
te hoog. Het is tijd dat we allemaal 
wakker worden en hier wat aan gaan 
doen”, concludeert het bestuurslid. 

Met ‘allemaal’ bedoelt Jan voorname-
lijk de gemeente en Woningstichting 
Laarbeek. Als gemeente Laarbeek 
door middel van een onderzoek zwart 
wit heeft dat een groot percentage 
van de inwoners de woonlasten niet 
kan betalen, moet de gemeente hier 
samen met de woningstichting nieuwe 
afspraken over maken.  

Vorig jaar heeft Woningstichting 
Laarbeek de huur verhoogd met 4%. 
Ook dit jaar staat de inwoners van 
Laarbeek die een huis huren vanuit de 
woningstichting weer een verhoging 
te wachten. In 2013 werd er al over 
gesproken, maar in 2014 moet het 
echt gaan gebeuren: de inkomensaf-
hankelijke huurverhoging. Deze kan 
oplopen tot een percentage van 6,5%. 

Bewonersraad Laarbeek vertegen-
woordigt de belangen van alle huur-
ders en woningzoekenden die inge-
schreven staan bij Woningstichting 
Laarbeek. Voor hen streeft de raad dan 
ook naar een betaalbare huur. Op 2 
april houdt de raad een achterbanver-
gadering in De Dreef, die voornamelijk 
over de huurverhoging zal gaan. 

Eerste winnaar Reisbureau 
Vanhuys prijsvraag

Laarbeek – De eerste prijsvraag van 
Reisbureau Vanhuys ‘met de dames 
op reis’ is gewonnen door Rita van de 
Biggelaar uit Mariahout. Uit de vele 
inzendingen werd zij als eerste win-
naar getrokken.

Uit handen van Nancy Nouwens en 
Mariëlle Versteegden, de dames van 
Reisburo Vanhuys, ontving Rita de 
prijs; een reischeque t.w.v. €50,00 en 
een mooie trolley.

In de prijsvraag staat een foto van een 
reiskoffer die ergens in Laarbeek is neer-
gezet. Mocht u weten waar de reiskof-
fer staat, dan kunt u het antwoord mai-
len naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl. 

De prijsvraag is tweewekelijks terug 
te vinden op de puzzelpagina van De 
MooiLaarbeekKrant. De eerstvolgen-
de verschijning is op 27 maart.

vlnr: Nancy Nouwens, Rita van de Biggelaar en Mariëlle Versteegden
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Franca van de Kerkhof

Applaus 
Twee weken geleden las ik een stuk 
in de krant met de kop ‘applaus bij 
uitvaarten’.
Volgens de onderzoeker naar 
religiositeit en rituelen aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen is 
het zeker geen gemeengoed, maar 
het taboe dat aanwezigen klappen 
tijdens de ceremonie is er wel vanaf.

Er ontstond spontaan een glimlach 
op mijn gezicht. Gelukkig, ik ben 
toch niet de enige die het gevoel 
heeft dat er best wel eens een 
applaus mag klinken tijdens een 
afscheidsceremonie.
Ik weet nog heel goed ‘mijn’ 
eerste applaus. Het was in 2006. 
Gescheiden, alleenstaande vader 
overlijdt plotseling. Zoon en 
dochter, rond de dertig, moeten 
samen de uitvaart regelen. Ze zijn 
totaal overrompeld en hebben 
geen idee wat en hoe ze het 
moeten regelen. Er is nooit met 
elkaar gesproken over doodgaan. 
Ook niet of er een voorkeur is voor 
begraven of cremeren.

Ze informeren bij ooms en tantes 
en (pas)een dag later nemen ze 
het besluit: begraven! We gaan 
samen naar de begraafplaats om 
een grafplek uit te zoeken. Geen 
gemakkelijke opgave: staande 
steen, liggende steen, oude-  of 
nieuwe gedeelte. Totdat de zoon 
plotseling zegt: ‘op vakantie was 
een criterium dat er ’s morgens 
schaduw moest zijn, hij hield van 
uitslapen’. Een schaduwrijke plek 
werd gevonden.
Het huis van de vader is een 
grote verzameling uit de 70er 
jaren. Hij is in de hippietijd blijven 
hangen, gaven ze aan. De zoon 
ging zich verdiepen in de muziek 
voor de uitvaartdienst. Hiervoor 
was meer dan genoeg materiaal 
aanwezig, een hele wand vol met 
langspeelplaten. In de dagen die 
volgden zag ik hoe hij helemaal 
opging in het leven van zijn vader. 
Een nieuwe wereld ging voor hem 
open. Hij kwam er achter dat hij 
zijn vader eigenlijk helemaal niet 
zo goed kende. En om zich zo te 
verdiepen in het huis met al zijn 
verhalen en geheimen kwam hij 
dichter bij zijn vader te staan.

De muziek waar zijn vader zo van 
hield, zou als rode draad door de 
viering heen lopen. Er werden 
speeches gehouden, gedichten 
voorgelezen, maar het klapstuk 
moest toch wel op het einde 
komen.
De zoon kondigt het laatste 
muziekstuk aan, live gespeeld 
door een vriend op keyboard. 
Volumeknop helemaal open. 
Overweldigd door de muziek 
springt de zoon op en laat zijn 
emoties de vrije loop. Dansend 
en applaudisserend staat hij bij de 
kist. Ik zie dat de hele week als een 
grote ontlading van hem afvalt.
Alle aanwezigen applaudisseren 
mee, ook ik … 

‘Alles Goewd’ houdt eigen 
Kwizut afterparty

Gezondheid en gezelligheid 
gaan goed samen 

Uitwisselingsconcert St. Caecilia en 
fanfare De Vooruitgang Stiphout

Extra wandeling in Ruweeuwsels 

Beek en Donk - De dag nadat het 
team van ‘Alles Goewd’ zich op 11 
januari jongstleden tijdens de feest-
avond in d’n Ekker de trotse winnaars 
van Kwizut 2013 mocht noemen, ging 
de roddel de ronde dat zij de bokaal 
vergeten waren mee te nemen. Het 
tegendeel bleek waar. Het team van 
‘Alles Goewd’ had deze die avond af-
gegeven bij de garderobe om de vol-
gende dag op te halen. 

De bokaal is van staal en daardoor 
behoorlijk zwaar. Het team van ‘Alles 
Goewd’ wilde op de feestavond ook 
nog lekker uit hun dak gaan en swin-
gen met de liveband Session, die de 
voetjes goed van de vloer kregen. De 
MooiLaarbeekKrant had na de feest-
avond ’s nachts een foto op Facebook 
geplaatst met de bokaal in een afval-
bak. In scene gezet met de tekst erbij: 
“Team ‘Alles Goewd’… zijn jullie niet 
iets vergeten?” Dat zorgde natuur-
lijk voor de nodige hilariteit en praat 
in het dorp. De bokaal is inmiddels 
terug bij het team van ‘Alles Goewd’ 
en voorzien van een ereplaatje met de 
naam van het winnende team 2013 
erop, naast de winnaars van 2011 

(Nummerke 3) en 2012 (FF Denken). 
Het gaat om een wisselbokaal die nu 
een jaartje toebehoort aan het team 
van ‘Alles Goewd’. 

Dit team speelde zaterdag 15 maart bij 
een van de teamleden thuis nogmaals 
een Kwizut spelonderdeel van 2013 
tijdens een eigen georganiseerde af-
terparty. Namelijk… “Hoe goed ken je 
de MooiLaarbeekKrant”? En in het bij-
zonder de editie van 16 januari 2014, 
waarin ‘Alles Goewd’ als winnaars van 
Kwizut 2013 op de voorpagina van 
deze goed gelezen Laarbeekse week-
krant prijkte. 

De dames en heren speelden nu tegen 
elkaar. Een vraag als ‘welke kleuren 
heeft het nieuwe logo van Omroep 
Kontakt’ en detailvragen over allerlei 
Laarbeekse thema’s en gebeurtenissen 
vuurden de dames- en herenteams op 
elkaar af. De dames wonnen en moch-
ten als prijs vooraan op de foto. Het 
was een super gezellige avond. Op 
29 december is het team van ‘Alles 
Goewd’ weer van de partij tijdens de 
Kwizut spelavond 2014. Graag tot 
dan!

Laarbeek - IVN Laarbeek doet 
mee aan de jaarlijkse landelijke 
‘Opschoondag’. In Laarbeek noemen 
ze dat de Zwerfvuildag 2014. Dit is 
een van de gelegenheden waarin zij 
zich wat nadrukkelijker inzetten voor 
een schoner milieu door zwerfvuil in 
te zamelen. 

In samenwerking met de gemeen-
te Laarbeek en de politie Gemert-
Laarbeek zamelen ze zwerfvuil in langs 
wegen, in bossen, kanalen, sloten, in 
bermen en parken. De oogst in voor-
gaande jaren was niet mis. De actie is 
niet alleen om de gemeente Laarbeek 
schoon te krijgen, maar natuurlijk ook 
een oproep om aandacht te vragen 
voor het gemak waarmee mensen 
zwerfafval achterlaten.

De politie Gemert-Laarbeek houdt de 
ochtend van 29 maart extra toezicht 
op de verkeersveiligheid, met name 
op de plekken waar kinderen aan het 
opruimen zijn. De gemeente Laarbeek 

zorgt voor de nodige handschoenen, 
vuilniszakken en wat prikkers. Op za-
terdag 29 maart wordt er vanaf 9.00 
uur vertrokken vanaf verzamelpunt 
‘de Bimd’, het IVN Laarbeek clubge-
bouw in Aarle-Rixtel, aan de onver-
harde zijweg van de Beekseweg. Rond 
het middaguur sluit het IVN Laarbeek 
af met soep en broodjes. Op grond 
hiervan is het belangrijk ongeveer 
te weten hoeveel deelnemers er ko-
men. Men kan zich aanmelden op het 
mailadres: Ivnlaarbeek@hotmail.com. 
Denk er ook aan om zoveel mogelijk 
kinderen, man/vrouw, familie, buren, 
naaste bekenden en verre bekenden 
mee te nemen voor deze morgen, zo-
dat zij Laarbeek een jaarlijkse schoon-
maakbeurt kunnen geven. Voor de 
kinderen is aan het eind een snoepzak 
beschikbaar voor het harde werk.

Mocht u ooit zien dat er afval wordt 
achtergelaten, dan kunt u dit melden 
bij de Milieupolitie (tel. 0900-8844).

Het team van ‘Alles Goewd’ speelde op 15 maart nog een 
keer Kwizut 2013 tijdens de zelf georganiseerde afterparty.

Beek en Donk – Team The Shooters van 
de Gezondheidsrace laat zien dat ge-
zondheid en gezelligheid goed samen 
gaan. Een geweldige grote opkomst 
met meer dan 150 bezoekers. Zowel de 
Laarbekenaren als mensen van ver bui-
ten de Brabantse grenzen waren aan-
wezig, waaronder een (dans)koppel uit 
Friesland, 2 rocking ladies uit Castricum 
en niet te vergeten dikke Willem uit 
Oss (schrijver van vorig stukje) met zijn 
lieftallige vrouw stond hij zelfs op de 
dansvloer. 

De aanwezige kapster van Develish Hair 
heeft het er maar druk mee gehad. In rij-
en stonden ze te wachten en haar föhn 
en krultang verbruikten zoveel stroom 
dat de lichten in de zaal gedimd moes-
ten worden. Jacky Plantaz van de Boogie 
Academy wist met zijn enthousiasme ie-
dereen te stimuleren en al vlug was de 
dansvloer gevuld met dansparen. Na de 
basispassen geleerd te hebben, was het 
tijd voor een spetterend optreden van de 
Rocking Navigators. Deze band toverde 
de zaal van Herberg ’t Huukske om tot 
een ware rocktempel, waar het stuc-
werk nog jaren last van gaat hebben. 
De dansvloer stond hierdoor dan ook al 
snel vol met beginnende en gevorderde 
dansers. Er was een ontspannen sfeer en 
eenieder had het naar zijn zin.

Na het optreden kwamen Jacky en 
Liesbeth terug voor het 2e deel van 
hun workshop. Om nog meer mensen 
de kans te geven op de vloer te ko-
men en niet alleen de paren, werd de 
‘Hucklebuck’ ingezet. Dit werd zo en-
thousiast ontvangen dat de dansvloer te 
klein bleek te zijn en dat door de hele 
zaal mensen mee deden. Het parket 
kreunt nog na van alle energie die het 
moest ondergaan. 

Na deze inspanning was het tijd voor 
het 2e optreden van Rude Ruby and the 
Gentle Giants. De vlammend roodharige 
zangeres, die tegelijkertijd de contrabas 
in bedwang hield, wist  ook het aanwe-
zige publiek naar de volgende level van 
extase te brengen.

Helaas komt aan al het leuks een einde 
en iets na vijven werd het laatste num-
mer van de middag ingezet. Het gezond-
heidsteam ’The Shooters’ willen Herberg 
’t Huukske, The Boogie Academy, 
The Rocking Navigators, Rude Ruby 
and the Gentle Giants en Kelsey van 
Develish Hair nogmaals bedanken voor 
het geheel belangeloos inzetten voor 
de (Laarbeekse) bevolking om te laten 
zien dat gezondheid en gezelligheid heel 
goed samen kunnen gaan.

Lieshout - Harmonie St. Caecilia uit 
Lieshout en fanfare De Vooruitgang 
uit Stiphout geven zaterdag een uit-
wisselingsconcert. De Stiphoutse 
fanfare wordt ontvangen in de ver-
nieuwde grote zaal van het Dorpshuis 
in Lieshout.

De Vooruitgang, onder leiding van 
Frenk Rouschop, is in topvorm. In no-
vember haalde het fanfareorkest een 
eerste prijs met lof der jury op het con-
cours in Veldhoven. 

Tijdens het concert van zaterdag 
brengt de fanfare een afwisselend 
programma. Op de lessenaar de 
mars Army of the Nile, Martenizza, 
Movement for Rosa, het musicalwerk 

Songs of the Wizz en als uitsmijter het 
Spaanse Fandango.

Het Lieshoutse harmonieorkest bereidt 
zich voor op de muziekwedstrijden 
van een bevriende vereniging uit het 
Duitse Dotternhausen. Aanstaande 
zaterdag speelt St. Caecilia onder meer 
het gedragen To My Country, het 
nieuwste werk van Jan Bosveld; Seven 
Deadly Sins en het vrolijke Artistry 
Jumps.

Het concert start om 20.00 uur met 
de uitvoering van de Lieshoutse har-
monie. Na de pauze, rond 21.30 uur, 
verzorgt Fanfare de Vooruitgang deel 
twee van het uitwisselingsconcert.

Laarbeek - Het zeer vroege voorjaar 
brengt inspiratie aan IVN-gidsen. Zij 
hebben het idee gekregen om de al in 
bloei staande bosanemonen aan het 
publiek te tonen. Zondag 23 maart zal 
het IVN Laarbeek van 14.00 uur tot 
ongeveer 16.00 uur deze extra voor-
jaarswandeling door de Ruweeuwsels 
houden. 

Misschien geeft deze datum ook de 
kans wat amfibieën te zien. Daarnaast 
is er kans op bijzondere vogels zo-
als de zwarte specht. De wandeling 

begint bij de brug van Sluis 5 aan het 
Achterbosch te Lieshout. Hier kunt 
u komen door vanuit de kom van 
Lieshout het Wilhelminakanaal over 
te steken richting Eindhoven. Meteen 
na de brug draait de weg scherp naar 
rechts. Vervolgens de eerste weg 
rechts, de Deense Hoek in, en dan 
de tweede weg rechts, geheten het 
Achterbosch. Vervolgens komt u na 
het passeren van de oude boerderijen 
van het Achterbosch, bij de sluis, waar 
de wandeling start.

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl

p

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

Vonderweg 15A, Beek en Donk  0492 - 46 54 26  www.marivandenheuvel.nl

IVN Laarbeek doet mee 
aan zwerfvuildag
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Redacteur: Martin Prick

Deze week is het de beurt aan Henk 
Heringa. In Beek en Donk was er 
vroeger één fotozaak en dat was de 
winkel van Henk Heringa aan het 
Piet van Thielplein. Henk woont nog 
steeds in het huis, dat hij bouwde te-
genover de winkel waar hij destijds 
begon.

Fotograaf
De in Goes geboren Henk was van 
huis uit elektrotechnicus. Hij begon 
echter in de optiek bij een zaak in 
Goes, waar hij de fijne kneepjes van 
het vak leerde. De eigenaar van deze 
‘brillenwinkel’ zag echter ook brood 
in de opkomende wereld van de fo-
tografie en begon camera’s te verko-
pen. Hier kon Henk zijn creativiteit 
helemaal in kwijt. Henk volgde de 
opleiding fotografie aan de Vrije Aca-
demie in Den Haag, en verdiepte zich 
via werk verder in de fotografie. On-
der andere werkte hij bij de destijds 
beroemde fotoketen ‘Susan’ in Den 
Haag. Daar maakte hij evenals van 
andere beroemdheden ook een foto 
van minister-president Willem Drees. 

Eigen zaak
In 1967 kreeg hij de mogelijkheid om 
de de winkel van Schuizeman over te 
nemen. Met zijn vrouw Cis en later de 
dochters Ilona en Lydia nam hij deze 
stap. Hij was in Beek en Donk lang de 
enige winkel op dit gebied. Daarnaast 
was hij een veel gevraagd fotograaf 
voor bruidsreportages en andere op-
drachten. Dit moest in het begin al-
lemaal ook nog zelf ontwikkeld en 
afgedrukt worden. “Je had dan een 
70-liter vat met chemicaliën, waarin 
je ineens een hele bundel fotorolle-
tjes in lang stroken kon laten zakken. 
Vaak was dat nachtwerk, want de 
volgende dag moesten de afdrukken 

netjes in een envelop in de winkel lig-
gen.” Zelfstandigheid bleef aan Henk 
knagen, dus de oude fotowinkel werd 
kledingzaak en Henk bouwde in 1978 
aan de andere kant van het plein een 
nieuw pand. Zijn dochter Lydia heeft 
het stokje overgenomen. Henk geeft 
nu regelmatig advies in haar studio in 
Reek.

Jazz
In de tijd direct na de tweede we-
reldoorlog ontstond Henks tweede 
passie, namelijk de muziek. “Ik kon 
goed de tweede stem zingen, dus ik 
mocht met mijn musicerende broer 
mee”, aldus Henk, “in het muzikale 
land der blinden waren mijn broer 
en ik koning!” In 1975 pakte hij de 
muziekhobby weer echt goed op. “Ik 
was gek van jazzmuziek, de ‘Goose 
Milkers’ was een clubje, waar ik veel 
goede herinneringen aan heb.” Op 
dit moment speelt Henk nog in twee 
orkesten in de regio Valkenswaard, 
namelijk in de ‘Falcon Town Jazz-
band’ en in het orkest ‘Just for fun’. 
In de gang staat de apparatuur voor 
het volgende optreden al klaar. Bo-
venin een vitrinekast staat in de vorm 
van een mooie collectie fototoestellen 
de oude liefde nog prominent in de 
kamer, naast de vele foto’s van Cis, 
Henks grootste liefde.

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Mark Barten

Lieshout – Basisschool ‘De Sprankel’ 
stond vorige week twee dagen in het 
teken van theater(maken). Tweede-
jaars studenten van MBO De Rooi 
Pannen, afdeling Toerisme en Recre-
atie uit Eindhoven, konden op deze 
manier praktijkexamen doen voor het 
vak activiteitenbegeleiding. De we-
reld wordt naar binnen gehaald op 
‘De Sprankel’.

Hooggeëerd publiek
De tribune in de grote zaal van het 
Dorpshuis vult zich deze vrijdagmiddag 
met kinderen van de basisschool: van 
groep 1 tot en met groep 8. Verklede 
kinderen staan klaar om op te treden 
in een zelfgeschreven verhaal over 
Peter Pan. Prachtige decorstukken in 
felle kleuren maken het ‘theaterge-
voel’ compleet. De leerlingen worden 
gecoacht door studenten van de zoge-
noemde ‘entertainmentklassen’. Soms 

zelfs letterlijk naar de goede plek op 
het podium getild. Anique van Bree is 
zeventien jaar en doet nu eindexamen 
op niveau 3. Ze vertelt: “Ik heb met 
kinderen posters en toegangskaartjes 
gemaakt in een workshop. Verder wa-
ren er groepen bezig met toneel, dans, 
muziek, decors en interviews.” Onder-
tussen worden de kinderen door Ruud, 
de regisseur in een heus pak, welkom 
geheten. Na een hartelijk applaus van 
het jeugdige publiek begint de voor-
stelling over Peter Pan, Kapitein Haak 
en Tinkelbel.  

Informeel leren
Xaviër de Wit, directeur van de basis-
school, komt zijn belofte na waarin 
hij zei dat het ‘wereldser’ mag in het 
onderwijs. “Er moet méér dan kennis 
alleen op school aangeleerd worden. 
Het is ook belangrijk om informeel te 
leren en jezelf te leren kennen. Dan 
heb je immers de beste kennis. Het 
kan zo op een tegeltje”, lacht hij. “Dus 
toen Karin Smit – de Rooij, docente 

van ‘De Rooi Pannen’, het theaterplan 
opperde, waren we gelijk enthousiast. 
Het is ook leuk omdat we haar als  ou-
der kennen.”

Superleuk én serieus
Karin vertelt: “Deze dagen stonden 
tekenfilms zoals Phineas en Ferb - 
met een heuse tijdmachine- , Alvin 
en de Chipmunks en Peter Pan cen-
traal. Samen met beoordelaar Roger 
van Oosterhout beoordeel ik deze 
dagen onze studenten. Dan wordt er 
gelet op presentatie, op het omgaan 
met kinderen, op enthousiasme en 
het kunnen inspelen op verschillende 
situaties. Onze mensen kom je later 
tegen in recreatieteams op campings 
of in het hotelentertainment.” Karin 
kijkt positief terug op de dagen bij 
‘De Sprankel’: “Het was superleuk. 
En ik ben blij met het compliment van 
een leerkracht die zei dat we dit elk 
jaar moeten doen. Wat mij betreft is 
de basis daarvoor nu gelegd”, besluit 
Karin tevreden.

Basisschool ‘De Sprankel’ houdt leuke en leerzame theaterdagen

“Er moet meer dan kennis alleen aangeleerd worden”

Leerlingen van ‘De Sprankel’ vrijdag tijdens het afsluitingsoptreden

Er warm bij zitten
Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Familie Manders
De Horst 63, Gemert

Gemert – In een nette driekapper aan de Horst in Gemert 
woont de familie Manders: Bart (48), Lian (45),  Bram (17) 
en Tom (15). Lian groeide op in Aarle-Rixtel. Bart is ver-
knocht aan ‘zijn’ Gemert. Vanaf 16 februari kan het gezin 
genieten van hun nieuwe badkamer. De MooiLaarbeek-
Krant komt met een frisse blik een kijkje nemen.  

Een ‘zwevend’ toilet, rechthoekig van vorm, staat schuin in 
de ruimte. De luxe inloopdouche maakt de badkamer  ei-
gentijds. Het geheel ziet er licht en strak uit met brede witte 
tegels op de muur. “Alles moest er eerst allemaal uit”, vertelt 
Bart. “Het plafond, de verwarming, de tegels en het oude bad waarin je staand kon douchen. Vroeger was dat 
handig met kleine kinderen, maar die tijd is voorbij!” De familie was bang dat het hele huis onder de stof zou komen 
door al dat breekwerk. Dat viel reuze mee. Alles werd netjes opgeruimd door de installateur van de Ven - Hollanders. 

Bart en Lian zijn goed te spreken over de planning van van de Ven - Hollanders. In totaal hebben acht à negen 
vakmensen de badkamerklus geklaard. “Zij kwamen zelf ook met ideeën om het nog mooier te maken. Dat hebben 

we erg gewaardeerd”, vertelt Lian. 
“Niet alleen van de tekening werken, 
maar er ook, in overleg met ons, van 
durven afwijken”, vult man Bart aan. 
“Dat toont vakmanschap.”

De zonen Bram en Tom zijn, net als 
vader Bart, lange mannen. “Nu staan 
ze met veel plezier,  het liefst twee 
keer per dag, onder de’ regendouche’. 
Dat was eerder wel anders, toen ze 
nog in het bad moesten staan”, lacht 
Lian. Het cliché blijkt te kloppen: het 
is een hele investering, maar dan heb 
je ook wat! 
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Open dag bij Artex
Aarle-Rixtel – In de fabriek van de Artex kan 
men op zaterdag 22 Maart tussen 11.00 en 
14.00 uur een kijkje nemen. Altijd al eens een 
textielfabriek van binnen willen bekijken? Artex 
stelt zich eenmalig open voor publiek. 

Via een route ziet men de belangrijkste onder-
delen van de fabriek. Er zijn medewerkers aan-
wezig om uitleg te geven over de machines en 
werkmethodes. Voor kinderen is er een knutsel-
workshop! De toegang tot deze Open Dag is 
gratis. Artex is te vinden aan de Bosscheweg 79 
in Aarle-Rixtel.

Timmer- en Metselwedstrijden bij 
SBRH groot succes

Mariahout/Mierlo - Op 11, 12 en 13 maart 
vonden de Timmer- en Metselwedstrijden 
Regio Zuid- en Oost-Brabant plaats, met als 
inzet ‘de zilveren troffel’ en ‘de zilveren ha-
mer’. Deze driedaagse wedstrijd die in Mierlo 
bij Bouwopleiding SBRH plaatsvond, is bedoeld 
voor vierdeklas leerlingen van het VMBO. 

De Timmer- en Metselwedstrijden worden elk 
jaar georganiseerd door de Bouw- en Infra 
Opleidingen Regio Helmond (SBRH) aan de 
Goorsedijk 6 in Mierlo. In de beroepenwedstrijd 
streden 11 timmerleerlingen en 10 metselleerlin-
gen van de diverse VMBO-scholen uit de regio 

Zuid- en Oost-Brabant om de wisseltrofee ‘de 
zilveren troffel’ en ‘de zilveren hamer’. 

De 15-jarige Luuk van den Berg behaalde hier 
een tweede plaats bij het metselen. Hij volgt 
een opleiding op het Commanderij College in 
Gemert. 

De timmerleerlingen timmerden een samenge-
steld stuk dakwerk, waarin de nadruk ligt op de 
houtverbindingen en de schuinte in het werk-
stuk. De metselleerlingen metselden een muur 
in T-vorm, met aan de bovenkant een rollaag in 
een bepaalde schuinte.

Luuk van den Berg (r) uit Mariahout

Eerste kievitsei gevonden in Laarbeek
Laarbeek – Ook in Laarbeek is het eerste kievit-
sei van 2014 gevonden. Het eerste Laarbeekse 
kievitsei werd gevonden op zaterdag 15 maart. 
Ieder jaar is dit één van de 30 vrijwilligers van 
het Laarbeeks Landschap die als weidevogelbe-
schermers actief zijn. 

Deze keer was het echter een primeur, want een 
loonwerker was de vinder. Wim Kanters vond het 
nest met al 4 eieren, terwijl hij bezig was met het 
inzaaien van gras. Hieruit blijkt maar weer eens 
dat niet alleen de vrijwilligers en de boeren prima 
meewerken, maar ook loonwerkers zorg hebben 
voor de natuur! Wim proficiat en de weidevogel-
beschermers zullen goed voor het nestje zorgen.

