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Lieshout – De Fietsvijfdaagse vond 
van maandag 14 tot en met vrij-
dag 18 april plaats voor de jeugd 
tot en met groep 8 van Lieshout 
en Mariahout. Elke avond ging 
het vanaf 18.45 uur ‘los’. De route 
ging door de Floreffestraat, Hertog 
Janstraat, Coolhof en Balduinstraat. 
De allerkleinsten reden een kleiner 
parcours, meestal onder begelei-
ding van een hardlopende volwas-
sene. 

Kleurige helmen
Het ziet er vrolijk uit. De jongste 
groep tot en met drie jaar, met al 
die kleurige helmen op al die jonge 
koppies. Bij sommigen is de span-
ning van het gezicht af te lezen, an-
deren lijken nergens last van te heb-
ben en kijken vrolijk om zich heen. 
Het is vrijdag: de laatste dag van de 
vijfdaagse. Het fietsfeest kan weer 
beginnen. Tweewielers, driewielers, 
fietsjes met of zonder zijwieltjes, 
staan klaar voor de start en schieten 
weg. Daarmee is de kop eraf en mo-
gen de grotere kinderen van groep 6 
aan de bak. Opvallend minder meis-
jes dan bij de jongste groep. Esmee 
Peters is er één van. Elke avond fiets-
te ze als laatste over de finish maar 
dat mocht de pret niet drukken: “Ik 
vind het leuk en sportief om hieraan 
mee te doen. Raar dat er maar zo 
weinig meisjes fietsen.” Misschien 
dat zij in aanmerking komt voor de 
doorzettersprijs. Zelf weet ze niet of 
ze volgend jaar meedoet, als groe-
pen 7 en 8 worden samengevoegd. 

Wielrenners vertellen
Ilke Biemans uit groep 2 vertelt dat 

het goed gaat met het fietsen. “Elke 
avond heb ik gewonnen”, vertelt ze 
al lachend. Mike Swinkels (groep 6) 
laat weten dat hij het erg leuk vindt 
om te fietsen. “En ik krijg er een hele 
goede conditie van”, voegt hij daar-
aan toe. Zijn broer Levi, die derde 
werd bij groep 7/8, beaamt dit en 
merkt op dat het zwaar was. Warsan 
Ismail Ahmed (groep 6) vertelt dat 
ze erg goed haar best heeft gedaan, 
met name op het laatste stuk. “Zet 
dat maar in de krant”, aldus een te-
vreden Warsan. Na afloop laat Dirk 
van Rooi (groep 7/8) bij navraag 
weten dat hij inderdaad eerste was. 
“Maar vergeet ook mijn broertje 
Ruud niet te noemen: hij werd eerste 
bij groep 4”, vertelt hij trots. 

Goede organisatie
Het comité Wielerjeugdvijfdaagse 
Lieshout-Mariahout kan terugkijken 
op een geslaagd wielerevenement.  
De uitspraak: “Je moet er wat voor 
doen, maar dan heb je ook wat”, is 
zeker van toepassing. Ondanks de 
koude avonden is het voor de 42e 
keer gelukt om veel mensen op de 
been of op de fiets te krijgen voor dit 
sportieve evenement. 

Winnaars Jeugdwielervijfdaagse: 
Guus van Dommelen (groep 0 
t/m 3 jaar), Stan Coolbergen 
(groep 1: jongste jongens), Giny 
Robbescheuten (groep 1: jong-
ste meisjes), Ruud Opsteen 
(groep 2: oudste jongens), Ilke 
Biemans (groep 2: oudste meisjes),  

Arthur van Bommel (groep 3), 
Ruud van Rooi (groep 4), Philip van 
Bommel (groep 5), Nard Donkers 
(groep 6), Dirk van Rooi (groep 7/8)

Kijk voor foto’s en alle uitslagen op
www.mooilaarbeek.nl of op 
www.lieshoutsewielrenners.nl 

Laarbekenaren maken zich op voor Koningsdag 
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Laarbeek – Ruim de helft van de in-
woners van Laarbeek viert zater-
dag Koningsdag. Dit blijkt uit de 
enquête van het inwonerspanel 
TipMooiLaarbeek.nl. Opvallend is dat 
23% van de inwoners nog niet weet 
of ze deze dag gaan vieren. 

Koningsdag 
Beek en Donk spant in Laarbeek de 
oranje kroon: hier viert namelijk 61% 
van de respondenten Koningsdag, op 
de voet gevolgd door de andere dor-
pen. Mariahout laat een score van 
‘Koningsdagvierders’ zien van 52%, 
Aarle-Rixtel van 49% en Lieshout van 
48%. 

Wat ga je doen? 
Ruim 60% van de Lieshoutenaren be-
zoekt opvallend graag een van de ko-
ningsmarkten, zoals de Oranjemarkt. 

Gelukkig is dat dit jaar ook in eigen 
dorp mogelijk door een doorstart 
van het Oranjecomité. In Mariahout 
scoort het percentage Oranjemarkt-
bezoekers exact gelijk aan de groep 
die graag op het terras zit, name-
lijk 41%. In Aarle-Rixtel en Beek en 
Donk ontloopt het bezoek aan het 

terras of de Oranjemarkt elkaar wei-
nig. Een kleine groep van de respon-
denten zoekt het oranje vertier buiten 
Laarbeek en brengt een bezoek aan 
Eindhoven, Helmond of Gemert of 
gaat op vakantie. 

Lees verder op pagina 7 in deze krant. 
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De Rooijseweg is, zoals de naam al zegt, de weg van Lieshout-Mariahout 
naar Sint-Oederode. Het was de weg van Helmond naar Sint-Oederode. De 
gedachte om de bestaande weg tussen Sint-Oederode en Helmond te ver-
beteren was niet nieuw. Al in 1794 maakte Hendrik Verhees (landmeter) een 
schets voor een mogelijke verbetering (begrinding) van dit traject. Het duurde 
echter tot 1848 voordat er uitgewerkte plannen ontstonden. In 1852 kon 
men inschrijven voor de aanbesteding voor de begrinding van de weg. De 
hoogste inschrijver was 125.000 gulden, en de laagste 80.000 gulden. De 
laagste werd het natuurlijk, het werd gegund aan H.Lathouwers uit Vught. 
Alle toegangswegen tussen de dorpen waren grindwegen. De straten in de 
gemeente Lieshout in 1935 hebben een gezamenlijk lengte van 21287 meter. 
Begrint is 7736 meter en met klinkers belegd is er 2761 meter. Dit alles is 
moeilijk te omvatten, als je ziet hoeveel straten we nu bijna 80 jaar later heb-
ben. In 1948 lezen we in de kranten-
boeken van Arnold Bevers dat er een 
kilometers-lancé gehouden wordt op 
de Rooijseweg. Het is een snelheidstest 
voor motoren over 1 kilometer met 
vliegende start, en wel op het kaars-
rechte en uiterst snelle traject gelegen 
tussen Lieshout en Sint-Oederode. 
Deze wedstrijd, die een aparte plaats 
inneemt op de nationale sportkalender 
van de K.N.M.V. heeft het doel, fabrie-
ken en renners in de gelegenheid te stellen, hun allerhoogste snelheden te 
demonstreren en door een uiterst nauwkeurige tijdmeetapparatuur vast te 
leggen. Gezien de grote snelheden die zullen worden bereikt, (ong. 180 km 
per uur), moeten de door de rijders gemaakte tijden met zeer grote nauw-
keurigheid worden opgenomen en daartoe wordt gebruik gemaakt van een 
klok, waarop honderdste delen van een seconde kunnen worden afgelezen. 
De winnaar in iedere klasse ontvangt de buitengewoon fraaie in blauw en 
goud uitgevoerde snelheidswimpel, een trophee, dat maar éénmaal per jaar 
wordt uitgereikt. Rekening houdende met de publieke belandstelling, die in 
het vorig jaar, toen het voor het eerst werd gehouden, enorm was, zijn ook dit 
jaar maatregelen genomen om de ook nu weer te verwachten drukte goed te 
kunnen verwerken. Daar bij rijden met de fantastische snelheden, die dit jaar 
worden verwacht, ieder risico moet worden uitgesloten heeft de organise-
rende motorclub “De Blauwe Wimpel” uit Lieshout besloten, om als comple-
tering van de politieveiligheidsmaatregelen toch nog renners en publiek tegen 
mogelijke ongelukken te verzekeren. Zo zal dan ook op 25 september in het 
rustige Lieshout het motorgeronk niet van de lucht zijn als Nederlands snelste 
race-kanonnen over haar landelijke wegen daveren en de hoogste snelheden, 
dit jaar in Nederland gemaakt, aan het publiek zullen demonstreren.

Namens de Heemkundekring ’t Hof van Liessent
Henny Bevers – van den Baar

ROOIJSEWEG

Dankbetuiging

Uw hartverwarmende belangstelling, op welke wijze dan ook, 
bij het overlijden en de uitvaart van mijn lieve man

Rochus Jozef Marie Martens

Heeft mij en mijn familie heel goed gedaan.
Wij zijn u allen hier zeer dankbaar voor

     W. Martens-van den Berg
     Familie Martens
     Familie van den Berg
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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

Wie Socrates vroeg, tot welke nationaliteit hij 
behoorde, kreeg niet ten antwoord: ‘Ik ben een 
Athener’, maar: ‘Ik ben een burger der wereld.

Epictetus 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

COLOFON 
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Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
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In memoriam    
Gert-Jan Kanters 

In memoriam
Tiny  van Vught  

Op dinsdag 15 april bereikte ons het 
droevige bericht dat onze zeer ge-
waardeerde leider van Sparta25 C4 
Gert-Jan Kanters is overleden. Gert-
Jan hebben we in de loop der jaren 
bij Sparta’25 leren kennen als zeer 
gedreven en enthousiaste leider die 
genoot van het voetbal van zijn zoon 
Thijs en het team waarin Thijs speelde. 
Ondanks de slopende ziekte waaraan 
Gert-Jan leed, bleef hij tot het laatst 
toe de wedstrijden bezoeken en ge-
noot hij na afloop met zijn team en 

mede-leiders van de derde helft in ons 
clubgebouw. Ook een oogje in het 
zeil houden van ons sportpark was 
aan hem toevertrouwd en menigmaal 
zijn wij op de hoogte gebracht dat er 
buiten sluitingstijd van ons sportpark 
mensen op onze velden aanwezig 
waren. Wij zullen Gert-Jan Kanters 
missen op ons sportpark en wensen 
Carla en Thijs veel sterkte toe in deze 
ongetwijfeld moeilijke tijd.

Bestuur Sparta 25.

Op paaszaterdag is onze oud-voorzit-
ter Tiny van Vught overleden. Jaren-
lang was Tiny een drijvende kracht bij 
het seniorenkoor St Joachim te Beek 
en Donk en zeer enthousiast koorlid 
gedurende meer dan 15 jaar. De laat-
ste jaren liet zijn gezondheid hem in 
de steek. Ondanks zijn lichamelijke 
ongemakken bleef hij als het enigs-
zins kon de repetities volgen. Daar-
voor hebben wij veel respect. Hij bleef 
optimistisch en bleef een positief in-
gesteld mens. 

Tiny was, mede door zijn bouwkun-
dige achtergrond, samen met Theo 
Linsen initiatiefnemer en organisator 
van de renovatie van de Michaëlkerk 
afgelopen jaren. Wij zijn blij dat wij in 
de gelegenheid zijn om zijn afscheids-
dienst in deze Michaëlkerk op te luis-
teren met ons koor met de gezangen 
die hij zelf aangegeven heeft.

De foto bij dit artikel is vorig jaar ge-
nomen tijdens een uitstapje naar het 
Boerenbondsmuseum in Gemert.

Wij wensen Nelly, de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte met dit 
grote verlies.

Het ouderenkoor Sint Joachim 
Beek en Donk
www.kbobeekendonk – 
ouderenkoor St. Joachim

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182
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Beek en Donk – Wie denkt dat ton-
proaters alleen in het carnavals-
seizoen actief zijn, heeft het mis. 
En het leek er zaterdagavond zelfs 
op dat de kletsers hun beste buut 
van het jaar hadden bewaard voor 
het publiek in zaal ’t Huukske. De 
stemming was namelijk opperbest 
tijdens de kletsavond die was ge-
organiseerd door Maikel van den 
Berg. Hij doneert de volledige 
opbrengst - €1.180,00 - aan het 
goede doel: Stichting Care For 
Joshua.

De goed gevulde zaal werd bij 
aanvang al meteen in de lachmo-
dus gezet door een energiek op-
treden van amusementsgroep Dè 
Vèlt Op, die als ‘The Gipsie Kings’ 
een aantal bekende meezingers op 
komische wijze wisten te vertol-
ken. Vervolgens kwam organisator 

en kletser Maikel van den Berg 
zelf met een ijzersterke buut als 
‘Driekske bij de gemeente’, waarin 
hij vertelde over zijn avonturen als 
gemeentewerker. 

Geweldige optredens 
Het hoge niveau van het program-
ma werd gehandhaafd met buuts 
van nog eens vijf andere  Brabantse 
kletskampioenen, te weten Frank 
Stevens (als Tinus van Hierneffe), 
Arian Compen (als Schrik Barend), 
Jan Schellekens (als De Zwerver), 
Freddy van den Elzen (als Dreeke) 
en Kitty Goverde (als Bertha van 
de Meuleperd). De muziek werd 
verzorgd door dweilorkest Bende 
Bè de Band uit Keldonk en de pre-
sentatie was in handen van Wim 
Schoofs. 

Stichting Care for Joshua
Het lachen staat in schril contrast 
met het ernstig lijden van Joshua 
Verhoeven, die al jaren een on-
menselijke  strijd voert voor erken-
ning van zijn ziekte Lyme en de 
daarbij behorende medische zorg. 
De ziekte van Lyme wordt veroor-
zaakt door de bacterie Borrelia, die 
wordt overgedragen door teken. 
“De Stichting Care For Joshua is 
een aantal maanden geleden in het 
leven geroepen om geld in te za-
melen voor de zorg die mijn broer 
heel hard nodig heeft”, vertelt zus 
Rebecca. Vader Harry voegt daar 
aan toe: “Het is goed om te zien 
dat er in Nederland steeds meer 
aandacht komt voor deze ernstige 
ziekte, maar we zijn er nog lang 
niet.” Joshua richtte in 2012 zelf 
de Stichting Hope For Lyme op, 
om zo aandacht te vragen voor 
alle chronische Lyme-patiënten. 

Prachtige opbrengst
Aan het eind van de avond werd 

door Maikel het bedrag bekend-
gemaakt wat deze kletsavond had 
opgebracht. Hij kon de familie 
van Joshua een cheque overhan-
digen ter waarde van €1.180,00. 
Maikel was een tevreden man en 
bedankte vooral het publiek en 
de sponsoren voor het mogelijk 
maken van deze avond. “Ik doe 
het graag, maar zonder jullie was 
deze avond geen succes geweest. 
Iedereen bedankt, ik vond het één 
groot feest!”, zei hij glimlachend 
en voldaan.

Kletsavond voor Stichting Care For Joshua brengt €1.180,00 op
Vlnr. Rebecca (de zus van Joshua), Maikel van den Berg en Harry (de vader van Joshua)

Handboogvereniging Strijd in Vrede ‘schiet voor kanker’
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Joost Duppen 

Beek en Donk - Handboogvere-
niging Strijd in Vrede schoot za-
terdag ‘voor kanker’. Dit initiatief 
kwam van enkele leden van de 
vereniging, die in juni deelne-
men aan Alpe D’HuZes. De avond 
vond plaats in het clubhuis aan 
de Heereindsestraat in Beek en 
Donk. 

Deelname Alpe D’HuZes
Net als vele anderen worden ook 
de leden van Strijd in Vrede gecon-
fronteerd met de gevolgen van de 
ziekte kanker. Enkele leden maken 
onderdeel uit van een team dat 
op 5 juni 2014 de Alpe d’Huez zal 
gaan beklimmen in het kader van 
de actie Alpe d’HuZes. Toon van 
Lieshout is een van deze leden. 
“Het doel van een team is zoveel 
mogelijk geld bij elkaar te brengen 
en dan op de dag zelf de berg zo 
vaak mogelijk te bedwingen”, ver-
telt hij. Het team van Toon heeft al 
ongeveer €16.500 voor het goede 
doel bij elkaar gebracht. Met het 
evenement ‘Schieten voor Kanker’ 
is het de bedoeling dat bedrag 
nog wat te laten stijgen.

Schieten voor Kanker’
De opzet van deze avond was 
om een competitie te organiseren 
voor boogschieters van collega-
verenigingen. Iedereen moest dus 
ervaring hebben. Toon vertelde, 
dat ze een ingenieus systeem 
met een grote dobbelsteen spe-
len. Dit moet ervoor zorgdragen, 
dat niet alleen de goede schie-
ters van de verenigingen kunnen 
winnen, maar ook de ‘mindere 
goden’. De avond is gestart met 
een clinic, die verzorgd werd door 
het Nederlands Handboog Team 
onder leiding van Emiel Custers. 
Ongeveer 30 schieters waren 
daarna druk in de weer  met de 
competitie.
 

Ontsnappen uit de werkelijkheid 
Tijdens de wedstrijd kwamen vele 
belangstellenden kijken naar de 
verrichtingen. Marijn Kanters, lid 
van de vereniging, komt ook bin-
nen en wordt door iedereen de 
hand geschud en gecondoleerd. 
Een paar dagen geleden heeft hij 
een broer Gert-Jan verloren aan 
de ziekte en hij vindt het gewel-
dig dat zijn club iets doet voor het 
terugdringen van kanker. De club-
leden vinden het fijn iets te kun-
nen doen voor hun clubgenoot en 
voor Marijn is het even ontsnap-
pen uit de werkelijkheid. Even la-
ter zit hij omringd door vrienden 
naar de wedstrijden te kijken.

Sponsoring 
Strijd in Vrede telt ongeveer 75 

leden. Vanaf de leeftijd van 9 jaar 
kun je al met deze sport beginnen. 
Er wordt geschoten op dinsdag 
en donderdag. Als er toernooien 
gehouden worden, zijn er ook in 
de het weekend wedstrijden. Op 
deze avond is Toon in wielerte-
nue, want hij wil laten zien wat de 
plannen zijn. Op de rug van zijn 
shirt staan een honderdtal namen. 
Dit zijn namen van mensen, die hij 
meeneemt naar de top. Zij kunnen 
op het shirt komen na sponsoring 
van€10,00. Er staan uiteenlopen-
de namen op; van bedrijven, die 
reclame willen maken tot de naam 
van een overledene, die zelf de 
top van de berg niet heeft kunnen 
halen. Postuum wordt hij of zij op 
deze manier in staat gesteld dit 
alsnog te doen.

Uitslag benefietavond:
Recurve   
1 Henk Leenders 13 pt
2 Bas v.d. Berg  11 pt
3 Auke Segers  10 pt
Compound
1 Johan van Dongen 15 pt
2 Frans Coppens  14 pt
3 Arthur Verschuren 11 pt

Kijk voor alle foto’s van deze 
avond op www.mooilaarbeek.nl

De deelnemers van het evenement ‘Schieten voor kanker’
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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 
26 april - 30 april

Zaterdag 26 april  

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering.
Intenties in deze viering voor: Hein en Nellie van 
Rooij-van Kemenade, Hein en Miet Vogels-van den 
Heuvel en zonen Martien, Harrie en Jan. 

20.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Octaaf van Pasen.
Eucharistieviering  met samenzang. 
Intenties in deze viering voor: Tot welzijn van de 
parochie.

Zondag  27 april  

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering  m.m.v. De Halmen. 
Intenties in deze viering voor: Marlies van Venrooij-
Bevers (mged), Annie van Heeswijk-Bevers (mged), 
Lambertus en Gijsberta van Lierop-Martens en 
kinderen (fund), Jan Aalders (nms Hakendover), 
Nellie van Uden-Smeets (mged), Truus Merks-van 
Hoof (mged).

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)
Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij.
Intenties in deze viering voor: Christ en Antoine 
van Bommel; Jes van Roij; 
Jan van der Sanden (verj.); Voor de vervolgde 
christenen in Irak.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus.
Intenties in deze viering voor: Will Toussaint-van 
Wingerden, Jan en Narda Verhoeven-Pepers, Cor-
rie Vereijken-van den Bogaard, Mien Bosma, Lou 
Maas.

13.30 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Doopviering van Nicolas en Anais Kamp.

Maandag 28 april

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering. 

Dinsdag 29 april

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering.

Woensdag 30 april

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering. 
Na afloop van deze viering wordt er door de zus-
ters koffie geschonken.

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed.

Met Thomas
wil ik twijfelen,
als mijn geloof
in een draaikolk verzinkt.

Met Thomas 
wil ik voelen
als mijn verstand
het geloof niet omvatten kan.

Met Thomas
wil ik geloven
als mijn zoekende hand
jou uiteindelijk
schuchter aanraakt.

Plechtige eucharistieviering in 
O.L. Vrouw Presentatie

Lezing over Brabantse dialecten

KBO gaat naar  ’t Gooi en de Loosdrechtse Plassen

Voorkomen is beter dan genezen: Grip op de knip

Aarle-Rixtel – De opening van de mei-
maand, op zondag 4 mei, is met een 
plechtige eucharistieviering. Deze vie-
ring is om 10.00 uur in de parochie van 
Onze Lieve Vrouw Presentatie.

Het Onze Lieve Vrouwegilde, het 
Sint Margarethagilde, Harmonie De 
Goede Hoop en Gemengd Koor De 
Klokkengieters Aarle-Rixtel luisteren deze 
plechtigheid op. Na afloop is er een pro-
cessie van de kerk naar de Mariakapel. 

Dinsdag 20 mei is er om 19.30 uur 
een Mariaconcert in de Mariakapel. 
Kamerkoor Sine Nomine o.l.v. Margot 
Pagels, met Rob Rassaerts aan het 
orgel, brengt een muzikale hulde aan 
Maria. Het programma bestaat uit 
koorzang, sopraan- en orgelsolo’s en 
samenzang. De aanwezigen kunnen 
dus de bekende Marialiederen mee-
zingen. Een sfeervolle viering, die van 
harte is aan te bevelen.

Beek en Donk - Chris van Haandel 
houdt op maandag 28 april een lezing 
over Brabantse dialecten. De lezing 
is bedoeld voor de leden van de drie 
heemkundekringen in Laarbeek. 

Bij toerbeurt organiseert een heem-
kundekring een lezing voor alle leden 
van de heemkundekringen De Lange 
Vonder, Hof van Liessent en Barthold 
van Heessel. Dit jaar is het de beurt 
aan Beek en Donk en wordt de lezing 
gehouden in het ontmoetingscentrum, 
Otterweg 29 te Beek en Donk.

Chris van Haandel heeft een grote 
voorliefde voor het Brabants dialect, dat 
niet plat of boers is, maar de gebruikers 
een scala aan mogelijkheden biedt om 
zich in allerlei nuances uit te drukken. 
Veel wetenswaardigheden over het di-
alect zullen de revue passeren, maar het 

zal vooral ook een bijzonder amusante 
aangelegenheid worden. “Het draait bij 
mij niet om de wetenschappelijke ach-
tergronden van het dialect. Ik ga echt 
niet uitleggen hoe het woordje griesel 
fonetisch in elkaar steekt. Mijn enige 
uitgangspunt is eigenlijk dat er nooit 
genoeg gelachen kan worden,” Aldus 
van Haandel. Dat neemt niet weg dat 
de spreker wel degelijk weet waarover 
hij het heeft. Hij illustreert dat met ver-
rassende voorbeelden en vergelijkingen 
met het standaard Nederlands.

Het belooft een leuke en leerzame 
avond te worden en daarom no-
digt het bestuur van HKK De Lange 
Vonder alle heemkundekringleden 
van Laarbeek van harte uit op 28 april 
om 20.00 uur aanwezig te zijn in het 
Ontmoetingscentrum van Beek en 
Donk.

Beek en Donk – Seniorenvereniging 
KBO Beek en Donk maakt op don-
derdag 15 mei een dagtocht naar 
‘t Gooi, bekend door de bekende 
Nederlanders die er wonen en tv-
series als ‘Gooische Vrouwen’. De 
Loosdrechtse Plassen, water afkom-
stig van de Utrechtse Heuvelrug. 
Oorspronkelijk was het een moeras-
gebied. In de 20e eeuw is het huidige 
recreatiegebied met recreatieplassen 
ontwikkeld.

‘t Gooi
Ze beginnen deze dag op de heen-
reis met een kopje koffie met ge-
bak. Hierna rijden zij door naar 
Eemnes waar de gids opgehaald 
wordt. Tijdens een 1,5 uur durende 
rondrit door ’t Gooi langs de villa’s 
van bekende Nederlanders, zal de 

deskundige gids uitleg geven over de 
dorpen, villa’s en haar bekende bewo-
ners. U kunt de huizen bewonderen 
van o.a. Mireille Bekooy, Willibrord 
Frequin, Willeke Alberti en Erik de 
Zwart. Daarnaast zijn ook de villa’s 
van Marco Borsato, Paul de Leeuw, 
Winston Gerschtanowitz en John de 
Mol te zien. De tour wordt afgesloten 
langs de schitterende woningen van 
o.a. René Froger en Linda de Mol. 
Ook enkele locaties uit de succesvolle 
serie/film de ‘Gooise vrouwen’  zijn te 
bezichtigen. 
Voordat er door wordt gegaan naar 
Loosdrecht, wordt er een heerlijke 
koffietafel gebruikt.

Loosdrechtse Plassen
’s Middags maakt de KBO een schitte-
rende rondvaart over de Loosdrechtse 

Plassen. Deze tocht voert door de 
plassen, trekgaten en riviertjes waar-
bij de échte Loosdrechtse Plassen 
worden ontdekt. De terugreis voert 
langs de Utrechtse Vecht met haar 
prachtige villa’s. De dag wordt afge-
sloten met een heerlijk diner.

Aanmelden
Om 7.45 uur is het vertrek vanaf 
het Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk. De verwachte thuiskomst is om 
20.00 uur. De kosten bedragen €70,00 
(graag met gepast geld betalen). 
Inschrijven voor deze dagtocht kan 
op dinsdag 6 mei van 10.00 tot 11.00 
uur in het Ontmoetingscentrum. 
Belangstellenden wordt gevraagd zelf 
een strookje te maken met daarop 
een naam, adres, aantal personen en 
telefoonnummer. 

Beek en Donk - KBO Beek en Donk 
houdt woensdag 30 april een voor-
lichtingsbijeenkomst over inzicht in 
geldzaken en welke hulp en diensten 
hiervoor worden aangeboden. Henri 
Bouwmans (o.a. ouderenwerker bij 
ViERBINDEN) zal in samenwerking met 
Monica Vervaart en Theo van Deursen 
deze middag verzorgen.

Steeds meer gezinnen en personen, ou-
deren en jongeren, raken in financiële 
problemen. Dit komt niet alleen door de 
crisis, maar ook door veranderingen in 
het inkomen wat diverse oorzaken kan 
hebben: wegvallen partner, bezuinigin-
gen, scheiding, ziekte, hogere kosten, 
enz. Er zijn diverse mogelijkheden om 
problemen te voorkomen, een balans te 
vinden in inkomsten en uitgaven. Maar 
ook hulp bij het invullen van formulie-
ren is mogelijk en soms hard nodig.

Eerste stap
Inzicht krijgen in geldzaken en overzicht 
krijgen in de financiën, dit begint bij een 
goede thuisadministratie.  

Stap twee
Weten waar het geld blijft. Er zijn uitga-
ven die moeten en er zijn uitgaven die 
mogen. Waar kan bespaard worden? 
Hoe kunnen extra inkomsten verwor-
ven worden. De uitgaven en inkomsten 
moeten in balans zijn. Hierbij is hulp 
mogelijk, bv. door het maken van een 
begroting kan men meer zicht krijgen 
op inkomsten en uitgaven. Welke mo-
gelijkheden zijn er voor financiële on-
dersteuning? Hoe kan dat aangevraagd 
worden? 

Stap drie
Als er toch geldzorgen ontstaan: pak 
ze aan, wacht niet tot het te laat is. 
Betalingsachterstanden kunnen inge-
lopen worden, met betalingsafspraken 

kunnen schuldeisers tevreden worden 
gesteld. Ook hierbij is hulp mogelijk.

Stap vier
Pas als schulden echt problematisch zijn 
kan Professionele Schuldhulpverlening 
ingeschakeld worden. Belangrijk is dat 
te voorkomen. Ook hierbij krijgt men 
ondersteuning.

Het gaat bij deze stappen om hulp die 
geboden kan worden, de regie houdt u 
zelf!

De middag vindt plaats in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk, 
aanvang 13.30 uur. De toegang is gra-
tis. Het is fijn als u zich wilt aanmelden 
voor deze bijeenkomst. Dit kan via 
een briefje, telefoontje of per e-mail 
naar: M.C. van der Heijden-Thijssens, 
Magnolia 9, tel. 0492-464712 (bij 
geen gehoor s.v.p. inspreken) E-mail: 
m.c.van.der.heijden.thijssens@gmail.com.

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

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

auto 
onderdelen
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Vandaag zit vol met vitaminen
Wist u al dat ons versassortiment nog verder is uitgebreid? En dat 
onze groente- en fruitafdeling compleet vernieuwd is? We hebben nu 
nog meer keuze uit de lekkerste producten van het seizoen. Fris, vers 
en vol met vitaminen! 

Graag tot ziens in de winkel!

HOLLANDSE 
AARDBEIEN  

500 GRAM €2,49

HAND-/PERS-
SINAASAPPELS  

10 STUKS €1,98

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492-461687
W: www.verswarenhuys.nl

Graag tot ziens in de winkel!

1,98
HOLLANDSE 
AARDBEIEN  

2,49

HOLLANDSE 
10 STUKS €1,981,98

eten van vandaag

Geldig van 24 t/m 30 april 2014

Woningstichting Laarbeek gaat fuseren
Laarbeek – Woningstichting Laarbeek 
gaat per 2015 fuseren met woCom. 
De Laarbeekse stichting is volgens 
directeur Toine Brosens te klein en te 
kwetsbaar om de continuïteit in de 
toekomst te garanderen. woCom is 
een woningcorporatie voor de platte-
landsgemeenten Asten, Cranendonck, 
Heeze-Leende, Someren en de cen-
trumgemeente Helmond.

Na een intensieve verkenningsfase 
tekenden de bestuurders donder-
dag 17 april een intentieverklaring. 
Medewerkers, gemeenten en de ver-
schillende huurdersorganisaties zijn 
inmiddels ingelicht over de voorgeno-
men fusie. 

Toine: “WoCom is ‘de meest rationele 
keuze’ om de schaalvergroting te be-
werkstelligen, zowel het werkgebied 
als de identiteit van beide corporaties 
sluit goed op elkaar aan. En misschien 
nog wel prettiger, we delen dezelfde 
ambities en visie op de rol van cor-
poraties in de samenleving. Op grote 

lijnen zijn we vergelijkbare organisa-
ties: qua financiële gezondheid, de op-
bouw van het woningbezit en in cul-
tuur. Dat voelde meteen goed.”

Samenwerking om sterker te staan
Actuele (politieke, maatschappelijke 
en markt)ontwikkelingen en progno-
ses wijzen uit dat het aantal corpora-
ties de komende jaren zal afnemen. 
Toine: “De uitdagingen in de sector 
zijn groot. Bij een afnemende finan-
ciële veerkracht wordt er een zwaar 
beroep gedaan op de maatschap-
pelijke prestaties van de corporatie. 
Corporaties zoeken daarom onder-
ling de samenwerking om sterker te 
staan.” woCom -directeur Kees Strik 
vult aan: “We zijn twee professionele 
en financieel gezonde woningcorpo-
raties die elkaar kunnen versterken. 
Zowel woCom als Woningstichting 
Laarbeek zijn lokaal verankerd en 
hebben een heldere focus op wat ze 
willen bereiken in de volkshuisves-
ting, voor welke mensen ze dat doen 
en met wie ze dat willen vormgeven. 

Samen kunnen we voldoende, be-
taalbare woningen van goede kwa-
liteit blijven aanbieden voor mensen 
met lagere inkomens of een zorgbe-
hoefte.” 

Zienswijzen en goedkeuring fusie
Voor de beoogde fusieorganisatie 
wordt momenteel een gezamenlijk 
strategisch plan opgesteld. Na goed-
keuring door de beide Raden van 
Commissarissen en een positief ad-
vies van de Ondernemingsraden van 
beide corporaties, wordt nog voor de 
zomer bij het ministerie een verzoek 
tot goedkeuring van de fusie inge-
diend. Ook de betrokken gemeenten 
en huurdersorganisaties wordt hun 
zienswijze op de fusie gevraagd. 

Woningstichting Laarbeek (WSL) 
heeft 2.250 woningen in de gemeen-
te Laarbeek en 17 medewerkers. 
Woningcorporatie woCom heeft 66 
medewerkers en 6.140 woningen in 
de gemeenten Asten, Cranendonck, 
Heeze-Leende, Helmond en Someren.

Toine Brosens (Woningstichting Laarbeek) en Kees Strik (woCom) 
schudden elkaar de hand na het ondertekenen van de intentieverklaring 

Kiki (8) en Anaïs (8) zetten zich in voor KiKa (kinderenkankervrij)

“We hopen dat we heel, heel, heel veel verkopen”
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Kiki (8) en Anaïs (8) 
zetten zich in voor KiKa (kinderenkan-
kervrij). Door middel van flessenacties 
en collecten hebben de meiden al een 
aardige opbrengst bij elkaar gesprok-
keld, toch is het harde werk nog niet 
voorbij. Zaterdag staan zij de hele dag 
op de Oranjemarkt in Beek en Donk 
om hun knutselwerken te verkopen. 
Waarom? “Omdat het voor KiKa is, 
natuurlijk”, vertellen ze tegelijk. 

Knutselwerken
Uiltjes, slangen, kronen en boeken-
leggers. Aan inspiratie hebben Kiki 
en Anaïs geen gebrek. Dinsdag was 
de ‘knutsel D-Day’ en moest er nog 
even extra hard geknipt en geplakt 
worden om alles op tijd af te krijgen 
voor Koningsdag. “We hopen dat we 
heel, heel, heel, heel veel verkopen 
voor KiKa”, vertelt Anaïs enthousiast, 
waardoor Kiki moet lachen. De meiden 
kunnen niet stoppen met giebelen. 
Die stralende gezichtjes komen nog 
wel van pas tijdens Koningsdag, want 
iedere bezoeker mag met de twee sa-
men op de foto. 

Verkoopervaring
Hoe de twee achtjarigen hun kunst-
werken gaan verkopen, weten ze wel. 
Vorig jaar hebben zij ook al op de 
Oranjemarkt gestaan en hebben daar 
de nodige ervaring op gedaan. Kiki: 

“Je moet gewoon heel lief en schattig 
kijken en dan vragen”, Anaïs springt 
bij: “Willen jullie alsjeblieft helpen voor 
KiKa?” De meiden zetten grote pup-
pyogen op en zo zou de klus geklaard 
moeten zijn. Aan de prijs van de knut-
selwerken is ook al gedacht; deze mo-
gen mensen zelf bepalen. Kiki vertelt 
waarom: “Anders zien mensen de prijs 
en dan vinden ze het te duur en kopen 
ze niks.”

Kanker komt dichtbij
Maar waarom willen de twee dikke 
vriendinnen juist voor KiKa geld inza-
melen. Die reden is voor Anaïs meer 
dan duidelijk: “Het is toch heel zielig 
dat kinderen kanker hebben.” De mei-
den vertellen allebei over hun ervaring 
met de ziekte en moeder Ellen vult 
aan: “Voor kinderen komt kanker vaak 
heel dichtbij. Bijvoorbeeld door opa’s 
en oma’s van klasgenootjes of door 
de film ‘Achtste groepers huilen niet’. 
Ze zijn ook helemaal zelf met het idee 
gekomen.” 

Run For KiKa
Ook na de Oranjemarkt is het harde 
werk voor het goede doel niet voor-
bij. Op 22 juni lopen Kiki en Anaïs mee 
aan de Run For KiKa, Kidsrun. Deze is 
1 kilometer lang, ongeveer dezelfde 
afstand als van Kiki’s huis naar dat van 
Anaïs’. De vriendinnen zijn nog niet 
begonnen met trainen, maar hebben 
er alle vertrouwen in: “Dat lukt ons 
wel. Gymmen is ons lievelingsvak.” 

Kiki en Anaïs zetten zich samen in 
voor Kika (kinderenkankervrij)
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Tanja van de Ven-Vogels

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Ingrid Hendriks

2. Mandy van Esch

3. Anke Swinkels
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
APRIL

BEATRIX

FEESTDAG

FOTO

FRISO

JUBILEUM 

KONING

KONINGIN

KRANT

KROON

LAARBEEK

MARKT

MAXIMA

NEDERLAND

ORANJE 

PRINSES 

PRINS

SPELLETJES

STAPPEN

TROON

WEEKEND

WILLEM

ZATERDAG

ZOEKEN

Gezond snacken...bestaat dat?! Ja dat bestaat! Op de vernieuwde puur en natuur afdeling van ‘t Verswarenhuys 
vindt u tal van gezonde, verantwoorde, lekkernijen.
Wat dacht u van gojibesjes, healthy power mix, multi fruit&berry mix? Stuk voor stuk gezond en verantwoord om 
tussendoor te nemen in plaats van een ‘vette hap’. Maar ook tal van lekkere sappen en water (o.a. cocoswater) 
zijn lekker, voedzaam en zeer gezond. En wat te denken van de 80 soorten thee die wij sinds kort in ons assorti-
ment hebben: allemaal biologisch dus zonder onnatuulijke toevoegingen. Ook een groot assortiment glutenvrije 
producten zijn standaard te vinden in ons assortiment. En mist u iets: zeg het ons en wij proberen het op te lossen! 
Tot ziens in ‘t Verswarenhuys, Piet van Thielplien 5, Beek en Donk. Eten van vandaag!
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Aspergecocktail 

www.kookcentrumbrabant.nl

• ¾  dl slagroom
• 2 el sherry 
• Kerrie
• Gembersiroop
• Peper en zout
• 20 asperges A
• 250 gr kippenfilet 
• 2 dl kippenbouillon 
• 2 st sinaasappels
• 10 bl kervel
• 25 gr eikenbladsla

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

Sla de room lobbig en meng met de sherry, gembersiroop, wat kerriepoeder 
en peper en zout. Let op dat de kerrie niet overheerst. Schil de asperges, 
verwijder het eventueel harde ondereind en snijd ze op 8 cm onder het kopje 
door. Kook de kopeinden 2 min in water met zout, zet de pan van het vuur 
en laat ze ca 12 min in het vocht nagaren tot ze gaar tot beetgaar zijn. Con-
troleer dit regelmatig door met een vork te prikken. Laat ze uitlekken en zet 
ze koel weg. Snijd de kipfilet in blokjes van 1 cm en pocheer ze kort, ca 1 
min, in de bouillon gaar. Zeef ze en zet koel weg. Snijd de schil met al het 
wit royaal van de sinaasappel en snijd er dan tussen de vliesjes de partjes uit. 
Vang het sap op en lepel iets van het sap door de cocktailsaus. Marineer in 
de overige sap gedurende 30 min de stukjes kip. Plaats 2 kopstelen recht-
standig in een cocktailglas. Vul het midden van het glas met wat gescheurde 
sla, 2 sinaasappelpartjes en een lepel kipfilet met marinade. Lepel de cock-
tailsaus over het geheel en garneer af met een takje kervel.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

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

Raad waar het koffertje deze week in 
Laarbeek staat. U kunt de oplossing op-
sturen naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl 
of inleveren bij kantoor De MooiLaarbeek-
Krant, Heuvelplein 3, Beek en Donk.

Win een reischeque van   €50,-  en deze trolley!
Winnaar week 15: Gerrit Otten

Antwoord week 15: Mozaïekbankje in tuin Zonnetij, Aarle-Rixtel
De reischeque wordt persoonlijk bij u thuis overhandigd

“Met de dames op reis”

Waar staat de koffer deze week?

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

SPELLETJES NEDERLAND FEESTDAG
ZATERDAG LAARBEEK JUBILEUM
KONINGIN WEEKEND PRINCES
BEATRIX STAPPEN ORANJE
KONING WILLEM ZOEKEN
MAXIMA KROON MARKT
TROON PRINS APRIL
FRISO KRANT FOTO

Zoek de 10 verschillen
26 - 4 : KONINGSDAG
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Beste trouwe lezer. Eigenlijk is deze 
koptekst al te zwak. Veel te zwak zelfs. 
Mea Maxima Culpa zou beter op z’n 
plaats zijn. Door mijn schuld, door 
mijn grote schuld. Ik zal naar Canossa 
gaan want moet diep door het stof 
door een reactie op het lezerspodium 
van iemand die deze column aanziet 
voor een ingezonden stuk. P. Skauwe 
had beter moeten weten, hij had zijn 
huiswerk beter moeten doen. Een 
slordig stukje research uiteraard, maar 
wie zonder zonden is werpe de eerste 
steen. Zelf vond hij de vergelijking met 
Berlusconi wel een leuke vondst. Niet 
dus. Onze Lieve Heer heeft nu eenmaal 
rare kostgangers. Het positieve is dat 
nu eindelijk eens uitgelegd is waarom 
wel eens van politieke partij gewisseld 
wordt. Namens hem of haar worden 
nederige excuses aangeboden. Zo, 
genoeg.