Wim Kanters bij het eerste kievitsnest van Laarbeek 2014
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info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Mijn zus kwam in Aarle-Rixtel 
bij de MCD een oud-klasge-
nootje van mij tegen. Ze ston-
den enige tijd met elkaar te pra-
ten waarop Jenny vroeg: “Hoe 
is het eigenlijk met jullie Anne”, 
waarop mijn zus zei: “Dat weet 
ik niet, want die spreek ik ook 
niet iedere dag”! Jenny vond 
het antwoord wat typisch maar 
ze kwam er gauw genoeg achter 
dat ik in Spanje woonde. “Nou” 
zei Jenny: “Zeg maar tegen 
Anne dat ik op de koffie kom.” 
Die avond ontving ik een mailtje 
van mijn zus met de medede-
ling dat ik koffie moest zetten! 
Een paar dagen later klingelde 
het ‘Klôkske uit Aele’ wat aan 
mijn entreepoort hangt. Toen 
de poort open gleed scheurde 
er een huurauto de oprit op en 
stapten er vier onbekende da-
mes uit met héééél veel koffers. 
“Kiek us goewd! We komme op 
de koffie.” Toen wist ik het. We 
hadden elkaar veertig jaar niet 
meer gezien. Jenny had er nog 
een paar méér opgetrommeld. 
Sodejú… blijkbaar wilden ze 
ook blijven slapen. Over ver-
rassing gesproken! Mijn atelier 
werd in no-time omgetoverd 
tot extra slaapkamer en we 
pikten ons leven op, daar waar 
we waren gestopt. We zon-
gen kinderliedjes, klommen in 
klimrekken op het strand en 
speelden verstoppertje in het 
bos. Maar met een dikke reet 

en een rood jack achter een 
smal groen boompje werd 
ik natuurlijk snel gevonden. 
We hadden het kind in ons 
weer gevonden. Ik wilde 
mijn jeugdvriendinnen zo-
veel mogelijk van de Cos-
ta-Blanca laten zien, dus 
de puzzelrit waarvoor ik 
me eerder had opgegeven 
was een prachtige aanvul-
ling. Maar… die puzzelrit 
was in het Spaans! Geen 
Castilliaans Spaans… 
maar Valenciaans. Dialect 

dus (zeg maar Fries). Daar-
door had ik van de dames geen 
hoge pet op en had bij aanvang 
gemeld dat we voor spek-en-
bonen mee zouden rijden. Dat 
we als laatste aankwamen was 
ook geen wonder. Onderweg 
moest ik óveral stoppen want 
het thuisfront moest natuurlijk 
foto´s kunnen zien. Bij de op-
dracht hoorde ook een liedje wat 
we in de auto gecomponeerd 
hadden. Het sloeg kant-nog-
wal maar kon ons het schelen. 
Wij gingen voor de poedelprijs. 
Geloof het of niet… we wonnen 

de HOOFDPRIJS! Onze dag kon 
niet meer stuk. Daar stonden wij 
vijven… óp het podium - ergens 
in het binnenland van Spanje 
- ons liedje te blèren. We had-
den elkaar zó lang niet meer ge-
zien. We droegen allemaal ons 
rugzakje met leuke- en minder 
leuke levenservaringen, maar 
dit moment gaf een verbroede-
ring. Een vriendschap voor het 
leven! Dank aan Jenny, Lianne, 
Ingeborg en Annemarie.

Adios. Ik groet Laarbeekmet 
Spaanse zonnestralen. 
Anne Wittebol-Aarts.
www.FincaErbalunga.com

spanje

Luch
tpost

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 

Roy van Zutphen

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

bij Intertoys Beek en Donk.

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

BEL DE SPECIALIST

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

GEVONDEN

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

Sleutel gevonden op het zandpad langs het 
kanaal tussen de Laarbrug en de Hommel. Merk: 
Helmondse ijzerhandel BV. Sleutel is op het kan-
toor van De MooiLaarbeekKrant af te halen.

Gevonden bij fi etsenstalling Lieshoutseweg: 
3 sleutels aan ring met rood/zwarte af-
beelding Union. Af te halen na telefoontje. 
Tel. 06-51962323

Sleutelbos gevonden in de Brandstraat in B&D. 
Aan de sleutelbos hangen meerdere (auto)sleutels 
en 2 kleine portemonneetjes. Tel. 06-47614550

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

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

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

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

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

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

Heeft u lege (melk)fl esjes van ca. 186 tot 
400ml zonder statiegeld? Voor decoratie. Ik 
kom ze ophalen in Beek en Donk. Contact: 
j.f.wagelmans@gmail.com of 0492-464446

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

TE KOOP
Hardhouten bananen tuintafeltje met hard-
houtenbank 120 cm, samen voor €150,00. 
Tel. 06-29507138

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

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

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

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

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

Te koop, fl inke partij kinderkoppen, diverse 
maten. Tel. 0499-422121

Opa en Oma ruimen op: Tegen elk aannemelijk bod. 
Kettler schommel, kleuterbedjes, baby-ledikantje, Bo-
bike fi etsstoeltje en nog veel meer Tel.0492-463666

Beuken kleur bijzettafel met mat glas en beu-
ken kleur kastje. voor cd/dvd etc. Mail: lieneke_
meisje@yahoo.com of bel 06-23627372

Zeer goed werkende in hoogte verstel-
bare bouwlamp van 1000 watt. €35,00 
Tel. 06-10309221 of 0492-461040

Te koop een fi etsstoeltje voor voorop met 
windscherm. Zo goed als nieuw. Prijs €25,00 
Tel. 0499-422782

Te koop mooie houten volière 8-hoekig 80 
cm diep en 200 cm hoog. Inclusief 5 mooie 
parkieten. €150.00 Tel. 0492-465133

Blauwe Citroën Xsara Bj. 1998. Kilometer-
stand 167.000. APK tot MRT 1995. Mitchel 
van Osch Tel. 0492-463979/06-13699244

Wasdroger AEG condensdroger €130,00. 
Tel. 06-51273760

Dames fi ets 28 inch met terugtrap rem €100,00 
reacties via jelleverhoeven@hotmail.com

Autostoel Maxi Cosi Priori vanaf 8 maanden 
tot 4 jaar. Verstelbaar naar slaapstand. Als 
nieuw €35,00 Tel. 06-30936291.

Vijverpomp Oase Aquamax 5500 Eco. 
€100,00. Tel: 06-29507138

Garage sale zaterdag 22 maart op Lieshout-
seweg 51 Aarle-Rixtel van 9.00 tot 12.00 uur.

VERLOREN
Sleutelbos kwijtgeraakt. Wandelroute Heuvel-
plein, Berkendijkje, Opstal, Molenstraat. Aan de 
bos hangt plaatje van Rabobank. Sleutels a.u.b. 
afgeven bij kantoor De MooiLaarbeekKrant. 

Kinderfi etshelm kleur zwart met groen. Ver-
loren in het speeltuintje in de Ouverturelaan. 
Tel. 0492-468680

Jeugdvriendinnen

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

Gefeliciteerd Willy

18 maart 2014

Cynthia van Liempt 
&

Martijn Oerlemans

Margrietstraat 15
Beek en Donk
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Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098
Dorpsstraat 13, Lieshout      T. 0499-422976
Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098

Iedere woensdag Wit & tarwe
€ 1.99

Iedere Donderdag Volkoren met of zonder sesam
€ 1.99

Maandag 17 Maart t/m zaterdag 22 Maart
Verse krentenbollen 5 + 1 Gratis!

Iedere Vrijdag en Zaterdag
10 Zachte witte broodjes € 2.85

Geldig van 21t/m 27 maart

   Verse kasspinazie   per kilo 0.99
   Broccoli           500 gram 0.99
   Blauwe druiven      500 gram 1.99
   Bosbessen                per bakje  1.99

Bestel voor 30 maart Gratis 2 cupjes tarwegrassap
haal de folder in de winkel

Bij aankoop van 250 gram rauwkost
2de bakje naar keuze halve prijs

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Decubal Milde Shampoo en Hoofdhuid Kuur vormen 
samen de perfecte oplossing voor de droge, gevoelige of 
geïrriteerde hoofdhuid. De producten zijn op basis van 

huideigen lipiden en parfum- en parabenenvrij!

Lifestyle Center Laarbeek ontvangt 
landelijk kwaliteitskeurmerk

Advertorial

Beek en Donk - Aan Ellen Tappel - di-
recteur/eigenaar van Lifestyle Center 
Laarbeek, gevestigd in Beek en Donk, 
is op donderdag 13 maart het VES 
muurschild uitgereikt. Dit gebeurde 
tijdens een landelijke bijeenkomst in 
Huizen.

Onder toeziend oog van collega’s uit 
de fitnessbranche werd het muur-
schild aan Ellen overhandigd door 
Han de Hair, bestuurslid van de VES. 
VES staat voor Vereniging Exclusieve 
Sportcentra. Met de VES erkenning en 
het keurmerk Fitness Totaal behoort 
Lifestyle Center Laarbeek bij de 100 
beste fitnesscentra van Nederland.

Lifestyle center Laarbeek is inmiddels 
een begrip in Laarbeek, maar ook in 
de regio. Het moderne centrum staat 
bekend als een club waar je bij naam 
gekend wordt en waar veel aandacht 
is voor de persoon achter de sporter. 
De basis, dat wat je mag verwachten 
van een club anno 2014, voorziet heel 
ruim. Zowel in de accommodatie, als 
qua kennis en begeleiding van het 
team van professionals (gekwalificeer-
de instructeurs, fysiotherapeuten, een 
diëtiste, personal trainers en vooral 

medewerkers met passie). Voor meer 
informatie kun je terecht op de web-
site www.lifestylecenterlaarbeek.nl 

Het keurmerk Fitness Totaal is het 
hoogste dat een sportcentrum op 
het gebied van kwaliteit kan behalen 
in Nederland. De keuring wordt uit-
gevoerd door een onafhankelijke or-
ganisatie, de stichting LERF, dat staat 
voor Landelijke Erkenningsregeling 

Fitnesscentra. Aan de regeling heeft 
het Ministerie van VWS haar goed-
keuring en ondersteuning gegeven. 
Het is een uitgebreide keuring die 
strenge eisen stelt aan de dienstver-
lening, accommodatie, beleidsvoering 
en aan de deskundigheid van de me-
dewerkers. Voor klanten betekent het 
een garantie voor kwaliteit en excel-
lente dienstverlening.

Ellen Tappel (r) ontvangt 
het kwaliteitskeurmerk

Aarle-Rixtel - De zomertijd gaat op 
30 maart in. Tijd om samen met 
team Gezond Bezig! Aarle-Rixtel en 
Lifestyle Center Laarbeek sportief de 
zomertijd in te gaan. 

Neem gratis deel aan een spinning- 
en een Move-it-workout op de 
vroege morgen bij Lifestyle Center 
Laarbeek. Aansluitend staat er een 
gezond en gezellig ontbijtje voor alle 
deelnemers klaar.

Meedoen?
Meld je dan aan voor woensdag 26 
maart op gezondheidsteamaarle@
gmail.com of bij de receptie van life-
style Center Laarbeek. 

Je bent na inschrijving welkom op 
zondag 30 maart van 8.00 tot 10.30 
uur bij Lifestyle Center Laarbeek in 
Beek en Donk.

Gezondheidsrace: 
Wake up! It’s summertime

Lieshout – In samenwerking met de 
KBO’s Laarbeek wordt er een informa-
tiemiddag gehouden over ‘veilig thuis’.

Deze middag gaat over inbraakpre-
ventie, woningoverval, babbeltrucs 

en ontspoorde zorg. De KBO Lieshout 
houdt deze middag in het Dorpshuis in 
Lieshout. De aanvang is 13.30 uur en de 
toegang is gratis. Iedereen die hiervoor 
belangstelling heeft is welkom. 

Laarbeekse KBO’s houden 
informatiemiddag ‘Veilig thuis’

‘Als je kanker hebt, waar kun je dan naar toe?’ 

Kanker en Fysiotherapie
Laarbeek - Vanaf het moment dat iemand hoort dat hij/zij 
kanker heeft, is het niet meer zoals het was en wordt het 
ook nooit meer zoals het is geweest. Niet voor degene die 
het treft, maar ook niet voor zijn of haar dierbaren. Je stapt 
op een trein van onderzoeken, afwachten en behandelin-
gen. De trein lijkt niet meer te stoppen en je moet mee of 
je wilt of niet. De invloed van het bericht kanker te hebben 
is enorm. 

In Nederland komt kanker steeds vaker voor. Naar schat-
ting zal de diagnose kanker in 2015 ongeveer 95.000 maal 
worden gesteld. Men vermoedt dat het aantal mensen dat 
leeft met kanker of met de gevolgen ervan zal stijgen tot 
692.000 in 2015.

Sinds enkele jaren bestaat er voor fysiotherapeuten de mo-
gelijkheid zich te specialiseren in het behandelen van men-
sen die leven met kanker of met de gevolgen daarvan. De 
impact van kanker is groot. De diversiteit van klachten en 
de mogelijkheid tot het optreden van complicaties zowel 
voor, tijdens als na de behandeling van kanker kunnen ver-
regaande gevolgen hebben. Denk hierbij aan:
 

- Conditie- en krachtsverlies d.w.z. dat  iemand  sneller moe 
wordt , minder krachtig is, en vaker even moet rusten.
- Langdurige (vaak intense ) vermoeidheid of gebrek aan 
energie. Dit gaat niet voorbij met rust.
- Stijfheid in gewrichten en spieren.
- Pijn, door de behandelingen of operaties.
- Oedeem , d.w.z. ophoping van vocht .
- Werk, sport of huishouden niet meer kunnen doen zoals 
voorheen
- Het niet lekker in zijn/haar vel zitten, verdrietig of zelfs 
depressief zijn,  het hebben van minder zelfvertrouwen.
- Angstig zijn en onzekerheid ervaren.

De fysiotherapeut  zal in een intakegesprek inventariseren 
welke klachten er zijn en de behandelmogelijkheden be-
spreken. Omdat de klachten en beperkingen voor iedereen 
anders zijn zal er op maat begeleiding worden aan geboden. 

U kunt bij een fysiotherapeut terecht na verwijzing door 
een specialist of oncologieverpleegkundige maar het is ook 
mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken. Op 
de site van FyNeOn (www.fyneon.nl) kunt u zien waar een 
fysiotherapeut met specialisatie in de oncologie bij u in de 
buurt werkzaam is. 

Annet van Gils-Kuys
Havenweg 2, Aarle-Rixtel
T: 06-22870521
E: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur

E: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur

Zondag 30 maart organiseert
CV de Heikneuters een
MEGA Vlooienmarkt
in en rond de Beckart,

Oude Lieshoutseweg
te Nijnsel,

Sint-Oedenrode
Aanvang 10.00 uur

Entree € 2,00

Lieshout - De eerste tekenen van de 
lente zijn zichtbaar en voelbaar. Er 
samen in stilte van genieten, is een 
bijzondere ervaring. Wandel je (weer) 
mee?

De stiltewandelingen worden ge-
houden op vrijdag 21 en zondag 23 
maart. Beide ochtenden van 09.00 
tot 10.30 uur. De locatie is: Gerwense 
hei/Kamerven aan de Merellaan/
Kievitsstraat in Lieshout. De start is 
bij de picknicktafel. Kosten zijn een 
vrijwillige bijdrage, inclusief koffie en 
thee. 

Opgeven kan bij Margreet Rodenburg: 
dezonnekoningin@live.nl.

Stiltewandelingen
De Zonnekoningin
Coaching in de natuur

Margreet Rodenburg
dezonnekoningin@live.nl   06-17380872

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

 Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

voor een gigantische kwaliteit
23 maart koopzondag, 12.00 – 17.00 uur. 

Ingang via Ketelkampweg.

4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  € 22.50
                       

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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Actuele  vacatures
• Stichting ORO is op zoek naar 

een maatje voor een bewoner van 
de woongroep om mee te kletsen 
en activiteiten te ondernemen in 
de avonduren en/of weekenden

• Jongerencentrum Cendra is op 
zoek naar 2 (vrouwelijke) vrijwil-
ligers om op de woensdagmiddag 
te komen helpen met knutselen. 
Ook zoeken zij vrijwilligers voor 
de inloopavond voor de jeugd 
van 12 tot 14 op woensdag- en 
vrijdagavond

• Zorgboerderij Grootenhout is op 
zoek naar iemand die 2 uur in de 
week wil fi etsen met een begin-
nend dementerende man 

• Zorgboogcentrum De Regt is op 
zoek naar een vrijwilliger die 1 
keer in de week op van 18.30 tot 
21.00 uur (donderdag, zaterdag 
of zondag) wil helpen met de 
avondkoffi e

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Ingerborg Penninx

Deze week: Laura Steegs
Vrijwilligerswerk: Bestuurslid Comité 
Wielerjeugdvijfdaagse Lieshout, Bestu-
urslid Buurtvereniging Servaasstraat, 
Bestuurslid Judovereniging Avanti 

Samen met haar man Pierre, die onlangs 
de vrijwilligerspenning van de Gemeente 
Laarbeek uitgereikt kreeg, is de 44-jarige 
Laura actief tijdens alle evenementen van 
de vereniging ‘Lieshoutse Wielrenners’. 
Daarbuiten is De Jeugdwielervijfdaagse 
haar favoriet: deze vindt binnenkort weer 
plaats van 14 tot en met 18 april.

Comité Jeugdwielervijfdaagse 
Al 15 jaar is Laura het aanspreekpunt voor 
dit evenement. Dit jaar wordt het alweer 
voor de 42ste keer gehouden. Haar tak-
en lopen uiteen van het benaderen van 
sponsors, het regelen van de rugnum-
mers,  de prijzen en de inkoop van het 
snoep, ijs en drinken voor de verkoop. Dit 
jaar zal Laura met de microfoon te zien 
zijn, om deelnemers te interviewen en 
bloemen uit te delen. 

De lijst met taken is nog lang niet klaar. 
Maar gelukkig hoeft ze het niet alleen te 
doen. Laura: “We doen het echt met zijn 
allen; iedereen van het comité steekt zijn 
handen uit de mouwen. Samen met een 
ervaren werkploeg, met daarin mensen 
in de leeftijd variërend van 15 tot 70 jaar 

oud, wordt elke middag tijdens de vi-
jfdaagse tussen 14.00 en 22.00 uur kei 
hard gewerkt om alles klaar te maken en 
waar nodig weer op te ruimen.”

De vrijwilligers hoeven niet naar huis te 
gaan om te eten, want “dat doen we 
bij ons”, vertelt Laura, die alle helpers 
voorziet van koffi e en broodjes bij haar 
thuis. Daar is overigens ook nog eens de 
opslagplaats van het nodige materiaal. 
“Achteraf ben ik altijd blij als alles goed 
verlopen is. Complimenten van de ouders 
van de kinderen doen me goed”, aldus 
Laura.

Kinderen
De kinderen van Laura en Pierre, François 
en Harm, kregen het doen van vrijwil-
ligerswerk met de paplepel ingegoten. 
Laura vertelt: “Van kleins af aan gingen 
ze overal mee naartoe en pakten aan 
waar ze konden. Het is mooi om te zien 
dat zij nu zelf ook vrijwilligerswerk doen. 
Harm zit in de kerngroep van de Kinder-
VakantieWeek, is trainer en activiteiten-
commissielid van de basketbalclub. Fran-
çois is trainer bij Eli. 

Tijd voor andere zaken
Naast al deze drukke bezigheden is er 
gelukkig nog tijd over voor werk en an-
dere zaken. “Je hebt het zo druk als je 
het jezelf maakt. Ik werk 7 dagen in de 
week in het Bavaria Brouwerij Café en ik 
ben oppasmoeder. Ook ga ik regelmatig 
sporten”, vertelt Laura.

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek Laarbeek snelste betaler in 
Brabant aan ondernemers 

Beek en Donk krijgt een ijssalon

Laarbeek – De gemeente Laarbeek 
scoort hoog op de lijst van snelst be-
talende gemeentes aan ondernemers. 
Met de zevende plaats in de landelijke 
top 100 is Laarbeek de snelst betalende 
gemeente van Noord-Brabant. Dit blijkt 
uit een onderzoek van MKB-Nederland. 
Maar liefst een kwart van de gemeentes 
in Nederland betaalt te laat. 

Het betaalgedrag van gemeenten rich-
ting ondernemers is vergeleken met 
2012 maar weinig verbeterd. De gemid-
delde vertraging bedroeg in 2013 8 da-
gen. Dat is er maar 1 minder dan het jaar 
ervoor. Bijna een kwart van alle rekenin-
gen wordt nog altijd te laat betaald.

De ondernemersorganisatie vindt het erg 
belangrijk dat facturen op tijd worden 
betaald en is zwaar teleurgesteld over de 
uitkomsten. Ondernemers hebben het 
nog altijd zwaar, ondanks de aantrek-
kende economie. Er is weinig vlees op 
de botten. Elke factuur die niet op tijd/
binnen 30 dagen wordt overgemaakt, 
betekent extra druk op de liquiditeit, de 
cashflow van een bedrijf en renteverlies. 

De Brabantse gemeente Laarbeek is de 
enige Brabantse gemeente in de top-10 
(plek 7). De top 100 wordt afgesloten 
door de Gelderse gemeente Lingewaal.

Beek en Donk – Begin april zullen op 
het Heuvelplein 99 de deuren opengaan 
van een nieuwe ijssalon: De Verrassing.
 

Op dit moment wordt het nieuwe pand 
volop verbouwd. De planning is om met 
Koningsdag, op 26 april, de grote ope-
ning te houden. Het Heuvelplein 99 vind 
je in de Heuvelpassage in Beek en Donk. 

Basisschool Aarle-Rixtel steunt actie Liliane Fonds

Leerlingen De Driehoek maken kabaal

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - Basisschool ‘De 
Driehoek’ was één van de 558 basis-
scholen die zich had aangemeld bij 
het ‘Liliane Fonds’ voor de nationale 
actie ‘Wij trekken aan de bel’. Deze 
actie had als doel om aandacht te 
vragen voor het onderwijs van gehan-
dicapte kinderen in ontwikkelings-
landen. Alle leerlingen en docenten 
hadden zich daarom op donderdag-
morgen 13 maart op het schoolplein 

verzameld om een minuut lang zoveel 
mogelijk lawaai te maken.

Het Liliane Fonds is een Nederlandse 
stichting die zich inzet voor kinderen 
en jongeren met een handicap in ont-
wikkelingslanden. Door middel van 
revalidatie en onderwijs probeert dit 
fonds, via lokale voorzieningen, de 
levenskwaliteit van deze kinderen en 
jongeren te verbeteren. Om hiervoor 
voldoende geld beschikbaar te kunnen 
stellen organiseert het ‘Liliane Fonds’ 
met enige regelmaat inzamelingsacties. 

De meest recente actie is: ‘Wij trek-
ken aan de bel’. Docent Daniël Moors: 
“Voor elke school die meedoet aan 
deze actie kan een gehandicapt kind 
één jaar lang naar school.” Dit is mo-
gelijk dankzij enkele sponsoren. Het 
geld komt onder andere ten goede aan 
kinderen met een visuele beperking in 
Afrika. “Ik vind het een goede actie”, 
aldus Daniël. “Dit gaat over kinderen 
en onderwijs. Het doel is hierdoor voor 
kinderen gemakkelijk te begrijpen.”

Alle leerlingen en docenten van ba-
sisschool ‘De Driehoek’ verzamelden  
zich donderdagmorgen  om 10.15 uur 
op het zonovergoten schoolplein. De 
meegebrachte geluidproducerende 
materialen, die varieerden van pan-
nendeksels en tamboerijnen tot toeters 
en trommels, werden door de kinderen 
nog even getest. Daarna nam iedereen 
plaats op de tribune van het amfithea-
ter. Na het startsein van meneer Daniël 
deden alle kinderen hun uiterste best, 
om een minuut lang, zoveel mogelijk 
geluid te produceren. Dit vonden ze 

een leuke manier van actie voeren. Isa 
(7): “Ik had een bakje en een lepel. Ik 
vond het leuk om herrie te maken.” 
De schoolkinderen waren, mede door 
een goede voorbereiding in de klas, 
ook enthousiast over het doel van de 
actie ‘Wij trekken aan de bel’. Philip 
(11): “Ik vind het een goede actie. Zo 
kunnen de gehandicapte kinderen in 
Afrika ook naar school en krijgen een 
beter leven.” Na afloop van de actie 
werden alle materialen opgeruimd en 
gingen de kinderen nog even genieten 
van hun zonnige speelkwartier.

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64
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Beek en Donk/Aarle-Rixtel – Koffie drinken, 
dineren, dansen of zingen: in de ontmoe-
tingsruimtes van De Zonnetij in Aarle-Rixtel 
en De Waterpoort in Beek en Donk is weke-
lijks van alles te doen. “Het zijn twee heel 
fijne, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen 
waar alle inwoners van Laarbeek terecht-
kunnen”, vertelt een enthousiaste Machteld 
Hoebergen (50), beheerster van de ontmoe-
tingsruimtes vanuit welzijnsinstelling ViER-
BINDEN. 

Wonen en werken 
Machteld beheert sinds zo’n 1.5 jaar de twee 
locaties. Zij woonde zelf jarenlang in zowel 
Beek en Donk als Aarle-Rixtel. Bijna twee jaar 
geleden verhuisde ze naar De Waterpoort. Al-
daar begon ze eerst als vrijwilligster bij ViER-
BINDEN en daarna voor 12 uur in de week als 
beheerster van de twee ontmoetingsruimtes. 
“Het zijn in de praktijk alleen veel meer uren, 
maar dat is niet erg”, lacht Machteld. “Ik doe 
dit werk met heel veel plezier. Vooral omdat 
ik zelf in De Waterpoort woon, weten men-
sen me snel te vinden. Daarnaast zijn er op 
beide locaties veel activiteiten te doen, waar-
bij ik graag aanwezig ben of in ieder geval 
mijn gezicht laat zien.”

In De Waterpoort wonen op dit moment on-
geveer 60 mensen. Machteld is één van de 
jongste bewoners. “Dat vind ik helemaal niet 
erg. Ik woon hier met heel veel genoegen. De 
bewoners kennen elkaar, doen veel samen en 
zijn ervoor elkaar als dat nodig is.”

Koffieochtenden 
Op beide locaties vinden koffieochtenden 
plaats. In De Waterpoort is dit op woensdag- 
en donderdagochtend van 09.30 tot 12.00 
uur. Bij De Zonnetij is dit in samenwerking 
met medewerkers van De Zorgboog en vindt 
dit elke ochtend van 09.30 tot 11.30 uur 
plaats. Ook iedere middag is daar een kof-
fiemiddag van 14.00 tot 16.00 uur. “Het zijn 
heel laagdrempelige ochtenden en midda-
gen, waarbij alle inwoners van Laarbeek wel-
kom zijn. De entree is gratis. Het is op deze 
manier toegankelijk voor iedereen.” 

Restaurantavonden 
Naast koffiedrinken kan er ook op beide lo-
caties gedineerd worden. De Waterpoort 
huisvest het inmiddels bekende restaurant 
‘De Laarbikker’. Op woensdag- en donder-
dagavond kunnen de inwoners van Laar-
beek hier terecht voor een driegangenmenu. 
Deelname hieraan kost €7.20 per persoon. In 
De Zonnetij vindt één keer in de 14 dagen 
op dinsdagavond een soortgelijke restauran-
tavond plaats. Machteld: “Het zijn sociale 
restaurants, die drukbezocht worden en keer 
op keer erg gezellig zijn. Wij vinden dat het 
voor iedereen mogelijk zou moeten zijn om 
een keer lekker uit eten te gaan en elkaar te 
ontmoeten in een ongedwongen sfeer.” 

Dansmiddagen De Waterpoort  
“Maar dit was nog niet alles wat we hier 
doen”, vertelt Machteld. “In De Waterpoort 
hebben we pas onze eerste dansmiddag ge-
houden, en met succes. Deze activiteit gaat 
één keer in de twee weken plaatsvinden en 
is gratis voor iedereen. De volgende middag 
is op dinsdag 25 maart van 14.00 tot 16.00 
uur. Alle soorten dansen komen voorbij, van 
polka tot foxtrot en linedance, en dit onder 
begeleiding van een deejay. De eerste keer 
was heel gezellig en met een opkomst van 20 
personen een groot succes.” 