Dit laatste triggerde me wel na te 
gaan op welke manier je nu kunt 
achterhalen welk geslacht achter de 
naam zit. “Hoe kun je nou zien dat je 
hond een mannetje of een vrouwtje 
is?” vroeg ik daarom tijdens mijn 
wekelijkse rondgang door ons mooie 
Laarbeek. “Nou”, zei de knappe 
langharige blondine die een nog 
langharigere blondere hond aan het 
uitlaten was, “wanneer ik hem roep en 
hij komt niet, is het vast een vrouwtje.” 
En zo zie je dat een column echt overal 
over kan gaan. De vaste kenmerken 
zijn de deadline, een vooraf bepaalde 
omvang en een vaste rubriek. 
Het is een wat speelse manier van 
onderwerpen aan de kaak stellen, wat 

minder serieus, met een persoonlijke 
inslag. De Nederlandse rechter heeft 
aan columnisten een grote mate van 
vrijheid toegekend. Buiten de column 
zouden deze teksten kwetsend of 
beledigend kunnen zijn, daarbinnen 
duidelijk minder. Mooi toch?

Opvallend is dat de eerste alinea 
zoveel uitdrukkingen bevat die in ons 
dagelijkse taalgebruik ingeburgerd 
zijn. Vaak afkomstig uit de Bijbel. Nu 
moeten we natuurlijk niet alles 
even letterlijk nemen. ‘Laat de 
kinderen bij mij komen’, afkomstig 
uit Matteüs 19:14 hebben een 
aantal geestelijken veel te vrij 
geïnterpreteerd. Geen wonder 
overigens want in 6:24 roept hij 
weer op dat iedereen zijn eigen 
kruis moet dragen. Graaf wat 
dieper in de teksten. Juist de 
achterliggende gedachte is 
maatgevend, zoals bij een 
column.

Maar ik hoor u al denken: 
wat heeft Canossa daar nu 
weer mee te maken? Dat 
is een Italiaanse verwoeste 
rotsburcht waar paus Gregorius 
zich teruggetrokken had. De 
Duitse keizer Hendrik IV moest 
daar vergiffenis vragen om hem 
van de beknellende ban te verheffen. 
Bij deze. Skauwe ligt op zijn 
knieën voor de poorten van 
Canossa. En zijn naam, dat blijft 
een pseudoniem. Jezus kennen 
we toch ook als Jesjoea, Joshua 
of Yeshua.

Mea Culpa Volgens P. Skauwe
COLUMN

“Een seizoen lang kosteloos genieten van een gevarieerd aanbod artiesten”

Komende zondag staat het eerste MuziektuinPodium weer op het programma
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Beek en Donk – Ontluikend groen en 
fluitende vogeltjes in de Muziektuin. 
Prachtig gelegen in de Groene Long 
van Beek en Donk. In het Parkpaviljoen 
spreken Cees van Welie en Frans 
Jansen vol enthousiasme over optre-
dens die rond de muziekkiosk gehou-
den zullen worden. Komende zondag 
vindt het eerste MuziektuinPodium 
van dit seizoen plaats.

Muziek in de Muziektuin
Nieuw leven inblazen, de muziektuin 
in zijn oude glorie herstellen. Dit was 
de gedachte van de dorpsraad Beek en 
Donk toen ze een aantal vrijwilligers 
aanstuurden om een project op te zet-
ten. De muziekkiosk werd al een tijd 
niet meer gebruikt voor muzikale eve-
nementen. Mede dankzij de steun van 
de gemeente zijn veel plannen gerea-
liseerd. Geluidsschermen, versterking 
en een extra podium zorgen voor extra 
luistergenot. Nu, 3 jaar later, bruist de 
muziektuin van energie en treden er 
regelmatig artiesten op. 

Aan artiesten geen gebrek
Cees vertelt: “Het middagprogramma 
moet gevarieerd zijn. Koren en solisten, 
orkesten, gitaristen, van pop tot klas-
siek, zelfs jazz en Latijns-Amerikaans”, 

waarop Frans aanvult: “Alle variëteiten 
muziek komen aan bod. Het animo om 
op te treden is groot.” Volgens Cees 
draagt de schitterende omgeving bij 
aan de populariteit. Het decor van de 
Muziektuin leent zich voor een gezellig 
middagje, met een drankje op het ter-
ras, verzorgd door het Parkpaviljoen. 
Live-muziek verhoogt de sfeer en 
nodigt uit tot een gezellig samenzijn. 
Frans geeft aan dat de organisatie er-
voor gezorgd heeft om het publiek zo 
op te stellen dat de echte luisteraars 
een plek vooraan, dicht bij de muziek 
hebben. Keuvelen kan vlakbij de bar 
gebeuren.

Wisselend publiek
Cees en Frans merken dat er gedu-
rende de middagen mensen komen en 
gaan. Ieder optreden trekt zijn eigen 
publiek. Soms zit de tuin vol met fans, 
dan weer de aanhang van de artiesten. 
Regelmatig stappen voorbijfietsende 
mensen af om hier een gedeelte van 
de middag door te brengen. Er is ver-
maak voor jong en oud. Het nuttigen 
van een drankje is niet verplicht.

Optredens in 2014
Zondag (27 april) start het eerste 
MuziektuinPodium van dit seizoen 
om 13.00 uur met de Beek en Donkse 
Octopus Band om na een uur verder 

te gaan met het seniorenorkest Sint 
Caecilia uit Lieshout. De middag wordt 
om 15.00 afgesloten door La Bamba  
uit Aarle-Rixtel.

De optredens vinden - na 27 april - 
plaats op de volgende zondagen: 18 
mei, 15 juni, 29 juni, 13 juli, 31 au-
gustus en 21 september. De middagen 

beginnen altijd om 3.00 uur. Raadpleeg 
voor meer informatie de website 
www.muziektuinpodium.nl.

R43

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

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

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

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

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

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

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

*  Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30 

R43

Een archieffoto van een van de MuziektuinPodia vorig jaar Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Vervolg voorpaginaverhaal: 
Laarbekenaren maken zich op voor Koningsdag

Geen Koningsdag
Opmerkelijk is dat 67% van de 
respondenten uit Mariahout, die 
geen Koningsdag vieren, een 
geldige reden heeft om dit niet 
te doen: er moet namelijk op die 
dag gewerkt worden. Zij springen 
op dit punt met kop en schouders 
boven de andere dorpen uit. Daar 
blijft de teller steken op gemiddeld 
10% van de mensen die ‘aan de 
bak’ moeten. Verder is opvallend 
dat 40% van de inwoners uit Beek 
en Donk en Lieshout, die aangeven 
géén Koningsdag te vieren, zeg-
gen dat ze niets met het Koninklijk 
Huis te hebben. Zes procent van 
de Laarbekenaren geven aan dat 
ze geen financiële middelen heb-
ben om dit feestje te vieren. 

Tips voor die 23 procent
Voor de groep van 23% die 
nog niet weet wat ze gaat 
doen op Koningsdag heeft De 
MooiLaarbeekKrant in deze editie 
voldoende tips gezet. Ja Nee Weet niet

23%

56%
21%

Vier je 

Koningsdag?



Donderdag 24 april 20148 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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

Beek en Donk   06 - 53 14 99 03
VERMEULENGRONDWERKEN@HETNET.NL

Running Team Laarbeek klaar voor de Roparun
Laarbeek - De tweede training van 
Running Team Laarbeek stond za-
terdag 19 april op het programma in 
Ottersum. Eerst werden er in de mu-
ziektuin nog wat foto’s gemaakt van 
het gehele team. 

Helaas haakten de dames van de ca-
tering op het laatste moment af voor 
de training. Hun gemis werd al snel 
duidelijk, toen bleek dat de theezakjes 
in het andere busje waren achterge-
bleven. Om 9.30 uur vertrokken Rob 
Mestrom, John Driessen en Hans van 
Loon als eerste lopers voor hun eerste 
3 kilometer. Begeleid door de fietsers, 
Mari van der Heijden, Jan Dekkers, 
Sjaak Beijers, Jan Meulensteen, 
Ferdie Ranshuijsen en Bart van Berlo. 
Chauffeurs en navigator Jan van 
Asseldonk, Hans Smits en Hein Maas 
leverden prima werk, al was de om-
schrijving hier en daar niet helemaal 
duidelijk.  

Elly Faber hoefde nog niet in actie te 
komen als masseur, maar zorgde wel 
voor de koffie onderweg. Het twee-
de traject was voor Marco van den 
Wildenberg, Joan Briels en Remon 
de Fost, die weer afgelost werden 
door Twan Peters, Mies van Berlo 
en Marjan van den Tillaar, de enige 
dame bij de lopers dit jaar. Er werd 
gelopen in een ander systeem als tij-
dens de Roparun. Door met drieën 
te lopen, was er telkens maar 6 ki-
lometer rust i.p.v. 9 kilometer rust, 
zo konden er wat meer kilometers 

gemaakt worden. Het parcours bleef 
heuvelachtig, maar alles ging bijzon-
der goed en de nieuwkomers liepen 
alsof zij dit al jaren deden. De beklim-
ming van Beek naar Berg en Dal en 
de Zevenheuvelenweg, was voor de 
lopers en de fietsers geen enkel pro-
bleem. Via een klein stukje Duitsland, 
om er vast aan te wennen, werd er 

naar Milsbeek gelopen. De laatste 2 
kilometer werden gezamenlijk met alle 
lopers afgelegd. Onder intussen schit-
terende weersomstandigheden arri-
veerde Running Team Laarbeek na 4 
uur en 12 minuten weer in Ottersum. 
De tijd was precies gelijk aan die van 
vorig jaar.  De training werd zoals de 
laatste jaren gebruikelijk is, afgesloten 

in logement ‘De Reiziger’ met een kop 
soep, koffie of wat fris. 

De laatste training staat 17 mei op het 
programma, dan wordt er een gedeel-
te van de route gelopen van Zutphen 
naar Geldermalsen, 84 kilometer. In 
Apeldoorn gaat de route dit jaar dwars 
door het gemeentehuis.

Het team van de Roparun van Running Team Laarbeek 

Fotograaf: Willie Brouwers 

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Op donderdag 10 april 2014 heeft 
het Hof van Justitie van de Europese 
Unie een belangrijke uitspraak gedaan 
over het downloaden en kopiëren van 
bestanden. Het Hof is van mening, dat 
het niet acceptabel is, dat Nederland 
geen onderscheid maakt tussen het 
downloaden van bestanden uit legale 
en uit illegale bron.

De gevolgen van deze uitspraak zijn 
groot: Nederland mag het kopiëren 
van bestanden uit illegale bron niet 
meer toestaan.

Vanaf donderdag 10 april 2014 wordt 
dus ook in Nederland een onderscheid 
gemaakt tussen het downloaden van 
bestanden uit legale bron en uit illegale 
bron. Per direct heeft de Nederlandse 
overheid een verbod ingevoerd om 
bestanden als films, muziek en boeken 
te downloaden van illegale bronnen.

De Nederlandse overheid is van 
mening, dat de wetgeving niet hoeft 
te worden aangepast.

Diensten als Spotify en Netflix kunnen 
gewoon blijven bestaan, omdat deze 
diensten een vergoeding betalen aan 
degenen die het auteursrecht hebben 
op het af te nemen product, zoals een 
boek, een film of een muziekbestand.
Indien u met juridische vragen zit dan 
kunt u contact opnemen met ons. Wij 
zijn bereikbaar via telefoonnummer: 
0492-468744 of per e-mail: 
info@ja-laarbeek.nl.
Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl.

Downloadverbod

Jeugdleiding C.V. De Raopers 
vraagt versterking
Lieshout – U zult wel denken: ‘car-
naval is net voorbij en nu al weer 
een krantenstukje over carnaval’.  
Carnavalsvereniging de Raopers zijn 
het hele jaar bezig om alles weer 
op en top te krijgen voor het 
nieuwe seizoen.  

Zo geldt dit ook voor de jeugd-
leiding, want wie heeft de jeugd in 
Lieshout dit jaar niet zien genieten met 
carnaval? Het was weer een groot feest. 
Inmiddels zijn ze gewend, dat alles op 
rolletjes loopt. Dit gaat natuurlijk niet 

vanzelf. Zoals iedereen weet, maken vele 
handen licht werk. De jeugdleiding heeft 
aangegeven versterking nodig te heb-
ben. Vandaar deze oproep. Zij zoeken 

enthousiaste mensen om dit team 
te versterken en te helpen om het 
nieuwe seizoen voor te bereiden. 
Ben je carnavalesk aangelegd, 

organiseer je graag en vind je het 
leuk om een groep kinderen mee te 

begeleiden?  Geef je dan op en stuur een 
mail naar cvderaopers@gmail.com.  Wil 
je meer informatie, dan kan je hiervoor 
ook mailen. 

Carnavalsvereniging de Raopers zijn 
het hele jaar bezig om alles weer 

leiding, want wie heeft de jeugd in 

ben. Vandaar deze oproep. Zij zoeken 
enthousiaste mensen om dit team 

leuk om een groep kinderen mee te 

Genieten van Ger Coppens op Paaszaterdag
Op de zaterdag voor Pasen, 19 
april, beet Ger Coppens voor Ons 
Tejater de spits af met de eerste 
theatervoorstelling in de nieuwe 
zaal. Deze zat nagenoeg vol toen 
Ger met haar Apostelen de eerste 
noten begon te spelen. Het was 
al weer enkele jaren geleden dat 
Ger in Lieshout had opgetreden, 
maar men was haar nog niet ver-
geten. 

Ger zelf zong de sterren van de 
hemel en haar apostelen zorgden 
voor fantastische muziek. Ad van 
Overdijk bespeelde allerlei drums, 
Hent van den Heuvel zorgde voor 
accordeonbegeleiding en Jan van 
Schijndel sloeg alle records. Hij 
wisselde regelmatig, zelfs midden 
in een lied, van muziekinstrument 
en bespeelde ze allemaal even 
goed. 

De door Ger gezongen liedjes 
waren nagenoeg allemaal door 
haar zelf geschreven. Daarmee 
bewijst ze haar grote talent. Heel 
gevoelige mooie liedjes wer-
den afgewisseld met het stevige 
werk. Haar liefde voor het dorpse 
leven en voor het dialect vorm-
den de boventoon. Tussen de 
liedjes door keuvelde zij gezel-
lig met haar publiek. Ger is een 
‘recht voor zijn raap’ mens. Ze 
neemt geen blad voor de mond. 

De liedjes gaan over haar jeugd, 
over haar ouders en haar groot-
ouders. Over haar leven op kost-
school. De zuster van de rik. Ik zat 
op dezelfde school en zie de zus-
ter zo nog voor me. Ze zingt over 
haar hondje. Heel herkenbaar als 
je zelf zo’n viervoeter hebt. Ook 
de drank speelt een rol in haar 

liedjes. Logisch als je ouders, je 
grootouders een café hadden en 
je zelf ook een herberg draaiende 
houdt. ’t Delirium, de kater, ze 
zag het allemaal gebeuren. 

Het publiek genoot van de ge-
weldige muziek en de mooie 
zang. Het liep al tegen twaalven 
toen Ger haar laatste liedje aan-
kondigde, maar dat weerhield 
het publiek niet om een toegift te 
vragen. En natuurlijk werd die ge-
geven. Een heel gevoelig liedje en 
met dat liedje in het hoofd ging 
het publiek tevreden huiswaarts. 
Hopelijk zien we Ger in een vol-
gende seizoen weer terug in Ons 
Tejater. Ik kijk er al naar uit. 

Nelly de Groot-Cooijmans

Recensie

Opbrengst collecte Hartstichting 
2014 Lieshout/Mariahout
Lieshout/Mariahout - De collecte 
van de Hartstichting in Lieshout en 
Mariahout heeft dit jaar in totaal 
€1.752,98 opgebracht.

De Hartstichting bedankt iedereen 
voor zijn of haar bijdrage. Alle collec-
tanten worden van harte bedankt voor 
de inzet namens de Hartstichting.

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Janssensstraat 94    |   Aarle-Rixtel    |    Mobiel (06) 460 176 66  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie
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0.69
v   van 1.49
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v   van 1.9950%

goedkoper

54%
goedkoper

1.45

2.19

0.89

0.99

1.45

1.29

1.993.29

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Vanaf woensdag 23-04-2014*Vers & voordelig!

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 23-04-2014 t/m dinsdag 29-04-2014.

Puntpaprika’s
2 stuks

Minneola’s
1 kg

VOORDEELVOORDEELVOORDEEL
ORANJE

Gehaktballetjes
400 g

Schultenbräu 
pilsener
6x 0.33 l

Oranjevla
1 l

Waterijslollies
10 stuks

Jokertjes
600 g

Kipspiesjes
190 g

Rosé 
1 l

Partysauzen
0.265 l

Openingstijden op Koningsdag vindt u op aldi.nl

www.aldi.nl

KWS brengt eerste asfalt rotonde Oranjelaan aan
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - KWS Infra is momenteel  
druk bezig met de tweede fase van de 
Oranjelaan. Het project verloopt nog ge-
heel volgens planning en het ziet er naar 
uit dat eind mei de werkzaamheden com-
pleet afgerond worden.

Ook de aanleg van de rotonde vordert 
gestaag en de vormen worden zichtbaar. 
Om de rotonde compleet af te maken zal 

de tijdelijke ontsluiting van industrieter-
rein Beekerheide, maandag 28 april tussen 
05.00 en 20.00 uur worden afgesloten voor 
alle verkeer. KWS kan dan de eerste asfaltla-
gen in de nieuwe rotonde aanbrengen.

Beekerheide zal gedurende de afsluiting al-
leen bereikbaar zijn via de zuidzijde (kanaal-
dijk/omleidingsroute B), de woningen op 
de Beekse Akkers blijven bereikbaar via de 
tijdelijke ontsluiting naar de Lieshoutseweg.

Rotonde Oranjelaan

Keihard op dunne bandjes naar de fi nish

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout - Voor de 41e keer werd op 1e 
Paasdag in Lieshout de jeugdwielerronde ge-
houden. Volgend jaar is een speciaal jaar voor 
de ‘Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners’. 
Dan vindt het Nationaal Kampioenschap 
Jeugdwielrennen in Lieshout plaats.

Supportersgroep 
Voor de 60-jarige supportersclub is dit het eve-
nement van het jaar. De jeugdwielerronde is een 
begrip in de rennerswereld van Zuid-Nederland. 
De organiserende vereniging uit Lieshout is geen 
wielrenvereniging, maar een supportersgroep. Er 
zijn nog weinig echte verenigingen op dit ge-
bied, zeker met een eigen accommodatie. De 
dichtstbijzijnde is ‘Buitenlust’ in Helmond. Met 
deze vereniging heeft de ‘Supportersclub’ goede 
contacten en de opleidingen die er worden ge-
geven zijn prima. Jonge belangstellenden voor 
de wielersport worden dan ook meteen doorver-
wezen naar de Helmondse club. Ook nu is een 
groot aantal leden uit Helmond aanwezig om te 
laten zien wat ze in huis hebben.

De 41ste wielerronde 
Ondertussen is het een drukte langs de kant van 
het traject, dat de jeugdige fietsertjes moeten af-
leggen. Ronkende motoren geven de volgende 
doorkomst aan en in heel Lieshout is de stem 
van de spreker te horen, die het verloop van de 

race van commentaar voorziet. Prachtig is de 
denderende doorkomst van het peloton, waarbij 
vanaf de kant allerlei stimulerende opmerkingen 
richting de jeugdige sporters worden geroepen. 
Na elke van de in totaal zeven klassen, staat er 
een drie-, of viertal gelukkige jongens en meisjes 
te glunderen op het podium. Zij hebben één van 
de prijzen te pakken, maar de grootste prijs is 
toch wel, dat ze in het ‘Wielrenmekka van het 
Zuiden’ hebben laten zien wat ze kunnen!

Nationaal Kampioenschap
Volgend jaar staat er een geweldig evenement 
op stapel. Leo van Berlo is erg trots dat hij kan 
vertellen, dat het Nationaal Kampioenschap 
Jeugdwielrennen volgend jaar in Lieshout wordt 
gehouden. In het eerste weekend van juni 2015 
wordt Lieshout nationaal op de kaart gezet. Dan 
zal een groot stuk van Lieshout een weekeinde 
afgesloten zijn voor het normale verkeer. Leo 
zegt altijd een goede verstandhouding te heb-
ben met de bewoners van de straten, die ge-
bruikt worden als parcours. De eigenaren van 
auto’s, die daar staan geparkeerd, worden een 
paar weken van tevoren gevraagd er rekening 
mee te houden, dat vanaf een bepaalde tijd de 
auto’s niet meer over het parcours mogen rijden. 
“Gelukkig heeft daar niemand problemen mee 
en krijgen we alle medewerking van de inwo-
ners”, aldus Leo. 

Kijk voor alle foto’s van de jeugdwielerronde op 
www.mooilaarbeek.nl. 
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Kindervrijmarkt
Oude ambachten

Diverse kinderattracties
Live-verslag Omroep Kontakt

Gezellige terrasjes
Opening Antonius gilde +

Leonardus Gilde

Sinds 1999

“Gratis Adidas mini WK 
bal bij aankoop van een 
Nederlands Elftal shirt.”

Koningsavond 
25 april

Foute vinylshow
Aanvang 
21:00 uur

Vele Koningsaanbiedingen 
op de Oranjemarkt

“Kom gezellig 
langs bij ons 
terras en 
probeer een 
van onze 40 
speciaal bieren!”

van €409,00 
voor €375,00

Movanext

VEEL ZONNEBRILLEN 
MET 50% KORTING

26 APRIL
GRAND 

OPENING
Passage, Heuvelplein

Oranjemarkt
Koningsdag zaterdag 26 april    Heuvelplein, Beek en Donk  

11.00 tot en met 17.00 uur

Leonardus GildeLeonardus GildeLeonardus GildeLeonardus GildeLeonardus Gilde

voor Cultuurminnend Laarbeek

LEZERSPODIUM
Beste kiezers van PNL
PNL wil jullie via deze weg op-
recht bedanken voor de jullie uit-
gebrachte stemmen. Wij waarde-
ren het enorm dat wij door jullie 
zijn beloond voor ons gevoerde 
beleid van de afgelopen jaren in 
de vorm van twee extra raads-
zetels.  Helaas kunnen wij door 
de inmiddels alom bekende om-
standigheden, deze beloning van 
jullie niet verzilveren. Doordat we 
geen deel uit kunnen maken van 
de nieuw gevormde coalitie kun-
nen we nu zelf niet actief ons be-
leid continueren waarvoor jullie je 
waardering hebben uitgesproken 
door  op ons te stemmen. Daar-
naast zijn we erg dankbaar voor 
de steun die wij ook hebben mo-

gen ontvangen naar aanleiding 
van het Burgerinitiatief. 

Nu het stof rondom de commo-
ties is neergedwarreld en de eerste 
emoties  een plek hebben gekre-
gen, willen wij ons tot jullie als 
onze kiezers richten.  Ondanks dat 
we een nieuwe rol gaan vervul-
len bij het besturen van onze ge-
meente Laarbeek in de vorm van 
oppositiepartij, willen wij hierbij 
uitdrukkelijk naar jullie toe verkla-
ren dat wij niet bij de pakken neer 
zullen zitten. Wij zullen eensge-
zind zoals PNL altijd al was en nog 
steeds is, als team op constructieve 
en positieve wijze onze oppositie-
rol gaan vervullen. Centraal staat 

het belang van onze gemeenschap 
Laarbeek. Persoonlijke teleurstel-
lingen en emoties zijn hierbij van 
ondergeschikt belang, hoe moeilijk 
dat soms ook is.  Maar dat is nu 
eenmaal het lot dat een politicus 
kan treffen en waar professioneel 
mee omgegaan moet worden.  Wij 
willen ook in de andere rol dan die 
we gewenst hadden, op goede 
wijze jullie belangen te vertegen-
woordigen en hopen zodat jullie 
ondanks alles vertrouwen in ons 
blijven houden.

Met vriendelijke en 
oprechte groet,

PNL

Reumacollecte Mariahout 2014
Mariahout – Vorige week stond er een 
verkeerd bericht in deze krant. Per abuis 
had de organisatie het verkeerde persbe-
richt ingezonden. Hierbij alsnog de juiste 
versie.

Met veel prettiger weersomstandighe-
den als in 2013 en dankzij de inzet van 
de gemotiveerde collectanten heeft de 
Reumacollecte 2014 toch weer een ho-
gere opbrengst gerealiseerd. €750,79 nu,  
ten opzichte van €724,31 in 2013. De 
hoogste opbrengst van de laatste 4 jaar. 
Dank aan alle inwoners van Mariahout die 
door hun gulle gave hieraan hebben bijge-
dragen en natuurlijk ook voor de trouwe 
inzet van de collectanten. Deze middelen 
zullen worden ingezet voor het onderzoek 

om deze volksziekte, die ruim 2 miljoen 
Nederlanders treft, de wereld uit te hel-
pen. Namens het Reumafonds, dank aan 
allen die hieraan hebben bij gedragen.

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Wie weet waar dit was?
Weet jij het antwoord? Laat het 
weten aan de redactie van Mooi-
Laarbeek. Dit kan per mail via prijs-
vraag@mooilaarbeek.nl of telefo-
nisch via 06-51978426. Wie weet is 
jouw antwoord hier volgende week 
te lezen!

Op de foto van vorige week stonden 
Noud Maas en Theodoor Leenders. 
De mannen waren waarschijnlijk 
moeilijk te her-
kennen op de 
foto, want nie-
mand wist het 
goede antwoord 
te raden! 

Historische beelden
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Mijn naam is Jeannette van Ameijde. 
Een paar weken terug kon je in deze 
rubriek mijn levensverhaal lezen over 
waar ik allemaal met mijn man ge-
woond heb. Op dit moment wonen 
wij in Frankrijk. Hieronder lees je een 
passage uit onze tijd in Saoedi Arabië. 

Het begin van ons leven in Saoedi 
Arabië, met gezin. Wij vertrokken een 
maand later als Cor, maar er viel zo-
veel te regelen, opslag van meubels, 
inentingen enz. Maar daar gingen de 
kinderen en ik, Paul en Diana waren 
10 en 9, de tweeling bijna 3. Het was 
niet zo erg lang vliegen, zo’n 6 uur-
tjes, maar toen we uitstapten: wat 
een vochtige hitte. Het was al avond 
en donker. Vooral de oliewinning met 
al dat vuur viel mij op. 

Gelukkig werd ik van alle kanten ge-
holpen door mensen die voor het-
zelfde bedrijf werkten, want Cor had 

nachtdienst. We kwamen terecht in 
een ommuurd dorp, met wacht aan 
de poort en daar woonden dus alleen 
maar Europeanen. Een vrijstaande 
bungalow, met drie slaapkamers echt 
wel comfortabel, met alles erop en 
eraan, de kinderen meteen naar bed, 
het was al tegen 22.00 uur. Ik ging 
niet veel later naar bed. Midden in de 
nacht werd ik wakker door een hels 
kabaal. Ik dacht meteen aan enge 
grote beesten, omdat alles zo snel 
ging had ik geen tijd gehad om over 
het land te lezen. Was er alleen een 
koffertje van een koffer afgevallen. 

Nou de eerste dag nadat Cor had ge-
slapen naar de winkel. Er was toen 
een kruidenier in het dorp, binnen 
best netjes en toch ook wel aardig wat 
keuze, maar buiten!!! Al het afval lag 
net naast de deur, met de nodige rat-
ten en ook geiten. In het compound, 
zoals het werd genoemd, en waar wij 
woonden dus, kon je gekleed gaan 
zoals je zelf wilde. 
Er was een groot zwembad, een bi-
bliotheek, een Nederlandstalig en 
Engelstalig lagere- en kleuterschool 
en een Internationale school. Engels 
dus. Daarnaast was er ook een dok-
terspraktijk en een verpleegster. Keu-
rig geregeld, hoor. Maar buiten deze 
compound moest je niet komen. We 
mochten zelf als vrouw niet rijden. 

Alleen wel met een lange rok aan en 
blouse met lange mouwen. Overtrad 
je deze wet, mocht je de rest van de 
dag doorbrengen op het politiebu-
reau, tegen de avond mocht je man 
je komen halen en als je het nog eens 
probeerde kon je met het hele gezin 
terug naar Nederland. 

De kinderen wenden snel aan de 
nieuwe school en ik was al snel in-
geburgerd. Ik werd al snel lid van de 
International womensgroup. Eens per 
maand kwamen we bij elkaar in Dha-
ran, wat eigenlijk niet mocht, maar 
we zijn nooit in dat hotel betrapt. 
Contact met het thuisfront hadden 
we het eerste jaar weinig. Voor te te-
lefoneren moest je naar het postkan-
toor en daar zat je dan uren te wach-
ten, en als je dan verbinding had, was 
dat snel over. Maar binnen een jaar 
verbeterde dat. En de post ook, dus 
wat dat betrof geen probleem meer. 
Markten waren er ook overal en ik 
ben dol op markten (heb nog steeds 
niet geleerd om niet af te dingen).

Een volgende keer lees je weer meer 
over onze verhalen in deze Luchtpost-
rubriek. 

Met vriendelijke groet,
Jeannette van Ameijde 

Frankrijk Luch
tpost

Hans ziet Abraham, liefs team Lifestyle 
center Laarbeek

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 

Maud en Guusje

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

Hallo allemaal,

Gefeliciteerd Luuk!Gefeliciteerd Luuk!Gefeliciteerd Luuk!Gefeliciteerd Luuk!Gefeliciteerd Luuk!Gefeliciteerd Luuk!Gefeliciteerd Luuk!Gefeliciteerd Luuk!Gefeliciteerd Luuk!Gefeliciteerd Luuk!Gefeliciteerd Luuk!

Oma Dekkers 
Gefeliciteerd!

90

Gefeliciteerd Mark!

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

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

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

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

GEVONDEN
Zwarte jas, merk Zara Basic maat S is blijven 
hangen bij tandartsenpraktijk Beek en Donk. 
Contact via 0492-464486 of kom langs.

Trouwring gevonden in de Aldi, Aarle-Rix-
tel, met naam ‘Els’ erin. Tel. 0492-386220. 

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, elektronica, 
fi etsen, witgoed, bruingoed, zink, lood etc. 
OHD Tel. 06-11070700

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

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

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

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

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

TE HUUR

Feest? En op zoek naar geluidsapparatuur? 
Voor €50,00 huurt u een complete set. Geïn-
teresseerd? 06-41538601 dj.imm@live.nl

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

Roze verstelbare skeelers, maat 33-37 Nijdam. 
€10,00. Rode en blauwe regenjas maat 140, 
gedragen, €3,00 p.st. Tel. 0492-382477

Eikenhouten bankje/opbergkist. 150cm lang, 
45cm hoog en 35cm breed, handig voor speel-
goed of schoenen. T.e.a.b. Tel. 0492-382477

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

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

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

VERLOREN

Blauw regenpak in een gele tas met solex-
service erop verloren tussen Aarle-Rixtel 
en Lieshout op 3 april. Voor de vinder is 
er een leuke verrassing. Tel. 06-51088248 

WORKSHOP

Workshop: Beleef je spiritualiteit! Deel 1 en 
deel 2 op 17-18 mei. Info: 
www.praktijkdewittelotus.nl

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.

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: 

info@mooilaarbeek.nl
vanaf €19,95

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

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

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

HET IS WEER TIJD 
VOOR HORREN!
VOOR ELKE DEUR 

OF RAAM 
EEN HOR, 

OP MAAT EN
 IN ELKE KLEUR.

*
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enVergroot uw woongenot met

maatwerk 
dakkapellen

webdesign

huisstijl

Chantal 26 

Proficiat!

Profi ciat Mark!
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

voor het complete filmprogramma van deze week, online 

reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of  

bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90
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€5,50*tijdens de meivakantie alle 

films voor 12:00 uur:

*Excl. 3D en Lange films toeslagen

meivaKaNtie 

KortiNG!
the amazing spider-man 2 3d: 

18:30 21:30

Hartenstraat: 

18:45

divergent: 

18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
16:00

Noah 3d: 

21:00

belle en het beest, Nl: 

16:00

rio 2 3d, Nl: 

16:00

the other woman: 

19:00 21:30

lucia de b.: 

21:15

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
16:00

zaterdaG 26 april

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

15:30

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

zoNdaG 27 april

the amazing spider-man 2 3d: 
19:30

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

15:30 20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

maaNdaG 28 april

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 19:45

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

diNsdaG 29 april

the amazing spider-man 2 3d: 
19:45

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

15:30 20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

vrijdaG 25 april

woeNsdaG 30 april

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 19:45

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 15:45

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:15

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

doNderdaG 1 mei

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 19:45

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 

Noah 3d: 

19:45

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

15:30 20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

muppets most wanted: 

15:45

vrijdaG 2 mei

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 18:30 21:30

Hartenstraat: 

18:45

divergent: 

18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 

Noah 3d: 

21:00

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

19:00 21:30

lucia de b.: 

21:15

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

muppets most wanted: 

15:45

zaterdaG 3 mei

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 18:30 21:30

Hartenstraat: 

18:45

divergent: 

18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 

Noah 3d: 

21:00

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

19:00 21:30

lucia de b.: 

21:15

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

muppets most wanted: 

15:45

zoNdaG 4 mei

the amazing spider-man 2 3d: 
15:30 18:30 21:30

Hartenstraat: 

18:45

divergent: 

18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:45 

Noah 3d: 

21:00

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

the other woman: 

19:00 21:30

lucia de b.: 

21:15

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

muppets most wanted: 

15:45
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Redacteur: Thea Wich

Deze week is het de beurt aan Ben 
van Noordwijk. Hij was de allereerste 
voorzitter van het Open Jongeren-
centrum Aarle-Rixtel, het OJA. Sa-
men met een groep generatiegenoten 
heeft hij in 1978 het jongerencentrum 
opgericht. 

Ben, geboren in 1954, is de een na 
jongste zoon van Ben (senior) en He-
len van Noordwijk. Samen met drie 
zussen en een broer bracht hij zijn 
eerste levensjaren door in Helmond. In 
1960 verhuisde het gezin naar Aarle-
Rixtel. Zijn ouders maakten al snel 
naam in het dorp, Ben senior als be-
vlogen amateurfotograaf en Helen als 
sociaal bewogen politica en cultureel 
erfgoedbehouder. Ben junior behaalde 
ondertussen, in de jaren ’70, zijn di-
ploma’s MTS-Werktuigbouwkunde en 
HTS Technische natuurkunde.

Het idee om een jongerencentrum 
op te richten ontstaat bij café ‘Van 
Bracht’. Ben: “Er was in die tijd niet 
veel te doen voor de jeugd in Aarle-
Rixtel. We gingen uit bij ‘Van Bracht’. 
Dat was toen, achter in de zaal, een 
discotheek. In de omliggende dorpen 
waren de jongerencentrums in op-

komst. Wij wilden ook iets voor ons-
zelf. “ 

Hij vervolgt: “Ons idee werd vrij snel 
officieel. We stelden statuten op en 
lieten deze passeren bij de notaris.” De 
vereniging OJA is dan een feit. De me-
deoprichter weet niet meer precies hoe 
de naam is ontstaan: “Maar hij klonk 
meteen goed. Als logo hadden we een 
opgestoken duim.” Het oprichtings-
feest wordt in 1978 gehouden bij café 
‘Het Heuveltje’. “De blokhut hadden 
we nog niet”, aldus Ben. 

Omdat de scouting verhuisde naar de 
Jan van Rixtelstraat kwam de oude 
blokhut aan de Schoolstraat leeg te 
staan. Deze was in het bezit van het 
kerkbestuur. Ben en zijn vrienden 
grepen hun kans en vroegen aan het 
kerkbestuur of zij de blokhut mochten 
gebruiken. Ben: “In het begin waren zij 
er niet zo scheutig op, dat rare volk dat 
nooit naar de kerk ging.” Toch wisten 
de OJA-leden het kerkbestuur te over-
tuigen van hun goede bedoelingen: 
“We wilden van alles doen voor de 
jeugd. Veel mensen deelden ons idee 
dat er iets moest gebeuren voor deze 
doelgroep. Ook zijn we de hele buurt 
langsgegaan. Niemand had er proble-
men mee dat er een jongerencentrum 
in de blokhut zou komen.” Een paar 
vergaderingen verder ging het kerk-
bestuur akkoord. Het OJA huurde de 
blokhut voor een symbolisch bedrag, 
betaalde de energie en zorgde voor 
het onderhoud.

In de ledenvergadering werden de ta-
ken verdeeld. Ben: “Het oprichtings-
comité vormde het bestuur. Ik werd 
als voorzitter gekozen. Ook werden er 
verschillende commissies opgericht.” 
De blokhut werd ingericht: “We kre-
gen bankstellen en tafels. De eerste 
bar timmerden we zelf van 3ES krat-
ten. Onze eerste muziekboxen maak-
ten we van spaanderplaat.” OJA had 
al gauw zo’n honderd leden.

Een van de eerste OJA-activiteiten was 
het wagenspel ter ere van ‘Aarle 800’. 

Dit werd op verschillende plaatsen in 
het dorp door OJA-leden opgevoerd. 
Ben: “De dames van de ‘Zwarte fan-
fare’ hielpen ons met het maken van 
de kleding.” Vele andere activiteiten 
volgden. Zo vonden er tentoonstel-
lingen en optredens van eigen leden 
plaats, werd Koninginnedag uitgebreid 
gevierd en traden er allerlei artiesten 
op zoals Gerard van Maasakkers en 
Drs.P. Ben: “Gerard van Maasakkers 
had toen nog krullen. Drs.P. had nog 
nooit in zo’n klein zaaltje opgetreden. 
Het hing met de benen buiten. Hij 
vond het zo leuk dat hij zelfs lid werd 
van OJA.”

Ben is zes jaar voorzitter geweest van 
OJA: “Ik vond het een mooie tijd. We 
deden veel zelf en probeerden eigen 
initiatief bij jongeren aan te wakke-
ren.” De oud-voorzitter woont, samen 
met vrouw en zoon, in het ouderlijk 
huis in Aarle-Rixtel. Tegenwoordig is 
hij, naast zijn drukke baan in de ma-
chinebesturingen, vooral actief bij de 
‘Blauwe schut’ en het ’IVN’. Ben: “Ik 
ben nu niet meer goed op de hoogte 
van het OJA. Het jongerencentrum 
heeft altijd zonder subsidie gedraaid. 
Ik denk dat het daarom nog bestaat. 
Dat is de kracht van het OJA.”

komst. Wij wilden ook iets voor ons-

Hij vervolgt: “Ons idee werd vrij snel 
officieel. We stelden statuten op en 
lieten deze passeren bij de notaris.” De 
vereniging OJA is dan een feit. De me-
deoprichter weet niet meer precies hoe 
de naam is ontstaan: “Maar hij klonk 
meteen goed. Als logo hadden we een 
opgestoken duim.” Het oprichtings-
feest wordt in 1978 gehouden bij café 
‘Het Heuveltje’. “De blokhut hadden 

Omdat de scouting verhuisde naar de 
Jan van Rixtelstraat kwam de oude 
blokhut aan de Schoolstraat leeg te 
staan. Deze was in het bezit van het 
kerkbestuur. Ben en zijn vrienden 
grepen hun kans en vroegen aan het 

Benefi etconcert met ‘Pater Moeskroen’ en kookworkshop voor Alpe D’Huzes
Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Een benefietcon-
cert, een kookworkshop en diverse 
wervingsacties, zoals tijdens de 
Oranjemarkt op Koningsdag in Beek 
en Donk: het zijn slechts een paar acti-
viteiten die de groep ‘Onze Toekomst’ 
op de agenda heeft staan om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor Alpe 
D’Huzes. 

‘Iets terugdoen’
De vier heren Arjan van Vugt, Carlo 
van Schaijk, Geert-Jan van de Kamp en 
Rens Manders gaan in juni – onder het 
motto ‘Opgeven is geen optie’ - zes 
keer de befaamde berg op en af tij-
dens Alpe D’Huzes. Hiermee proberen 
zij zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor deze stichting, die zich inzet voor 
onderzoek naar kanker. 