Activiteiten bij Zonnetij
De Zonnetij kent zijn eigen activiteiten met 
liederentafel ’t Zonnetje op de laatste don-
derdag van de maand en de maandelijkse 
amusementsavond, wisselend ingevuld met 
cabaret en muziek. Machteld: “De liederen-
tafel heeft pas twee keer plaatsgevonden en 
is een daverend succes. Spontaan werd er een 
eigen orkest opgericht: Sunshine. Op allebei 
de avonden waren er 60 deelnemers.” 

Meer informatie 
Heb je nog leuke ideeën voor in de ontmoe-
tingsruimtes of vragen en/of opmerkingen 
over de bovenstaande activiteiten? Bel of 
mail dan naar Machteld, via: 06-45203227  
of mhoebergen@vierbinden.nl.

Lees de bovenstaande persberichten voor de 
komende activiteiten of kijk op de website: 
www.vierbinden.nl.

Zonnetij en De Waterpoort:
Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor alle Laarbekenaren

ViERBINDEN.NL

Vrijwilliger gezocht 
ViERBINDEN is voor de 

woensdagochtend nog op zoek naar een 
vrijwillige gastheer/gastvrouw voor de 

koffieochtend in De Waterpoort. 

Maatjesproject op zoek naar maatjes

Kom dansen in de Waterpoort

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

Laarbeek – Het maatjesproject is 
een initiatief van ViERBINDEN. 
Een maatje wordt gekoppeld aan 
iemand die een maatje zoekt. Het 
is belangrijk dat er sprake is van 
een goede klik. Vervolgens gaan 
de maatjes wekelijks of tweewe-
kelijks samen iets ondernemen. 

Nu zijn zij op zoek naar een maatje 
voor een 16-jarig meisje uit Beek en 
Donk van ongeveer dezelfde leef-
tijd, om ’s avonds of in het weekend 
leuke dingen mee te doen. Ze zit in 
het vierde jaar van het VMBO en ze 
houdt van wii-en, trampolinesprin-
gen en zwemmen.
 
Een 75-jarige man uit Aarle-Rixtel 
zoekt een maatje om mee te 

wandelen en te kletsen. Deze me-
neer is geïnteresseerd in de heem-
kamer en de (gemeentelijke) poli-
tiek.

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

Beek en Donk - Na het succes 
van de eerste dansmiddag staat 
alweer de volgende voor de deur. 
Op dinsdag 25 maart wordt van 
14.00 tot 16.00 uur in de ontmoe-
tingsruimte van de Waterpoort de 
tweede dansmiddag gehouden.

Onder leiding van de ervaren Disk 
Jockey Antoon van Bussel zullen er 
verschillende gezelschapsdansen 
voorbij komen. Te denken valt aan 
de Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango 
tot aan een Swing. Iedereen is 
welkom. Er is geen partner nodig. 

De middagen zijn goed voor lijf en 
leden en houden je jong.
 
Voor meer informatie kan je te-
recht bij Machteld Hoebergen van 
ViERBINDEN, mhoebergen@vier-
binden.nl of 06-45203227. Zegt 
het voort, op naar de Waterpoort!

Aarle-Rixtel - Onder het motto 
‘Eten en ontmoeten’ organiseert 
ViERBINDEN in samenwerking met 
Savant culinair iedere 2 weken een 
restaurantavond in de ontmoetings-
ruimte van Zonnetij. De  eerstvolgen-
de avond zal plaatsvinden op dinsdag 
1 april. Iedereen is ook dan weer van 
harte welkom vanaf 17.30 uur en het 
diner wordt geserveerd om 18.00 uur.

Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 27 maart 
15.00 uur.  Dit kunt u doen via het 
secretariaat van ViERBINDEN, tel. 
0492-328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl. De restau-
rantavonden vinden iedere 14 dagen 
plaats en worden steeds bekend ge-
maakt in De MooiLaarbeekKrant.

Voor 1 april staat het volgende 
menu op het programma: Heldere 
kalfssoep/ Romige bospaddelstoe-
lensoep, Gevulde kipfilet met tijm-
saus, Gebakken krielaardappelen/
Aardappelpuree, Doperwten/wortel-
tjes en Chipolata pudding.

Voor het driegangenmenu betaalt u 
€13,50 per persoon. Graag tot ziens 
op 1 april.

NL-Doet activiteit Stichting 
Scootmobielpark Laarbeek
Aarle-Rixtel - In het kader van 
NL-Doet houdt Scootmobielpark 
Laarbeek (SSL) een tweetal ac-
tiviteiten op zaterdag 22 maart. 
Van 10.30 tot 15.30 uur is er in 
en bij Zonnetij informatie over het 
Scootmobielpark en er is gelegen-
heid om een scootmobiel uit te 
proberen onder toezicht van een 
deskundige begeleider. 

In Zonnetij is gelegenheid voor een 
gratis kop koffie. Om 14.00 uur 
start Scootmobielclub ‘De Rakkers’ 
een rondrit voor scootmobielers. 
Ook bij deze rondrit is begeleiding. 
Is men in het bezit van een scoot-
mobiel dan wordt men van harte 
uitgenodigd om mee te rijden. 
Meer informatie is te vinden op 
www.scootmobielpark.nl. 

Inboedelverkoop Huize Angela
Aarle-Rixtel – De 4 zusters van 
Huize Angela, naast de kerk in 
Aarle-Rixtel gaan verhuizen. IRIS 
Vastgoed heeft het pand gekocht 
en gaat er iets nieuws in herber-
gen. 

In verband met de verhuizing 
wordt er een vlooienmarkt gehou-
den op zaterdag 22 maart in het 
klooster van de Ursulinen. Tussen 
11.00 en 16.00 uur wordt de in-
boedel van de Zusters Ursuline 

verkocht. Iedereen is van harte wel-
kom in Huize Angela, Dorpstraat 7 
in Aarle-Rixtel. De opbrengst van 
deze verkoop is bestemd voor een 
project in Ghana.

Max. 1 per klant

CADEAU
bij aankoop van 500 gram kaas
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Dank aan iedereen die
afgelopen woensdag een 
stem heeft uitgebracht 
voor het THUIS-gevoel 
van De Werkgroep. 
Wij blijven als partij 
ervoor gaan om uw 
vertrouwen in ons 
waar te maken!
Ook de komende jaren!

Voorlopig tevredenheid bij ABL!

Dank je wel!

Laarbeek - Na een goed gelopen campagne met 
veel gemotiveerde mensen waren er best wel 
verwachtingen op een lichte groei van de partij. 
Het ziet er met de voorlopige cijfers wel naar 
uit dat Algemeen Belang Laarbeek meer kiezers 
achter zich kreeg dan 4 jaar geleden. 

Met de voorlopige verdeling van de zetels le-
vert dat nog geen winst van een zetel op, de 
restzetelverdeling zou dan nog eventueel verras-
singen kunnen opleveren. Jammer was wel dat 
de nieuwe vorm van presenteren in het prach-
tige Commanderij College niet bracht wat wij 
er van hadden verwacht. De vorige keer was de 
presentatie sneller en veel spannender door de 
vorm van toen; pas op het laatst van de avond 
kwam er wat beweging in de vele aanwezigen. 
Intussen waren er al veel mensen naar huis ge-
gaan om de uitslag dan maar in de morgen te 
horen. Maar al zal wel worden nagekaart en dan 
zal deze vorm zeker wel tegen het licht worden 
gehouden. 

Donderdag zal eenieder zich gaan buigen over 
de uitslagen en zal de weg naar een coalitievor-
ming worden ingeslagen. De uitslag zal bij elke 

partij met andere/eigen ogen worden bekeken 
en de wijze mannen en vrouwen van alle par-
tijen zullen met het belang van Laarbeek in het 
achterhoofd zeker tot een goede oplossing ko-
men. Gezien het grote belang van een goede 
sociale structuur in de toekomst is het van groot 
belang dat een partij als de PvdA toch in de raad 
blijft en zijn/haar stem kan laten horen. Proficiat 
Greet Buter en een felicitatie naar PNL voor hun 
zege bij deze verkiezingen. 

Tot zover onze korte nachtelijke beschouwing; 
wij komen er nog zeker en uitgebreider op te-
rug. Dank aan alle kiezers die hun stem op ABL 
uitbrachten en de vele leden van ABL die zich in 
de campagne zo geweldig hebben ingezet.

Ton Sonneveldt

Laarbeek - De stemmen zijn nu echt allemaal 
geteld. Iedereen die op Politieke Partij De 
Werkgroep heeft gestemd hartelijk dank. De 
Werkgroep heeft ten opzichte van de vorige 
raadsverkiezingen ruim vierhonderd stemmen 
meer behaald en blijft daarmee de tweede 
grootste partij. 

De Werkgroep zal de komende vier jaar met vijf 
zetels in de Gemeenteraad vertegenwoordigd 
zijn. De grote winnaar van de Laarbeekse ver-
kiezingen is PNL. De Werkgroep feliciteert deze 
partij met het behaalde resultaat.     

Alle leden van De Werkgroep kijken terug op 
een verkiezingscampagne die zich kenmerkt 
door een grote betrokkenheid van vele achter-
banleden. Daarvan stonden er een groot aantal 
op de kieslijst van De Werkgroep vermeld en 
ook niet te vergeten die mooie lijst van sympa-
thisanten; mensen die voorafgaande aan de ver-
kiezingen al openlijk hun stem betuigden voor 
De Werkgroep.

De Werkgroep heeft de afgelopen jaren heel 
fijn samen gewerkt met alle raadsleden van de 
verschillende partijen. In alfabetische volgorde 
waren dat de fracties ABL, CDA, PNL, PvdA en 
VVD. Bekende gezichten van de afgelopen vier 
jaar gaan mee naar de nieuwe samenstelling van 
de gemeenteraad. Aangevuld met nieuwe raads-
leden waar u in Laarbeek voor gekozen heeft. 
Als politieke partij hebben we tijdens de cam-
pagneperiode ook heel fijn samengewerkt met 
Omroep Kontakt en de Laarbeekse weekbladen, 

in het bijzonder De MooiLaarbeekKrant.

Onder het motto THUIS in Laarbeek wil De 
Werkgroep de kracht van onze vier dorpen 
behouden en waar mogelijk versterken. De 
mensen van De Werkgroep hebben een grote 
verbondenheid met onze dorpen Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. De 
Werkgroepleden zijn zichtbaar en betrokken 
aanwezig. De Werkgroep kiest voor het oprechte 
ontmoeten en het oprechte gesprek dat gevoerd 
moet worden om samen verder te kunnen bou-
wen aan het THUIS-gevoel van Laarbeek. Het 
gaat niet alleen om wat er gebeurt, maar ook 
op welke manier. Zaken die in alle oprechtheid 
gerealiseerd worden hebben een duurzamer ka-
rakter, de rode draad in ons partijprogramma. 
Ook generaties na ons moeten vooruit kunnen 
in Laarbeek. Daarom kiest De Werkgroep voor 
de balans tussen natuur, milieu, sociaal beleid 
en economie. Want het moet natuurlijk ook 
bekostigd en daarmee verdiend worden. Om 
in Werkgroeptermen te spreken: Er moet zeker 
ook rook uit de schoorsteen komen, maar wel 
schone! 

De Werkgroep blijft een tikkeltje anders en 
kleurrijk maar vooral een partij met het hart op 
de goede plek. Nogmaals iedereen dank voor de 
afgelopen jaren. We gaan met de nodige ambi-
tie de toekomst tegemoet. Iedereen die afgelo-
pen woensdag vanuit dat vertrouwen ons hun 
stem gunden. Veel, heel veel dank!

Politieke Partij De Werkgroep

De verkiezingsuitslag voor PNL: 
boven verwachting, ongelooflijk, waawww! 

Een heel groot dank-je-wel is hier op zijn plaats:
Dank aan eenieder voor de steun en vertrouwen 
in PNL, door afgelopen woensdag  uw stem aan 
ons gegeven te hebben en door wederom op 
ons te stemmen. Heel hartelijk bedankt!

Wij zijn blij en trots dat zoveel inwoners van 
Laarbeek gekozen hebben voor het Kerngezond 
Beleid waar PNL voor staat. Kern-gezond voor 
de kernen, kerngezond voor alle inwoners - van 
jong tot oud-, met als basis een kerngezond fi-
nancieel beleid. 

Want, is onze overtuiging, vanuit deze solide ba-
sis kan Laarbeek werkelijk iets betekenen voor 
alle inwoners. Niet kortstondig of eenmalig, 

maar structureel, voor de langere termijn, zodat 
het goed wonen én leven blijft in Aarle-Rixtel,  
Beek en Donk, Lieshout en Mariahout.

Dat zovelen hun vertrouwen in PNL hebben uit-
gesproken, geeft ook een grote verantwoorde-
lijkheid, waar wij ons terdege van bewust zijn. 
Al onze mensen, met onze lijsttrekker Hans 
Vereijken voorop, zullen zich deze komende pe-
riode dan ook weer ten volle inspannen om te 
laten zien dit vertrouwen waard te zijn.

PNL
www.pnllaarbeek.nl

Kiezers, bedankt voor het vertrouwen in 
Politieke Partij De Werkgroep

‘Veerle van Schaijk (19) jongste raadslid Laarbeek’

Redacteur: Nikki Barten 

Laarbeek – Naar alle waarschijnlijkheid treedt 
de 19-jarige Veerle van Schaijk uit Beek en 
Donk als jongste raadslid toe tot de gemeente-
raad. Veerle stond op plek 6 bij politieke partij 
De Werkgroep. De partij behaalde 5 zetels. 

De kans is groot dat er een wethouder gele-
verd wordt vanuit De Werkgroep, waardoor 
Veerle een plek bemachtigt in de raad. Het was 
voor haar een erg spannende avond, omdat De 
Werkgroep op 4,5 zetel uitkwam. In eerste in-
stantie kwam dit neer op een totaal van 4 zetels, 
waardoor Veerle het net niet zou redden. “Ik 
stond buiten al enigszins teleurgesteld te bellen 
over de uitslag. Ik baalde ervan. Maar op een 
gegeven moment kwamen partijleden mij halen, 
omdat er nog iets zou verspringen in het aantal 
zetels. En dat gebeurde.” Het aantal zetels van 
5 voor De Werkgroep is nog niet voor 100% 
zeker. Vrijdagochtend komen de definitieve uit-
slagen binnen.  

Op het moment dat De Werkgroep hoorde dat 
hun aantal zetels gecorrigeerd werd van 4 naar 
5 kwam er veel emotie los, zo ook bij Veerle. 
“Ik was zo verbouwereerd. Ik had me er al op 
ingesteld dat ik net niet in de gemeenteraad zou 
komen. Die kans is nu wel heel groot. Alle emo-
tie kwam er op dat moment even uit.”

Veerle wil zich als 19-jarige vooral in gaan zet-
ten voor de jongeren. Ze denkt hierbij aan een 
soort van jongerenraad, waarmee ze bepaalde 
projecten kan verwezenlijken. 

Naast Veerle is de kans ook aanzienlijk dat 
Bowen Straatman (22) in de gemeenteraad 
komt namens PNL. Veerle: “Het is goed om jon-
geren in de raad te hebben. De gemeenteraad 
moet een afspiegeling zijn van de vier kernen. 
Een evenwichtige verdeling is belangrijk.” 

Voor Veerle blijft het nu nog even spannend, 
maar één ding is zeker: mocht ze raadslid wor-
den, heeft ze er erg veel zin in en gaat ze zich 
100% inzetten voor Laarbeek. 

Op de voorgrond Veerle van Schaijk van De Werkgroep
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Uw stem telt!Dit is een publicatie van de gemeente Laarbeek

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN LAARBEEK: KIEZERS, BEDANKT!

Laarbeek – “Op deze plek wil ik graag iedereen die zich ingezet heeft voor deze gemeenteraadsverkiezingen van harte bedanken. De vijf ambassadeurs die u via De MooiLaarbeekKrant hebben opgeroepen 
om te stemmen: Willem Damen, Henri Bouwmans,  Jimmy van der Leemputten, Arjan van Vugt en Marie-Cecile Kemme-Swinkels. Al die mensen die zich in de partijen, ambtelijk of voor de organisatie 
hebben ingezet, enorm bedankt. Van de mensen die vanaf 7.00 uur ‘s ochtends op de stembureaus waren, tot aan de mensen van het Commanderij College, die voor een goede ontvangst bij de slotavond 
hebben gezorgd en Ted Hegeman die daar de presentatie heeft verzorgd. Allemaal van harte bedankt voor jullie bijdrage.

En tot slot gaat mijn dank uit naar u, de kiezer. U bent naar het stembureau gegaan om uw stem uit te brengen. Met een opkomstpercentage van 56,06% hebben we een betere opkomst dan vier jaar geleden.

De politieke partijen gaan nu aan de slag voor de vorming van de gemeenteraad en het benoemen van wethouders. U zult hier ongetwijfeld nog meer over horen. Wij houden u op de hoogte.”

Hans Ubachs, burgemeester van Laarbeek  
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VERDEELD OVER DE KERNENBEHAALDE ZETELS PER PARTIJ

Deze cijfers zijn op basis van de eerste voorlopige tellingen
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Greet Buter, PvdA:
‘Landelijke onduidelijkheid de oorzaak’

Laarbeek – Voor de PvdA was het 
woensdagavond vooral spannend of 
hun zetel behouden kon blijven. Na 
een slopende avond kwam het ver-
lossende woord: PvdA behaalde 1.1 
zetel. “Natuurlijk had ik op een groei 
gehoopt, maar eerlijk gezegd had ik 
deze uitkomst wel verwacht. Ik ben 
tevreden met de zetel”, vertelt Greet.

Dit laatste concludeert Greet uit het 
feit dat er landelijk onzekerheid be-
staat. “Mensen weten niet precies wat 
een partij precies wil en hoe dingen 
zich gaan vormen. Er gaat veel ver-
anderen in onze maatschappij en dat 
brengt onduidelijkheid met zich mee. 
Wij zijn een landelijke partij en door 
deze landelijke onzekerheden denk ik 
dat we hier in Laarbeek nu geen groei 
gecreëerd hebben met onze partij, 
maar stagneren op 1 zetel. 

De afgelopen vier jaar vertegenwoor-
digde Greet ook in haar eentje de 
PvdA in de gemeenteraad. “Dat vind 
ik niet erg. Ik heb heel goede, lieve 
mensen om me heen, waarmee we 
dit allemaal samen doen. Ik sta er echt 
niet alleen voor. Alleen vind ik wel dat 
het nut moet hebben om in de raad te 
zitten. Je moet wel het gevoel hebben 
dat je daarin iets toe kan voegen.”

Hans Vereijken, PNL: ‘Laarbekenaren 
lijken tevreden met huidig beleid’

Laarbeek – Lijsttrekker Hans Vereijken 
van PNL kon zijn geluk niet op met de 
bekendmaking van hun 9 zetels voor 
de komende vier jaar. “De Laarbeekse 
kiezer blijkt tevreden te zijn met het 
huidige beleid. Dat kunnen we wel 
concluderen uit deze uitslag.”

PNL was met zeven zetels al de groot-
ste partij in Laarbeek. Daar komen nu 
nog twee zetels bovenop. “Twee had-
den we niet verwacht. Onze ambitie 
was om van zeven naar acht zetels te 
gaan. Dat dit er negen zijn geworden, 
is natuurlijk echt fantastisch. Dit over-
treft alle verwachtingen”, aldus een 
tevreden lijsttrekker.

Hans denkt dat PNL deze zetels te 
danken heeft aan de tevredenheid 
van de Laarbekenaren over het hui-
dige beleid. “Ik denk dat de inwoners 
van Laarbeek op dezelfde voet voort 
willen. Daarnaast is natuurlijk ook de 
VVD weggevallen bij de verkiezingen. 
Ik denk dat een aantal VVD-stemmers 
ook naar onze partij is toegetrokken.”

Over de verdere invulling wil Hans nog 
niet te veel kwijt. “We gaan eerst dit 
even laten bezinken en dan kijken we 
volgende week weer verder hoe zich 
dit allemaal vorm gaat geven.”

Tonny Meulensteen, CDA: 
‘Landelijke trend zorgt voor verlies’

Laarbeek – Voor het CDA pakte de 
verkiezingen minder goed uit dan 
gepland. De partij moest twee van 
de drie zetels inleveren. Lijsttrekker 
Tonny Meulensteen is teleurgesteld. 
“Ik had het niet verwacht.”

Met een totaal van 1.6 aan stemmen, 
leek het er woensdagavond nog even 
op of het CDA ‘maar’ één zetel in 
hoefde leveren. Maar nadat alle tel-
lingen waren gedaan en zo goed als 
zeker gezegd kon worden hoe de ze-
telverdeling werd, kreeg het CDA nog 
een teleurstelling over zich heen. De 
partij gaat van drie naar één zetel. 

Tonny kan hierbij maar één conclusie 
trekken: de landelijke trend is ook in 
Laarbeek zichtbaar. “Al weken roepen 
de media  dat de lokale partijen beter 
gaan scoren dan de landelijke. Dit be-
invloedt de kiezers en dat merk je nu 
ook hier in Laarbeek.”

Tonny besluit: “Het is jammer dat we 
twee zetels verliezen. Maar het is he-
laas niet anders.”

Joan Briels, De Werkgroep: 
‘Elke stem telt’

Laarbeek – De opluchting bij politieke 
partij De Werkgroep is groot, nadat 
op het allerlaatst bekend wordt dat de 
zetelverdeling wordt bijgesteld van 
4 naar 5. De partij behaalde in totaal 
4.5 zetel. “Elke stem telt. Dat wordt 
hier wel mee bevestigd”, verklaart 
lijsttrekker Joan Briels na afloop. 

De Werkgroep behaalde bij de verkie-
zingen van 2010 vier zetels. Bij de ver-
kiezingen van 2014 hebben zij meer 
stemmen binnengehaald. “Dat is na-
tuurlijk een heel mooie waardering”, 
vertelt Joan. “We hebben de afgelo-
pen vier jaar ontzettend hard gewerkt 
en het is fijn om te zien dat kiezend 
Laarbeek daar tevreden over is. Dit is 
wat de kiezer wil.”

Joan laat daarbij ook weten dat hij blij 
is dat Greet in de gemeenteraad blijft, 
waarop een luid applaus volgt in de 
zaal. 
De lijsttrekker besluit: “Wij zijn heel 
tevreden. Onze partij heeft winst ge-
boekt en daar willen wij iedereen voor 
bedanken.”

Frans van Zeeland, ABL: ‘We hebben 
het als partij niet slecht gedaan’

Laarbeek – Lijsttrekker Frans van 
Zeeland van ABL is tevreden over de 
handhaving van hun drie zetels. “We 
werken met een totaal nieuw team. 
Alles is opnieuw in de steigers gezet. 
Ik ben apetrots op ABL.”

Frans ontkent niet dat hij niet gehoopt 
had op een extra zetel. “Dat hoopt 
toch elke partij”, verklaart hij. Toch 
is hij heel tevreden. “We hebben in 
Mariahout een uitbreiding van 12% 
van het aantal voorkeursstemmen. We 
hebben het echt niet slecht gedaan.”

De lijsttrekker van ABL was enigszins 
verrast over de zetel die CDA af moest 
staan aan PNL. “Dat had ik niet ver-
wacht. Ik vind het heel zuur voor het 
CDA.”

Frans kijkt positief naar de toekomst. 
“Ik heb daar alle vertrouwen in. Ik 
wil mijn grote dank uitspreken naar 
al deze mensen van ABL, als ook naar 
alle kiezers.”

Voor een Sterk en  Sociaal Laarbeek

www.laarbeek.pvda.nl

“PvdA kiezers, 
bedankt voor uw 

vertrouwen!”

Greet Buter
Lijsttrekker PvdA

Lijst 5

Lijsttrekkers aan het woord
Redacteur: Nikki Barten 
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Helmond Werkplein werklocatie Wmo-medewerkers
• Verkiezingsavond gemeente Laarbeek
• Doe mee aan de Nationale Sportweek!
• Aantrekkelijke zelfbouwkavels te koop op De Beekse Akkers
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app Yazula.

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

LAARBEEK - In aanloop naar de meivakantie zijn de loketten van burgerzaken twee maandag-
avonden extra geopend tussen 18.00 uur en 19.30 uur. Dit is het geval op maandag 7 en op 
maandag 14 april. U kunt via www.laarbeek.nl zelf u afspraak inplannen. 

LAARBEEK - Vanaf 24 maart beginnen de werkzaamheden aan de Kanaaldijk Aarle-Rixtel en de 
Oranjelaan Beek en Donk. In twee fases wordt het werk uitgevoerd. Voor doorgaand verkeer 
is de route tot eind mei 2014 afgesloten. Bedrijventerrein Beekerheide blijft goed bereikbaar 
vanaf Aarle-Rixtel óf Beek en Donk.

De grootste aanpassing aan de Oranjelaan betreft de aansluiting van de Blokskampsedreef 
met een rotonde. Daarnaast wordt er nieuw geluidsreducerend asfalt en een dubbele asstreep 
aangebracht, het riool wordt deels vervangen en er worden nieuwe lantaarnpalen geplaatst. 
Het gedeelte van de Kanaaldijk in Aarle-Rixtel ten noorden van de Klokkengietersstraat wordt 
opnieuw geasfalteerd. Ook hier wordt een dubbele asstreep aangebracht op de rijweg. 

Meer informatie vindt u op www.laarbeek.nl.

De burgemeester maakt bekend een ontheffing verleend te hebben aan Landgoed d’n 
Heikant voor het geopend mogen zijn op 4 april, 26 april en 31 mei 2014 van 22.00 uur 
tot 01.00 uur. Deze ontheffing is verleend op grond van artikel 2:29 van de APV (verzon-
den 28 februari 2014).

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan de heer P. Husslage voor 
het organiseren van een hardloopwedstrijd ‘EyeOn Nightrun’ die gehouden wordt rond Kasteel 
Croy in Aarle-Rixtel op vrijdag 2 mei 2014 van 20.00 tot 23.00 uur (verzonden 10 maart 2014).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Vaststelling bestemmingsplan Bochtverbreding Zuid-Willemsvaart - Wilhelminakanaal
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 20 februari 2014 het 
bestemmingsplan Bochtverbreding Zuid-Willemsvaart - Wilhelminakanaal heeft vast-
gesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische vastlegging van de voorge-
nomen noordwestelijke bochtverbreding ter hoogte van de kruising Zuid-Willemsvaart 
- Wilhelminakanaal. Door deze verbreding wordt het voor grotere schepen mogelijk deze 
bocht te nemen. De ter plaatse aanwezige weg en sloot zullen hierdoor in noordweste-
lijke richting moeten opschuiven. Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er 
geen exploitatieplan vastgesteld.
Het bestemmingsplan Bochtverbreding Zuid-Willemsvaart - Wilhelminakanaal met de 
bijbehorende stukken ligt van maandag 17 maart tot en met maandag 28 april 2014 
voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en 
Donk. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website 
(www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor 
ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDka-
nalenbocht-VG01).
Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook 
kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep/ver-
zoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door degene die tijdig zijn ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en 
een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Ontwerp-intrekkingsbeschikking omgevingsvergunning activiteit milieu Heidedreef 6 Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht, dat het voornemens is po-
sitief te beschikken op het verzoek van de heer Leenders tot het geheel  intrekken van de 
vigerende vergunning voor de varkenshouderij gelegen aan de Heidedreef 6 in Mariahout.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen van maandag 17 maart tot en met 
maandag 28 april 2014 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis 
van Laarbeek in Beek en Donk. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stuk-
ken worden gegeven.

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen 
kenbaar gemaakt worden. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en 
wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen 
kunnen naar voren worden gebracht bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 
0492 469 867. Als u zienswijzen inbrengt kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens 
niet bekend te maken.

Diverse melding Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer 
van toepassing is, zijn ingediend door:
• Van Gennip Cultuur B.V., voor het veranderen van de bestaande inrichting aan de Peeldijk 

ongenummerd in Beek en Donk waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepas-
sing is;

• de Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel  voor de oprichting van het Medische Cen-
trum de Kapel aan de Bosscheweg 20 te Aarle-Rixtel waarop het Activiteitenbesluit milieu-
beheer van toepassing is;

• Ebm Papst Benelux BV voor de veranderen van de inrichting aan de Polbeemd 7 in Beek 
en Donk. 

Deze meldingen kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in het 
gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer Van 
den Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

Locatie Kern            Werkomschrijving Activiteit
Havenweg 23 Aarle-Rixtel        verwijderen asbest slopen
Broekkantsestraat 5 Beek en Donk    slopen stal  slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale te-
lefoonnummer 0492 469 700.

LAARBEEK – De gemeente Laarbeek doet ook dit jaar weer mee aan de Landelijke Opschoon-
dag. In Laarbeek noemen we dat de Zwerfvuildag 2014. Gelukkig willen veel inwoners van 
Laarbeek zich deze dag in het jaar actief inzetten voor een schoner milieu door zwerfvuil 
in te zamelen. In samenwerking met de gemeente Laarbeek en de politie Gemert-Laarbeek 
zamelen deze vrijwilligers zwerfvuil in langs wegen, in bossen, kanalen, sloten, in bermen en 
parken.
De oogst in voorgaande jaren was niet mis! 
De actie is niet alleen bedoeld om de gemeente Laarbeek schoon te krijgen. Natuurlijk is het 
ook een oproep om aandacht te vragen voor het gemak waarmee mensen zwerfafval achter-
laten.

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

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

Opgeven
Natuurlijk doet u ook mee aan de Zwerfvuildag Laarbeek 2014! U kunt zich telefonisch of 
per e-mail opgeven bij de heer Jan Sprengers, telefoon 469 870 of e-mail jan.sprengers@
laarbeek.nl. 

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

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 21 maart komen een raadslid van PNL en een raadslid van CDA aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Extra maandagavonden open

Werkzaamheden Oranjelaan en Kanaaldijk

Ontheffi  ng sluitingsuren

Verleende vergunningen

Bestemmingsplannen

Wet milieubeheer

Afgehandelde sloopmeldingen

Meld uw vereniging ook aan!  Doe mee aan 
de zwerfvuildag op zaterdag 29 maart 
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Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen om 
een omgevingsvergunning zijn ontvangen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern             Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Rijakkerweg 4 Beek en Donk     28-02-2014           uitbreiden loods
Lieshoutseweg 15 Aarle-Rixtel         05-03-2014           plaatsen dakkapel
Franciscushof 17a Lieshout            27-02-2014          veranderen en vergroten zorginstelling

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern             Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Broekkantsestraat 5 Beek en Donk      05-03-2014          sloop stal / verwijderen asbest 
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                      Kern  Werkomschrijving Activiteit Verzonden             Locatie                      Kern  Werkomschrijving       Activiteit   Verzonden
Merelstraat 6         Aarle-Rixtel veranderen woning bouwen 05-03-2014        Mariastraat 27       Mariahout oprichten kassagebouw   bouwen      06-03-2014
Bosscheweg 20    Aarle-Rixtel intern veranderen kapel bouwen 07-03-2014

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzon-
den, 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-Hertogen-
bosch. 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 (zie bovenstaande regel)
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Leerlingen Simone, Twan en 
Kelly over hun Bernadette-
school in Mariahout

De Bernadetteschool in Mariahout is 
een redelijk kleine school, met 8 klas-
sen. Er hangt een fijne rustige sfeer, en 
op de speelplaats is er voor ieder wat 
wils, bijvoorbeeld een korfbalpaal, 
voetbalveld, zandbak, klimtoestel en 
een houten wigwam. Met de leraren 
op deze school kun je goed praten en 
je kunt ze in vertrouwen nemen. Met 
deze school doen we vaak leerzame 
activiteiten. We zijn bijvoorbeeld het 
afgelopen jaar naar het Rijksmuseum 
geweest, we doen mee aan projecten 
van de ‘Rode draad’ van de biblio-
theek en de creatieve projecten van 
Kunstbalie. De Crea-dagen worden 
door de kinderen leuk gevonden. 
De leerlingen van groep 8 gaan bin-
nenkort ook naar kamp Vught. Ook 
hebben we verschillende projecten op 
school, zoals Lentekriebels, een pro-
ject over relaties en seksualiteit en we 
doen mee aan de Gruitweken.  Al die 
projecten worden door alle leerlingen 
en leraren erg gewaardeerd. De leer-
lingen op deze school presteren ook 
goed, dat kun je wel zien o.a. aan de 
hoge score op cito eindtoets.

Dus de conclusie is: de Bernadette-
school is klein maar fijn! 

De Zeepkist 

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Omgeving de Laarbrug

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

Feest van kleuren!
In het kader van het jaar van de 
spreeuw heb ik gekozen voor een foto 
van deze vogel die ik afgelopen week-
end gemaakt heb. Ondanks het feit 
dat de spreeuw nog altijd zeer talrijk 
aanwezig is, maakt men zich toch zor-
gen om deze vogel daar het aantal al 

sinds de jaren 90 gestaag terugloopt. 
Daarom heeft men dit jaar voor ‘het 
jaar van de spreeuw’ gekozen om 
deze ondergewaardeerde vogel onder 
de aandacht te brengen. Als je de 
spreeuw ziet vliegen of boven in een 
boom ziet zitten, lijkt hij gewoon egaal 
donker van kleur te zijn. Bekijk je de 
spreeuw echter van dichtbij met het 
juiste licht, dan blijkt hij onwaarschijn-
lijk veel prachtige kleuren te hebben. 
Op dit moment zijn de mannetjes 
geschikte nestholen aan het zoeken 

die ze dan schoonmaken en voorzien 
van wat stro en hooi, waarna hij met 
gezang het vrouwtje probeert te ver-
leiden. Het vrouwtje inspecteert de 
nesten en als ze kiest voor een nest 
kiest ze daarmee ook voor de man. 
Het grappige van spreeuwen is dat 
ze naast hun eigen zang ook andere 
geluiden imiteren zoals andere vogels, 
maar ook zelfs sirenes, een autoalarm 
of kwakende kikkers. Verder kunnen 
ze zomers als ze te veel van rijpe bes-
sen eten stomdronken worden, al met 

al een prachtige interessante vogel die 
zeker wel wat extra aandacht verdi-
ent!
Komende zondag 14,00 uur houdt 
het IVN een extra wandeling in de 
Ruweeuwsels omdat daar door het 
vroege voorjaar nu al de bosanem-
onen volop in bloei staan, wat een 
prachtig gezicht is, en weer een mo-
gelijkheid om te genieten van ons 
Mooie Laarbeek!

Uitnodiging

25Jaar
Op 24 januari 1989 ben ik geslaagd voor 

mijn diploma voet- en schoenkundig pedicure 
(SVOS). Op 1 april 1989 ben ik gestart met 

mijn salon Dit jaar dus 25 jaar geleden. Dit is 
een mooi jubileum om samen met u te vieren. 

Daarom wil ik u van harte uitnodigen op 
zaterdag 29 maart 2014 van 16.00 uur tot 
18.00 uur in het Bavaria brouwerijcafé aan 

de Heuvel 5 te Lieshout. Dan kunnen we hier 
samen op proosten. Tot zaterdag 29 maart

Gerda Vereijken
Roeklaan 1a 5737 PD Lieshout

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden
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Aarle-rixtel - Na ruim vier jaar lang met een toon-
zaal gehuisvest te zijn geweest aan de Oranjelaan 
42b in Beek en Donk gaat Verandaplein - dé re-
gionale leverancier van terrasoverkappingen- ver-
huizen naar Aarle Rixtel. Naast de Aldi supermarkt 
aan de Kanaaldijk 4 wordt op woensdag 19 maart 
de nieuwe showroom geopend. Op deze locatie 
worden vervolgens tot en met zaterdag 22 maart 
speciale openingsdagen gehouden met enkele 
spectaculaire aanbiedingen.

Verandaplein is in 2001 gestart en heeft zich het laat-
ste decennium verder ontwikkeld in het ontwerpen en 
plaatsen van veranda’s, serres, kozijnen, overkappin-
gen en carports. Alle bouwwerken kunnen uit diverse 
materialen, zoals aluminium of hout, op maat en in 
diverse kleuren op maat of naar wens gerealiseerd 
worden. De dakbedekking is leverbaar in diverse 
soorten en maten: van 16 mm tot 32 mm polycar-
bonaat tot gelaagd / HR++ glas of bitumen dakleer.

Verandaplein, dat ook een filiaal heeft aan de Beek-
weg 52b in Merselo-Venray, levert desgewenst ook 
complete zelfbouwpakketten voor de handige doe-
het-zelvers die daarbij kunnen rekenen op deskun-
dig advies en een montagehandleiding. “Natuurlijk 
kan de consument ook de opdracht geven aan 
ons gespecialiseerd bedrijf dat ruim 30 jaar 
bouwkundige ervaring heeft. Klanten kun-
nen met hun ideeën en wensen bij Ve-
randaplein terecht en wij leveren ver-
volgens het maatwerk. Daarmee 
onderscheiden we ons van alle 
andere bedrijven en realise-
ren wij echt uw droom-

wens: een veranda op maat,” aldus Twan en Robin 
Vorstenbosch van Verandaplein.

Sumaq
In het pand aan de Kanaaldijk 4 vestigt zich bin-
nenkort ook het aan Verandaplein gerelateerde be-
drijf Sumaq. Sumaq heeft in de afgelopen drie jaar 
gewerkt aan een wereldprimeur op het gebied van 
dakreiniging. Het resultaat is de Serris robotcleaner; 
een volautomatische verandacleaner die het vuil en 
de groene algenaanslag (vaak op moeilijk bereikbare 
plekken) van uw veranda verwijderd. De Serris ro-
botcleaner gaat op elk gewenst tijdstip van de dag 
aan de slag. En dat door slechts één simpele druk 
op de knop van de afstandsbediening. De Serris rijdt 
zelf na het cleanen teug naar het oplaadstation voor 
nieuwe energie en is door middel van een persoon-
lijke pincode tegen diefstal beveiligd. De Serris is 
perfect inzetbaar op zowel kleine als grote opper-
vlakten. Twan Vorstenbosch: “Het is aan te bevelen 
om 1 keer per week de Serris zijn werk te laten doen. 
U bent dan niet alleen verzekerd van een kraak-
helder dak met een maximale lichtinval. Een goed 
onderhouden polycarbonaat of glazen dak verlengd 
bovendien de levensduur van uw veranda.”

OPENINGSKNALLER!
 Veranda ZWARE uitvoering 500 x 300 cm zelfbouwpakket

incl. 16 mm polycarbonaat dakplaten opaal/helder
van    2150,-    voor   1699,-

Verandaplein Aarle Rixtel 
Kanaaldijk 4
5735 SL Aarle Rixtel
Twan: 06 – 23512225
Robin: 06 – 15317175 

Verandaplein Venray
Beekweg 52b
5815 CN Merselo
Tel. Tuintoko: 
0478 - 579092

www.verandaplein.nl   mail: info@verandaplein.nl

Openingstijden Aarle Rixtel         Openingstijden Merselo
Di t/m vr:   12.30 – 17.00 uur                   Ma t/m vr:    10.00 – 18.00 uur
Zaterdag:   10.00 – 16.00 uur                   Zaterdag:      10.00 – 16.00 uur

Buiten openingstijden na telefonische afspraak:
Twan: 06 – 23512225   Robin: 06 – 15317175

2150,- 

Binnenkort lancering revolutionaire uitvinding

Verandaplein verhuist naar nieuw pand in Aarle Rixtel
Advertorial

Geranium- en potgrondactie Scouting Beek en Donk

Beek en Donk – De Scouts van 
Scouting Beek en Donk komen op za-
terdag 5 april tussen 10:00 en 16:00 
uur langs de deuren in Beek en Donk 
om geraniums en potgrond te verko-
pen. 

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

Bestelling
Het is voor hen helaas niet mogelijk 
om langs alle deuren te gaan. Als men 
er zeker van wil zijn dat de zware zak-
ken potgrond en/of geraniums gratis 
thuis bezorgd worden, is het mogelijk 
om vooraf een vrijblijvende bestelling 
per mail aan actie@scoutingbeek-
endonk.nl te plaatsen. Vermeld hierin 
het adres, het aantal zakken potgrond 
en of geraniums en dan komen zij 
deze al op vrijdagavond 4 april bij u 
thuis bezorgen. Zo loopt men niet het 
risico dat zij u mislopen en kunt u op 
zaterdagochtend de geraniums al in de 

tuin plaatsen. De betaling vindt plaats 
tijdens het afleveren van de bestelling.

De opbrengst van deze actie komt vol-
ledig ten goede aan de jeugdleden van 
Scouting Beek en Donk, hiervan gaan 
zij allerlei leuke scoutingactiviteiten 
doen tijdens het zomerkamp en de 
clubdagen.

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

Aarle-Rixtel - Tijdens het Schoon 
Water Symposium in Den Bosch is de 
2e prijs uitgereikt aan chrysantenteler 
Pieter Verschure door juryvoorzitter 
Johan van den Hout, gedeputeerde 
Ecologie van de provincie Noord-
Brabant. Hoogleraar en gastspreker 
Jan Rotmans riep de aanwezigen op 

het Schoon Water project op te scha-
len en in 10 jaar tijd heel Brabant be-
strijdingsmiddelenvrij te maken.

De eerste prijs ging naar de che-
mievrije gemeente Haaren. Pieter 
Verschure van het bedrijf Croyse Loop 
in Aarle-Rixtel behaalde een tweede 

prijs, met een waarde van €1.500,00. 
Deze bolchrysantenteler kweekt zijn 
gewas sinds één jaar op biologisch 
afbreekbare folie. Dit levert hem én 
het water verschillende voordelen. Er 
worden minder bestrijdingsmiddelen, 
meststoffen en irrigatiewater gebruikt.

Scouting Beek en Donk

Chrysantenteler 2e bij Schoon Water Innovatieprijs 2014

Oproep

Oproep deelname Erewacht

“In verband met het aanstaande 
herdenken van 4 Mei, dodenher-
denking, heb ik reeds contact met 
het gemeentebestuur Laarbeek om 
eventueel een klein detachement 
als Erewacht te organiseren.

Twee jaar geleden was ik alleen pre-
sent van de Erewacht in Helmond 
4 Mei 2013 met mijn vrouw en 
legde er twee bloemstukken uit 
naam van het COM. (contact oud 
Mariniers) en op eigen titel namens 
de Slachtoffers en nabestaanden 
van de Japanse overheersing in 
Voormalig Nederlands Indïe neer.

Welke Oud-militair is bereid om 
contact met mij op te nemen voor 

eventuele deelname aan genoemde 
Erewacht?

Op de foto ben ik degene die 
vooraan staat en heb ik het com-
mando van de wacht. Dit is van 
de Erewacht in Helmond op 4 mei 
2013. Ik ben zelf lid van het COM, 
welke de oudste Vereniging van 
Militairen is na de tweede wereld-
oorlog.

U kunt contact opnemen via Tel. 
0492-384712 of mail 
freekunger@live.nl.”

Freek Unger
Haffmansstraat 12, Aarle-Rixtel

De Erewacht in Helmond in 2013, met voorop Freek Unger uit Aarle-Rixtel

Binnenkort een Groepsdiner of Feestje,
Denk ook eens aan Het Veerhuis.

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Laarbeek 
Aantal stemmen:
Lijst 1. PNL                 4410
Lijst 2. De Werkgroep 2309
Lijst 3. ABL                 1509
Lijst 4. CDA                   811
Lijst 5. PvdA                   570
Geldige stemmen:      9609
Blanco stemmen:             43
Ongeldig:                             32

De MooiLaarbeekKrant 
felicit eert alle polit ieke parti jen met hun 

behaalde zetel(s)
De stemfi es van 
Joost Duppen! Joost Duppen! 
De stemfi es van 
Joost Duppen! Joost Duppen! 

Bekijk voor meer foto’s van Laarbeek 
van Joost Duppen op de facebookpa-
gina ‘Laarbeek in Beeld’ 

Fotograaf: Joost Duppen
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ViaLinda is een frisse 
wind in de makelaars-
wereld.  ViaLinda gaat te 
werk op een heldere 
manier en met aandacht 
voor jou.

Een huis verkoop 
je niet met een 

toneelstukje
T (0499) 76 90 04

www.vialinda.nl    |    T (0499) 76 90 04

HUYSON0001 Vialinda Abri Highres.pdf   1   22-05-13   15:39
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Vacature ebm-papst Benelux is per direct op zoek naar:

Jouw profi el
  -     MBO+/HBO werk- en denkniveau
  -     Passende opleiding: 
        Logistiek en/of material management
  -     Goede communicatieve vaardigheden
  -     Stevige persoonlijkheid
  -     Teamplayer
  -     Talenkennis: Nederlands, Engels, Duits
  -     Ervaring met SAP is een pré

Over ebm-papst:
De ebm-papst groep is wereldmarktleider op het gebied van het fabriceren van ventilatoren en motoren en is gespecialiseerd 
in de ultra-effi ciënte GreenTech EC technologie. In totaal zijn meer dan 11.000 medewerkers werkzaam binnen de ebm-papst 
groep, verdeeld over 17 productie plaatsen en 57 verkoopkantoren wereldwijd. Het moederbedrijf in Duitsland beschikt over 
een zeer professionele R&D afdeling, waarbij het continue streven naar technische innovatie hoog in het vaandel staat. ebm-
papst Benelux is een effi ciënte en daadkrachtige “marketing & sales”-organisatie, die wordt gekenmerkt door een effectieve 
structuur, met een grote toegankelijkheid en korte lijnen.

ebm-papst Benelux biedt jou onder andere:
- Professionele en dynamische werkomgeving 
- Zeer afwisselende functie met eigen verantwoordelijkheden 
- Prettige, informele werksfeer 
- Waardering voor inzet, inbreng en ideeën

Solliciteren?
Stuur dan voor 28 maart jouw motivatiebrief + CV, naar: verkoop@nl.ebmpapst.com

Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Gina van Doorne via het telefoonnummer 0492 -502975 of via 
het e-mailadres gina.van.doorne@nl.ebmpapst.com

Voor meer informatie over ons bedrijf kun je kijken op onze website: www.ebmpapst.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Jouw taken en bevoegdheden zijn o.a.:
  -     Verantwoordelijk voor plannen voorraden
  -     Verzorgen bestellingen conform richtlijnen
  -     Levertijdbewaking
  -     Informatievoorziening voor verkoopgroep 
        en magazijn
  -     Intensief contact met verkoop, 
        magazijn en leveranciers
  -     Belangrijke schakel tussen organisatie 
        en leveranciers

Medewerker Inkoop (m/v) fulltime

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

Liederentafel ’t Zonnetje in Zonnetij
Aarle-Rixtel – De derde liede-
rentafel staat op donderdag 27 
maart alweer op het programma. 
De liederentafel, die samen met 
ViERBINDEN wordt georgani-
seerd, wordt gehouden in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij in 
Aarle-Rixtel.

Samen wordt er gezongen onder 
begeleiding van ‘Sun Shine’, het 
eigen orkest, uit liederenbundels 
die aanwezig zijn. De avond be-
gint om 19.30 uur en iedereen is 
van harte welkom. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur en de toegang 
is gratis. De bedoeling is dat de 

liederentafels iedere laatste don-
derdag van de maand waar een 
‘R’ in zit gaan plaatsvinden. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
met 0492-534726 of via e-mail: 
frans.raaijmakers@upcmail.nl

Trotse Dirk wint Gouden Gazelle fi ets
Speciaal voor de Olympische Winter-
spelen 2014 in Sochi heeft Gazelle de 
Gouden Gazelle fiets geproduceerd. 
Deze exclusieve stadsfiets met olym-
pische accenten is in zeer gelimiteer-
de oplage uitgebracht.  

Als deelnemer aan de Gouden Gazelle 
winactie maakte  je kans op één van 
deze unieke fietsen. Via internet of 
deelnameformulieren konden de deel-
nemers het totaal aantal medailles ra-
den en van drie sporters de kleur van 
de winnende medaille.  Dirk Gijsbers 
uit Aarle-Rixtel is als winnaar uit de 
bus gekomen. De trotse Dirk mocht 
vorige week zijn gewonnen fiets, be-
schikbaar gesteld door Gazelle dealer 
Verbakel Tweewielers in Aarle-Rixtel, 
afhalen.  

Verbakel Tweewielers bedankt alle in-
zenders voor hun sportieve deelname. 

Advertorial

Vlnr: Winnaar Dirk Gijsbers, Geri Gijsbers, Tiny Verbakel en Hans Verbakel.

Lieshout – Carnavalsvereniging De Ra-
opers uit Lieshout houdt op vrijdag 21 
maart een kienavond in het Dorpshuis.

De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Deze 
week start de carnavalsvereniging ook 

met het kienen om de Jackpot, die ie-
dere week groter wordt als deze niet 
omvalt. Iedereen is welkom. 

Kienavond door CV De Raopers

Mooi Dier

Op zoek...

Voor kruising herder Anja zijn we op zoek naar een baas bij wie ze gezellig 
in huis mag komen wonen. Een nieuw thuis waar ze veel liefde, aandacht 
en beweging krijgt. Bij een eerste ontmoeting is Anja wat afwachtend, maar 
heeft u haar vertrouwen, dan komt haar aanhankelijke en zonnige karakter 
tevoorschijn. Ziet u een toekomst met deze vrolijke en energieke herder al 
voor u, kom dan kennismaken met Anja bij ons in de opvang!

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

Naam:        Anja
Leeftijd:     4 jaar

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

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

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl
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Snack van de week:

SitoStick

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

reserveer tijdig

20 april paasbrunch

SitoStick
18 april serveren wij weer onze zeer uitgebreide
 3 gangen Paasbrunch voor slechts € 22,95 met 

aangepaste prijzen voor de kinderen

Asperge-Wijnarrangement 10 mei 2014
Avondvullend met sommelier-vinoloog van exclusieve 

Horeca-groothandel Hanos

Nieuwe menukaart met diverse menu’s 
Ook dit seizoen serveren wij u het onovertroffen 

Italiaans ijs van IJssalon Italia uit Nuenen

Voor meer informatie zie onze website. 
Graag tot ziens!

Brasserie-Restaurant en Feestzaal 0492-461717
Herendijk 37 Beek en Donk www.dezwaanbeekendonk.nl

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

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

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

Beek en Donk - In ’t Oude Raad-
huis te Beek en Donk vindt op 
zaterdag 29 maart om 16.00 uur 
de feestelijke opening plaats van 
de expositie ‘KuBra presenteert: 
Positive Radiations’, voorafge-
gaan door de verloting van een 
kunstwerk, ter ondersteuning van 
’t Oude Raadhuis. 

Zeven Brabantse kunstenaars to-
nen hun werk. De exposerende 
kunstenaars zijn: Henny Adank 
werkt uitsluitend met kleurpotlood 
en maakt louter realistische voor-
stellingen. Belangrijk zijn beeldele-
menten als kleur, licht, schaduw, 
detail en precisie. Jelmer Wijma 
schildert dagelijkse onderwerpen. 
Hij noemt zijn werk ‘Kunst van 
de Straat’ omdat het gaat over 
onderwerpen waar wij vaak ach-
teloos aan voorbij lopen. Kees Ha-
braken; het steeds terugkerende 
thema in zijn werk is ‘communi-
catie en andere culturen’. De non 
verbale communicatie staat cen-
traal: de lichaamstaal, de ogen, 
de handen en de houding. Peer 
van Gennep; zijn oeuvre bestaat 
uit schilderijen en beelden, zowel 

abstract als figu-
ratief. Wat al deze 
zaken verenigt, is 
een sterk lijnen- 
en vlakkenspel. 
Deze geven het 
werk van Peer ka-
rakter. Emerentia 
van Vroenhoven; 
objecten van glas, 
in blokken gego-
ten met kleurrijke 
elementen. Rein 
van Uden; schil-
dert en tekent zo-
lang hij zich kan herinneren. Hij 
toont kleurrijke werken met stille-
vens, bloemen en mensen. Robert 
Doesburg; een esthetisch sensua-
list altijd op zoek naar schoonheid. 
Zijn squareschilderijen zijn opge-
bouwd uit veel kleine abstracte 
schilderijen, die samen een groot 
en figuratief geheel vormen. 

De expositie loopt van 29 maart 
tot en met 20 april 2014, geopend 
op zaterdag en zondag van 14.00 
tot 17.00 uur. Tijdens de ope-
ningstijden wordt men ontvangen 
door de kunstenaars. De toegang 

is gratis en iedereen is van harte 
welkom. 

KuBra (Kunstenaars Uit Brabant) 
is een stichting, opgericht op 17 
februari 2011, met als doel het 
samenbrengen van Brabantse 
kunstenaars en het stimuleren van 
onderlinge samenwerking. Inmid-
dels hebben 125 Brabantse kun-
stenaars zich aangesloten. Door-
dat kunstenaars zelf hun krachten 
bundelen, kunnen zij samen een 
organisatie vormen waaruit blijkt 
dat kunst niet weg te denken is uit 
de samenleving. 

HDC Liberator houdt brommercross

Expositie stichting KuBra: 
‘Positive - Radiations’ in ’t Oude Raadhuis

Electric jazz/fusion bij 
Wim Beeren Jazz Society

Aarle-Rixtel – Drummer Sebastiaan 
cornelissen, toetsenist Coen Molenaar 
en basgitarist Frans Vollink vormen 
samen de groep On impulse. Zij staan 
op woensdag 26 maart op het podium 
van Wim Beeren Jazz Society in Café 
Van Bracht. 

Zij hebben een aardig visitekaartje 
afgegeven doordat zij als band ge-
tourd hebben met trompettist Randy 
Brecker. De chemie tussen de bandle-
den zorgt voor een explosief repertoi-
re, waarbij ‘groove’ met hoofdletters 

mag worden geschreven. On Impulse 
wordt aangevuld met de Amerikaanse 
zangeres Deborah Carter, die inmid-
dels wereldwijde bekendheid geniet. 
Zij gaf 2 jaar geleden al een overdon-
derend optreden bij Van Bracht. 

Voor wie alvast een voorproefje wil, 
kijk op www.onimpulse.eu. Het op-
treden, op het podium van Wim 
Beeren Jazz Society, begint om 20.30 
uur en de entree bedraagt €7,00 per 
persoon. Meer info is te vinden op 
www.wimbeerenjazzsociety.nl.

‘On Impulse’

Paranormale avond in Mariahout
In het Buurthuis van Mariahout 
vindt op woensdag 26 maart een 
paranormale avond plaats. Ben van 
Heesch geeft deze avond ‘waarne-
mingen’ aan de hand van het sja-
manisch orakel. U bent van harte 

welkom bij deze activiteit. De avond 
start om 20.00 uur. Het Buurthu-
is ligt aan de Bernadettestraat 43 
in Mariahout. De entree bedraa-
gt €6.50. Voor meer informatie:  
www.Tkuijtenhandlijnkunde1.nl.
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Stoppen bij Stout!

Een korte stop bij Grand Café Stout biedt meer dan alleen even 
bijkomen van een  inke  etstocht. Een groot terras met wel 70 

zitplazitplaatsen, gratis WiFi, de lekkerste koffie in de regio, 4 oplaadpunten 
voor uw elektrische  ets, veel voorbijgangers en gezelligheid in de 
Dorpsstraat van Aarle-Rixtel, gerechten op de lunch en dinerkaart 

met uitsluitend verse ingrediënten van lokale leveranciers, veel gratis 
informatie voor leuke bezienswaardigheden in en rondom 

Aarle-Rixtel en natuurlijk voldoende parkeergelegenheid om uw auto 
te parkeren voor vertrek van uw  etstocht.