Arjan van Vugt vertelt: “Ik heb een 
kapsalon in Beek en Donk. Wij zijn 
gespecialiseerd in pruiken voor men-
sen met haaruitval, onder andere door 
kanker. Door mee te doen aan de Alpe 
D’Huzes kunnen wij ook echt iets te-
rugdoen voor deze mensen. Dat is in 
ieder geval voor mij de reden geweest 
om hieraan deel te nemen.” Al snel slo-
ten vrienden Carlo en Geert-Jan hierbij 
aan.  Later voegde ook fysiotherapeut 
Rens zich bij de groep. En toen was 
‘Onze Toekomst’ compleet. De heren 
gingen meteen vol aan de bak om zich 
voor te bereiden op dit grootse evene-
ment.

Acties 
Om zoveel mogelijk geld op te halen, 

organiseert de groep diverse activi-
teiten. Zo vond onlangs bij Helmond 
Sport een geslaagde voetbalclinic 
plaats, waar maar liefst 150 kinderen 
aan deelnamen. Ook start de groep 
een soort van veilingsite, waarop bij-
voorbeeld shirtjes van bekende voet-
ballers en andere ‘must haves’ op ge-
veild worden. 

‘t Otterke
Ook basisschool ‘t Otterke helpt de 
vier heren mee met het inzamelen 
van zoveel mogelijk geld voor Alpe 
D’Huzes. De groepen 7 en 8 hebben 

de afgelopen weken diverse dingen 
geknutseld en geschilderd. Aanstaande 
vrijdag - 25 april - worden deze werken 
verkocht tussen 14.00 en 14.30 uur op 
‘t Otterke. Iedereen is hierbij van harte 
welkom. De opbrengst komt geheel 
ten goede aan ‘Onze Toekomst’. 

Benefietconcert 
De klapper van de geplande activi-
teiten is toch wel het benefietconcert 
dat op zaterdag 3 mei plaatsvindt in 
Muziekcentrum ’t Anker in Beek en 
Donk. Arjan: “Voor deze avond heb-
ben we de band ‘Pater Moeskroen’ 

weten te strikken. Zij zorgen gegaran-
deerd voor een feestje. Het is een heel 
bekende band. Wij vinden het gewel-
dig dat zij er op 3 mei zijn. Daarnaast 
komt ook de zeer goede band CAS 
optreden. Het belooft een fantastische 
avond te worden.” Kaartjes voor deze 
avond kosten €15,00. 

Kookworkshop 
Maar het blijft niet alleen bij het bo-
venstaande. In samenwerking met 
Kookcentrum Brabant heeft ‘Onze 
Toekomst’ een culinaire avond geor-
ganiseerd. Op zaterdag 10 mei kun 

je voor €40,00 (exclusief drank) een 
kookworkshop ‘Tapas’ volgen bij deze 
kookstudio. “Eerst wordt er samen ge-
kookt en daarna wordt het eten samen 
genuttigd”, vertelt Arjan. “Ook dit be-
looft een gezellige, smaakvolle avond 
te worden!”

Koningsdag
Benieuwd naar de heren van ‘Onze 
Toekomst’? Op Koningsdag zijn zij 
op de Oranjemarkt te vinden in Beek 
en Donk. Zij staan op deze dag voor 
het pand van De MooiLaarbeekKrant, 
waarmee zij een samenwerking heb-
ben gesloten. Bezoekers kunnen met 
een ‘look-a-like’ Willem-Alexander en 
Maxima op een ludieke manier op de 
foto voor €2,00. Dit bedrag komt ge-
heel ten goede aan Alpe D’Huzes. De 
foto wordt digitaal toegestuurd.

Naast de fotohoek is  ‘Onze Toekomst’ 
op deze dag ook aanwezig met een 
stand. Hier kunnen mensen meer infor-
matie krijgen over de groep/de stich-
ting. Ook verkopen zij op deze dag 
kaartjes voor het benefietconcert en de 
kookworkshop. 

Deelnemen
Heb je interesse om het benefietcon-
cert te bezoeken of deel te nemen aan 
de kookworkshop? Bezoek dan zater-
dag de kraam van Onze Toekomst of 
koop kaartjes bij een van de verkoop-
punten (Jansen Kappers in Beek en 
Donk, Van Helvoort Taxi’s in Gemert of 
bij Vair in Erp). Digitaal bestellen kan 
ook via anja@vair.nl. Aanmelden voor 
de kookworkshop kan door te mailen 
naar info@jansenkappers.nl.

De heren van ‘Onze Toekomst’. Vlnr. Geert-Jan, Arjan, Rens en Carlo

Redacteur: Dennis Verbakel

Beek en Donk – De eerste Koningsdag 
van Nederland vindt zaterdag plaats. 
Ook in Laarbeek is het een haast 
ongeschonden traditie om deze 
nationale feestdag te vieren. Het 
Heuvelplein in Beek en Donk staat in 
het teken van de Oranjemarkt. Ook 
De MooiLaarbeekKrant neemt hieraan 
deel en opent op deze dag de deuren. 

De MooiLaarbeekKrant werkt hiervoor 
samen met ‘Onze Toekomst’, een vier-
koppige groep die in juni deelneemt 
aan Alpe D’Huzes (zie het artikel hier-
over op deze pagina). 

De MooiLaarbeekKrant 
MooiLaarbeek verhuisde drie maanden 
geleden naar een nieuw kantoorpand 
in Beek en Donk – van Heuvelplein 12 
naar Heuvelplein 3. Op Koningsdag wil 
De MooiLaarbeekKrant het pand aan 
iedereen laten zien die hier interesse in 
heeft. Maar ook voor vragen, meer in-
formatie en op- en aanmerkingen bent 
u natuurlijk van harte welkom.

Ludiek op de foto 
De groep ‘Onze Toekomst’ zal met 
een stand voor het pand van De 
MooiLaarbeekKrant staan. Daarnaast 
hebben deze twee organisaties samen 
gezorgd voor een ludieke fotohoek, 
waar bezoekers met een look-a-like 
Willem-Alexander en Maxima op de 
foto kunnen in oranjesferen. Voor 
slechts €2,00 kunnen bezoekers op de 
foto. Deze krijgen zij na Koningsdag 
digitaal toegestuurd. Het totaal op-
gehaalde bedrag hiervan gaat naar 
‘Onze Toekomst’. 

Open dag 
De MooiLaarbeekKrant vind je op 
Heuvelplein 3 in Beek en Donk. De 
deuren zijn zaterdag geopend tussen 
10.00 en 17.00 uur. U bent van harte 
welkom. De koffie staat klaar!

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe
Open dag bij MooiLaarbeek 
tijdens Koningsdag

Wij verkopen vanaf 25 april weer

VERSE ASPERGES
geschild & ongeschild

en AARDBEIEN

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

en AARDBEIEN
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Onze tuin 
is speciaal voor de kids 
open met speeltoestel/trampoline

Café Thuis  |  Heuvelplein 6  |  Beek en Donk  |  Tel.: 0492 464884
www.cafethuisinlaarbeek.nl

VoorjaarsprogrammaVoorjaarsprogrammaVoorjaarsprogramma

VRIJDAG 25 APRIL
Crazy Thuis Wives
AANVANG: 21:00 UUR
Koningsnacht Edition met
Funkmaster B

ZATERDAG 26 APRIL
Koningsdag
AANVANG: 14:00 UUR
DJ Jasper van Gelder
& Zanger Bas

ZONDAG 4 MEI
Bierproeverij
AANVANG: 16:00 UUR
Diverse bieren met uitleg!

VRIJDAG 9 MEI
Echte Mannenavond
AANVANG: 21:00 UUR
Pullen avond

ZATERDAG 10 MEI
Live band: Funtain!
AANVANG: 22:30 UUR
Vier muzikanten brengen hits 
uit de jaren ’60 ten gehore!

VRIJDAG 16 MEI
Pubquiz
AANVANG: 20:00 UUR
Meld je team met 4-6 personen aan!

Mooi UIT in Laarbeek

DEJA VU
Café Aarle-Rixtel

www.cafedejavu.nl
Dorpsstraat 15a, Aarle-Rixtel     06 - 4230 8617

25 APRIL KING’S NIGHT

GEEN SLUITINGSTIJD!
9 MEI

Go 80’s & 90’s met DJ Erwin Poulisse!

24 MEI ARABIAN NIGHT 
WAAN JE IN ‘T SPROOKJE VAN 1001 NACHTEN

29 MEI HEMELVAART JAARMARKT 
Aarle-Rixtel Summer Party met vele DJ’s

JUNI 
Alle WK-wedstrijden op groot scherm!

Veel activiteiten in Aarle-Rixtel tijdens Koningsdag

Jeu-de-boulen op Koningsdag

Mariahoutse Koningsdag ‘Uit de Kunst’

Aarle-Rixtel - In Aarle-Rixtel zijn er rond Ko-
ningsdag diverse activiteiten. Bij De Vrienden 
en Deja Vu wordt de Koningsnacht op 25 april 
gehouden. Alle cafés in Laarbeek mogen de 
hele nacht open blijven.

Deja Vu is vanaf 20.00 uur open tot aan de 
volgende morgen. Ook dorpscafé De Vrienden 
kent geen sluitingstijd. Vanaf 21.00 uur is er een 
optreden van coverband Sowieso. Zij spelen Ne-
derpop van Bløf tot Doe Maar en van Nielson tot 
Go Back To The Zoo. De entree is gratis. 

Vanaf 10.00 uur is het feest op het Kerkplein! 
Kinderen kunnen hun oude 
speelgoed, boeken, cd’s en an-
dere spulletjes verkopen op de 
vrijmarkt. Maar er is natuurlijk 
ook plek voor goocheltrucs of 
knikkers raden, zelf gebakken 
koekjes of grabbeltonnen. Voor 
de kerk staat de fotograaf klaar 
om kinderen als prins of prinses 
op de foto te zetten, samen met 
vriend(innet)je, broertjes, papa en mama. Daar-
naast zijn er (gratis) spelletjes, zoals  spijkerpoe-
pen, eierlopen, blikgooien, koekhappen of de 
bal door het kleinste gat schieten of slaan. Alle 
verkopers en bezoekers worden ook uitgenodigd 
om mee te helpen bij het maken van een konink-
lijk schilderij. Iedereen kan hieraan meedoen. Het 
is de bedoeling dat er een gezamenlijk kunstwerk 
ontstaat, wat na afloop op een nog nader te be-
palen plek tentoon zal worden gesteld.

Aansluitend is er om 12.30 uur een versierde 
fietsenoptocht, onder begeleiding van harmo-
nie ‘De Goede Hoop’. Deelnemers kunnen zich 

van 10.30 tot 12.00 inschrijven bij de jury. De 
optocht start bij dorpscafé De Vrienden en gaat 
door de Dorpsstraat, Heindertweg (langs Zonne-
tij), Phaffstraat, Termeerstraat, Goossensstraat, 
Wilhelminalaan, Dorpsstraat en tenslotte weer 
terug naar het kerkplein. Voor iedere deelnemer 
ligt een verrassing klaar. De mooiste, gekste en 
leukste fietsen verdienen bovendien een prijs.

Voetballen en ander vermaak op sportpark De Hut
’s Middags vanaf 13.30 uur zijn er op sportpark 
De Hut allerlei activiteiten voor kinderen, zoals 
een spelenkermis, luchtkussens, huifkarrentocht, 
schminken en penaltyschieten. Verder kan ie-

der kind meedoen aan de bal-
lonnenwedstrijd. Voor degenen 
wiens ballon de grootste afstand 
heeft overbrugd, zijn leuke prij-
zen beschikbaar. Daarnaast zijn 
er voetbalwedstrijden voor 9 
t/m 14-jarigen op klein veld, 
uiteraard ingedeeld per leeftijds-
categorie. 

Live optredens bij OJA
Bij OJA kan men ‘s middags terecht voor veel 
muziek, een hapje en een drankje. Tussen 13.00 
en 21.00 uur treden diverse bands live op, waar-
onder ‘Moon’ (Pshygedelic 60’s Garage Blues 
Rock Surf) en Chivy & the Bluezicians (Rock, 
Funk, reggea en lounge proppen deze gasten in 
een bluesrock jasje). De derde band die deze Ko-
ningsdag optreedt is Hoodoo Monks: Electrified 
Chicago Blues played by Boogaloo T. and Benito 
Burnette. Voor de kleintjes zijn er een springkus-
sen en snoepzakken. Vanwege de verbouwing 
worden de festiviteiten na 21.00 uur voortgezet 
bij café De Vrienden.

Lieshout – Jeu de Boulesclub ‘Ons Genoegen’ 
uit Lieshout houdt op Koningsdag 26 April, in 
samenwerking met het Oranje Comité, een jeu-
deboules toernooi op de jeu de boulesbaan bij 
het Dorpshuis in Lieshout. Aan dit toernooi kan 
elke inwoner van Lieshout gratis deelnemen.                                                                                

De wedstrijden beginnen om 13.30 uur, aanmel-
den kan tot 13.15 uur bij de jeu de boulesbaan. 
Er worden 3 rondes gespeeld met tussendoor 
kleine pauzes en in de pauze een gratis kopje 
koffie. Degene die nog nooit ‘gebould’ heeft, 
hoeft zich niet te generen dat zij of hij er niets 
van kan of te denken het is niets voor mij. Zij 
worden via het lot gekoppeld aan misschien wel 
een hele goede speler of misschien een mindere, 
zodat iedereen kansen heeft. 

De leden van de Jeu de Boulesclub zijn allemaal 
bereid om goede aanwijzingen te geven hoe en 
wat je moet doen tijdens het spel en schaam je 
niet, iedereen heeft ooit moeten beginnen. Dit is 

een ideale gelegenheid voor degene die al ooit 
gedacht hebben:  ‘zou dit iets voor mij zijn?’. 
Je hoeft jezelf niet in te houden, kom het eens 
proberen en misschien vind je het wel heel leuk. 
Het Oranje Comité en Jeu de Boulesclub Ons 
Genoegen wensen iedereen een leuke en gezel-
lige middag toe.

Mariahout - De eerste koningsdag staat ook 
in Mariahout voor de deur. Dat betekent dat 
er dit jaar op zaterdag 26 april vanaf 11.00 
uur op het Oranjeplein weer van alles te be-
leven is. Met behulp van vrijwilligers is er 
een prachtig programma in elkaar gezet.

Deze eerste koningsdag staat in het teken van 
kunst en creativiteit, vandaar het thema ‘Ma-
riahout uit de kunst’! Alle kinderen van groep 
1 t/m 8 kunnen vanaf 10.30 tot 11.00 uur in-
schrijven om daarna mee te doen aan activitei-
ten waarin zij hun kunstzinnigheid kwijt kun-
nen. Misschien schuilt er in jou wel een ware 
beeldhouwer of kunstenaar? De dag word om 
11.00 uur feestelijk geopend met medewer-
king van harmonie St. Caecilia. Onder mu-
zikale begeleiding zal dan door een speciaal 
persoon de vlag gehesen worden. De opening 

is pas compleet als ook het gilde St. Servatius 
zijn vendelgroet komt brengen. Daarna star-
ten de kunstzinnige activiteiten die aangepast 
zijn voor onder- en bovenbouw. Gedurende 
de activiteiten kan er genoten worden van 
een lekkere pannenkoek,  gebakken door een 
enthousiast team. Tijdens de pauze is er een 
spektakel dat verzorgt word door Skateclub 
Laarbeek of je kunt ervoor kiezen een prach-
tige machine te bekijken. 

Voor de kleinsten zijn er deze dag verschillen-
de activiteiten waaronder een luchtkussen en 
schminken. De senioren kunnen jeu de bou-
les spelen op de banen op het Oranjeplein. 
Ouders en belangstellenden kunnen deze dag 
genieten van een drankje op het prachtige 
terras. Kom op tijd en zorg dat je het niet mist!

 Jeu de Boulesclub ‘Ons Genoegen’
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

•  poppentheater • schminken• veel gezelligheid  •  lekkere drankjes  en heerlijke hapjes

Kindermiddag met Poppentheater Kris Kras

30 APRIL
woensdagmiddag 
van 13.00 - 17.00 uur
Uitreiking kleurwedstrijd 16.00 uur

Entree gratis

 Kijk voor uitgebreide informatie op onze website

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

Mooi UIT in Laarbeek

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 06-23902810

www.dorpscafedevrienden.nl

Koningsnacht
Nederpop Coverband ‘Sowieso’
vanaf 21.00 uur (Gratis entree!)

Koningsdag
Markt op het kerkplein

&
’s Avonds de DJ’s van OJA 

bij De Vrienden
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bij De Vrienden

Oranjeloop en ouder-kindloop in Lieshout

Toertocht voor oldtimer bromfi etsen en 
rijwielen met hulpmotor

Lieshout -  Na weer een jaar van voorbereidin-
gen is op zondag 27 april om 11.00 uur de start 
van de 27e editie van de Oranjeloop. Voor de 
start van de Oranjeloop is het aan de kinderen 
om hun krachten met elkaar te meten. 

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke warming-
up, gegeven door Maike van Veggel bij de kiosk. 
Daarna kunnen de jongsten kinderen met papa 
of mama, misschien wel opa of oma een klein 
rondje door het centrum afleggen. Aansluitend 
is het de beurt aan de basisschoolleerlingen. In-
schrijven kan vanaf 9.00 uur bij de kiosk, kosten 
€1,00. Om 11.00 uur gaat dan de Oranjeloop 
van start met veel deelnemers uit Laarbeek en 
omgeving, voor hun 5, 10 of 15 kilometer en 
de halve marathon. Inschrijven kan tot 10.30 in 
sporthal de Klumper aan de Papenhoef in Lies-
hout, kosten €7,00. De eerste 3 lopers op elke 

afstand ontvangen een prijs, daarnaast wordt 
het verbeteren van het parcoursrecord beloond 
met €50,00. Natuurlijk verschijnen veel leden 
van Runnersclub Lieshout aan de start. Helaas 
zal de winnaar van vorig jaar, Antonio Duij-
melinck,  verstek moeten laten gaan. Antonio 
revalideert  in Wolfheze na een verschrikkelijk 
ongeluk wat hem begin dit jaar is overkomen. 
RCL zal hem missen in deze wedstrijd en wensen 
Antonio een spoedig herstel toe. 

Met springkussen, schmink en livemuziek van 
percussiegroep Slagkracht, is er voor iedereen 
wat te doen. Omroep Kontakt verzorgd live re-
portage, vanuit hun mobiele studio. Door Run-
ning Team Laarbeek worden er wafels gebak-
ken, opbrengst voor de Roparun en bij Bavaria 
Brouwerij Café kun je terecht voor een gezonde 
lopers-lunch tegen een speciaal tarief.

Aarle-Rixtel - Oldtimer Bromfietsclub ‘De 
Bromvliegers’, houdt op zondag 27 april, vanuit 
Aarle-Rixtel alweer het tweede evenement van 
het toerseizoen: De ‘Gouwe Ouwe Rit’. Ieder-
een met een goedverzekerde bromfiets of So-
lex van tenminste 20 jaar oud kan deelnemen 
aan deze prachtige toertocht. Samenkomst en 
inschrijving bij De Dreef in Aarle-Rixtel.

Het is voor de elfde keer dat liefhebbers van 
oldtimer bromfietsen en rijwielen met hulp-
motor neerstrijken in Aarle-Rixtel. Organisator 
Henk van Lierop is één van de vele clubleden 
uit Laarbeek die bij De Bromvliegers (met 450 
leden over heel Nederland) is aangesloten. Hij 
is blij dat er in zijn gemeente gestart gaat wor-
den. Henk: “We zijn bijzonder blij met deze 
drukbezochte rit die sinds 2004 deel uitmaakt 
van de ‘Brabantse Bromfiets Dagen’. Onze le-
den komen uit alle windstreken en met name uit 
Zuid-Oost Brabant. Niet-leden zijn uiteraard ook 
van harte welkom want hoe groter de opkomst, 
des te mooier het evenement. We hebben er al-
les aan gedaan om een mooie route te maken 
door het Brabants landschap over een afstand 
van ongeveer 80 kilometer met ongeveer hal-
verwege een pauzeplaats”. 

Snelheid speelt bij deze toertocht geen enkele 
rol, samen genieten van de mooie omgeving is 
het brommermotto van De Bromvliegers. Mocht 
je tijdens deze rit met pech komen te staan dan 
kan je gebruik maken van de bezemwagen die 
achter alle deelnemers aan rijdt. De inschrijving 
is geopend van 9.00 tot 10.30 uur en bedraagt 
€7,00, dit is inclusief een consumptie bij de 

startplaats, verzorging op de pauzeplaats en een 
leuke herinnering voor aan de bromfiets (zolang 
de voorraad strekt).