TTot zo bij Stout!

Openingstijden:
zomer: di t/m za vanaf 10.00, zo vanaf 09.00 uur
winter: di t/m za vanaf 11.30, zo vanaf 09.00 uur

Grand Cafe Stout
Dorpsstraat 86        5735EG Aarle-Rixtel          

www.grandcafestout.nl       info@grandcafestout.nl
06-41628031

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

•  uitgebreid  assortiment •  paashaas voor  de kleintjes•  paasviering  vooraf in  
missieklooster

Paasbrunch
in de Brabantse Kluis

1e paasdag

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

20 april, 11.00 - 13.30 uur

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

Harley Davidsonclub Liberator 
trekt vele bezoekers
Aarle-Rixtel – Door het mooie weer 
begint het bij motorrijders te kriebe-
len. De Harley Davidsonclub Liberator 
in Aarle-Rixtel houdt daarom een 
week voor Pasen, als seizoensope-
ner voor Nederland, een grootschalig 
treffen. Dit Motorweekend trekt met 
een beetje gunstig weer 500 tot 1.000 
tweewielers en hun eigenaren. 

Veel liefhebbers halen hun motorfiets 
rond april uit zijn winterslaap. Daar 
wordt het evenement op afgestemd. 
Landelijk gezien behoort het treffen 
van de Harley Davidsonclub Liberator 
tot de eerste op de kalender. Men be-
reidt zich voor op het seizoen en wil 
graag ervaringen uitwisselen, afspra-
ken voor een tour maken en onder-
delen, accessoires, toebehoren of zelfs 
een complete bike kopen. Het treffen 
voorziet hier allemaal in. De fanaten 
komen uit alle hoeken van het land en 
zelfs uit België.

Het gebeuren begon ooit klein bij toe-
val. 31 Jaar geleden vond voor het 
eerst het weekend plaats. Na enkele 
malen op de jaarmarkt in Aarle-Rixtel 
te hebben gestaan, liep het zo uit de 
hand dat er werd besloten om een 
eigen evenement in het leven te roe-
pen. Toen ontstond de vereniging De 
Vrijbuiters, later omgedoopt in Harley 
Davidsonclub Liberator. 

Diverse locaties zijn er geweest, vanaf 
2011 zit het evenement op een tuin-
dersterrein aan de Lieshoutseweg. 
Daar stond reeds een hal en ze hoef-
den er alleen nog een tent voor het 
zaterdagavondfeest en de live muziek 
bij te regelen. Er is ruimte genoeg voor 

de vele honderden motorfietsen en 
- veelal Amerikaanse - auto’s die het 
evenement trekt. Ook in 2012 kon de 
organisatie deze locatie weer regelen.

De loyaliteit van de tuinder die zijn 
terrein beschikbaar stelt, vertaalt zich 
in gratis entree voor iedereen tijdens 
beide dagen én op zaterdagavond, als 
er entertainment plaatsvindt. Het eve-
nement is afhankelijk van vrijwilligers 
en sponsoren.

Naast Harley Davidsons richt het eve-
nement zich ook op Triumphs, Nortons 
en BSA’s. Het Motorweekend laat bo-
vendien veel klassieke Amerikaanse 
auto’s zien, vooral uit de jaren ’50, 
’60 en ’70. Vaak bezitten Harley-
liefhebbers er daar ook een van of 
hebben er in ieder geval interesse in.

Particulieren en bedrijven krijgen de 
gelegenheid gratis kraampjes uit te 
stallen om onderdelen, accessoires, 
kleding, jukeboxen, zitmeubelen met 
de neus van een Amerikaanse auto 
en tatoeages zetten onder de aan-
dacht te brengen. Er is een rodeostier 
en een rodeoscooter. Een demonstra-
tie van twee unicycles zorgt voor veel 
spektakel: twee mannen leggen in 
een onderlinge strijd zo snel mogelijk 
een onverhard traject af op een mo-
tor met alleen een achterwiel en aan 
de voorzijde een soort ski’s, die voor 
het afremmen zorgen. Voor kinderen 
is er een zandbak en springkussen. ’s 
Middags en tijdens de feestavond op 
zaterdag spelen er live bands. Kortom, 
het is een geweldig festijn, dat sinds 
jaar en dag bekend staat om zijn fan-
tastische sfeer!

Bijzonder lenteconcert Primavera en ODE

Lieshout - Houdt u van mu-
ziek? Primavera en ODE 
(OverdagEnsemble) nodigen u 
op zondag 23 maart uit om te ko-
men genieten van een bijzonder 
lenteconcert. De voorstelling is 
gratis en begint om 14.00 uur in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof 
in Lieshout.

Primavera uit Lieshout brengt 
als koor in vier partijen en ‘a ca-
pella gezongen’  een divers re-
pertoire. Deze liedjes worden af-
gewisseld door muziek van het 
OverdagEnsemble uit Beek en 
Donk, een volwaardig orkest met 
40 muzikanten.  

Het repertoire van Primavera 
bestaat uit ballades, popsongs, 
evergreens en musicalliedjes. Het 
OverdagEnsemble heeft een geheel 

eigen sound, een samensmelting 
van diverse culturen en afwijkend 
van het gangbare repertoire van 
dit soort orkesten. Primavera en 

het OverdagEnsemble staan res-
pectievelijk onder leiding van Kees 
Manders en Theo Lokin.

ODE Beek en Donk

Primavera Lieshout
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Voor slechts € 25,00 per
product komen wij uw
raamdecoratie of horren
vakkundig meten en
monteren .Wij kunnen Jasno shutters

voor u leveren in alle maten
en kleuren, ook ronde, ge-
toogde en schuine ramen
zijn met Jasno Shutters 
geen enkel probleem. 

Alle soorten en merken
raamdecoratie en horren
door onze eigen monteur
gemeten en gemonteerd

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

DE TIP VAN DEZE WEEK: Omdat het viegen en muggen seizoen nog niet is begonnen zijn de levertijden op horren nu nog kort !

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

Ruim 1000 struikjes geplant in Mariahout

Jaarvergadering Stichting Howeko

Workshop koffi ebeleving voor oMase

Gratis digitale prentenboeken
lezen met Bereslim

Laarbeek - Vorige week, waarin ook 
de nationale boomplantdag werd ge-
houden, hebben vrijwilligers van het 
Laarbeeks Landschap meer dan 1000 
jonge struikjes geplant in Mariahout. 
Naast de inzet van de vrijwilligers is 
dit vooral te danken aan de bijdrage 
van de donateurs. 

Het geld dat de vrienden jaarlijks 
aan hen overmaken, wordt door het 
bestuur gereserveerd voor verbete-
ring van het landschap in Laarbeek. 
Daardoor hebben ze nu deze grote 
hoeveelheid jonge planten kunnen 

kopen. Het Laarbeeks Landschap 
beschouwt de kwaliteit van het 
Laarbeekse landschap als belangrijk 
doel en zet zich daar voortdurend 
voor in. Het valt niet altijd mee om ge-
schikte plekken te vinden voor nieuwe 
aanplant, maar in dit geval zijn ze er, 
in samenwerking met een vrijwilliger 
van De Ortolaan in geslaagd enkele 
geschikte locaties te vinden. 

De gemeente heeft hen toestem-
ming gegeven om in de bermen van 
de Ketelkampweg, de Schaapsdijk 
en de Hei aan te planten. Ook in de 

toekomst zullen zij blijven zoeken naar 
perceeltjes of bermen waar ze nieuwe 
bomen of struiken kunnen planten. In 
overleg met de vogelwerkgroep is dit 
keer gekozen voor bloemrijke en bes-
dragende struiken, zoals bijvoorbeeld 
sleedoorn, mispel, lijsterbes, brem, 
kardinaalsmuts en vele anderen. Op 
deze manier werken ze mee aan een 
fraaier landschap, biodiversiteit en 
voedselvoorziening voor vogels en in-
secten.  Bij deze nogmaals dank aan 
de donateurs, vrijwilligers en leden van 
het IVN.

Beek en Donk - Stichting Howeko 
houdt zijn traditionele jaarvergadering 
op vrijdag 28 maart. Naast het jaarver-
slag en de financiële jaarstukken wordt 
er ook een nieuw bestuurslid gekozen. 

Tonny van de Graft is volgens roos-
ter aftredend en stelt zich herkies-
baar. Eventuele kandidaten kun-
nen zich melden tot één dag voor 
de vergadering. De vergadering 

is openbaar en begint om 10.30 
uur in de kantine van Howeko, 
Wethouder Heinsbergenplein 6 in 
Beek en Donk.

Mariahout – De leden van oMase ne-
men op maandag 24 maart deel aan 
een workshop koffiebeleving. “Ik 
neem u mee op een fascinerende kof-
fiereis. Uw dagelijkse kopje koffie zal 
nooit meer hetzelfde zijn”. Dit zijn de 
woorden van Danny, gecertificeerd 
Goldcup Brewmaster.

Danny zal vertellen over de geschie-
denis van koffie, verbouw en oogst, 
landen van herkomst, herkennen van 
verse koffie, roosteren, branden, enz. 
Natuurlijk wordt er ook geproefd. De 
workshop begint om 11.30 uur in 
‘Koffie en Theeschenkerij Vlagheide’ 
in Eerde. Dames die zich hiervoor aan-
gemeld hebben krijgen nog bericht.

Donderdag 27 maart gaan de leden 
die zich hiervoor aangemeld hebben, 
met de trein naar Den Haag. Ze bren-
gen een bezoek aan o.a. het Paleis 
Lange Voorhout, waarin permanent 
de wereldberoemde en fantasievolle 
voorstellingen van de kunstenaar 
M.C. Escher getoond worden. Het 
Paleis toont de bekende voorstellingen 
zoals ‘Dag en Nacht’, waarin vogels 
uit Hollandse weiden lijken te groeien 
en ‘Klimmen en dalen’, waarin rijen 
mensen in een oneindige lus trappen 
op- en aflopen. Daarnaast wordt er 
een wandeling over het Binnenhof ge-
maakt. Vertrek is om 8.30 uur vanaf de 
kerk in Mariahout.

Laarbeek - Bibliotheek De Lage 
Beemden maakt het (voor)lezen aan 
kinderen extra aantrekkelijk met de 
actie Bereslim. Hiermee krijgt men 
gratis toegang tot digitale prenten-
boeken, speciaal geschikt voor kinde-
ren van 2 tot 7 jaar.

In de vestigingen van Bibliotheek De 
Lage Beemden ligt een bon klaar, met 
een toegangscode tot Bereslim (www.
bereslim.nl). Met die code heeft u drie 
weken lang gratis toegang tot digitale 
prentenboeken, waarmee u (samen 
met het kind) naar verhaaltjes kunt kij-
ken en luisteren. De toegangscode is 
ook online te verkrijgen, via de link op 
de website van de bibliotheek. Na drie 
weken kunt u desgewenst een nieuwe 
toegangscode ophalen of de papieren 

versie van het boek lenen, bij de bi-
bliotheek.
 
Op tijd beginnen met voorlezen: 
leuk en belangrijk 
Door een kwartier per dag voor te le-
zen, leert een kind 1000 extra woor-
den per jaar. Dat geeft een voor-
sprong! Spelenderwijs met boeken 
bezig zijn kan al vanaf de babytijd. 
Naar knisperboekjes kijken en luiste-
ren, rijmpjes vertellen en samen liedjes 
zingen. Plaatjes kijken en samen pra-
ten over de inhoud van (prenten)boe-
ken is goed voor de taalontwikkeling 
én de woorden schat.

Meer informatie: 
www.bibliotheeklagebeemden.nl

Vrijwilligers planten de struikjes

HET VEERHUISJES MENU,ZOVEEL GANGETJES NUTTIGEN
ALS U WENST WOE en DON € 23.50 VRIJ t/m ZON € 26.50

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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MooiBoerdonk
Nieuwe straat in Boerdonk onthuld Muziekspektakel in Den Hazenpot

Boerdonk en Achilles Reek delen punten

Boerdonk - Toon Timmers en Henk 
Leenders, de makers van het straat-
naambordje, onthullen het bord met 
de nieuwe straatnaam erop. Hier 
hoort echter een stukje geschiedenis 
bij. 

In de jaren voor de ruilverkaveling was 
het kruipgat een heel bekende zand-
weg. Deze liep rechtstreeks vanaf het 
centrum van Boerdonk naar de Hurkse 
bossen. In de vijftiger jaren was dat 
een van de bekendste zandwegen van 
Boerdonk en tijdens de ruilverkaveling 
verdwenen die. Bij het herinrichten van 
het laatste stukje kruipgat dat er over-
gebleven was door de Cornelius stich-
ting vrijwilligers kwamen veel reacties 
los. Veel Boerdonkse boeren hadden 
hun gronden liggen aan het kruipgat. 

De hoge kwaliteit van de gronden 
werd vaak geroemd. Tijdens de taxa-
ties voor de ruilverkaveling lagen hier 
de beste gronden van Boerdonk. Als er 
een kwaliteitscontrole werd verwacht 
werden de koeien dan ook hier naar 
toe gebracht om zodoende hogere 
gehaltes te krijgen. Ook werden de 
wandeltochten naar de Hurkse bos-
sen genoemd door de kinderen van 
de bewaarschool (nu kleuterschool) 
met Zuster Bartholomea. Wie kent 
haar niet? In de jaren ‘50 en ‘60 was 
zij bewaarschool leidster en gingen wij 
dan met de Zuster krutjes (dennen ap-
pels) rapen. Deze krutjes werden door 
de zusters gebruikt om in de winter de 
kachel mee op te stoken. Nu gebruik je 
hier aanmaakblokjes voor. 

Het kruipgat werd ook gebruikt door 
de jonge Boerdonkse verliefde stelle-
tjes om in de donkere stille weg te ge-
nieten van een stukje privacy, al kende 
men dat woord toen nog niet. Ook 
werd die weg gebruikt door die stelle-
tjes om elkaar de basisbeginselen van 
hun liefdesleven bij te brengen. Zoiets 
was toen nergens te leren of werd niet 
geleerd en was daar een unieke plek 
voor. Als Cornelius hebben zij vele 
positieve reacties gekregen over een 
mooi stukje Boerdonk zoals het lang 
geleden was. Dit stukje Boerdonk 
is gelegen achter de Kerk. Zeker de 
moeite waard om er eens een bezoek-
je aan te brengen. Stichting Cornelius 
van Boerdonk.

Toon Timmers en Henk Leenders onthullen het bord

Boerdonk - Op een slecht veld en 
met een straffe wind die dwars 
over het veld stond, troffen de 
Boerdonkenaren Achilles Reek. 
Voor beide teams stond buiten 
de eer, niets meer op het spel. 
Boerdonk had thuis verloren, dus 
er mocht nog iets rechtgezet wor-
den.

Het werd een lastige eerste helft 
voor beide teams. Volop inzet, 
maar weinig creëren. Achilles Reek 
werd rond de 15e minuut pas voor 
de eerste keer gevaarlijk en dat le-
verde dan ook meteen een doel-
punt op. Een speler trok de bal net-
jes voor. Tom van den Vossenberg 
kreeg hem ongelukkig op zijn voet 
en maakte zo de 1-0. John Sweers 

was nog het dichts bij een doelpunt 
voor Boerdonk gekomen, maar zijn 
inzet belande in het zijnet.

Zo saai als de eerste helft was, zo 
enerverend was de tweede helft. 
De 22 spelers wilden er meer van 
maken. Het was Boerdonk dat ze-
ker een half uur Achilles Reek goed 
vast wist te zetten en de gelijkma-
ker, maar liefst nog meer, zocht. 
Toch moest keeper Mark Opheij 
nog alles uit de kast halen om een 
bal uit zijn doel te ranselen. Via 
een vrije trap kreeg Boerdonk toch 
zijn verdiende gelijkmaker. Bart 
van Eerdt bracht de bal in, waar-
na Daan Dortmans de bal netjes 
door kopte naar John Sweers. John 
maakte met een knappe volley de 

1-1. 

Erik van den Bosch was nog het 
dichtst bij de 1-2, maar hij stuitte 
op de keeper. Het laatste kwartier 
werd er nog wel volop gestreden, 
maar dit werd ontsiert door veel 
overtredingen van beide teams. 
Er was regelmatig een verzorger 
op het veld. Thijs van Erp en Erik 
van den Bosch moesten gebles-
seerd het veld verlaten en werden 
vervangen door Jesse Oppers en 
Tim van Alphen. Daardoor konden 
beide teams door de vele trubbe-
lingen op het veld geen slotoffen-
sief houden en moesten ze de pun-
ten samen delen. Volgende week 
thuis tegen SCV’58 mag Boerdonk 
gewoon weer opnieuw beginnen.

Aanval vooraf aan het doelpunt van Boerdonk

Boerdonk – In gemeenschapshuis 
Den Hazenpot in Boerdonk is op 28 
maart een waar muziekspektakel. Op 
het gebied van  bandcoaching is er 
bij MIK Kunsteducatie Veghel onder 
de naam Pop&Co alles om van jouw 
band een topband te maken. 

Van wekelijks repeteren onder be-
geleiding van een coach tot en met 
workshops van een bekende artiest, 
bandbattles, presentaties en als afslui-
ting van het cursusseizoen een groot 
muziekfestival, waar alle bands mogen 
optreden. In dit onderdeel van MIK 
Kunsteducatie zijn er momenteel 14 
bands actief. ‘No Elevator’ en ‘Back 
Before Friday’ zijn 2 van de 14 bands 
die actief zijn bij Pop&Co. 

No Elevator
Bestaande uit vijf rasechte muzikan-
ten, die sinds 2010 samen op de plan-
ken staan. No Elevator speelt eigen 
werk en covers met uiteraard een No 
Elevator twist, variërend van jazz naar 
rock en terug. Het zien en beleven van 
No Elevator ‘lift’ je naar een compleet 
nieuw niveau.

Back Before Friday 
Deze band is een nieuwkomer in de 

poprock scene. 4 jongens die mu-
ziek spelen, geïnspireerd door bands 
als Artic Monkeys, Mayday Parade 
en Our Last Night. Van pop covers 
met een eigen draai tot rocknum-
mers. Met ook een eigen repertoire 
ontstaat er een unieke sound. Door 
middel van zang, gitaar, bas en drums 
keren zij terug naar de basics van 
rock. Nieuw, zenuwachtig maar daar-
door juist extra enthousiast, klimmen 
zij het podium op om samen los te 
gaan. BackBeforeFriday - Aanstekelijk, 
nieuw, luid en tot vrijdag!

BeApple
Met BeApple ‘The Beatles with a twist’ 
hoor je de Beatles misschien wel zoals 
ze nu zouden hebben geklonken. Dit 
alles is te zien op vrijdag 28 maart in 
Den Hazenpot in Boerdonk.

Kaarten zijn te reserveren via denha-
zenpot@home.nl of door te bellen met 
Gemeenschapshuis Den Hazenpot, tel. 
0492-465530. Toegangskaarten kun-
nen contant worden voldaan aan de 
kassa. De prijs bedraagt €8,00 per per-
soon. De aanvang is 19.30 uur. Zaal 
open vanaf 19.00 uur. Kijk voor meer 
info over Pop&Co bands op 
www.popenco.nl.

Back Before Friday

VOORJAARSAANBIEDING
KRIEGENBERGH

VERKEERSOPLEIDING

Al jaren het vertouwd adres voor uw rijopleidingen

MOTORA2 getrapt: 22 jaar/2jaar A1
4 Rijlessen
1 AVD NU € 399,-

AUTO32 Rijlessen
1 Tussen tijdse toets
1 Praktijk examen
1 Theorie examen
1 Eigen verklaring

Normaal € 1790,-

NU € 1695,-

MOTORA2: vanaf 20 jaar
A : vanaf 24 jaar
15 Rijlessen
1 AVB
1 AVD

Normaal € 950,-

NU € 899,-

www.verkeersopleidingkriegenbergh.nl
Weverstraat 14a Nuenen. Tel: 040-2835544
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WÉRKT VOOR U

Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond
heuvel@heuvel.nl - T: 0492 - 661 884

WWW.HEUVEL.NL

TE KOOP PER INSCHRIJVING
Percelen cultuurgrond gelegen aan 

Hoogakkerpad en Wolfswinkel 
te Sint-Oedenrode.

Bijzondere inschrijvingsvoorwaarden en de inschrijfformulieren 
zijn op te vragen bij ons kantoor (0492-661884)

Oppervlakte koop I: 0,47.65 ha.

Oppervlakte koop II: 3,24.35 ha.

Oppervlakte koop III: 1,31.75 ha.

Oppervlakte koop IV: 5,03.75 ha. 
(massa koop I, II en III)

Eerste ‘Foute avond’ Boemerang slaat aan

Beek en Donk - Zoals beloofd was er ‘gekkigheid 
in de tent’ bij de ‘Foute avond’ van tienerwerk 
Beek en Donk. Fouter dan dit kan absoluut niet. 
De hits van vroeger kwamen boven water en ie-
dereen was prettig gestoord. Het was een waan-
zinnige avond! 

Ballonnen en allerlei andere hebbedingetjes wer-
den in het publiek gegooid. Er werd een stoe-
lendans gedaan, de vogeltjesdans sloeg aan en 
verder kwamen er nummers voorbij zoals o.a. de 
Tomatenplukkers, Snollebollekes en Grease. Het 
bijzondere van deze avond was dat twee van onze 
vrijwilligers zelf DJ waren, wat een hele goede keu-
ze bleek te zijn. De sfeer zat er goed in. Alle foto’s 
van deze avond zijn terug te vinden op de website.

Heb je deze avond gemist, zorg dan dat je er de 
volgende keer bij bent. De volgende activiteit van 
de Boemerang is het uitstapje naar Toverland op 

zondag 13 april van 09.00 tot 17.00 uur voor 
alle kinderen van 10 t/m 15 jaar uit Beek en 
Donk. Aanmelden en informatie via de website 
www.boemerangbeekendonk.nl. Let op: vol=vol.  
Verzamelplaats is bij de tienerruimte, aan de ach-
terkant van het Ontmoetingscentrum.
 
Op de hoogte blijven van alle activiteiten en foto’s 
kan ook via www.facebook.com/tienerwerkbeek-
endonk of via twitter: /De_Boemerang.

NL-Doet
Tienerwerk De Boemerang doet mee aan NL-
doet op vrijdag 21 maart van 9.00 tot 21.00 uur. 
Zij zijn hiervoor op zoek naar handige (timmer-)
mannen/vrouwen die deze dag vrijwillig willen 
komen helpen (dagdeel kan ook natuurlijk). Ze 
willen dansblokken gaan maken voor de tieners. 
Help Tienerwerk en de tieners en geef je op via 
06-28775326. Alvast bedankt. 

‘Foute avond’ bij de Boemerang

Kickoff JOZS in samenwerking met 
jeugdgemeenteraad

Carnabeats afterparty

Beek en Donk - De club van honderd, onderdeel van de 
Teugelders van Ganzendonck, houdt op zondag 8 juni de twee-
jaarlijkse JOZS (Jeugd Ontmoeting in Zomer Spelen).

Voorafgaand aan dit evenement vindt op woensdag 2 april de 
‘kickoff’ plaats voor de deelnemende scholen. In samenwerking 
met de jeugdgemeenteraad wordt een continent en kleur ge-
loot. De kickoff wordt gehouden in het gemeentehuis om 15.30 
uur. De deelnemende scholen zijn: ‘t Otterke, ‘t Klokhuis, De 
Raagten en de Muldershof.

Mariahout - De afterparty van Carnabeats met 
de naam ‘After Beats’ wordt op vrijdag 21 maart 
gehouden in het Buurthuis van Mariahout. 

Voor deze Mariahoutse uitvoering van de ‘Plus 
disco On Tour’ wordt een uitzondering gemaakt 
met betrekking tot de leeftijdsgrens. ‘Plussers’ 
en Carnabeats bezoekers met de leeftijd van 13 
t/m 17 jaar zijn welkom. 

Naast Party Jockey Tim is ook de verrassende 
DJ Wouter Kikstra uit Alphen aan de Rijn en 

DJWayOut van de partij. Carnabeats 2014 werd 
bezocht door 1100 tieners.

After Beats start om 20.30 uur en eindigt om 
23.30 uur. Er wordt gecontroleerd op ID/school-
pas bij binnenkomst. Kaarten zijn nog verkrijg-
baar voor €3,00 (leden €1,00) bij: Snoeperij 
Jantje, Aarle-Rixtel, D.I.O drogisterij Mark, 
Lieshout, Buurthuis Mariahout en Shoes4you 
in Beek en Donk. Kijk voor meer info op 
www.carnabeats.nl of  www.tienerwerklaarbeek.nl. 

Inschrijving Roefeldag Beek en Donk begonnen
Beek en Donk - Het Beek en Donks 
Roefelcomité is al eerder gestart met het be-
naderen van bedrijven om de Roefeldag weer 
tot een succes te maken. Inmiddels zijn er 25 
bedrijven ingeschreven.

Harmonie O&U is de 25e aanmelding om 
haar deuren open te zetten voor de kinde-
ren van groep 3 t/m 8 van de basisscholen. 
Ook alle eerder aangemelde bedrijven is het 
Roefelcomité zeer erkentelijk dat zij weer mee 
doen. Natuurlijk kunnen bedrijven zich nog 
aanmelden om de kinderen een leuke dag te 
bezorgen en de organisatie kijkt dan ook zeer 
uit wie het 50e bedrijf is dat ze mogen be-
groeten. Als u nieuw bent of mee wilt doen, 

kunt u dit doorgeven via www.roefeldagbeek-
endonk.nl. Zij komen u graag uitleggen wat 
het Roefelen is.

Voor de kinderen is inschrijven nu ook moge-
lijk tot 7 April. Dit kan door het inschrijffor-
mulier te downloaden via www.roefeldag-
beekendonk.nl. Vul het samen in met vier 
kinderen en een begeleider, lever het daarna in 
op Leliestraat 82 of de Wingerd 37 in Beek en 
Donk en zij zorgen voor een leuke dag. Vanaf 
21 maart is het ook mogelijk om via de site 
digitaal aan te melden. Belangrijk is het ook 
voor kinderen in het speciaal onderwijs om 21 
juni vrij te houden en zich aan te melden, zij 
zijn natuurlijk ook welkom.

Interactieve spelshow ‘Crazy 88’ groot succes 

Lieshout - Onder leiding van Party Jockey Tim 
organiseerde &RGteens op vrijdag 14 maart 
een verrassende, spannende en zeer lachwek-
kende interactieve spelshow binnen en buiten 
Dorpshuis Lieshout.  Een hevige strijd tussen 
teams waarin het volledig draait om de uitvoer 
van 88 knotsgekke  opdrachten.

De meest waanzinnige opdrachten moesten uit-
gevoerd worden om niet als verliezer uit de bus 
te komen. De verliezer werd namelijk getrak-
teerd op een vladouche. Bewoners in de directe 
omgeving van het Dorpshuis, de plaatselijke 
horeca en in het Dorpshuis zelf werd overvallen 
met groepen tieners die wel met zeer vreemde 
vragen aan kwamen zetten.

Er werden rechterschoenen verzameld en bil-
jarters werden getrakteerd. Een halve frikadel 

bestellen, een dansje uitvoeren op de Bavaria 
rotonde en aanbellen bij bewoners om een op-
dracht uit te voeren, iets te laten zien of horen. 
Ze bezorgden bij vreemden een bloemetje, de-
den de afwas bij bewoners, ramen wassen, gin-
gen verkleed, sloegen een rauw ei kapot op het 
hoofd en nog veel meer erg vreemde, soms ex-
treme opdrachten. Erg verrassend, lachwekkend 
en zeer geslaagd. 