De Gouwe Ouwe Rit is onderdeel van de ‘Bra-
bantse Bromfiets Dagen’ waarbij later in het jaar 
ook ritten georganiseerd worden vanuit Zijtaart, 
Rosmalen, Veghel/Mariaheide en Eindhoven. 
Bij mooi weer verwacht de organisatie circa 300 
deelnemers (vorig jaar 350 bromfietsen!). Pu-
bliek is van harte welkom om te komen genie-
ten van de aanwezige oldtimers. Hiervoor zijn 
de volgende tijden interessant: vanaf 9.00 uur 
verzamelen de bromfietsliefhebbers zich bij De 
Dreef. De start zal plaatsvinden om 11.00 uur. 
Tussen 14.30 en 15.30 uur worden de brom-
fietsen en Solexen weer in Aarle-Rixtel terug 
verwacht. Kom dus gerust een kijkje nemen 
en geniet van al die Zündapps, Kreidlers, Pu-
chs, Solexen, enz. Voor meer informatie kun je 
bellen met Henk van Lierop, tel. 0492-463210 
of kijk op de website van De Bromvliegers 
www.bromvliegers.nl.

Oranjeloop 2013

KUBUS Etten-Leur. maakt ondernemen leuk.
www.kubusettenleur.nl    ruud.vermeulen@kubus.nl    t 076 5012080    m 06 50240590
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dichtbij.
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Administratie - Belastingadvies - Startersbegeleiding - KUBUS pakket
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We helpen u hier graag bij!
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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.
• Nationale Sportweek
• ‘Jij kiest toch liever zelf of je donor wordt?
• Levertijden paspoorten en identiteitskaarten
• Werkzaamheden Oranjelaan, tweede fase
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

De burgemeester heeft besloten:
• de vergunning te wijzigen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het ver-

strekken van alcoholhoudende drank voor Café Van Lieshout, Dorpsstraat 58 in Lieshout 
(verzonden 14 april 2014).

• ontheffing te verlenen op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet tot het ver-
strekken van alcoholhoudende drank voor Brouwerijcafé Bavaria, Heuvel 5 in Lieshout 
Café Van Lieshout, tijdens Koningsdagactiviteiten rondom de Heuvel in Lieshout (ver-
zonden 15 april 2014).

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern            Ingediend d.d.   Werkomschrijving
Piet van Thielplein 13 a Beek en Donk    09-04-2014      afwijken bestemmingsplan
Opstal 8 Aarle-Rixtel       08-04-2014      herbouw loods
Jan van Amstelstraat 2 Beek en Donk   10-04-2014       plaatsen tijdelijke woonunit
Jan van Amstelstraat 2 Beek en Donk   10-04-2014      bouw woning

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern  Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Donkersvoortsestraat 3 Beek en Donk 04-04-2014        slopen woning
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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerpbe-
schikkingen zijn genomen:
Locatie Kern          Inzagetermijn Werkomschrijving
Kannelustweg 8 Aarle-Rixtel     21-04 t/m 02-06-2014 vervangen rieten dak 
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemde ont-
werpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer geen ziens-
wijze wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 17 april 2014 heeft besloten tot vaststelling van de Verordening raadscom-
missies Laarbeek 2014. Bij datzelfde besluit is de Verordening op de raadscommissies van de 
gemeente Laarbeek 2010, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 april 2010, gewijzigd en gecon-
solideerd op 24 januari 2013, ingetrokken. In de verordening wordt de structuur, samenstelling 
en werkwijze van de verschillende raadscommissies geregeld. Taak van de raadscommissies 
is het uitbrengen van advies aan de raad en het voeren van overleg met het college of de 
burgemeester over in elk geval een aantal in de verordening opgesomde onderwerpen. De 
Verordening raadscommissies Laarbeek 2014 treedt met onmiddellijke ingang in werking. De 
verordening kan geraadpleegd worden via de site van de gemeente Laarbeek en kan ook in het 
gemeentehuis Laarbeek worden ingezien. Voor nadere informatie over de verordening kunt u 
contact opnemen met de griffier, de heer R. van Heijnsbergen telefoonnummer 0492 469 700.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern      Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Het Laar 3 Aarle-Rixtel     bouw berging  bouwen 10-04-2014
Papenhoef 21 Lieshout       veranderen bedrijfsgebouw bouwen 10-04-2014
Goossensstraat 9 Aarle-Rixtel     plaatsen twee dakkapellen bouwen 10-04-2014
Bakelseweg 1 Aarle-Rixtel     bouwen machineloods bouwen 10-04-2014
Donkersvoortsestraat 9a Beek en Donk  herbouw woning bouwen 15-04-2014
Havenweg 2 Aarle-Rixtel      plaatsen gevelreclame bouwen 15-04-2014

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

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

Locatie Kern           Werkomschrijving Activiteit
Donkersvoortsestraat 3 Beek en Donk    slopen woning  slopen
Het Laar 2 Aarle-Rixtel       vervangen asbest dak  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 telefoon-
nummer 0492 469 700.

• In verband met het countrydansen in de Kerkstraat in Beek en Donk is deze straat afge-
sloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zaterdag 26 april 
2014 van 12.00 tot 18.00 uur.

• In verband met plaatsen van een overkapping voor een terras wordt het Oranjeplein in 
Mariahout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt van 
vrijdag 25 april 2014, 8.30 uur tot maandag 28 april 2014, 12.00 uur. 

• In verband met de Dodenherdenking en een stille tocht is de Koppelstraat, tussen de 
Slotstraat en het Raadshuisplein, afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. 
Deze maatregel geldt op zondag 4 mei 2014 van 19.00 tot 20.30 uur.

• In verband met Koningsdagactiviteiten is de Heuvel, een gedeelte van de Molenstraat – 
tussen de Papenhoef en de Heuvel - en een gedeelte van de Dorpsstraat – tussen de Flo-
reffestraat en de Heuvel - in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. 
Ook geldt er een parkeerverbod in de Papenhoef en de Burgemeester v.d. Heuvelstraat 
in Lieshout. Deze maatregel geldt op zaterdag 26 april 2014 van 9.00 tot 19.00 uur.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel voor het organiseren van feestelijke activiteiten op 

Koningsdag, 26 april 2014 van 12.00 tot 22.00 uur in de Schoolstraat in Aarle-Rixtel (ver-
zonden 15 april 2014).

• Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek voor het ten gehore brengen van livemuziek tijdens 
de wandelvierdaagse Laarbeek op 14 mei 2014 van 18.30 tot 21.30 uur in de muziektuin 
aan de Koppelstraat in Beek en Donk (verzonden 15 april 2014).

• Gemeente Laarbeek voor het organiseren van de Dodenherdenking op zondag 4 mei 
2014 van 19.30 tot 20.30 uur bij het monument aan de Koppelstraat in Beek en Donk 
en het houden van een stille tocht van de Michaëlkerk naar het monument aan de Kop-
pelstraat (verzonden 15 april 2014).

• Oranjecomité Lieshout voor het organiseren van Koningsdagactiviteiten in het centrum 
van Lieshout op zaterdag 26 april 2014 van 11.00 – 18.00 uur (verzonden 15 april 2014)

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

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 25 april komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Drank- en Horecawet

Aanvragen omgevingsvergunning

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Verordening raadscommissies Laarbeek 2014

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende vergunningen

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:

week 06 090807

za

vr

do

wo

di

ma

februari

03 10 2417

2504 11 18

05 12 2619

06 13 2720

07 14 2821

02 09 16 23zo

01 08 15 22

week 09 121110 13

za

vr

do

wo

di

ma

maart

03 10 2417

2504 11 18

05 12 2619

06 13 1720

07 14 2821

02 09 16 3023zo

01 08 15 2922

31

14 week

za

vr

do

wo

di

ma

zo

05

woensdag: inzameling buitengebied

vrijdag: inzameling binnengebied

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

za

vr

do 09 16 3023

10 17 3124

05 12 19 26zo

04 11 18 25 za

vr

do 06 13 20

07 14 21

02 09 16 23zo

01 08 15 22

02

03

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

za

vr 07 14 2821

02 09 16 3023zo

01 08 15 2922 za

vr

zo

12 19 2605

14 21 28

13 20 2706

07
week 14 171615 18

za

vr

do

wo

di

ma

april

07 2114

2201 08 15

02 09 2316

03 10 2417

04 11 2518

06 13 2720zo

05 12 2619

28

29

30

woensdag: inzameling buitengebied

vrijdag: inzameling binnengebied

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

za

vr

do 09 16 3023

10 17 3124

05 12 19 26zo

04 11 18 25 za

vr

do 06 13 20

07 14 21

02 09 16 23zo

01 08 15 22

02

03

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

07 14 2821

02 09 16 3023

01 08 15 2922 za

vr

zo

12 19 2605

14 21 28

13 20 2706

07



Donderdag 24 april 2014 17
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
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 

Activiteiten Seniorenvereniging 
KBO Lieshout
Lieshout – De seniorenvereniging 
KBO Lieshout maakt op 6 en 13 mei 
uitstapjes naar respectievelijk Handel 
en Volendam.

Bedevaart Handel
Volgens traditie gaan de vier senio-
renverenigingen van Laarbeek in mei 
op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw 
van Handel. De organisatie is dit jaar 
in handen van de Lieshoutse KBO. Op 
dinsdag 6 mei zal pastoor Verbraeken 
de mis opdragen en seniorenkoor 
Vogelenzang uit Lieshout zorgt voor 
de muzikale bijdrage. De mis begint 
om 14.30 uur. Na afloop is er een ge-
zellig samenzijn in Gemeenschapshuis 
De Bron in Handel. Het is niet nodig 
voor deze bedevaart aan te melden. 
Wie bereid is bedevaartgangers mee 
te nemen of wie zelf mee wil reizen, 
kan dit opgeven bij de Inloop. Kosten 
voor meereizen zijn €2,50. De auto’s 
vertrekken om 13.45 uur vanaf het 
Dorpshuis in Lieshout. 

Dagje Volendam
Dinsdag 13 mei vertrekt de touringcar 
al om half negen vanaf het Dorpshuis 
voor een gevarieerde dagreis. Na een 
koffiestop in Asperen aan de Linge 
gaat de bus verder naar de Zaanse 
Schans. Een prachtig werkdorpje uit 
de 18e en 19e eeuw. Molens, wonin-
gen, schuren en musea in de Zaanse 
houtbouwarchitectuur zijn hier naar 
toe verplaatst.  Na een uitgebreid 
bezoek aan Volendam gaat de groep 
scheep voor een bezoek aan Marken. 
Een afsluitend diner ontbreekt na-
tuurlijk niet. Dit jaar  gaat men in 
Haarzuilens aan tafel. Aanmelden kan 
bij de Inloop.

Driebandentoernooi
Biljartclub Nooit Volleerd van KBO 
Lieshout organiseert van maandag 12 
tot zaterdag 24 mei het Laarbeekse 
Driebanden Biljarttoernooi in het 
Dorpshuis. Er strijden 92 spelers om 
titels en prijzen in de A- en B-klasse. 
Toeschouwers zijn van harte welkom.

Kienen
Vrijdag 25 april gaat de zaal van het 
Dorpshuis om 19.00 uur open voor 
de kienavond van KBO Lieshout. Het 
kienen begint om 20.00 uur. Loop 
gewoon binnen en doe gezellig mee. 
Wie weet, gaat u met een mooie prijs 
naar huis. De volgende kienavonden 
zijn 16 mei, 6 juni en 27 juni.

Aanmelden activiteiten
Aanmelden voor activiteiten kan tij-
dens de Inloop. De Inloop is iedere 
dinsdagmorgen van tien uur tot half 
twaalf in het Dorpshuis. U bent hier 
van harte welkom met vragen over 
van alles, om u op te geven voor 
een van de KBO activiteiten, om 
mensen te spreken van Computer 
Onderwijs Laarbeek, om mensen van 
de Dorpsraad te spreken, om zakken 
op te halen voor plastic afval, voor 
het WMO infopunt, of om even bij 
te praten bij een kopje koffie. Er zijn 
altijd mensen die voor de gezellig-
heid een uurtje komen buurten. En 
ook daar is de Inloop voor bedoeld. 
Alle bestuursleden van de Lieshoutse 
Seniorenvereniging zijn tijdens de 
Inloop aanwezig. 

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

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

Vader Merel

Op deze foto is vader merel te zien 
die driftig voedsel aan het zoeken 
is voor zijn kroost. Ik heb deze foto 
gemaakt vanuit ons boshutje in het 

bos van Noud Biemans op het Laar. In 
de korte tijd dat we daar fotograferen 
zijn er al vele soorten voorbijgekomen, 
waaronder enkele soorten die je niet 
vaak ziet zoals de goudvink, barmsijs 
en befl ijster.
Maar ook van de meer alledaagse 
soorten zoals deze merel is het genieten 
als je ze ongezien kunt volgen in hun 
gedrag en ook nog kan fotograferen.
Deze merel was druk aan het zoeken 

naar rupsjes en wormpjes voor de 
jongen, maar hij kwam ook steeds 
langs op de voederplek om te kijken 
of daar nog iets van zijn gading was. 
Schitterend om dit af te kijken, het 
is toch al genieten op dit moment in 
de natuur met de vogels die paartjes 
aan het vormen zijn en nestjes gaan 
bouwen en het frisse ontluikende 
groen.

Ook als je de zon op ziet komen na een 
koudere nacht geeft dit vaak prachtige 
beelden en is het weer dubbel en dwars 
genieten van ons Mooie Laarbeek!

Op mijn expositie in de Heemkamer 
was het afgelopen zondag weer 
gezellig druk en ik hoop er nog vele 
lezers te mogen begroeten!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Op het Laar, Aarle-Rixtel 

JUBILEUMKAAS

Proef het Ambacht

Tijdelijk
Verkrijgbaar

Tijdelijk 
Verkrijgbaar

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

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek
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Zondag 27 april

500 gram

Hollandse aardbeien 
voor €1.99 per bakje

Jumbo Lieshout is zondag 
open van 15.00 tot 18.00 uur.
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Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk            06 46 59 85 95
info@kookcentrumbrabant.nl            www.kookcentrumbrabant.nl

bestaat 12,5 jaar

Reserveer in april

ALLE workshops
1 op de 6 personen*

Gratis

* Reserveer vanaf 12 personen. 
Datum in overleg in te plannen voor heel 2014

Voorbeeld tapas  (€ 50,- pp)

• 4 uur durend programma 
• 15 verschillende culinaire hapjes (vlees, vis & vegetarisch)
• Inclusief drank

Kookgilden

Arrangementen

Kookstudio
  
Catering

Er warm bij zitten
Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk – Ellis Hollanders woont al ruim 16 jaar 
aan de Otterweg in Beek en Donk. Vorig jaar heeft zij de 
mogelijkheid gekregen om deze woning te kopen. Dit 
aanbod greep ze met beide handen aan. Alleen de bad-
kamer had nog wat te wensen over. Van de Ven-Hollan-
ders heeft hier inmiddels verandering in gebracht. 

Ellis woont samen met haar twee dochters Femke en 
Liza. “Voor mij alleen had de badkamer niet per se een 
beurt nodig, maar mijn dochters wonen hier ook en nu 
kunnen zij er nog lekker even van genieten.” Samen gin-
gen zij naar Van de Ven-Hollanders en kozen daar hun 
ideale badkamer. “Ik had de kinderen beter niet mee 
kunnen nemen tijdens het uitzoeken, want die willen het 
natuurlijk weer net wat anders”, lacht Ellis. 

Na jaren het huis gehuurd te hebben, wilde Ellis het 
graag kopen. Ze heeft zowel brieven naar de gemeente 
gestuurd als naar Woningstichting Laarbeek, totdat ze 
vorig jaar een positieve brief terug kreeg. “Naast de 
badkamer hebben we zelf ook de keuken aangepast. Hij 
is wat verhoogd en de tegels op de vloer zijn allemaal 
nieuw.” 

In totaal heeft Ellis vier kinderen en met hen heeft ze 
naar eigen zeggen jaren mogen vertoeven in het huis. 
Sommigen in de straat vinden de Otterweg te druk of 
waren het niet eens met de seniorenwoningen die te-
genover de straat kwamen te liggen. Ellis heeft hier ech-
ter geen moeite mee. “Ik vind het een mooie straat en 
van de drukte heb ik totaal geen last.” Zelfs wanneer de 
buslijn recht voor haar huis kwam te liggen, hoorde je 
de moeder niet klagen. “Aan dat soort dingen raak je zo 
gewend”, vertelt ze tevreden. 

Ellis is een rasechte Beek en Donkse. “Een echte Beekse 
eigenlijk”, vult ze aan. Ze is op het Heuvelplein geboren 
en voelt zich na al die jaren nog helemaal op haar plek in 
het dorp en in haar huis. 

Basisschoolklas uit 1965 houdt reünie

“Sommigen hadden elkaar al meer dan 50 jaar niet gezien”
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk -  Eindelijk was het 
dan zover: na drie maanden voor-
bereiding kwam afgelopen zater-
dag om 15.00 uur de klas van de 
Canisiusschool 1965 bij elkaar 
bij café Dave van de Burgt. Bij de 
voorbereiding kwamen de initia-
tiefnemers (Jan Swinkels, Ad van 
de Graft en Ad van Hoof) erach-
ter dat 4 klasgenoten inmiddels 
waren overleden. Er waren oud-
klasgenoten die elkaar al meer 
dan 50 jaar niet hadden gezien. 
Van Rotterdam tot Arnhem en ge-
woon uit Aarle-Rixtel. De groep 
vond het geweldig iedereen weer 
te zien. 

De middag begon met koffie en 
een lekker stuk vlaai. Ad van de 
Graft deelde de consumptiebon-
nen uit. Daarna werd al gauw 
overgegaan op een lekker glas 
bier en kwamen de verhalen los. 
Want allemaal zijn ze de 60-jarige 
leeftijd gepasseerd en hebben in-
tussen veel beleefd. Jan Swinkels 
deed op komische wijze het wel-
komstwoord. Hierin haalde hij de 
hoge rapportcijfers aan bij juffrouw 
Nellie Jansen. “In principe konden 
we allemaal naar het gymnasium. 
Maar een jaar later bij meester 
van Gestel, konden we vervolgens 
bijna allemaal weer beter naar de 
ambachtsschool. Gelukkig haalde 

meester Van Balkom in de vijfde 
klas de cijfers weer omhoog.” Deze 
laatstgenoemde leerkracht mocht 
daarvoor op deze reünie nog een 
fles wijn in ontvangst nemen. 

Vele klasgenoten vonden het jam-
mer dat juffrouw Nellie Jansen we-
gens ziekte niet aanwezig kon zijn. 
Ook Bertus Arts had zich wegens 
een zware operatie moeten afmel-
den. Om 18.00 uur genoten alle 

aanwezigen oud-klasgenoten met 
hun partners van een heerlijk buf-
fet. 

De bijeenkomst ging tot de late 
uurtjes door. Nadat een ieder 

afscheid had genomen en de groep 
samen besloten had om, als ze 65 
jaar zijn, dit nogmaals over te doen, 
keerde iedereen weer huiswaarts. 
Jan: “Het was kortom een prachti-
ge ontmoeting na zo’n lange tijd!”

Van Schijndel 
De Woonwinkel

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

Op Koningsdag gesloten

Veghelsedijk 3     Mariahout     0413 - 20 93 36   
www.autoschadevissers.nl

• Geen eigen risico 
 

 

• Gratis leenauto

• Innovatief schadeherstel
 

• Begeleiding alle    
verzekeringsmaatschappijen

Weet dat u zelf uw schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Hollandse aardbeien
 500 gr € 2,-

Ellis Hollanders in haar nieuwe badkamer
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Boerdonk - Het Ariosto Ensemble geeft 
op donderdag 1 mei een concert in de 
St. Servatiuskerk in Boerdonk. Dit con-
cert met vocale werken, afgewisseld met 
clavecimbelmuziek begint om 20.30 uur.

Het Ariosto Ensemble onder directie van 
Ludy Vrijdag zal met zeven zangers het 
programma ‘Ariosto & Co’ ten gehore 
brengen. Dit programma is samengesteld 
uit Italiaanse madrigalen van beroemde 
componisten zoals  Claudio Monteverdi, 
Carlo Gesualdo, Giaches Wert en Orlando 
di Lasso. Intermezzi worden gespeeld 
door clavecinist Eelco Kooiker, die ook als 
een van de zeven zangers optreedt.

Zij nodigen belangstellenden van harte 
uit om te komen luisteren. De toegang is 
gratis, een vrijwillige bijdrage na afloop is 
heel welkom. Het parochiebestuur biedt 
na afloop een kop koffie of thee aan.

MooiBoerdonk

Omroep Kontakt presenteert:
 

Zaterdag live vanaf de Koningsmarkt
op het Heuvelplein in Beek en Donk

van 11.00 tot 17.00 uur.
 

Zondag live vanuit Lieshout
met verslag van de Oranjeloop

van 10.00 tot 13.00 uur.

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

Koningsdag bol van activiteiten voor de kinderen
Boerdonk - Nederland viert op za-
terdag 26 april voor het eerst 
Koningsdag. Dit laten ze in Boerdonk 
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij 
gaan. Stichting Algemeen Boerdonks 
Belang organiseert speciaal voor de 
Boerdonkse kinderen van 0 jaar t/m 
groep 8 een gezellig ochtendpro-
gramma.

Het programma start om 9.00 uur 
met de ‘Rollende Oranje Parade’. Alle 
kinderen zijn van harte uitgenodigd 
om een parcours door Boerdonk af te 
leggen met versierde fietsen, skelters, 
skateboards en ander rollend materi-
eel.  Uiteraard zijn ouders, familiele-
den en alle andere belangstellenden 
welkom om de kinderen enthousiast 
toe te juichen. De start en finish is bij 
gemeenschapshuis  Den Hazenpot. Na 
de parade wordt voor iedere leeftijds-
groep een leuke activiteit gehouden. 
Kinderen uit groep 0, 1 en 2 gaan met 
de huifkar naar een mooie speelplek. 
Om 9.30 uur staan de huifkarren klaar 
bij evenemententerrein ’t Weike; rond 
11.30 uur zullen zij weer arriveren bij 
Den Hazenpot.  Voor kinderen van de 
groep 3 t/m 8 wordt vanaf 9.30 uur 
een fantastisch spellencircuit uitgezet. 
Met een variatie aan leuke, actieve 
spelletjes zullen de kinderen zich uit-
stekend vermaken! Voor alle kinderen 
ligt er een knipkaart klaar en na afloop 
zijn er mooie prijzen voor de deelne-
mers. Speciaal voor de niet school-
gaande kinderen staat de Winnie de 

Pooh-grabbelton klaar! Vanaf 10.00 
uur mogen zij komen grabbelen.

Niet alleen de kinderen, maar ook 
ouders en belangstellenden zijn van 
harte welkom bij Den Hazenpot om 
te komen kijken naar de activiteiten.  
Onder het genot van een lekkere kop 

koffie of thee kan men gezellig klet-
sen, genieten van de gezellige drukte 
en, hopelijk, genieten van het mooie 
weer. Om Boerdonk een feestelijke 
uitstraling te geven, hoopt de Stichting 
Algemeen Boerdonks Belang dat ie-
dereen om 8.30 uur de vlag uithangt.

Concert in de kerk van Boerdonk
Aristo & Co

Veldleeuwerik

Boerdonk – Toon Kanters werd op 
één van zijn vele fietstochten, door 
het weidevogelgebied van Boerdonk, 
verrast door de uitbundig klinkende 
zang van de veldleeuwerik. De man-
netjes maken spectaculaire zang-
vluchten. Eerst klimmen ze tot een 
hoogte van soms meer dan honderd 
meter, luid zingend schroeven ze 
weer omlaag om bij het vrouwtje in 
de buurt te landen. 
Helaas gaat het de laatste decennia 
niet goed met de veldleeuwerik en 
verdwijnt de uitbundige zang lang-

zaam maar zeker uit de lucht. Ver-
schillende ontwikkelingen in landelijk 
gebied zijn daarvan de oorzaak. Zij 
broeden in boomloze open gebieden 
met korte vegetatie en hebben 2 á 3 
legsels per jaar.

Toon Kanters

Mooi Gespot
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Arian de Groot

Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

De Ortolaan verzorgt vogelwandeling in de Biezen
Beek en Donk – De vogelwerkgroep 
van het IVN Laarbeek, de Ortolaan, 
houdt op zondag 27 april om 8.00 
uur de derde vogelwandeling van dit 
seizoen. De wandeling begint bij de 
weg die zich bevindt voor het adres de 
Biezen 5, dat is vanaf Beek en Donk 
gezien over de Peeldijk/Biezen via het 
missieklooster.

Bij het gebied de Biezen aangekomen 
is het bij de kruising niet naar rechts 
richting boswachterswoning, maar naar 
links, waar al heel snel de boerderij de 
Biezen 5 staat, en daar bij dat huis zal de 
wandeling vertrekken. Vanuit hier kun 
je in verschillende richtingen vertrek-
ken. Er is een mogelijkheid om in noor-
delijke richting te gaan naar de grens-
gebieden van Laarbeek en Gemert, 
waar nog niet lang geleden de strijdbijl 
werd begraven van een strijd, die hier 
als gevolg van middeleeuwse conflicten 
nog steeds niet definitief was afgeslo-
ten. De Vrede van de Snelle Loop is 
pas in 1995 gesloten. Op deze ochtend 
zal het in dit grensgebied echter vooral 
om de vogels gaan. Er zijn vele mooie 
doorkijkjes in dit halfopen landschap. 
Een gebied waar je veel vogels goed te 
zien krijgt. De dubbele Snelle Loop is 
onderdeel van een interessante ecolo-
gische verbinding. Onder meer vogels 
die graag een visje verschalken, zijn 
er in dit gebied te zien. Als men geluk 

heeft, kan men bijvoorbeeld de ijsvogel 
waarnemen.

Behalve in noordelijke kan men ook 
in zuidelijke richting wandelen naar 
de omgeving van de boswachterswo-
ning.  Ook hier staan de gevarieerdheid 
van het landschap en het beheer van 
Staatsbosbeheer borg voor een rijk ge-
varieerde natuur. Zullen de nachtegaal, 
wielewaal of koekoek al terug zijn? De 
tjiftjaf die hier wel zo’n 50 territoria 
bezet, zal men niet gauw kunnen ont-
lopen. De kans op de zeldzame kleine 
bonte specht, die hier enkele territoria 
heeft, is heel wat kleiner. Het kan een 
boeiende zondagmorgen worden, daar 
in de Biezen, vanaf 8.00 uur. De wande-
ling zal tot ongeveer 10.00 uur duren.

De Roodborst, een van de vele vogels die men op deze zondagmorgen kan zien of horen.

Fotograaf: Leo van den Heuvel

Meepraten over verkeerssituaties in Beek en Donk

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

Beek en Donk - Op verzoek van 
de Beek en Donkse gemeenschap 
zijn de Dorpsraad en ViERBINDEN 
in 2010 gestart met een werk-
groep Verkeer in Beek en Donk. 
Deze werkgroep Verkeer bekijkt 
en bespreekt moeilijke of lastige 
verkeerssituaties in Beek en Donk 
met inwoners en legt deze ver-
volgens neer bij de gemeente om 
samen te kijken wat de mogelijk-
heden tot verbetering zijn.

De eerstvolgende bijeenkomst van 
de werkgroep verkeer vindt plaats 
op maandag 12 mei om 19.30 uur 

in het Ontmoetingscentrum van 
Beek en Donk. Voor deze bijeen-
komst zijn alle buurtverenigingen 
of vertegenwoordigers ervan uit-
genodigd maar ook andere be-
langstellenden kunnen meepra-
ten.

Indien u bij deze bijeenkomst 
aanwezig wilt zijn, bent u van 
harte welkom. Indien u zicht 
meldt bij dorpsondersteu-
ner Henrie Bouwmans via mail 
hbouwmans@vierbinden.nl of 
telefonisch 0492-328803 wordt 
u het verslag van de vorige 

bijeenkomst in november 2013 
toegestuurd.

Op woensdagavond 20 mei zul-
len vertegenwoordigers van de 
werkgroep Verkeer vanaf 19.30 
uur in ieder geval ‘slechte’ of ‘aan-
dachtsbehoevende’ verkeerssitua-
ties meenemen in het halfjaarlijks 
overleg met de gemeente.Mocht 
u nog vragen of opmerkingen 
hebben aangaande dit onder-
werp, wordt u verzocht contact te 
zoeken met de Dorpsondersteuner 
(via bovenstaand nummer/mail-
adres). 

Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwillig-
erswerk Laarbeek is voor Stichting 
Manege de Raam op zoek naar 
bestuursleden. De doelstelling 
van de Stichting is het paardrijden 
voor de Laarbeekse rijverenigin-
gen betaalbaar en dicht bij huis te 
houden.

Stichting Manege de Raam zoekt 
bestuursleden, die actief willen 
deelnemen in de organisatie en het 
besturen ervan. Het is natuurlijk 

mogelijk om zelf ideeën aan te 
dragen om meer activiteiten in 
en om de manege te ontplooien. 
Zij vergaderen enkele keren per 
maand, mogelijk ook in het week-
end als er iets in of bij de manege 
georganiseerd wordt.

Meer informatie
Voor meer informatie over vrij-
willigersvacatures kunt u con-
tact opnemen met Suzan 
de Koning van ViERBINDEN 

Vrijwilligerswerk Laarbeek, 
Otterweg 27, Beek en Donk. 
Tel. 0492-328 807 of mail naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl.
  
De vacatures zijn ook te bekijken 
op de website www.vierbinden.nl 
of te vinden in de vacaturemappen 
van de dorpsservicepunten.

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

SHOWROOMMODELLEN UITVERKOOP!

Absoluut unieke keuken
met veel apparatuur

van €44.000,- voor €15.000,-
Meerdere opstellingen.
Prijzen al vanaf €3250,-

Pro teer nu!
Kom naar de showroom. 

Over de prijs worden
we het altijd eens.

Kijk voor alle opstellingen 
op onze website.

www.vanhoutkeukens.nl
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES • Korenmijt 3, Beek en donk

www.hetmaathuys.nl

Mooi Dier

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

Nelis is een lieve, speelse jonge hond 
van ongeveer 7 maanden oud. Deze 
grote knuffelkont beschikt over 
een gezonde dosis energie, die hij 
goed kwijt kan als er dagelijks lange 
wandelingen met hem gemaakt 
worden. Voor kleine kinderen is Nelis 
nog wat te lomp in zijn speelse gedrag. 
We zoeken voor Nelis een baas die 
over ervaring, tijd en zin beschikt 
om Nelis op een liefdevolle, maar 
duidelijke manier verder op te voeden. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in Nelis 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:        Nelis 
Leeftijd:     7 maanden

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTEN KUNSTGRAS!

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

• acupunctuur
• therapeutische     
  massage
• lichttherapie

www.massagepraktijk-jose-van-den-eijnden.nl

Heieindseweg 8, Mariahout 
06 - 13831488   0499 - 421214
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Sportworkshop voor tieners bij Sportcentrum Coach
Beek en Donk - De Boemerang 
houdt op vrijdag 25 april een 
Sportworkshop bij sportcentrum 
Coach van 19.15 tot 21.00 uur. 
Let op, dit zijn andere tijden. De 
workshop is voor alle tieners van 
10 t/m 15 jaar uit Beek en Donk. 
Sportcentrum Coach is gelegen aan 
Willemstraat 3a in Beek en Donk.

In het kader van de sportweek heeft 
Tienerwerk Beek en Donk er voor 
gekozen om de kinderen een work-
shop aan te bieden van Spinning, 
Fitness en een Workout op mu-
ziek. Zorg dat je om 19.15 uur bij 
het sportcentrum bent. Je kunt, in-
dien gewenst, je daar omkleden. Er 
worden 3 groepen gemaakt en je 
kunt alle drie de onderdelen gaan 
ervaren. Neem wel een flesje water 
mee, want dat zal je vast wel nodig 

hebben. De entree bedraagt €1,00. 
Op www.sportcentrumcoach.nl kan 
je alvast een kijkje nemen. Mis het 

niet. Ben sportief en ga de uitdaging 
aan. Aanmelden kan via de website 
www.boemerangbeekendonk.nl. 

Sportworkshop bij Sportcentrum Coach

Tienerwerk ‘De Boemerang’ los in Toverland

De Heindert gaat verhuizen

Geslaagden muziekexamens 
Laarbeek

Beek en Donk - Zondag 13 april is tie-
nerwerk de Boemerang in het gezel-
schap van 75 tieners een dagje naar 
Toverland gegaan. Om 9.00 uur was 
het verzamelen bij het ontmoetings-
centrum. Blijkbaar had iedereen er 
veel zin in, want op een enkeling na 
was iedereen al ruimschoots op tijd 
aanwezig. 

Eenmaal in Toverland aangekomen en 
binnen een verzamelplaats gezocht 
te hebben, kon iedereen ‘los’. Lekker 

door elkaar geschud worden in de 
Troy, racen op de motors of lekker 
nat worden in de boomstammen en 
‘Djengu River’. Voor de ‘dare devils’ 
was er natuurlijk ook nog de survival-
baan. Kortom er was voor ieder wat 
wils. De tieners en begeleiders heb-
ben zich dan ook uitstekend vermaakt. 
Om 16.15 uur was het helaas al weer 
tijd om naar huis te gaan. Nadat alle 
hoofden geteld waren, ging iedereen 
weer richting Beek en Donk. Deze dag 
was niet mogelijk geweest zonder de 

hulp van alle ouders die de tieners mee 
weggebracht en opgehaald hebben. 
Bij deze dan ook allemaal hartelijk be-
dankt voor jullie hulp.

Het volledige programma van acti-
viteiten en alle foto’s van Tienerwerk 
‘De Boemerang’ staan op de website. 
Op de hoogte blijven kan ook via 
www.facebook.com/tienerwerk.de-
boemerang of via www.twitter.com/
De_Boemerang.

Aarle-Rixtel - Na jaren wachten is 
het eindelijk zover: binnen nu en 
anderhalf jaar zal er een nieuw ge-
bouw verrijzen op de plek waar nu 
basisschool de Heindert en Fides al 
jaren een deel van de Aarlese kinder-
bevolking van onderwijs en opvang 
voorzien. In het nieuwe gebouw zul-
len ook  basisschool De Driehoek 
en Peuterspeelzaal De Rakkertjes 
(Spring) hun intrek nemen. 

De afgelopen maanden is op De 
Heindert flink opgeruimd. In ruim een 
halve eeuw is er een aardige voorraad 
opgebouwd en veel spullen hebben 
nog een nieuw leven kunnen krij-
gen. De week van 21 april staat in 

het teken van afscheid nemen door 
het team van leraren en door de kin-
deren. Op een speelse manier wordt 
er aandacht geschonken aan het ge-
bouw dat zo lang dienst heeft gedaan 
en nu mag wijken voor een nieuw en 
modern gebouw.  

Vanaf 6 mei zal de verhuizing plaats-
vinden van de Heindertweg naar de 
tijdelijke locatie aan de Lijsterstraat, 
op het veld naast de Dreef. Vanaf 
14 mei gaan de kinderen van de 
Heindert daar voor het eerst naar 
school. Dat betekent dat de kinderen, 
zowel met als zonder begeleiding van 
een ouder, andere routes naar school 
fietsen en wandelen. Meer kinderen 

gaan de Dorpsstraat oversteken ter 
hoogte van Grand Café Stout en het 
wordt drukker met schoolverkeer op 
de Bosscheweg. Op het veld vóór de 
school is inmiddels een tijdelijke par-
keerplaats met ‘Kiss & Ride’ strook 
aangelegd. Op deze strook is het 
de bedoeling dat ouders in de auto 
afscheid nemen van hun kinderen, 
ze uit laten stappen en vervolgens 
meteen weer doorrijden. Het een-
richtingsverkeer op de Lijsterstraat 
wordt gehandhaafd, zodat de auto’s 
via de Bosscheweg hun weg kun-
nen vervolgen. Aan ouders wordt 
gevraagd te parkeren op de tijdelijke 
parkeerplaats voor de school of op de 
parkeerplaatsen naast de Dreef aan 
de Duivenakker. Het personeel zal 
gebruik maken van de parkeerplaat-
sen aan de Duivenakker. Dit om de 
buurtbewoners in de Lijsterstraat en 
Merelstraat zoveel mogelijk te ont-
lasten. Tijdens de Dorpsfeesten zal de 
feesttent op de parkeerplaatsen staan 
en is het hele veld niet toegankelijk. 
Ouders en personeel zullen dan wel 
gebruik moeten maken van de om-
liggende straten. Om het verkeer in 
goede banen te leiden gaan een aan-
tal ouders de eerste weken in de och-
tend als verkeersbegeleiders optreden 
(herkenbaar aan de fluoriserende hes-
jes). Het is voor iedereen even wen-
nen. Gelukkig hebben ze een prettig 
tijdelijk gebouw op een mooi stukje 
Aarle-Rixtel. Ze gaan er een leuke tijd 
van maken en uiteindelijk krijgen ze 
er een heel mooi gebouw voor terug!

Leerling Teun aan het woord
Teun Senders (10 jaar), leerling BS 
De Heindert: “Ik vind het fijn dat er 
op school een overnachting is om 
afscheid te nemen van het oude (53 
jarige) gebouw, waar ik al sinds mijn 
kleutertijd op zit en veel herinnerin-
gen aan zal hebben.”

KRANTENBEZORGERS

Frank en Koen Bosmans uit Beek en Donk
mogen een waardebon van €10,- afh alen 

bij TRIA FIETSEN

van de maand

TRIA FIETSEN      Papenhoef 21, Lieshout      www.triafi etsen.nl

Beek en Donk – Voor de leerlingen van 
de drie Laarbeekse harmonieën wer-
den op zaterdag 12 april muziekexa-
mens afgenomen in Beek en Donk. 41 
Muzikanten hebben voorgespeeld voor 
één van de vier KNFM-examinators. En 
met goed resultaat.  Onderstaande leer-
lingen zijn geslaagd.

Diploma A
Lucas Crooijmans, Ties Oosthoek (ba-
riton), Ilse van Eck, Niels van Schaijk, 
Veronique Swinkels (klarinet), Renee 
Beerends (saxofoon), Lars van Bokhoven, 
Stijn Brouwers, Harm van Heugten, Niels 
Leenders, Harm Raijmakers, Wietse 
Wijgergangs (ongestemd slagwerk), Gijs 
van Dijk (trompet).

Diploma B
Josseline Blank, Julia van Zutven (dwars-
fluit), Helmie van Laarhoven (klari-
net), Betty Huybers (saxofoon), Wessel 
Bouwmans, Jeroen Goossens, Simeon 
van de Hurk, Mathijs Janssen, Max 
Rijpkema, Bjorn van Rixtel, Timo Smits, 
Stijn Swinkels (ongestemd slagwerk), 
Sam Scheepers (gestemd slagwerk), 
Max Bouw, Lieke Jacobs, Leo Meesters, 
Bas van Vlerken (trombone), Bart 
Mommers (trompet).

Diploma C
Marieke van Dijk (dwarsfluit), Laura 
Verrijt (saxofoon), Stijn Aalders, Dorus 
Biemans, Matthijs Clement, Stan van 
Rixtel, Tim Ruys, Michiel Swinkels 
(ongestemd slagwerk), Freek van der 
Heijden (gestemd slagwerk).

Twee leerlingen hebben zelfs zo goed 
gepresteerd dat zij ‘met lof’ hebben be-
haald. Dit zijn de slagwerkers Lars van 
Bokhoven (A) en Stan van Rixtel (C). 
Alle geslaagden ontvangen hun lande-
lijk erkende KNFM-diploma binnenkort 
tijdens de verenigingsdag van hun ver-
eniging.

Porto kost € 995,-
(tijdelijke actieprijs)

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

Spreekuur voor 
orthopedische orthese hulpmiddelen 

zoals braces en bandages.

 

Iedere even week op maandag 
van 08.30 tot 10.30 uur op afspraak.

Bel voor een afspraak:

088 - 245 2000
klantenservice@livit.nl
www.livit.nl

Adres: Fysiotherapie en training Kemps en Rijf
Molenstraat 9A, 5735 BJ Aarle-Rixtel

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl
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Laarbeekse wandeltochten bijna van start

Lieshout Cultinair Expositie Eric van de Ven en Jan van den Biggelaar

Beek en Donk - Nog even en het is weer 
zover. Op zaterdag 31 mei en zondag 1 
juni houdt buurtvereniging De Vijver de 
Laarbeekse wandeltochten. Deze wandel-
tochten zijn voor zowel de geoefende als 
de recreatieve wandelaar. Ook dit jaar heb-
ben ze weer 2 verschillende wandeltochten 
uitgezet. Er wordt gestart vanaf Brasserie 
De Zwaan in Beek en Donk. 