Wat erg opviel en een compliment verdient, was 
dat de mensen die het betrof spontaan mee de-
den en het ook als leuk ervaren ongeacht de uit 
te voeren opdracht.  Ook de begeleiders en de 
vrijwilligers hebben erg genoten van dit bijzon-
dere spel. Het was zo vermakelijk dat de tijd te 
snel voorbij ging. Voor foto’s en het filmpje van 
de vladouche kijk op www.energyteens.nl.

Een vladouche voor de verliezers van ‘Crazy 88’
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Beek en Donk - Zoals op vele dalton-
scholen is er op ’t Otterke ook ieder jaar 
een daltondag. Op deze dag vieren zij 
samen dat ze een daltonschool zijn. Met 
ouders, familie, vrienden en kennissen 
zorgen zij voor een dag die de kinderen 
nooit zullen vergeten. 

Op deze dag worden veel verschillende 
workshops aangeboden. Deze zijn zowel 
in school als op locatie. De kinderen ma-
ken een aantal weken voor de daltondag 
een keuze welke workshops ze graag wil-
len volgen. Dit jaar konden de kinderen 
kiezen uit 33 verschillende workshops, 
variërend van nepwonden maken, quad 
rijden, schilderen, shampoo maken, ta-
feltennis, een bezoek aan de boerderij 
tot aan hardlopen op de trimbaan. Een 
geweldig variërend aanbod waarbij de 
school hulp had van ruim 60 vrijwilligers.
 
Na een gezamenlijke opening in de 
speelzaal gingen alle kinderen naar de 
eerste workshop toe. Daar vloog de tijd 
voorbij, want voordat men het wist was 
het al 10.00 uur en tijd voor pauze. De 
kinderen kwamen vol enthousiasme de 

klassen in om te vertellen hoe gewel-
dig de workshops waren. Na de pauze 
werd er gestart met de tweede ronde 
en om 11.30 uur was het helaas tijd om 
terug te gaan naar de eigen klassen. In 
de klas was er gelukkig nog wel tijd om 
de super ervaringen te delen met elkaar. 
Er werd shampoo geroken, er ging een 
technisch gemaakt alarm af, de schilde-
rijen en andere creatieve kunstwerken 
werden geshowd aan elkaar en aan de 
rode wangen te zien waren ook de an-
dere workshops erg succesvol.

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

‘Week van de Lentekriebels’ op basisschool Bernadette

Mariahout - De ‘Week van de 
Lentekriebels’ is van start gegaan. 
Van 17 tot en met 21 maart wordt op 
veel basisscholen aandacht besteed 
aan liefde, relaties en seksualiteit. 
Basisschool Bernadette in Mariahout 
neemt jaarlijks deel aan dit project. Is 
het onderwerp ‘Relaties en seksualiteit’ 
een onderwerp dat op school aandacht 
moet krijgen? 

Naast de taak van de school, blijft rela-
tionele en seksuele opvoeding ook een 
taak van de ouders. Ouders voelen zich 
soms alleen in verlegenheid gebracht 
door vragen van kinderen en vinden het 
lastig om deze goed te beantwoorden. 
Zo heeft 85 procent van de ouders het 
met hun kinderen onder de 10 jaar niet 
of nauwelijks over seksualiteit. Dit bleek 
uit onderzoek van J/M voor Ouders en 
Rutgers WPF (augustus, 2013). Tips 
speciaal voor ouders om deze thema’s 

wel bespreekbaar te maken zijn te vin-
den op www.weekvandelentekriebels.nl 
onder ‘In gesprek met uw kind’.

Het lespakket Relaties & Seksualiteit 
sluit aan bij de seksuele ontwikkelings-
fasen van kinderen. Op school vinden 
ze het belangrijk dat kinderen, zowel 
thuis als op school, worden ondersteund 
in een gezonde seksuele ontwikkeling. 
Met het lespakket krijgen kinderen op 
hun leeftijd afgestemd de juiste kennis, 
houding en vaardigheden aangereikt. 
Steeds meer basisscholen vinden sek-
suele vorming een belangrijk thema. 
Onlangs heeft de overheid besloten dit 
onderwerp in diverse kerndoelen op te 
nemen.

Maandag 17 maart openden de kinde-
ren van basisschool Bernadette feeste-
lijk de projectweek met het uitreiken 
van een ballon en een wenskaartje  aan 

elkaar. Elk kind schreef op een kaartje 
een wens voor een ander kind en wis-
selde dit met een bijbehorende ballon 
uit. Alle kinderen namen de ballon en 
de wens mee naar huis.

In de klassen worden de lessen verzorgd 
door de eigen leerkracht. Veel aandacht 
gaat daarbij uit naar de manier waarop 
met de lesstof wordt omgegaan; res-
pect, relaties, kennis van het menselijk 
lichaam en het leren maken van keuzes. 
Zo leren ze gezondere keuzes maken, 
beter hun wensen en grenzen aangeven 
en worden ze weerbaarder. De ‘Week 
van de Lentekriebels’ biedt handvat-
ten voor het gesprek over lentekriebels, 
zowel thuis als op school. Het project 
wordt afgesloten op maandag 31 maart 
met een tentoonstelling.  De tentoon-
stelling kun je tijdens het ‘Open Huis’ 
bezoeken van 19.00 tot 20.00 uur in de 
klassen van basisschool Bernadette.

Kinderen van de Bernadetteschool

Alle Laarbeekse scholen op molen ‘De Leest’
Lieshout - In de afgelopen maanden 
zijn alle basisscholen in Laarbeek 
benaderd met de vraag of zij het on-
derwerp ‘molens’ in de lessen willen 
opnemen. Deze vraag is door alle 
scholen positief beantwoord en deze 
lessen worden in de maanden maart, 
april en mei uitgevoerd.

De molenaars van molen De Leest in 
Lieshout hebben het initiatief geno-
men om de scholen actief bij de mo-
len te betrekken. De hoofdtaak van 
de molenaars is weliswaar het goede 
beheer van de molen, maar zij vinden 
het belangrijk om de gemeenschap te 
laten zien wat het werk op een mo-
len is. Wat is er dan mooier om dat 
structureel elk jaar voor een klas van 
de basisscholen te doen.

Voor dit doel is er door de stichting 
Erfgoed Brabant een lespakket ont-
wikkeld voor groep 6 van de basis-
school. Het pakket past volledig bin-
nen de opzet van het onderwijs op de 
basisschool en sluit aan op kerndoel 
56 voor het basisonderwijs: cultureel 
erfgoed. Alle leerkrachten van groep 
6 hebben dit pakket uitgebreid beke-
ken en vinden het compleet en prima 
passend voor hun groep.

De molenaars kijken er naar uit om 
de komende maanden bijna 240 kin-
deren en hun leerkrachten en bege-
leiders uit heel Laarbeek in De Leest 
te ontvangen.

‘De Leest’

Daltondag op ’t Otterke

After Carnaval discoavond &RG-teens  

Groep 8 ’t Otterke de leukste klas?

Lieshout – Voor degene die geen ge-
noeg van krijgen, wordt op vrijdag 
28 maart bij &RG-teens, tienerwerk 
Lieshout, een spectaculaire ‘After 
Carnaval’ discoavond gehouden. Deze 
discoavond is bedoeld voor de leden 
uit Lieshout, vanaf groep 7 t/m 15 jaar 
en dit keer mag er gratis een introducé 
mee worden genomen.

Ben je op wintersport geweest met je 
ouders en heb je carnaval gemist of vond 
je dat het carnaval te snel is afgelopen? 
Bij &RG-teens krijg je de kans om nog 
eens uit je dak te gaan! Haal de carna-
valskleding nog een keer uit de kast, zet 
een masker of neus op, neem je toeter 
en vriendje of vriendinnetje mee, want 
het belooft een groot feest te worden.

Naast carnaval staan ook andere leuke 
verrassingen op de agenda. Onder lei-
ding van Party Jockey Tim zal je gaan 

hossen, springen en zingen. Ze vor-
men al snel één grote polonaise, alsof 
Carnaval nog niet voorbij is. Doe mee, 
kom verkleed en win mooie prijzen. 
Word jij de Carnavals &RG-tiener van 
de maand, waarbij je voor altijd op de 
website een prominente plaats verovert? 
Later op de avond is er ook een mysterie 
guest. Benieuwd? Kom ook naar deze 
avond om erachter te komen wie dit is!

De toegang tot &RG-teens discoavond 
is voor tieners met een pasje gratis en 
iedere gezellige jeugdige tiener (groep 
7) tot en met 15 jaar is tegen betaling 
van €1,50 welkom. Deze avond is het 
gratis voor introducés. De discozaal 
in Dorpshuis Lieshout is open vanaf 
19.30 uur. Zorg dat je op tijd bent om 
het allemaal mee te kunnen maken, 
want om 22.00 uur is deze bijzon-
dere avond weer voorbij. Kijk ook op 
www.energyteens.nl. 

Beek en Donk - Na het grote succes tij-
dens de finale van de verkeersquiz, waar-
in groep 8 van ‘t Otterke de 2e plaats be-
haalde, zijn ze nu in de race om de leukste 
klas te worden van Brabant en Limburg! 
Leerlingen die hun klas helemaal te gek 
vinden, konden hun klas opgeven voor de 
actie ‘De leukste klas van 2013-2014’.
 
Na de hipste en leukste leraar wordt nu 
voor de tweede keer de actie ‘de leukste 
klas’ georganiseerd door het Seminarium 
voor Orthopedagogiek, regio Zuid-
Oost Nederland. Van de 182 scholen 
die hier aan meedoen, zit groep 8 van ‘t 
Otterke nu bij de laatste 5. Zij hadden een 

PowerPoint gemaakt en hiermee hebben 
zij de jury kunnen overtuigen om door de 
voorselectie te komen. Afgelopen dinsdag  
kwam er een jurylid in groep 8 om er zo 
achter te komen waarom nou juist zij de 
leukste klas zijn. Groep 8 heeft een filmpje 
gemaakt  waarin te zien is wat deze klas 
zo leuk maakt. De jury was erg enthousiast 
en laat volgende week horen of groep 8 
van ’t Otterke ook echt heeft gewonnen! 

Op woensdag 9 april volgt de prijsuitrei-
king van de leukste klas 2013-2014 in het 
Van Abbemuseum te Eindhoven. Dat zou 
natuurlijk een geweldige prestatie zijn! 

Daltondag 
‘t Otterke

Groep 8 van ‘t Otterke
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voetbal

Sparta’25
Zaterdag 22 maart
13.00 Sparta’25 G1 - Mulo G1
14.30 Sparta’25 A1 - Boekel Sport A1
15.00 NWC A3 - Sparta’25 A2
16.15 OSS’20 B1 - Sparta’25 B1
14.30 WEC B1 - Sparta’25 B2
14.30 Sparta’25 B3 - VOW B2
13.00 Rhode C1 - Sparta’25 C1
13.00 Sparta’25 C2 - Deurne C2
14.45 Rood Wit’62 C4G - Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 C4G - Bruheze C3
11.30 Sparta’25 D1 - Berghem Sport D1
11.30 Blauw Geel’38 D6 - Sparta’25 D2G
11.45 Boekel Sport D4G - Sparta’25 D3
11.30 Sparta’25 D4 - Schijndel D4
10.15 Sparta’25 E1 - Bruheze E1
10.30 SSE E2G - Sparta’25 E2
09.15 Sparta’25 E3G - Milheezer Boys E1G
09.15 Sparta’25 E4 - Blauw Geel’38 E3
09.15 Blauw Geel’38 E10 - Sparta’25 E5G
10.00 MULO E5 - Sparta’25 E6
09.15 Sparta’25 E7G - Erp E4
10.30 Avanti’31 F1 - Sparta’25 F1
10.30 Sparta’25 F2 - Gemert F2
09.00 MULO F2 - Sparta’25 F3G
10.30 Sparta’25 F4G - Erp F3
10.30 Sparta’25 F5 - MVC F1
10.00 Nijnsel F1 - Sparta’25 F6G
10.30 Avanti’31 F4G - Sparta’25 F7
10.15 Blauw Geel’38 F16 - Sparta’25 F8G
14.30 Sparta’25 MA1 - NWC MA1
11.30 Sparta’25 MC1 - Schijndel MC1
13.00 Sparta’25 JG1 - Mulo JG1
09.15 Spartaantjes - trainen
16.15 Sparta’25 Vet. - Boerdonk Vet.
15.30 ‘t Huukske - D.O.B.

Zondag 23 maart
14.30 Sparta’25 1 - Heidebloem 1
11.00 Sparta’25 2 - OSS’20 3
11.00 Helmondia 2 - Sparta’25 3
12.00 Sparta’25 4 - Handel 2
11.00 HVV Helmond 4 - Sparta’25 5
12.00 Schijndel 5 - Sparta’25 6
13.00 UDI’19 9 - Sparta’25 7
10.00 Sparta’25 8 - UDI’19 8
12.15 Bavos 7 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 10 - Blauw Geel’38 15
10.00 Sparta’25 VR1 - Bekkerveld VR1

ASV’33
Jeugd zaterdag 22 maart
14.30 ASV’33 A1 - ELI A1
15.00 Schijndel B2 - ASV’33 B1
15.00 NWC B2 - ASV’33 B2
14.30 ASV’33 MB1 - Someren MB1
14.00 MVC’19 C1 - ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2 - Rhode C4
13.00 DVG C3 - ASV’33 C3
12.30 ASV’33 D1 - Blauw Geel’38 D3
11.30 Blauw Geel’38 D8 - ASV’33 D2G
10.30 ASV’33 E1G - SVSH E1
10.30 ASV’33 E2G - MULO E3
10.00 Nijnsel/TVE E2G - ASV’33 E3G
10.30 Rood Wit’62 E8 - ASV’33 E4
10.00 Mariahout F1G - ASV’33 F1
09.15 ASV’33 F2 - HVV Helmond F1
09.15 ASV’33 F3G - Stiphout Vooruit F7G
09.30 Boekel Sport F5 - ASV’33 F4

Senioren zondag 23 maart
14.30 Maarheeze 1 - ASV’33 1
12.00 NWC 5 - ASV’33 2
11.30 ASV’33 3 - Oranje Zwart  2
12.00 ASV’33 4 - Avanti’31 4
10.30 Westerbeekse Boys 1 - ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 - SJVV VR2

Uitslagen Jeugd zaterdag 15 maart
Someren A2 - ASV’33 A1 2-0
ASV’33 B1 - Neerkandia B1 4-3

ASV’33 B2 - ONDO B1 1-9
FC de Rakt MB1 - ASV’33 MB1 3-1
ASV’33 C1 - Liessel C1 1-2
Blauw Geel’38 C7 - ASV’33 C2 0-8
ASV’33 C3 - Boekel Sport C4 0-3
Venhorst D1G - ASV’33 D1 0-5
ASV’33 D2G - Elsendorp D2 8-1
Rood Wit’62 E5 - ASV’33 E1G 1-4
Bruheze E4 - ASV’33 E2G 5-3
ASV’33 E3G - Blauw Geel’38 E13 3-2
ASV’33 E4 - Blauw Geel’38 E14 5-1
ASV’33 F1 - Rhode F2 5-1
ASV’33 F2 - Lierop F1 2-5
SJVV F3G - ASV’33 F3G 1-4
ASV’33 F4 - Venhorst F5 1-2
MULO F8 - ASV’33 F5G 3-2

Uitslagen Veteranen zaterdag 15 maart
Blauw Geel’38 - ASV’33 7-2

Uitslagen Senioren zondag 16 maart
ASV’33 1 - Bruheze 1 2-0
ASV’33 2 - Blauw Geel’38 6 6-0
Mierlo Hout 6 - ASV’33 3 0-3
Avesteyn 5 - ASV’33 4 Afgelast
ASV’33 5 - Deurne 8 1-4
ASV’33 VR1 - Deurne VR1 3-0
WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

Eli
Zaterdag 22 maart 
14.30 ELI B2 -Boerdonk B1
12.30 ELI C1 - SVSH C1
12.30 ELI C2 - Irene C2
10.30 ELI E3 - Blauw Geel /Jumbo E12
10.30 ELI F2 - Rhode F5
10.30 ELI F3 - Gemert F11
14.30 ASV ‘33  A1 - ELI A1
15.00 SV Brandevoort B1 - ELI B1
11.45 MVC D1 - ELI D1
11.15 WEC D3 - ELI D2
10.00 Boekel Sport E1 - ELI E1
09.15 Blauw Geel/Jumbo E14 - ELI E2
10.00 Mariahout F2 - ELI F1

Veteranen
16.00 MULO - ELI  

Zondag 23 maart 
14.30 DSV 1 - ELI 1  
12.00 Blauw Geel/Jumbo 6 - ELI 2 
14.00 Erp 4 - ELI 3 
11.30 ELI 4 - Avanti ’31  6
11.00 ELI Vr 1 - Vorstenbossche Boys Vr1
12.00 Stiphout Vooruit Vr1 - ELI vr 2

VV Mariahout
Zaterdag 22 maart
09.30 Stiphout Vooruit F6 - 
          Mariahout F3
10.00 Mariahout F1 - ASV’33 F1
10.00 Mariahout F2 - ELI F1
11.15 Venhorst F5 - Mariahout F4
11.15 Mariahout F5 - Gemert F13
11.15 Handel E3 - Mariahout E1
11.30 Blauw Geel’38/JUMBO D2 -
          Mariahout D1
13.00 Blauw Geel’38/JUMBO C4 - 
          Mariahout C1
13.00 MVC C2 - Mariahout C2
13.00 Mariahout D2 - Rood Wit’62 D6
14.30 Mariahout A1 - Deurne A3
15.00 Someren B2 - Mariahout B1
15.00 Mariahout B2 - Rhode B4

Zondag 23 maart 
10.00 Avanti’31 9 - Mariahout 5
10.30 Mariahout 4 - Rhode 6
11.00 Boekel Sport 3 - Mariahout 2
11.00 Mariahout VR1 - Rhode VR1
11.30 Mariahout 3 - MVC 2
14.30 FC Uden 1 - Mariahout 1

korfbal

Flamingo’s
Start 2de helft van de buitencompetitie.

Zondag 23 maart
Sportpark Mariahout
11.30 Sen 2 - De Korfrakkers 3
13.00 Sen 1 - De Horst 1 

Woensdag 26 maart
Sportpark Mariahout
20.00 MW1 - Kv Rooi MW3
Sportpark Heeswijk - Dinther
20.00 Altior MW1 - MW2 

volleybal

Bedovo
Uitslagen
Achilles HS 1 - Bedovo HS 1:  4-0 
(25-22, 25-14, 25-23, 25-22)
ODI DS 2 - Bedovo DS 1:  4-0
(25-22, 25-22, 25-11, 25-20)
Minerva MB 2 - Bedovo MB 1: 1-3
(23-25, 17-25, 13-25, 25-20)

Uitslagen recreanten
Oliehandel Maas - Verhofstad & Partners:  1-2 
(24-25,25-20,10-25)
VC Boering - Bedovo DR3:  2-1
(19-25,25-24,25-21)

handbal

KPJ
Aspiranten
H.C.G. DB1 - KPJ Beek en Donk DB1               15-6
Zephyr DS1 - KPJ Beek en Donk DS1               21-8

Aspiranten  zaterdag 22 maart 
De Postel, Someren
11.50 Handbal Someren D1 - 
          KPJ Beek en Donk D2 

Aspiranten  zondag 23 maart
De Braak, Helmond
09.10 Oranje Wit D1 - KPJ Beek en Donk D1 
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 KPJ Beek en Donk E1 - Apollo E1 
10.50 KPJ Beek en Donk DB1 - 
          Bouwcenter Centen HVW DB1 
11.50 KPJ Beek en Donk DS1 - Apollo DS2 

Uitslagen Senioren
Dames KPJ Beek en Donk - BEDO  26-10
Heren KPJ Zeilberg  - KPJ Beek en Donk 15-14 

BEDO
Uitslagen
De Sprint - Gemengde D-jeugd  10-19
Meisjes B-jeugd - Lido  8-16
Bergeijk - Jongens B-jeugd  23-20
Dames 2 - Lido  15-10
Apollo - Dames 1 1 8-10
Heren 4 - PSV  10-20
Heren 3 - Olympia  16-25
Habo ‘95 - Heren 1  23-26

Zaterdag 22 maart
D’n Ekker, Beek en Donk
11.00 Gemengde D-jeugd - DOS ‘80 
19.30 Jongens B-jeugd - Achilles ‘95 
20.30 Heren 1 - DOS ‘80
VEKA hal, Helmond
12.00 Swift - Meisjes B-jeugd 
Zondag 23 maart
Sportcomplex De Heiberg, Veldhoven
11.30 Achilles ‘95 - Heren 2 
De Burcht, Boekel
12.15 VESPO - Heren 3 
14.45 VESPO - Heren 4

Amundsenhal, Valkenswaard
12.20 VHC - Dames 2 
De Burcht, Boekel

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 14 maart 
Frank Bouw - Geert-Jan Otten  1-3
Frank Bouw - Dennis van Dommelen  3-1
Jan Crooijmans - Geert-Jan Otten  1-3
Dave v/d Burgt - Jan Crooijmans 1-1

Stand per 14 maart
1. Mark v/d Burgt  15-36
2. Philip Oosthoek  15-29
3. Dennis van Dommelen  17-28
4. Geert-Jan Otten  18-27
5. Niels Schoonings  15-24

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 17 maart 
Gerrit van Osch - Harrie van Kleef  2-0
Henk Verhappen - Henk van den Bergh  2-0
John Labes - Ad de Koning  0-2
Jan Verbakel - Leo van Griensven  0-2
Jan van Neerven - Cor Verschuren  2-0
Lou Muller - Huub Biemans  0-2
Jan Hesselmans - Herman van de Boom  2-0
Cor van den Berg - Harrie Bouwmans  2-0
Albert Kluijtmans - Harrie Poulisse  1-1
Piet Goossens - Henk Hollanders  2-0
Bennie Beerens - Mari van Gend  2-0
Jaspert Swinkels - Christ Marin  0-2
Piet van Zeeland - Bert van Wanrooij  2-0
Tonnie Raaijmakers - Jaspert Swinkels  0-2
Antoon van Osch - Christ Marin  0-2
Hans Heldoorn - Theo Verheijen  2-0
Cor Oppers - Tonnie Raaijmakers  0-2

Cor van den Berg kampioen in de B-klasse 

Uitslagen dinsdag 18 maart 
Henk Mastbroek - Ad Barten  2-0
Tonny de Louw - Antoon Smits  0-2
Martien Swinkels - Lambert van Bree  2-0
Frits Wilbers - Wim Swinkels  0-2
Antoon Rooijakkers - Marinus Steegs  2-0
Harrie Bouwmans - Marinus Steegs  0-2
Lou Muller - Antoon Rooijakkers  0-2
Jan van Hout - Theo Spierings  2-0
Lou Migchels - Pieter Rooijackers  2-0
Piet Verhagen - Jan van Dijk  0-2
Henk Meerwijk - Manuel Villalon  0-2
Antoon Wagemans - Piet van Zeeland  2-0
Jan van Dijk - Evert Baring  2-0
Frits Tak - Hans de Jager  2-0
Christ Marin - Piet Verhagen  0-2
Evert Baring - Antoon Wagemans 0-2

tafeltennis

TTV Een en Twintig
Uitslagen
Senioren 1 - Renata 3 7-3
Senioren 3 - Bergeijk 5 3-7
Valkenswaard 5 - Senioren 4 3-7
Senioren 5 - TIOS ‘51  9 2-8

Senioren 7 - Helmond ‘57  2 5-5
Jeugd 1 - Stiphout 6 8-2
Jeugd 2 - Stiphout 7 7-3
Jeugd 3 - Meppers 5 5-5

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 12 maart 
Lijn A
1.Mien en Jeu  66,37%
2.Annie en Thera  61,61%
3.Helma en Joke  57,20% 
4.Jan en Mia  55,95%
5.Diny en Jos  52,68%

Lijn B
1.Toos en Janny  67,92%
2.Lien en Hanny  61,67%
3.Diane en Kitty  56,25%
4.Ria en Michiel  55,00%
5.Truus en Greet  53,33%

De volgende zitting is op woensdag 26 
maart 2014, aanvang 19,30 uur. Plaats: 
Café-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 13 Maart 
1. Mari Louise en Kori       78,13%                                                                                                                                  
2. Leo en Kees                    63,28%
3. Toon en Roos                 59,38%                                                                                                                          
4. Jan en Maria                  49,22% 
5. Dora en Corrie   48,44%     
                                                                                                                                                                    
De volgende zitting is op donderdag 20 
Maart  2014, Aanvang 20.00 uur plaats: 
Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 18 maart  
1.Riekie Vereijken/Piet van der Linden 59,17%
2.Cor en Nelly Verschuren  57,92%
3.Jo Dekkers/Lien Gruijters  57,50% 
4.Ine van Duijnhoven/Bernadette Looijen  56,67%
5.Diny Biemans/Jos Wouters  54,58%

De volgende zitting is op dinsdag 25 
maart 2014, aanvang 13,30 uur. Plaats: 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk. 

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 18 maart
½-½ Chris v. Laarhoven - Zjon v.d. Laar
½-½ Albert v. Empel - Aloys Wijffelaars 
1-0 Hans Claas - Frans v. Hoof  
0-1 Jef Verhagen - Johnny v.d. Laarschot
½-½ Dirk-Jan Gloudemans - Willy Constant

Programma 25 maart
Aloys Wijffelaars - André Bergman  
Chris v. Laarhoven - Thijs Knaapen
Zjon v.d. Laar - Hein v. Bree
Dirk-Jan Gloudemans - Johnny v.d. Laarschot
Hans Claas - Willy Constant
Herman Konter - Frans v. Hoof

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Vakwerk binnen en buiten
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Dit weekend staat de ‘Classico’ Real Madrid - 
Barcelona op het programma.

Kan Barcelona de spanning opvoeren en Madrid 
naderen tot op 1 punt?

Wie wint er? Of wordt het een gelijkspel?

Stuur uw voorspelling voor zondag (23 maart) 19.00 uur ivm start 
wedstrijd om 21.00 uur naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl

 onder vermelding van “Sportshop Laarbeek”. Inleveren bij ons 
kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Anthony Rooijakkers

Antwoord vorige editie: 
0-3

Cadeaubon kan tot 26 maart worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

Sparta’25 rekent op steun

Boskant te sterk voor Mariahout

ASV’33 vecht zichzelf naar overwinning

Beek en Donk - Met nog zes wedstrij-
den voor de boeg moet het eerste elf-
tal van Sparta’25 nog vol aan de bak. 
Door het 4-0 verlies tegen koploper sv 
TOP zondag, zijn de groenwitten weer 
in de gevarenzone gekomen. 

Een sterk gehavende ploeg van trainer 
Ronnie Couwenberg kon in Oss nooit 
hopen op een goed resultaat. Ook ko-
mende zondag komt een kampioens-
kandidaat naar sportpark ’t Heereind. 
Heidebloem bezet momenteel de 
tweede plaats en zal in Beek en Donk 
geen punten willen achterlaten. Als de 
Spartanen weer enigszins compleet 
zijn, staat een verlies bij voorbaat zeker 
niet vast. In de laatste thuiswedstrijd 
werd door de groenwitten 90 minuten 
geknokt en dat werd beloond met drie 
punten. Het zou voor de spelers een 
extra inspiratie betekenen als er zon-
dagmiddag om 14.30 uur veel suppor-
ters achter de ploeg gaan staan.

Het damesteam van de Beek en Don-
kenaren kent weer een zwaar seizoen. 
Met een smalle selectie en door het ver-
trek van diverse bepalende speelsters 
wist men dat handhaving in de tweede 
klasse moeilijk zou worden. Trainer Ard 

van de Burgt is met de voetbalsters op 
de goede weg, maar kan degradatie 
daarmee niet voorkomen. Er straalt 
wel veel meer plezier van het team af 
en dat zorgt voor een positieve impuls 
waar de dames in het nieuwe seizoen 
van moeten kunnen profiteren. 

De voetbaltechnische commissie van 
Sparta’25 is volop bezig om de bezet-
ting volgend jaar weer voor elkaar te 
krijgen. Hoofdtrainer Ronnie Couwen-
berg wordt vervangen door succestrai-
ner Stef Sijbers. Hij zal als leider geas-
sisteerd worden door Remy Gramser, 
huidige doelman van het tweede elf-
tal. Dit weekend werd bekend dat Ton 
Hendriks trainer zal worden van het 
tweede elftal. Hij volgt daarmee Wim 
Swinkels op. De commissie is nu nog 
bezig met het invullen van de medische 
staf. Verzorger Frans van Heijnsbergen 
stopt na twintig actieve jaren. Daar-
naast wordt ook nog gezocht naar een 
grensrechter voor het standaardteam. 
Mensen die geïnteresseerd zijn in de 
functie van verzorger kunnen bij Spar-
ta’25 veel ervaring op doen. Hiervoor 
kan contact worden opgenomen met 
Frank Bouw tel. 06-13736188.

Mariahout - Voetbalvereniging Bos-
kant, dat op bezoek kwam in Maria-
hout, was niet van plan om punten te 
verspelen. Het team, dat tweede staat 
achter FC Uden, begon fel aan de wed-
strijd. Doordat Boskant er kort op zat bij 
Mariahout, waren de Marianen slordig 
in de passing. 

In de 26e minuut wist Maikel Merks de 
bal vanaf de achterlijn voor het doel te 
krijgen, maar Geert van Gils schoot de 
bal van dichtbij over het doel. Mariahout 
en Boskant waren aan elkaar gewaagd 
in de eerste helft van deze wedstrijd 
en leken met een gelijke stand naar de 
thee te gaan. Mariahout deed nog een 
doelpoging via Roy van den Broek, maar 

die trof geen doel. Boskant daarentegen 
deed dat wel. Maikel Merks gaf Edo 
Brans de mogelijkheid om de bal in te 
schieten en deze keer faalde Boskant 
niet, ruststand 0-1.

Na de rust waren de kansen wederom 
voor Boskant. Na enkele minuten ge-
speeld te hebben in de tweede helft, 
wist Maikel Merks, aangever van de 
0-1, te scoren. Hij omspeelde verdedi-
ger Maarten Gilsing en schoot de bal 
om keeper Rick van den Heuvel heen, 
waarmee hij voor de 0-2 tekende. Echte 
kansen kwamen er verderop in de wed-
strijd niet meer en Boskant boekte een 
verdiende 0-2 overwinning. 

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft zondag een 
dikverdiende overwinning geboekt en 
daardoor ook goede zaken om klassebe-
houd gedaan. De wedstrijd tegen Bruhe-
ze moest gewonnen worden om de rode 
lantaarn over te kunnen dragen.

De Aarle-Rixtelnaren lieten op het veld 
vanaf het begin zien dat ze zich dui-
delijk bewust waren dat er gewonnen 
moest worden. De gehele wedstrijd heeft 
ASV’33 vol overtuiging gestreden en ge-
vochten voor een goed resultaat. Onder 
leiding van de hondstrouwe aanvoerder 
Rene de Vries, kon een verdiende 2-0 
overwinning worden behaald.

Bruheze kreeg de eerste kans, maar doel-
man Rob Renders bracht redding. ASV’33 
zette Bruheze vast en kreeg diverse kan-
sen om de score te openen. Erwin van 
Dijk kwam tot twee keer toe vrij voor de 
doelman van Bruheze, maar wist deze 
kansen niet te benutten. Na een punt-
gave voorzet van Thomas Fritsen vanaf 
de linkerflank, kwam wederom Erwin van 
Dijk vrij voor doel en deze keer gaf hij de 
doelman vanaf de 16-meter lijn geen en-
kele kans en pegelde de bal snoeihard via 
de onderkant van de lat in het vijande-
lijke doel. Hiermee bracht Erik na 25 mi-

nuten de stand op 1-0. Het was jammer 
dat ASV’33 niet kon profiteren van nog 
enkele goede mogelijkheden om de score 
nog voor rust verder uit te bouwen. 

In de tweede helft konden de rood-wit-
ten niet meer domineren. Het voetbal 
werd wat minder en er stond vooral strijd 
voorop. Hierdoor kwam Bruheze wat be-
ter in de wedstrijd, maar tot grote moge-
lijkheden resulteerde dat niet. Toch kreeg 
ASV’33 ook in de tweede speelhelft di-
verse mogelijkheden om een tweede 
treffer op het scorebord te brengen. Na 
60 minuten spelen zette Rene de Vries, 
Bart Renders vrij voor goal, maar ook Bart 
kon dit buitenkansje niet verzilveren. Een 
minuut later was het Nick Hendriks, die 
uit een hoekschop de bal tegen de paal 
van het vijandelijke doel kopte en enkele 
tellen later was het Dennis Verbakel die 
met een snoeihard schot vanaf 25 meter 
maar rakelings naast schoot. Bart Renders 
kopte daarna nog in de handen van de 
doelman van Bruheze. Kansen genoeg 
voor de rood-witten. 

Na 75 minuten spelen kreeg ook Bruheze 
een grote kans, maar de inzet van de 
Bruheze spits ging rakelings langs het 
Aarlese doel. De spanning was te snijden, 

want alleen winst gaf ASV’33 nog een re-
ele kans om degradatie te ontlopen. Het 
was dit seizoen zo vaak dat ASV’33 net 
het nodige geluk ontbrak om de winst 
over de streep te trekken. Tot diep in 
blessuretijd bleef de 1-0 voorsprong op 
het scorebord staan. Gelukkig maakte 
Maarten Verbakel aan alle onzekerheid 
een einde door een goed genomen cor-
ner van Thomas Fritsen op waarde te 
schatten en de bal in de Bruheze goal 
te werken, 2-0. De scheids floot enkele 
tellen later voor het einde en de mannen 
van Coach Twan Wijnen kregen eindelijk 
loon naar werken. Een smet op de wed-
strijd was dat Thomas Neaum van ASV’33 
met een hamstringblessure voortijdig het 
veld heeft moeten verlaten. Jammer ge-
noeg komt er hierdoor maar geen einde 
aan het Aarlese blessureleed. Toch moet 
ASV’33 door deze winst met vertrouwen 
de volgende wedstrijden in kunnen gaan.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, Robbert 
Mol, Thomas Neaum (84e Kai Vervoort), 
Peter Raymakers, Sander vd Waarsen-
burg, Erwin v Dijk, Dennis Verbakel, Tho-
mas Fritsen, Bart Renders (80e Maarten 
Verbakel), Rene de Vries, Nick Hendriks

Wesley Muijs grote winnaar Voorjaarstoernooi ‘t Slotje

Redacteur: Jacqueline van Gerven
Fotograaf: Jacqueline van Gerven

Beek en Donk - In het tennispark van 
T.V. ‘t Slotje vond van 8 tot en met 16 
maart het voorjaarstoernooi plaats. 
Zo’n 336 spelers uit Laarbeek en om-
geving, in de leeftijd van 13 tot 77 
jaar, hebben tot in 3 onderdelen ge-
tennist. 

Halve finale
Wesley Muijs (17) uit Beek en Donk 
heeft op zondag 16 maart van 10.00 
tot 11.30 uur de halve finale gespeeld 
tegen Stijn Geurts (19) uit Uden. 
Wesley heeft deze gewonnen met 7- 5 
en 6 – 0. Het begin leek even span-
nend, maar Wesley kwam snel uit op 

4 – 0. Tijdens het spel gingen zij gelijk 
op, maar aan het einde van de eer-
ste set kwam er een extra kans voor 
Wesley, die hij glansrijk heeft benut. 
De tweede set begon Wesley gelijk al 
wat sterker en nam Stijn, volgens zijn 
eigen zeggen, veel risico, waardoor 
Wesley, ondanks de harde wind, ook 
deze set naar zich toe kon trekken. 

Dubbel finalewinnaar
Wesley speelde de finale in twee 
verschillende categorieën. De 
MooiLaarbeekKrant sprak met hem 
net voor deze twee wedstrijden. Om 
13.00 uur had Wesley de finale tegen 
Bowen Straatman (22) uit Beek en 
Donk voor de boeg. Volgens Wesley 
zou dit op voorhand een lastige 

wedstrijd worden. “Bowen is een hele 
goede speler”, aldus Wesley. Ook zou 
hij om 15.15 uur nog de finale spelen 
in de categorie gemengd dubbel met 
Monique Herwegen (16), eveneens 
uit Beek en Donk. Wesley vindt deze 
mix-toernooien erg leuk: “Het zijn al-
lemaal wedstrijden met bekenden uit 
het eigen competitieteam.” Wesley 
heeft het toernooi tegen Bowen mo-
gen winnen met 7 – 5 en 6 – 3 en 
kwam tijdens de finale, tezamen met 
Monique, tegen Britt Mennen (17) en 
Nils Van Herwegen (24) eveneens als 
winnaar uit de strijd.

Via onder meer de website 
www.tv-slotje.nl, 
zijn alle andere uitslagen na te lezen.

De Beek en Donkse Wesley Muijs 
in actie tijdens het toernooi

voetbal

All Style Tattoo & Piercing

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

Installaties           Verlichting
Systeemplafonds         Zonnepanelen
Data- en Telecommunicatie

Balieverkoop na telefonische afspraak
Donkersvoortsestraat 3, Beek en Donk     06-53 85 39 72   

www.vanlieropelektro.nl     0492-468000

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl
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Biefstuk slechts €9.95 per kilo

Bakje champignons gratis!
250 gram

+

Actie zondag 23 maart
geopend van 15.00 tot 18.00 uur

op = op
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rolschaatsen

Zeer nette tweede plaats voor 
Colet Claessens

Birgit van Berlo verovert goud in Mierlo

Laatste 
competitieronde 
HV Bedo

Jaarvergadering Budoclub 
Beek en Donk

Bergen op Zoom/Mierlo – In het 
afgelopen weekend stonden 2 
wedstrijden van de Internationale 
Klasse van het Kunstrolschaatsen 
op het programma. De Lieshoutse 
Colet Claessens van Rolschaats-
vereniging Olympia kwam voor 
het eerst uit in de categorie ‘Seni-
oren’ bij het figuurrijden. Zij ein-
digde op een zeer nette tweede 
plaats. 

Het was voor Colet een spannende 
wedstrijd, omdat ze voor het eerst 
in deze hogere - en tevens hoogst 
haalbare - categorie uitkwam. Co-
let komt wekelijks naar Mierlo om 
haar trainingsuren te maken. Ze 
kon afgelopen weekend nog niet 
tippen aan de jurypunten van Di-
ana van der Doelen, maar wist wel 
de overige rijdsters achter zich te 
laten. Met een zeer tevreden ge-
voel kan Colet terug kijken op haar 
prestaties tijdens deze eerste wed-
strijd.  

Voor de leden van Olympia bre-
ken drukke tijden aan; naast de 
wekelijkse technische trainingen 
voor de aankomende wedstrijden 
wordt er ook wekelijks getraind 
voor de Europese Kampioenschap-

pen Showrijden welke eind april in 
Almere op het programma staan. 

Beek en Donk/Mierlo - Zondag 16 
maart werd in Mierlo een wedstrijd 
Kunstrolschaatsen gereden. Er werd 
gestreden op de ‘Figuren’ en de ‘Lus-
sen’. In deze eerste wedstrijd voor de 
Internationale Klasse, lukte het Birgit 
van Berlo om bij de jeugd al haar te-
genstanders te verslaan en het goud 
te veroveren.

In de Internationale klasse rijdt de top 
van kunstrolschaatsend Nederland. Er 
zijn verschillende disciplines binnen de 
sport. Één daarvan is het Figuren en 
Lussen. Vier leden van RC De Oude 
Molen namen deel aan deze eerste 
wedstrijd van het seizoen. Kimberly 

van Schijndel en Michelle de Koning 
bij de Aspiranten. Dylona van Kaat-
hoven en Birgit van Berlo bij de klasse 
Jeugd. Het waren zeer spannende 
wedstrijden, alle deelnemers waren 
aan elkaar gewaagd en probeerden 
zo goed mogelijk te presteren voor de 
jury. 

Bij het Figuren en Lussen gaat het om 
techniek, evenwicht, balans en con-
trole. Veel en intensief trainen is voor 
deze discipline essentieel. De rijdsters 
moeten als het ware veel ‘kilometers 
in de benen hebben’. Vloeiend de fi-
guren volgen, souplesse in een goede 
uitvoering van de drieën en wenden 

en veel controle bij de lussen. De beste 
uitvoering scoort de hoogste punten. 

Bij Birgit verliep alles naar wens en het 
lukte haar om de concurrentie voor te 
blijven. Die azen op revanche in een 
volgend treffen. Kimberly, Michelle 
en Dylona lukte het niet om te rijden 
zoals in de trainingen en ze moesten 
hun concurrenten voor laten gaan. 
Alle dames gaan weer hard werken in 
de trainingen om bij een volgend tref-
fen sterk aan de start te verschijnen.

Meer informatie over de rolschaats-
sport en deze wedstrijd is te vinden op 
www.rcdeoudemolen.nl.

Beek en Donk - Aanstaand week-
end sluit HV Bedo de zaalcompe-
titie af. Voor Dames 1 zit het sei-
zoen er al op. Heren 1 ontvangt 
zaterdagavond DOS ‘80. De heren 
willen revanche nemen voor het 
verlies in Heesch en de derde plek 
veilig stellen. 

De Jongens B-jeugd sluit zaterdag-
avond een succesvolle competitie. 
Ze zijn enkele weken geleden al 
met groot machtsvertoon kampi-
oen geworden. Ook de Gemengde 
D-jeugd heeft al voor het einde het 
kampioenschap veiliggesteld. Zij 
spelen zaterdagochtend om 11.00 
uur hun laatste wedstrijd. Aanslui-
tend aan deze wedstrijd, omstreeks 

11.45 uur, zal er een huldiging voor 
de jongste kampioenen plaatsvin-
den. 

Op 12 en 13 april wordt de veld-
competitie hervat. Het eerste deel 
van deze competitie is na de zomer-
vakantie tot aan het begin van de 
zaalcompetitie gespeeld. Vier teams 
doen mee: de Gemengde D-jeugd, 
Jongens- en Meisjes B-jeugd en een 
team van de Dames senioren. De 
Gemengde D-jeugd en Jongens B-
jeugd draaien allebei bovenin mee. 
Beide staan ze op een tweede plek.

handbal

wipschieten

Laarbeekse schutters presteren 
goed op Brabants wipschieten
Someren/Laarbeek - Ruim 34 schut-
ters uit kring Peelland waren op 16 
maart aanwezig om onderling de 
strijd aan te gaan voor de prijzen 
van 2014 bij het Sint Joris gilde in 
Someren. Hier is het seizoen Bra-
bants wipschieten kring Peelland 
2014 van start gegaan. 

Ondanks dat het met veel wind 
geen ideaal schietweer was, wis-
ten de schutters uit Laarbeek goed 
te presteren en domineren op het 
onderdeel ‘Personeel en Viertal’. 
1e Personeel wordt Henk van der 
Velden van het Onze Lieve Vrouwe 
gilde uit Aarle-Rixtel, gevolgd door 
de getalenteerde nieuweling André 
van Nunen van het Sint Leonardus 
gilde uit Beek en Donk, die zelfs te 
sterk is voor de geoefende schutters 
van kring Peelland en daarmee de 
2e plaats opeist. 3e Henry van der 
Putten van het Onze Lieve Vrouwe 
gilde uit Aarle-Rixtel, 4e Annie Ro-
vers van het Sint Leonardus gilde uit 
Beek en Donk. Op het onderdeel 
Kampioen wordt Annie Rovers 2e. 
Op het onderdeel Viertal is de 1e 
prijs voor het Gilde Sint Leonardus 
uit Beek en Donk na een strijd met 
het viertal van Someren dat zich ge-

wonnen moet geven aan de schut-
ters Annie Rovers, Jan Rovers, André 
van Nunen en gastschutter Henk 
van der Velden. Verder is er nog een 
puistprijs voor Henk van der Velden 
van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit 
Aarle-Rixtel.

De volgende Kringwedstrijd Bra-
bants wipschieten is op zondag 23 
maart om 13.00 uur bij het Sint Ser-
vatius gilde in Lieshout.

Laarbeekse resultaten:  
Kampioen: 2e Annie Rovers Beek en 
Donk. 
 
Personeel: 1e Henk v/d Velden 
Aarle-Rixtel, 2e André van Nunen 
Beek en Donk, 3e Henry v/d Putten 
Aarle-Rixtel, 4e Annie Rovers Beek 
en Donk
Viertal: Gilde Sint Leonardus Beek en 
Donk. 
  
Schutters: 1 Jan Rovers, 2 Annie Ro-
vers, 3 André van Nunen, 4 Henk 
v/d Velden.
Puist: 7e Henk v/d Velden Aarle-
Rixtel.

Vlnr. Kimberly van Schijndel, Michelle de Koning, 
Dylona van Kaathoven en Birgit van Berlo

judo

Beek en Donk – Budoclub Beek 
en Donk hield maandag 17 maart 
haar jaarvergadering. In een rede-
lijk gevulde zaal v/d Burgt aan het 
Heuvelplein in Beek en Donk werd 
in een ontspannen sfeer de agenda 
afgewerkt. Zo werd het jaarverslag 
voorgelezen en konden de leden de 
jaarcijfers inzien. Helaas is Mariëlle 
van Rhee tijdens de vergadering af-
getreden als bestuurslid. Budoclub 

Beek en Donk bedankt haar voor de 
4 jaar dat ze actief is geweest in het 
bestuur.

Nadat het financiële jaarverslag 
door de kascontrole was goedge-
keurd, had deze commissie nog 
een ludieke verrassing in petto voor 
penningmeesters Ton Geeven en 
Annemiek de Loos. Door middel 
van een officieel diploma werd de 

waardering uitgesproken voor het 
werk van Ton en Annemiek.

Nadat tijdens de rondvraag de 
laatste vragen van de aanwezigen 
waren beantwoord, werd Jordy 
Brouwers gehuldigd. Jordy is alweer 
12,5 jaar lid van het bestuur, waar-
van ongeveer 10 jaar als voorzitter. 
Dit was aanleiding voor het bestuur 
om hem in het zonnetje te zetten. 

vlnr: Jordy Brouwers, Annemiek de Loos en Ton Geeven.

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49
5741 CB Beek en Donk

Tel.:0492 468503
www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

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

€ 12,50

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

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

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

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

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

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

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-
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WAC zoekt nieuwe teams
Beek en Donk - Het bestuur van 
WAC Beek en Donk roept nieu-
we teams op om zich te melden 
en zich op te geven voor deel-
name aan de competitie van 

2014/2015. Het nieuwe seizoen 
start in september.

Heb je zin om op donderdagavond 
lekker te komen zaalvoetballen? 

Ben je minimaal 16 jaar en kan je 
met behulp van een sponsor een 
team van minimaal 8 spelers op de 
been brengen? Aanmelden kan via 
de site: www.wacbeekendonk.nl

zaalvoetbal

volleybal VGS/ Bedovo Dames 1 
wacht lastig seizoenseinde

Beek en Donk - Voor VGS/Bedovo 
Dames 1 stond er een heel belangrijke 
wedstrijd tegen ODI Ds2 op het spel. 
Punten moesten gepakt worden om 
degradatie te ontlopen. ODI thuis is 
zoals regelmatig eerder gebleken een 
lastige pot. 

De eerste set begonnen de dames van 
Bedovo sterk. Goede services, passend 
sterk en een krachtige aanval. ODI bleef 
alleen dichtbij en trok de set naar zich 
toe. Het niveau van de 1e set kon de 
volgende sets niet meer teruggehaald 

worden en de wedstrijd werd cadeau 
gedaan aan de dames van ODI. 

De heren van Café Thuis/Bedovo 
speelden tegen Achilles heren 1, het 
enige team dat de ongeslagen status 
van Café thuis/Bedovo Heren 1 bij de 
thuiswedstrijden wist te doorbreken. 
Mede door blessures, hadden ze wei-
nig wisselmogelijkheden en moesten 
ze het dus echt hebben van het ‘harde 
werken’. Bij vlagen speelde de mannen 
goed, maar net zo gemakkelijk werden 
de punten ook weer afgegeven. Heren 

1 van Bedovo moest zijn meerdere her-
kennen in Achilles en ging naar huis 
met 0 punten.

Bedovo MB1 won tegen Minerva MB2 
door enthousiast en fanatiek spel. De 
Beek en Donkse meiden gingen voort-
varend van start en wonnen hiermee 
de eerste 3 sets. De laatste set wist 
Minerva MB2 het team van Bedovo af 
te leiden en zelf ook een set te pakken. 
De volgende wedstrijd zullen de mei-
den van Bedovo aan te slag moeten, zij 
spelen dan tegen de nummer 1. 

5000 m2 KWALITEITSMEUBELEN uit diverse FAILLIETE LUXE WOONBOULEVARDS
WWW.MEUBELOUTLETASTEN.NL       Prins Bernhardstraat 67  5721 GB  ASTEN          0493-697211 / 0615292134

Openingstijden: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur vrijdag koopavond 21.00 uur

  

Vintage stoel pu leder cognac

LUXE BLOEMPOTTEN 

voor binnen en buiten 
van 10 tot 25 euro

kantoormeubelen 
ruime keuze

Teaktafel Grey wash 
280 x 100

Massief teakhouten 
bank 120 cm

189 euro 
NU 100 

euro

NU 700 
euro NU 125 

euro

RUIME KEUZE tegen de ALLERLAAGSTE PRIJS !!  

53472428

korfbal Recreanten van Flamingo’s 
Kampioen in de zaal

Mariahout - De dames van het 
recreantenteam, gesponsord door 
Schildersbedrijf van Berlo en on-
der leiding van trainster Annemie-
ke v/d Linden, hebben in de zaal 
alle wedstrijden gewonnen. In de 
laatste wedstrijd, tegen het team 
van Flash uit Den Dungen, ging 
het om de volle winst en ongesla-
gen kampioen worden.

Beide teams gingen met snel en 
wisselend spel van start, waardoor 
het scoren maar niet wilde lukken. 

De verdediging van beide teams 
zaten er bovenop. Er waren veel 
kansen, maar toch duurde het nog 
15 minuten voor Herma van de 
Rijt  als eerste de korf wist te vin-
den 1-0.  Flash maakte direct de 
gelijkmaker.

Na de vakwisseling was het deze 
keer Jose van de Broek die zelfs 2 
maal in 5 minuten scoorde, stand 
3-1.
De speelsters van Flamingo’s gin-
gen erin geloven, de zenuwen wa-

ren weg. Met nog 2 mooie kansen 
van Herma v/d Rijt en Gerdie v/d 
Broek was de ruststand 5-1.

Na de rust kwam Malou Roes-
tenburg in het veld en die wist de 
stand al snel op 6–1 te zetten. Jose 
v/d Broek  maakte de score com-
pleet met een schot van afstand 
7-1. Flash kreeg nog een klein 
kansje en bepaalde de eindstand 
op 7–2. De vreugde was natuur-
lijk groot en het publiek heeft een 
mooie wedstrijd kunnen zien.

Vlnr: Boven: Sponsor dhr. en mevr. van Berlo, Gerrie Heesakkers, Trainster Annemieke vd Linden, Gertie van Neerven, Herma vd Rijt, Anja 
vd Velden, Ilse Maas.  Midden: Carla van Goor, Sandra Bouwdewijns. Onder: Invalster Malou Roestenburg, Jose vd Broek, Helène vd Heuvel

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

Van Schijndel 
De Woonwinkel

PODOTHERAPIE BRUGMANS

Jeanne Brugmans, podotherapeut.
Lid van de Nederlandse 
vereniging van Podotherapeuten

Maandag en donderdag 
alleen op afspraak.

De praktijk is direct toegan-
kelijk. U kunt een afspraak 
maken voor een consult of 
een behandeling zonder een 
verwijzing van de huisarts

pijnlijke voeten
vermoeide voeten
voetstandsafwijkingen
verkeerd looppatroon
teenafwijkingen/klachten
nagelklachten
knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
sportblessures
Diabetische/Rheumatische voeten

Adres: Hool 56, 5469KC Keldonk  Tel: 0413-209325
Mobiel: 06-24148776   E-mail: info@podotherapiebrugmans

www.podotherapiebrugmans.nl

Een podotherapeut behandelt voetklachten 
en klachten, die voortvloeien uit het niet goed 
functioneren van de voeten. 

  Wij Behandelen:

d g en d de d
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FC LAARBEEK;  ILLUSIE,  UTOPIE OF…!
Nu weer vele clubs de balans gaan 
opmaken van dit seizoen, dat op zijn 
einde gaat lopen, komen de vele 
verenigingen weer tot schrikbarende 
conclusies. Dat ze wel of geen kam-
pioen zullen worden, wel of geen pe-
riodetitel hebben gewonnen, is niet 
zo moeilijk om te concluderen. Zo 
zullen ook de inkomsten de vereni-
gingen niet vreemd zijn en weet men 
bijvoorbeeld hoeveel gele en rode 
kaarten diverse teams het afgelopen 
jaar verkregen hebben.
Deze ‘constateringen’ hoeven ook 
niet zo verontrustend te zijn, maar 
kunnen wel terdege van groot be-
lang zijn voor een club.

Wat nog van groter belang is voor 
elke vereniging, is als je als club be-
straft wordt voor een onregelmatig-
heid binnen de club en nog erger, als 
je als club uitgesloten wordt van de 
volgende competitieronde in het sei-
zoen 2014-2015. 
Dat is wel erg rigoureus en definitief,  
maar er zijn ook clubs die langzaam-
aan aan het ‘verpieteren’ zijn. Clubs 
die leeglopen, om wat voor redenen 
dan ook. Clubs die spelers verliezen 
en zodoende steeds minder elftallen 
op de been kunnen brengen. Ook 
zie je kleine clubs, kleine verenigin-
gen in kleine gemeenschappen, waar 
weinig nieuwe jonge ‘aanwinsten’ 
zich inschrijven en zodoende ook ge-
doemd zijn om de poorten te sluiten.

Tal van zeer vervelende conclusies, 
die jaar in jaar uit getrokken wor-
den bij vele verenigingen, die wel-
licht vroeger grote furore maakten. 
Maar…als al deze clubs eerder deze 
conclusies hadden kunnen en willen 
trekken, hadden zij dan niet middels 
een fusie, het voortbestaan van hun 
achterban kunnen voortzetten?  
Weliswaar misschien onder een 
andere naam, maar toch! Je had 
de club van de ondergang kun-
nen redden en kunnen ‘onder-
brengen’ bij  andere clubs, die 
ook misschien wel eerder aan 
de bel hadden moeten trekken. 

Nu wil ik niet met de titel van deze 
column aangeven dat de Laarbeekse 
clubs met ‘problemen’ kampen en 
moeten gaan praten over eventuele 
fusies, maar het kan nooit vroeg ge-
noeg zijn om te ‘polsen’ bij de ander. 

Vaak is er al over gesproken, over een 
groot Laarbeeks elftal en ooit is er al 
eens een Pinksterelftal geformeerd 
van Laarbeekse voetballers, maar het 
heeft nimmer meer een vervolg ge-
kregen. Terecht? Ieder heeft hier zijn 
mening over, de één vindt het een 
bespotting, een ander ziet het als een 
gewenste werkelijkheid. Maar hoe 
je het wendt of keert, het zijn mis-
schien niet de Laarbeekse clubs die 
hier nu aan moeten geloven, maar 
velen zullen ook volgend jaar onder 
een andere clubnaam voetballen, 
gewenst, ongewenst, goedschiks of 
kwaadschiks.

Maar als je graag voetbalt, maakt het 
dan uit voor wie je uitkomt? FC Laar-
beek vertegenwoordigt toch onze 
gemeenschap!? Of is er dan sprake 
van een Parodie?

R. van den Enden
op de been kunnen brengen. Ook 
zie je kleine clubs, kleine verenigin-
gen in kleine gemeenschappen, waar 
weinig nieuwe jonge ‘aanwinsten’ 
zich inschrijven en zodoende ook ge-
doemd zijn om de poorten te sluiten.

Tal van zeer vervelende conclusies, 
die jaar in jaar uit getrokken wor-
den bij vele verenigingen, die wel-
licht vroeger grote furore maakten. 
Maar…als al deze clubs eerder deze 
conclusies hadden kunnen en willen 
trekken, hadden zij dan niet middels 
een fusie, het voortbestaan van hun 
achterban kunnen voortzetten?  
Weliswaar misschien onder een 
andere naam, maar toch! Je had 
de club van de ondergang kun-
nen redden en kunnen ‘onder-

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Knappe winst Sevenmiles.nl/
Café Zaal Dave v.d. Burgt

Beek en Donk -  In een enerverend 
duel wat bol stond van de spanning en 
werklust, won Sevenmiles.nl/Café Zaal 
Dave v.d. Burgt even knap als verras-
send van D3 Architecten, dat daarmee 
ook de theoretisch kans op het kampi-
oenschap definitief verspeelde. 

Voor Sevenmiles een belangrijke over-
winning in de strijd om degradatie 
waarbij het dankzij de volle winst de 
laatste plaats weer overdroeg aan Traxx 
Party en Kartcentrum. Het enige doel-
punt van de wedstrijd werd na 7 minu-
ten al gescoord door F. Haverkort die 
toen nog niet kon vermoeden dat hij 
daarmee ook matchwinner zou wor-
den. Met nog 3 wedstrijden te gaan is 
de strijd tegen degradatie nu volledig 
losgebarsten.

Gebox efficiënt
Traxx Party en Kartcentrum speelde in 
de voorafgaande wedstrijd tegen Gebox 
Antiek en Vloeren dat het lek weer bo-
ven lijkt te hebben. Na een lange reeks 
van nederlagen volgen nu weer een 
paar belangrijke en ook overtuigende 
overwinningen. De 12-1 winst zegt wat 
dat betreft dan ook genoeg. Traxx wist 
in de beginfase nog langszij te komen, 
maar toen Gebox eenmaal weer een 
voorsprong had genomen leidde elke 
kans zowat ook tot een doelpunt. De 
ploeg heeft zich daarmee definitief vrij 
gespeeld en kan de competitie zonder 
zorgen uitvoetballen. Voor Traxx geldt 
dat het met man en macht zal moe-
ten proberen om degradatie naar de 
B-klasse te voorkomen.

Van Kuringe op titelkoers
Van Kuringe Adviesgroep zette weer 
een stap in de richting van het kam-
pioenschap door met 9-3 te winnen 
van Café Thuis. In de beginfase kon 
Café Thuis nog bijblijven, maar na een 
kwartier voetballen drukte v. Kuringe 
het veldoverwicht ook uit in een ruime 
voorsprong. Met nog 3 wedstrijden 
te gaan bedraagt de voorsprong nu 5 
punten waardoor de hoofdprijs van dit 
seizoen wel heel dichtbij begint te ko-
men. De ploeg staat al vanaf de eerste 
competitieronde op de 1e plaats, dus 
maakt ook de meeste aanspraak op de 
titel. Garanties kunnen echter niet wor-
den afgegeven. Voor Café Thuis geld 
dat het min of meer veilig staat hoewel 
het nog een theoretische kans heeft om 
te degraderen, maar dan moet het wel 
heel raar lopen.

FC v.d. Burgt onderuit
De B-klasse beleefde een avond met 
verrassende uitslagen. FC v.d. Burgt be-
wees zichzelf in de strijd om het kampi-
oenschap geen dienst door met 2-3 on-
deruit te gaan tegen Puur Baden. Puur 
Baden liep uit naar een 0-3 voorsprong, 
maar liet de tegenstander toch nog ho-
pen toen het een paar minuten voor het 
einde nog aansluiting wist te vinden. 
Toch wist Puur Baden de titelkandidaat 
te bedwingen waardoor FC v.d. Burgt 
nu 4 verliespunten meer heeft dan kop-
loper Meulensteen/van Lieshout dat 
dus zonder te spelen goede zaken deed.

Hurkmans verspeeld kampioenschap
Goed voorbeeld doet volgen zal 

Hurkmans Plaatwerk BV gedacht heb-
ben toen het in de voorafgaande 
wedstrijd FC v.d. Burgt zag verliezen. 
Uitgerekend tegen het laag geplaatste 
FC Avondrood ging het zelf namelijk 
ook onderuit met 3-5, en dat was niet 
eens onverdiend te noemen. Hurkmans 
moest zowat de hele wedstrijd achter 
de feiten aan lopen en incasseerde dus 
teveel tegentreffers om aanspraak te 
maken op de overwinning. Met nog 2 
wedstrijden voor de boeg en een ach-
terstand van 4 punten met een wed-
strijd meer gespeeld, is de kans op het 
kampioenschap daarmee nagenoeg de-
finitief verspeeld.

Sportief duel tussen Den Hurk 
en Aben & Slag
Den Hurk Vastgoedmanagement kon 
weer een puntje bijschrijven bij het to-
taal door een 1-1 gelijkspel met Aben 
& Slag Advocaten. Ook de vorige wed-
strijd eindigde in een gelijkspel, en ook 
toen scoorde Aben & Slag in de slotfase 
de gelijkmaker. Wat dat betreft was dit 
een kopie van die wedstrijd. Den Hurk 
kon lange tijd de 1-0 voorsprong koes-
teren en vasthouden, maar L. Swaenen 
kon in de slotfase voorkomen dat den 
Hurk de tweede overwinning van dit 
seizoen mocht vieren. Voor beide ploe-
gen ging de wedstrijd echter ‘om des 
keizers baard’. Een sportief duel met 
veel voetbalplezier was dan ook het ge-
volg.

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

zaalvoetbal

Ben van Rossum wint halve 
marathon in Sint Anthonis

hardlopen

Lieshout/St. Anthonis - Veel lopers 
hebben de halve marathon van Sint 
Anthonis op het programma staan, 
zo ook lopers van Runnersclub 
Lieshout. Al was het alleen al om te 
genieten van de natuur in de bos-
wachterij van Sint Anthonis, waar 
het parcours van 21,1 kilometer is 
uitgezet. 

Ben van Rossum kwam wat laat naar 
de start en dat betekent achter aan-
sluiten, maar net als een topatleet 
ging Ben naast het hek naar voren, 
om plaats te nemen in bijna de eerste 
rij. De plannen waren duidelijk, een 
podiumplek moest kunnen. Omdat 
alle leeftijdcategorieën tegelijk van 
start gaan weet men nooit op welke 
plaats ze liggen, maar de tijd van 

1:25:21 was genoeg voor de 1ste 
plaats van Ben bij de heren 60. 

Mies van Berlo werd 10e in deze ca-
tegorie in 1:35:36. Bij de heren 50 
behaalde Herman Segers een 13e 
plaats in 1:31:17. Bij de dames ston-
den Marjan van den Tillaar en Bantita 
Haeve van Runnersclub Lieshout aan 
de start. Bantita, hersteld van een fikse 
longontsteking, liep naar een mooie 
tijd van 1:42:16. Deze was goed voor 
een 5e plaats bij de dames 40. Marjan 
liep vorig jaar in Sint Anthonis voor 
het eerst onder de 2 uur. Dit jaar liep 
zij in een dik persoonlijk record naar 
de 11e plaats in 1:49:17.

Bonifatiusloop Dokkum
In haar vertrouwde omgeving nam 

Dieuwke Kommerij deel aan de 
Bonifatiusloop in Dokkum. Zij finishte 
als 66e op de 5 kilometer in 26:40. 

Ben van Rossum

Min. prijs €949,-. Andere acties uitgezonderd. 
Actievoorwaarden (in de winkel)

Bij inlevering van knipbon. Geldig t/m 22-03-2014

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

GRATIS DIEFSTALVERZEKERING 
VOOR 3 JAAR BIJ AANKOOP VAN EEN FIETS. 
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badminton Ad Donkers 40 jaar lid van Badminton Club Lieshout 
Lieshout - Tijdens de jaarlijkse al-
gemene ledenvergadering van Bad-
minton Club Lieshout is Ad Donkers 
in het zonnetje gezet. Ad is immers 
40 jaar lid van de Lieshoutse sport-
vereniging en nog steeds een zeer 
actieve badmintonner. In het bij-
zijn van zijn vrouw Betsie en beide 
zoons werd Ad door voorzitter Stan 
van Vijfeijken lovend toegesproken 
en door alle aanwezigen uitgebreid 
gefeliciteerd.

Speciaal voor dit jubileum was de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering 
enigszins aangepast. Betsie en zo-
nen Marijn en Edwin waren naar het 
Dorpshuis gekomen en mochten aan-
schuiven bij de besloten jaarvergade-
ring. Normaal is deze vergadering al-
leen voor leden toegankelijk. Eerder 
was Omroep Kontakt gekomen, om 
een interview op te nemen over de 
jubilaris. Nadat Ad toegesproken was 
en uitgebreid gecomplimenteerd was 
voor zijn fanatisme, werd het jubi-
leum kracht bijgezet door een aardig 
presentje voor Ad en een bos bloe-
men voor Betsie. De familie Donkers 
heeft een nauwe band met Badmin-
ton Club Lieshout. Betsie is ook vele 

jaren lid geweest en zoon Edwin 
heeft jarenlang de badmintonsport 
beoefend bij de vereniging. Inmiddels 
is Ad het op twee na langste lid van 
de vereniging. Marianne Arends is de 
enige die nog lid is vanaf het eerste 
uur. Leo Bosch zit daar vlak achter. 

Ad Donkers valt in de vereniging 
vooral op door het feit dat hij er al-
tijd is en klaarstaat om een partijtje te 
spelen. Geen speelavond gaat voorbij 
zonder zijn aanwezigheid. In dat as-
pect is hij een goed voorbeeld voor 
de diverse leden die wel lid zijn, maar 
slechts sporadisch komen sporten. Op 
die speelavonden is Ad, ondanks zijn 
vorderende leeftijd steeds weer erg 
fanatiek. Of het nu om een trainings-
partijtje gaat, om vrij spelen of om 
een echte wedstrijd: Ad wil winnen. 
Door zijn goede spel en zijn jaren-
lange ervaring lukt hem dat ook zeer 
regelmatig. Zo verslaat hij nog steeds 
menig competitiespeler, waarbij hij 
vaak gebruik maakt van zijn opval-
lende en zeer effectieve backhand-
drive. Een slag die hij als geen ander 
beheerst en die hem de ruimte geeft 
om zich opnieuw op te kunnen stel-
len voor de volgende slagwisseling. 
Deze volgende slagwisseling is overi-
gens vaak niet meer nodig, omdat de 
tegenstander zich door de opvallende 
en zéér sterke backhand-drive heeft 
laten verschalken. Kortom: Ad Don-
kers toont aan 
dat badminton 
écht een sport is 
die op alle leef-
tijden gespeeld 
kan worden: 
van 7 tot 107 
jaar 

Ad en Betsie Donkers 
werden beide in het 
zonnetje gezet, vanwege 
het 40-jarig lidmaatschap 
van Ad bij Badminton 
Club Lieshout

tafeltennis TTV Een en Twintig is ook Stiphout de baas
Beek en Donk - Het eerste jeugd-
team van Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig uit Beek en Donk 
boekte zaterdag in de voorjaars-
competitie opnieuw een overwin-
ning. Stiphout werd met ruimte 
cijfers verslagen.

In de eigen tafeltennishal waren 
Roel de Kimpe en Noah Beniers 
goed voor liefst zes punten. 
Omdat ook het dubbel werd ge-
wonnen en Jair Verhoeven een 
punt pakte, was er voor de kop-
loper alle reden tot tevredenheid: 
8-2.

In het tweede jeugdteam be-
haalden Marte Megens en Kevin 
Biemans ook de maximale score. 
En ook hier was Stiphout de te-
genstander. Marte was behoorlijk 
fel in sommige wedstrijden en dat 
gold ook voor Jip Engelhart, die 
qua punten helaas wat minder 
succesvol was in zijn enkelpartijen. 
Toch zorgde ook hij voor een punt 
in het dubbelspel, waardoor Beek 
en Donk ook in dit duel te sterk 
bleek voor Stiphout: 7-3. 

Zaterdag kwam ook het derde 
jeugdteam in actie. De Meppers 
bleken een sterke tegenstander, 

maar Rico Megens had daar geen 
boodschap aan; hij won al zijn en-
kelpartijen. Omdat het dubbelspel 
werd gewonnen en ook Eline van 
Heugten een punt pakte, bleef het 
team steken op een gelijkspel te-
gen de tegenstander uit Heeze.

Senioren
Een gelijkspel was er ook voor het 
Een en Twintig 7. Het team trad 
vorige week donderdag in eigen 
huis aan tegen Helmond ‘57, di-
recte concurrent en nummer 2 in 
de competitie. Dankzij overwin-
ningen van Joan en Helmi Eekels 
en de winst in het dubbelspel bleef 
het team ongeslagen tegen de 
Helmonders. Hans Eekels en zijn 
team kunnen vanavond opnieuw 
aan de bak. Het team verwelkomt 
dan koploper Veldhoven in de ta-
feltennishal.

Programma
In de tafeltennishal aan de 
Otterweg in Beek en Donk 
zijn de wedstrijden van-
avond voor iedereen te bekij-
ken. Kijk voor meer informa-
tie op www.ttveenentwintig.nl 
en volg de vereniging op Twitter 
en Facebook.

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”

Marte Megens was fel in haar spel

Voor het betere 
onderhoud

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

VKS Autoservice

Bosch Car Service
compleet, goed en betrouwbaar

‘Niet zomaar repareren, maar altijd eerst een offerte’

Zomerbanden + opslag
Airco controle + service   

De Stater 6 | Lieshout | www.vksauto.nl | 0499-423296

Wegens uitbreiding van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Vrachtwagenchauffeurs
functie-eisen: 

- In het bezit van rijbewijs voor vrachtwagen met aanhanger;
- Flexibel in werktijden;

- We zijn op zoek naar dag- en nachtchauffeurs;
- fulltime en parttime behoren beiden tot de mogelijkheden;
- Bij voorkeur enige ervaring in bloemen/plantentransport.

Wanneer je interesse hebt in bovenstaande vacature, kun je 
contact opnemen met onderstaand adres. 

Central Point Brabant
Liempdseweg 31

5492 SM Sint-Oedenrode
Mob. 06-10838281

Vacature
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paardensport Laatste winter paarden dressuurwedstrijd verreden

Lieshout - De laatste winter dres-
suurwedstrijd voor paarden werd 
op vrijdag 14 maart gereden in Ma-
nege D’n Perdenbak. Uit de regio 
kwamen de ruiters weer naar Lies-
hout, voor een gezellige wedstrijd. 
Er werd gestreden om de punten 
van de jury, waarbij de lat hoog lag 
voor de ruiters. Met extra prijzen 
van Annie van Lankveld uit Beek en 
Donk was het een gezellige avond. 

Op 28 maart is de laatste winter 
pony dressuurwedstrijd. Per 1 april 
start het buitenseizoen en gaan ze 
verder met de zomerwedstrijden. 
Deze worden buiten op het grasveld 
gereden. Kijk voor info en foto’s op 
de site www.stichtingderaam.nl
 
Klasse B 
1ste proef: 1. Lobke Popering met 
Evy 212 punten, 2. Denise Kluyt-
mans met Floora 198 punten, 3. 
Nienke Bergsma met Dandelion’s 
Milotti 195 punten.

2de proef: 2. Lobke Popering met 
Evy 209 punten, 2. Nienke Bergsma 
met Dandelion’s Milotti 188 pun-
ten.
 
Klasse L1 en L2
1ste proef: 1. Leon Verbakel met 

Dylano 205 punten, 2. Sofie Hou-
wen met Cosmo 204 punten, 3. 
Arlette van Tilborg met Byoux 195 
punten en ex equo, 4. Marie Char-
lotte van Ierlant met Cherry en 
Maud Louwers met Zachow 185 
punten.

2de proef: 1. Leon Verbakel met 
Dylano 217 punten, 2. Sofie Hou-
wen met Cosmo 209 punten, 3. 
Arlette van Tilborg met Byoux 201 
punten, en ex equo 4. Marie Char-
lotte van Ierlant met Cherry en 
Maud Louwerd met Xachow 189 
punten.
 
Klasse M1 en M2
1ste proef: 1. Caroline Heitzer met 
Vacific 190 punten, 2. Ashley van 
Dam met Locatelli B 189 punten, 3. 
Denise Kluytmans met Champ 184 
punten, 4. Lieke v/d Velden met 
Avicii 183 punten, 5. Noor Beaurain 
met Caballero Du Keske 181 pun-
ten, 6. Tessa van Schaik met Roma 
175 punten.

2de proef: 1. Ashley van Dam met 
Locatellie B 180, 2. Tessa van Schaik 
met Roma 175 punten, 3. Lieke v/d 
Velden met Avicii 166 punten en 4. 
Noor Beaurain met Caballero Du 
Keske 165 punten.

Klasse B winnares 
Loke Popering met Evy

2e wedstrijd van het 51e 
Ganzenwinkeltoernooi

Laatste regiowedstrijd voor Krijgsman Soranus

Landelijke Kampioenschappen 
Indoor met een jeugdige kampioen

Aarle-Rixtel - Voor de 2e wedstrijd 
van het 51e van Ganzenwinkeltoer-
nooi bij Handboogschutterij de Een-
dracht, was Handboogvereniging 
Vredelust uit Deurne naar de doel in 
Aarle-Rixtel gekomen. 

Zij waren donderdagavond 13 maart 
met 9 schutters aanwezig voor het 
verschieten van deze wedstrijd. Dat 
de verstandhouding tussen beide ver-
enigingen erg goed is, bleek tijdens 
de wedstrijd. Het werd een gezellige 
avond waarbij de onderlinge rivaliteit 
ook de nodige leuke momenten ople-
verde en er werden erg goede resulta-
ten gehaald.

Vredelust gaf vooraf aan dat ze 1782 
punten zouden gaan schieten. Het 
werden er 1819, een positief resultaat 

van + 37. Hiermee gaat Vredelust niet 
meedoen voor de verenigingsprijzen 
omdat het de bedoeling is om zo dicht 
mogelijk bij het opgegeven aantal 
punten te komen.

Hoogste schutter van deze avond werd 
Stefan Martens van Vredelust met 242 
punten, een nieuw PR. De jeugdige 
schutter verbeterde zijn persoonlijk re-
cord met 3 punten. Met dit aantal is hij 
zeker een van de kanshebbers voor de 
individuele prijzen. Hoogste schutter 
van de Eendracht werd Frank Schepers 
met 219 punten.

Resultaat van de Eendracht:
1. Frank Schepers 219, 2. Toon van 
Hoof 218, 3. Walter Jansen 213, 4. 
Wim van Mol 185, 5. Arno Donkers 

167, 6. Martien v/d Graef 155, 7. Ger-
rie van Hoof 136 (hs), 8. Harrie Moors 
53 (hs).

Zaterdag 22 maart neemt HBS de Een-
dracht deel aan NL-Doet. Hiervoor 
zijn enkele leden en vrijwilligers aan-
wezig op de doel aan de Lijsterstraat. 
Vanaf 10.00 tot ca. 16.00 uur bestaat 
de mogelijkheid om hun verrichtingen 
te bewonderen. Zo zullen er nieuwe 
pijlen worden gemaakt en oude gere-
pareerd. Ook worden er voor diverse 
bogen nieuwe pezen gemaakt. Ook is 
de nieuwe doel beschikbaar voor be-
zichtiging. Zaterdag 29 maart staat de 
volgende wedstrijd gepland. Deze is 
in Mierlo bij HBV Prins Bernhard, aan-
vang 18.00 uur.

Lieshout - Voor de laatste regiowed-
strijd van het seizoen 2013-2014 
moesten de schutters van Krijgsman 
Soranus naar Mierlo, waar op de ba-
nen van De Vriendschap de wedstrijd 
verschoten werd.

Vooral het eerste team kwam goed 
voor de dag. Met een totaal van 1123 
kwamen ze op twee punten na, uit 
op een gemiddelde van negen. Beste 
schutter was daar Ad Endevoets met 
een totaal van 235 punten, op de voet 
gevolgd door Jolanda v/d Kruijs met 
231 punten.

Het tweede team, dat enigszins ver-
zwakt aantrad, kwam tot een totaal van 
757. Beste schutter was daar Arjan v/d 
Heuvel die eindigde op 215 punten.

De komende week zullen de totaalre-
sultaten van de andere bekend zijn en 
ook wie zich geplaatst hebben voor 
de rayonkampioenschappen, welke in 
april en mei worden gehouden.

De totaaluitslag van afgelopen 
donderdag:
Recurve 
Ad Endevoets 235, Jolanda v/d 
Kruijs 231, Willem Bekx 224, Rik 
v.d.Westerlo 223, Arjan v/d Heuvel 
215, Paul v/d Broek 210, Theo v/d 
Laar 205, Maarten v/d Elsen 202/ 
Stephan Wijffelaars 166, Nelly v/d 
Laar 139.

Compound
Twan v.d.Kruijs 231

Maandelijkse jeugdwedstrijd
Dinsdagavond traden de jeugdschut-
ters weer aan voor hun maandelijkse 
wedstrijd. Ook ditmaal was er weer 
een persoonlijk record en wel voor 
Dion Thielen, die op de 18 meter 179 
punten schoot en voor Ziggy Dani-
els die tot een totaal van 159 punten 
kwam.

De uitslag
Afstand 10 meter: 
Noa Relou 66 punten 
18 meter 60 cm blazoen: 
Dion Thielen 179, Jim Daniëls 170, 
Ziggy Daniëls 159
18 meter 40 cm blazoen: 
Willem Bekx 210, Arjan v/d Heuvel 208.

Beek en Donk - In het weekend 
van 8 en 9 maart nam HBV Strijd 
in Vrede deel aan de Bondskam-
pioenschappen Indoor. Manou de 
Jong van Strijd in Vrede kwam uit 
in de tweede klasse compound. 

Helaas kon ze haar goede vorm 
van de rayonkampioenschappen 
niet voortzetten en verloor ze 
kansloos in de 1/8 finale met 2-6. 
Een 12e plaats was deze dag het 
hoogst haalbare voor Manou.

Damian Vaes Nederlands Kampioen
Maar er was nog een kans voor 
iemand van Strijd in Vrede om 
goed te scoren tijdens een lande-
lijk kampioenschap op de 18meter. 
Damian Vaes stond op zaterdag 
15 maart aan de meet bij Lands-
man Unie in Schijndel voor het NK 
indoor Aspiranten recurve 11/12 
jaar. Een sterk bezette klasse met 
meer dan 50 deelnemers. Voor de 
aspiranten echter geen 60 kwalifi-
catie-pijlen en daarna finale-ron-
des. Nee, voor hen 30 wedstrijdpij-
len en de schutter met de hoogste 
score wint. Duidelijker kan het 
bijna niet. Damian won met twee 
puntjes meer dan nummer drie en 
werd hiermee Nederlands Kampi-
oen. Hij kan zich nu voorbereiden 
op het outdoor-seizoen.

Regiocompetitie 25meter1pijl
Zaterdag 15 maart was alweer 
de laatste wedstrijd van de regio-

competitie 25m1pijl. Een laatste 
kans op een verbetering van het 
persoonlijke gemiddelde en een 
laatste kans op een hogere klas-
sering voor de komende rayon-
kampioenschappen, met kansen 
op deelname aan de nationale 
kampioenschappen. Deze avond 
vertrokken de schutters naar de 
Batavieren in de Rips waar door 
ramen naar buiten wordt gescho-
ten. Maar niemand die daar echt 
hinder van ondervond. Het lukte 
iedereen om door de ‘gaten’ te 
schieten. Alleen was niet iedereen 
in staat om het beste uit zichzelf en 
de boog te halen gezien de uitein-
delijke scores.

Uitslag compound
Stefan Kouwenberg 242, Manou 
de Jong 234, Theo de Jong 232 en 
Theo van den Dungen 225

Uitslag recurve 
André Goedemans 220, Rita Se-
gers 216, Antoon Leenders 211, 
Wietse Aarden 207, Mark Kanters 
206, Wim van de Kerkhof 202, 
Henk Caris 202, Henk Leenders 
192 en Auke Segers 177.

NL DOET
Zaterdag 22 maart doet Strijd in 
Vrede mee aan NL DOET en gaan 
vrijwilligers in en rondom het club-
huis aan de slag voor allerlei klus-
jes.

handboogschieten

GRATIS ZONNEBRIL 
OP STERKTE BIJ 

AANKOOP VAN EEN 
COMPLETE BRIL

*informeer naar de voorwaarden

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

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

HET VEERHUISJES MENU,ZOVEEL GANGETJES NUTTIGEN
ALS U WENST WOE en DON € 23.50 VRIJ t/m ZON € 26.50

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl



Vrijdag 21 maart 201440 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N
Vrijdag 21 maart 
NL Doet bij het IVN, 
aanleg blotevoetenpad
9.00 uur 
De Bimd, Beekseweg, Aarle-Rixtel 

Stiltewandeling
9.00 uur, Gerwense hei (Kamerven), 
Merellaan/Kievitstraat, Lieshout 

Doorlopende expositie 
Elisabeth van Hees t/m 31 maart
10.00 uur, Van Schijndel Anteak, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk 

Expositie Arianne Goumans t/m 23 maart 
14.00 uur 
‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk 

&RG PLUS Disco After Beats
20.30 uur, Buurthuis Mariahout 

Zaterdag 22 maart 
NL-Doet
Laarbeek 

Grote Garagesale
9.00 uur, Wijk Strijp en omliggende 
straten, Aarle-Rixtel 

NL-Doet 
9.00 uur
Jan van Dooren paviljoen, Aarle-Rixtel 

Open Dag bij Artex 
11.00 uur, Artex, Aarle-Rixtel 

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel 

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk 

Concert St. Caecilia met 
De Vooruitgang Stiphout
20.00 uur, Het Dorpshuis, Lieshout 

Zondag 23 maart 
WTC Beek en Donk, Stoelentocht
9.00 uur,  Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk 

Stiltewandeling
9.00 uur, Gerwense hei (Kamerven), 
Merellaan/Kievitstraat, Lieshout 

Extra wandeling Ruweeuwsels
14.00 uur Vanaf brug Sluis 5, 
Achterbos, Lieshout 

Maandag 24 maart 
Ballonnenwedstrijd
15.00 uur Basisschool Bernadette 
Mariahout 

Dinsdag 25 maart 
Dansen in De Waterpoort
14.00 uur, Ontmoetingsruimte 
Waterpoort, Beek en Donk 

Woensdag 26 maart 
Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Café van Bracht, Aarle-Rixtel 

Donderdag 27 maart 
Liederentafel ‘t Zonnetje
19.30 uur
Ontmoetingsruimte Zonnetij, Aarle-Rixtel 

Kienen Kansplus
20.00 uur, Zaal De Pelgrim, Mariahout 

Vrijdag 28 maart 
Pony Dressuur
17.00 uur Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout 

&RG-teens Disco, after Carnaval
19.30 uur, Club Energyruimte, 
Dorpshuis Lieshout 

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, De Tapperij, Beek en Donk 

Zaterdag 29 maart 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel 

Stichting KuBra presenteert:
’Positive Radiations’ t/m 20 april
16.00 uur
‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk 

Huukske The Reunion met 
Eclips Coverband
22.00 uur
Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk 

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

Gemeenteraadverkiezingen 2014
Fotograaf: Joost Duppen