Van daaruit wordt vertrokken voor een 
mooie tocht door de omgeving van Laar-
beek, waarbij er gekozen kan worden uit de 
afstanden 5, 10, 15, 20, 30 of 40 kilometer. 
Vooral deze laatste afstand is natuurlijk een 
goede oefening voor diegenen die de Nij-
meegse vierdaagse en/of de Kennedymars 
gaan lopen. Zoals hiervoor genoemd, is er 
voor iedere wandelaar (zowel geoefend 
als ongeoefend) een haalbare afstand. De 
wandelingen zijn helemaal uitgepijld en 
gaan over B-wegen, onverharde paden, 
door bossen, over fietspaden, langs wa-
terloopjes, vennen, poeltjes etc. Kortom, 

door de mooiste gebieden rondom Laar-
beek. Onderweg kom je op diverse plekken 
rustpunten tegen, waar wat gedronken kan 
worden. Ook is er gezorgd voor EHBO on-
derweg.

Vanaf 7.30 uur kan er gestart worden voor 
de 20, 30 en 40 kilometer. Vanaf 9.00 uur 
kun je starten voor de 5, 10 en 15 kilome-
ter.

De kosten bedragen €2,50 per persoon per 
dag. Inschrijven kan per dag. Het is dus mo-
gelijk om 1 van de 2 dagen deel te nemen 
en op zaterdag is er een andere route dan 
op zondag, dus je loopt nooit 2 dagen de-
zelfde route. Kijk voor meer informatie op 
www.laarbeeksewandeltochten.nl. 

De organisatie hoopt op een groot aantal 
deelnemers. Een leuke gelegenheid om al-
leen of met een groep vrienden, collega’s 
en/of familie samen één of twee dagen te 
gaan wandelen in een mooie omgeving. 

Lieshout – Buurtvereniging Dorpsstraat/Kui-
perstraat houdt voor de eerste keer Lieshout 
Cultinair. Dit in samenwerking met café De 
Koekoek. Dit culinair evenement vindt plaats 
op zondag 1 juni van 13.00 tot 17.00 uur in een 
grote tent op straat ter hoogte van De Koekoek.

De middag wordt opgeluisterd door het koor 
Primavéra en blaasband Smesh. Er is een wijn-
proeverij en een cocktailbar. Voor de kinderen is 
er een springkussen en er kan gratis geschminkt 
worden. Een entreekaartje kost €12,00 en hier-
voor krijg je 10 verschillende hapjes uit 10 ver-
schillende landen. De kinderen betalen slechts 

€2,50 waar ze een frietje, een zakje chips en 
ranja voor krijgen.  Voor volwassenen zijn er 
slechts 200 kaartjes beschikbaar. Dus wees er 
snel bij, want het beloofd een gezellige middag 
te worden. Het is niet mogelijk om op de dag 
zelf nog een kaartje te kopen.  Kaartjes zijn te 
koop via café De Koekoek aan de Dorpsstraat of 
via één van de bestuursleden van buurtvereni-
ging Dorpsstraat/Kuiperstraat. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Marjan 
van Dommelen, tel. 06-10831975 of kijk eens 
op www.dorpsstraatkuiperstraat.nl. 

Beek en Donk – In ’t Oude Raadhuis start op 
donderdag 24 april een expositie van Eric van 
de Ven en Jan van den Biggelaar. Deze expo-
sitie duurt tot 18 mei. Ook op Koningsdag is ’t 
Oude Raadhuis geopend van 12.00 tot 17.00 
uur. 

Uitgangspunt voor Eric van de Ven bij het schil-
deren: ”Allerlei vormen dringen zich op aan 
mensen. Sommige vormen doen je denken aan 
andere dingen. Die vormen probeer ik op te zoe-
ken of zelf te maken. Ze worden zo geschilderd 
dat het niet direct iets voorstelt, maar dat het 
iemand op een bepaalde, persoonlijke gedachte 
kan brengen. Het is dus logisch dat die vormen er 
geabstraheerd uitzien. Ik vind de gebruikte vor-
men veelal bij wandelingen in de natuur, waarbij 
het (hoog)gebergte een goede inspiratiebron 
vormt, maar ook elementen uit het Nederlandse 
landschap komen aan de orde. Herhalingen van 
vormen in de natuur orden ik op mijn manier 
op het doek. Zo zorgen zij voor een patroon dat 
decoratiever is dan in de natuur zelf. De relatie 
met de natuur en het landschap blijft bestaan 
door bepaalde vormen van ruimtesuggestie. Be-
langrijk is dat het schilderij monumentaal blijft”.

Op deze manier wordt een eigen wereld ge-
schapen, die tot stand komt door het schilde-
ren op een experimentele manier. Hierbij wordt 
vooral gebruik gemaakt van losse pigmenten. 
Die eigen wereld maakt Eric van de Ven ook 
door het combineren van foto’s. In deze foto-
collages worden stukjes werkelijkheid (zo kun 
je een foto definiëren) bij elkaar gebracht om 
een nieuwe werkelijkheid te creëren. In andere 
gevallen vormen de foto’s een reconstructie van 
het oorspronkelijke, maar wel op een eigen ma-
nier.

Jan van den Biggelaar is geboren en getogen 
in Best. Op 8-jarige leeftijd werd bij hem een 
heupafwijking geconstateerd, daardoor was hij 

22 maanden aan bed gekluisterd, kon om die 
reden niet naar school, juist op een leeftijd dat 
een kind het meest leergierig is. Dat bracht een 
grote verandering in mijn jonge leven. Vanuit 
zijn ziekbed kon hij niet veel anders dan naar 
buiten kijken en nadenken. Jan zag het prach-
tige Brabants landschap, met veel ouderwetse 
boerenactiviteit. 

Beiden maakten grote indruk op hem. In die tijd 
begon ook de interesse voor het tekenen zich te 
ontwikkelen. Ook gesprekken met zijn moeder 
hadden invloed op hem. Haar denkwijze had 
een filosofische inslag. In deze periode ontstond 
de behoefte aan het vastleggen van hetgeen 
Jan zag en voelde. Zijn interesse in de kunst was 
gewekt. Aan de Academie voor Beeldende en 
Bouwende Kunsten te Tilburg behaalde hij de 
diploma`s handvaardigheid en tekenen. Sinds 
1968 was hij als docent handvaardigheid en te-
kenen, verbonden aan het Heerbeeck College 
in Best. 

Het voornaamste thema in zijn werken is ‘de 
mens’. De mens met zijn relaties, emoties, ge-
bruiken en toevallige ontmoetingen. Dat thema 
is overal te zien, op straat, tv, foto’s, films of 
tekst uit boeken, daarin ligt de bron van zijn in-
spiratie. Steeds is er de verwondering over hoe 
mensen zich voordoen/gedragen als individu of 
als groep. Het feit dat het zichtbare niet altijd 
de werkelijkheid weergeeft, fascineert hem in 
sterke mate. Hoewel figuratief van opzet zijn de 
mensfiguren geabstraheerd, maar nog wel her-
kenbaar. Hij schildert de figuren vaak bijna weg 
onder felle kleurvlakken en haalt ze soms weer 
met enkele schetslijnen tevoorschijn.  Amorfe 
vormen en felle kleuren accentueren of camou-
fleren deze enigszins mysterieuze verbeelding 
van zijn gevoel. Door deze werkwijze ontstaat 
er vaak een geheimzinnige wereld of situatie die 
niet goed te duiden is. Dat moet ook zo blijven. 
Anders zou Jan de verwondering verliezen.

Mooi UIT in Laarbeek

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

Dorpsstraat 15-17  |  Lieshout  |  0499 - 313185

CATERING MENU 1

CATERING MENU 3

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

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

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

Babi Pangang, King Do Hai, 
Foe Yong Kai en Pangsit Goreng

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

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

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

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

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

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

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

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

Nasi, Bami en Witte Rijst

CATERING MENU 2

CATERING MENU 4

MAANDMENU: APRILMAANDMENU: APRIL
2-3 PERSONEN

€ 17,00

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

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

Koningsnacht
VRIJDAG 25 APRIL

V.A. 21.00
BE THERE!!!!

Koningsdag
Tijdens de Oranjemarkt op het Heuvelplein is ons terras geopend 

en hebben wij voor de kinderen vanaf 11.00 uur 
een clown achter in de zaal  en een springkussen voor het café!

DJ ROBIN EN DJ REMCO
VANAF 14.30

BE THERE!!!!

KoningsdagKoningsdagKoningsdagKoningsdag
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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.

*

W18 - Aanbiedingen gelden van maandag 28 april t/m zaterdag 3 mei 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Ronde achterham
van onze versafdeling

100 gram
1.89

1.59

Boterhamworst
van onze versafdeling

100 gram
1.19

0.89

1.49

KitKat, Chunky, 
Bros, Lion, Rolo of 

Nuts candybars
pak 4/5 stuks

1.72-1.84

Appel- of 
kersenfl appen
vers uit eigen oven

4 stuks
3.56

Chocomel
alle soorten 

literpak
1.19/1.29

Schouderkarbonade
(varkensvlees)

500 gram
2.99

AA kwaliteit
Hollandse asperges

500 gram
6.99

BakkerJan taartjes
chocolade, aardbei of slagroom

per stuk 300 gram
2.29

OP=OP

Volkorenpuntjes
zak 6 stuks

1.35

0.99

Coca Cola
regular, light of zero

pak 4 fl essen à 
1500 ml.

7.11/7.12

Knorr wereldgerechten
alle soorten

pak voor 2-3 
of 4-5 personen

2.25
kilo 4.50

1.00
kilo 3.33

Markant bronwater 
& fruit light

alle smaken
4 pakken 

à 1500 ml.
4.08

5.59
liter 0.93

1.99
4 stuks

2.99
kilo 5.98

Omo/Sunil wasmiddel of
Finish vaatwastabletten

alle soorten
fl acon 700-1500 ml.

pak 1440 gram
zak 20/50 stuks

2 artikelen 
naar keuze

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 fl acons Omo klein & krachtig wit à 700 ml.
van 12.04 voor 6.02

0.99

3.00
liter 0.50

4 pakken

1+1
GRATIS

of 4-5 personen

Bij aankoop van 2 artikelen 
25% korting. Bijv: 2 pakken 
Italiaanse lasagnette
van 4.66 voor 3.50

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJS
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Het was afgelopen november dat 
de aankomst van onze eerste kon-
ing Willem I werd nagespeeld op het 
strand van Scheveningen. Deze telg 
uit de Oranje-Nassau familie mocht 
trots de kroon in 1813 op zijn bol 
plaatsen om het hernieuwde Neder-
land naar zijn hand te zetten. Teza-
men met het huidige België vormde 
deze twee-eenheid een Bataafse buf-
fer tegen de zojuist verslagen Fran-
sen en dit alles ten faveure van de 
Engelse grootmacht. 

Nu, zo’n kleine 201 jaren later, is 
wederom een Willem de koninklijk 
leider van het land. Weliswaar zonder 
het Vlaamse en Waalse deel, maar 
nog steeds fi er en trots. En sportief, 
wat al snel bleek na zijn aantreding. 
Als voormalig IOC lid had hij bewe-
gingsdrang dan ook hoog in het oran-
je vaandel staan. Een logisch gevolg 
kun je de Koningsspelen dan ook noe-
men. Basisscholen die de kans krijgen 
om zich aan te melden bij een organ-
isatie geleid door voormalig Wim-
bledonkampioen Richard Krajicek, 
een voorbeeld van topprestatie, en 
zodoende deel kunnen nemen aan 
de majestueuze Koningsspelen. Een 
Koningsontbijt, oranje tierelantijnen 
ter versiering van school en sportief 
kind plus een lied met bewegings-
rijke dans om de sportdag als een 
ware Olympische held te openen. 
Saamhorig wordt er gestreden op di-
verse sportieve en spel-achtige front-
en. Je kunt het zo gek niet bedenken of 
het wordt gedaan. Van oud-Hollands 
spijkerpoepen waar Willem I de lach-
stuipen nog van zou krijgen tot aan 
pannavoetbal in een metalen kooi 
wat een vriendelijke versie zou kun-
nen worden genoemd van het spec-
taculaire gladiatorengevecht uit de 
tijd van keizer Augustus.

Die Willem-Alexander, gekscherend 
prins Pils genoemd, maar wel met 
een oog voor de te vele calorieën 
die de jeugd naar binnen werkt. Van 
kauwgomzoete energydrankjes tot 
aan gezinszakken gekke-smaken-

chips. Te dol, merkend aan condi-
tionele achterstanden van kind en 
jeugd of kijkend naar de overtollige 
lichaamscentimeters van tieners en 
pubers.

Misschien is het een optie om de 
tijd van Willem I maar eens in ogen-
schouw te nemen. Een wereld ver-
schoond van E’tjes in vele producten 
en aanlokkende kleurtjes op diverse 
verpakkingen. Daar waar kanalen 
met de hand werden gegraven en er 
nog volop gesprint werd tijdens het 
kameraadschappelijke spel verstop-
pertje. Alles om maar niet afgebuut 
te worden. Zo hadden de vele bomen 
een klimfunctie en lege aardappelza-
kken kregen een tweede leven tijdens 
het jaarlijkse dorpsfestijn, onderdeel 
zaklopen. 

Gelukkig biedt onze goedlachse kon-
ing de scholen en de kinderen jaarlijks 
de kans om wat van deze nostalgie 
terug te brengen en op een gezonde 
en sportieve manier saamhorig met 
elkaar bezig te zijn. Een vleugje com-
petitiedrang is aanwezig, maar voo-
rop staat toch de gezonde beweging 
voor een prettige levenslust. Leve de 
koning!

Mees
Joost

Leve de koning

ter versiering van school en sportief 

rijke dans om de sportdag als een 

en. Je kunt het zo gek niet bedenken of 
het wordt gedaan. Van oud-Hollands 

stuipen nog van zou krijgen tot aan 
pannavoetbal in een metalen kooi 

taculaire gladiatorengevecht uit de 

Mees
Joost

COLUMNLEZERSPODIUM

Geachte Robin van Waardenburg en 
geachte Bowen Straatman,

In de MooiLaarbeekKrant van 17 
april jl. is van u beiden een stukje 
verschenen genaamd ‘PNL’. Hierbij 
mijn reactie. Uw uitlatingen zijn ge-
baseerd op ervaringen van hooguit ¾ 
jaar lid bij PNL. Daartegen staan mijn 
ervaringen als Raadslid van PNL van 
9 jaren. Fundamenteel anders dus. 
U schrijft o.a.: “Ook de afgelopen 
weken is naar ons idee de achterban 
altijd goed op de hoogte gehouden 
van alle zaken die gespeeld hebben”. 
Dit ben ik niet met u eens. Geble-
ken is o.a. dat Hans Vereijken op 
23 maart acties heeft ondernomen 
die ook voor diverse - zeer belang-
rijke - leden van PNL niet acceptabel 
waren. Dit bleek via Hans Vereijken 
op 24 maart. (Zie tevens het ED van 
12 april, bijlage Spectrum, pag. 4/5). 
Conclusie: u (en anderen!) bent door 
Hans Vereijken al voor minimaal één 
keer reeds bedrogen.

‘Absoluut geen ja-knikkers’: door 
al die ja-knikkers binnen PNL is de 
macht van Hans Vereijken ongekend. 
Neem het samenstellen van de kies-
lijst in 2010. Ik moest toen - onder 
protest - genoegen nemen met een 
10e plaats. Ik, die 4 jaar eerder in 
2006 - op een 7e plaats (toen be-
slist onverkiesbaar) met 184 voor-

keurstemmen - er mede voor heeft 
gezorgd dat PNL groeide van 5 naar 
6 zetels. Ook had ik als Fractievoor-
zitter, 4 jaar lang keihard gewerkt. 
En ook keihard gewerkt voor de 
heren Wethouders van PNL. Verder 
behoedde ik vele malen deze twee 
Wethouders, voor (grote) fouten. De 
beloning voor al dit harde werken 
was: zakken op de kieslijst van de 7e 
naar de 10e plaats. Stank voor dank 
dus! Toen in 2010, ik toch - wederom 
- met voorkeurstemmen in de raad 
werd gekozen, moest - de niet in 
eerste instantie gekozen - Ria van de 
Zanden-Swinkels, Fractievoorzitter 
worden van Hans Vereijken en zijn 
ja-knikkers, en zo geschiede. Bij PNL, 
absoluut geen ja-knikkers? Hou op!

Kieslijst 2014. Ik moest enkele maan-
den geleden - onder protest - ge-
noegen nemen met een 11e plaats. 
Wederom Stank voor dank! Ter ver-
dediging hiervan haalde de politieke 
partij van Hans Vereijken o.a. het 
geografische argument aan. Maar 
daar klopt helemaal niets van! Ook 
kijkend naar mijn voorkeurstem-
men uit het verleden, zou ik de 1e 
Mariahoutse kandidaat moeten zijn 
geweest. Of de 2e, de 3e of 4e Lies-
houtse kandidaat. Maar niets van dit 
alles! Bij PNL, absoluut geen ja-knik-
kers? Hou op!

Verder in het kort o.a. nog: Het on-
terecht beschuldigingen van de Bur-
gemeester; De kosten van het onder-
zoek hiervoor heeft ook vele malen 
meer dan 10.000 euro gekost, over 
een goed financieel beleid gespro-
ken!; De ‘verkiezingsstunt’ van Wim 
van Dijk door hem ¾ jaar voor de 
verkiezingen, ‘de slachtofferrol’ aan 
te laten nemen; Deze ‘verkiezings-
stunt’ bracht andere Raadsleden in 
de knel (niet sportief dus). Zoals o.a. 
Peter Verschuuren (PNL) en Arian 
de Groot (PNL). Maar zij, en enkele 
anderen besloten - terecht - om niet 
af te treden; De coalitieonderhande-
lingen van Hans Vereijken 2014, de 
bekende druppel die bij mij de emmer 
deed overlopen.

Tot slot. 
Een Boekhouder is nog geen Be-
stuurder. Ook is duidelijk gebleken 
dat Hans Vereijken van mij, Frans 
Biemans, af wou. En dat via een vuil 
spel. Hij wist dat dat een raadszetel 
zou kunnen gaan kosten (een raads-
lid kan zich afscheiden). Dat risico 
heeft hij willens en wetens genomen. 
Hij is nu van me af. Mooi toch? Dan 
nu ook niet zeuren achteraf. Nu niet 
de ‘zielenpiet’ uithangen, dat is niet 
sportief.

Met vriendelijke groet, 
Frans Biemans

Reactie op: “PNL”

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

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!

Hans Vogels
06-33207267
www.laagdrempeligadvies.nl

De heilige verontwaardiging van de heer Frans Biemans.

LEZERSPODIUM

In de editie van 17 april van deze krant 
heeft het voormalige partijlid van PNL, 
de heer Biemans, van zich doen spre-
ken met het oogmerk dat hij helemaal 
niet zo’n windvaan qua politieke kleur 
is zoals door een inzender van het le-
zerspodium eerder werd gesuggereerd.

Welnu: of de man er aardigheid aan 

heeft om veelvuldig van partij te wis-
selen of niet is van ondergeschikt be-
lang te achten tegenover het misbruik 
van het kiezersvertrouwen dat hij 
pleegt door uit een partij op te stap-
pen waarbij hij zijn raadszetel niet te-
rug geeft aan die partij. Misbruik is en 
blijft misbruik –moreel ook gesproken 
van diefstal- ook al is dat misschien 

“gelegaliseerd” door een maas in de 
kieswet. In dit kader is de heilige ver-
ontwaardiging van de heer Biemans 
dan ook uiterst misplaatst te noemen 
en ook een raadslid, dat op oneigen-
lijke gronden in de raad zit, onwaardig.

S.P. Boltjes
Lieshout

De Werkgroep houdt voorbespreking 
commissievergaderingen 
Mariahout – De eerste commissiever-
gaderingen vinden plaats op 6, 7 en 
8 mei ter voorbereiding van de raads-
vergadering van  28 mei. De nieuwe 
coalitie heeft het aantal commissies 
teruggebracht naar 3 stuks te weten; 
Algemene Zaken, Sociaal Domein en 
Ruimtelijk Domein.

Met name de laatste commissie krijgt 
meer agendapunten, dus dat wordt ef-
ficiënt vergaderen. Maar door minder 
commissieleden en minder inzet van 

ambtenaren betekent het zeker ook 
een kostenbesparing. 

De leden van De Werkgroep staan 
klaar om te beginnen aan een nieuwe 
periode. Zoals gewoonlijk bespreken 
ze de agenda’s door tijdens een open-
bare bijeenkomst op 1 mei 2014 in het 
Dorpshuis van Mariahout. Ze begin-
nen om 20.15 uur. De agenda’s van 
de commissie  zijn nog niet precies be-
kend maar deze zijn terug te vinden in 
de lokale huis-aan-huis kranten.

Wilt u meepraten, kom naar de voor-
bespreking en laat ook daar uw stem 
horen. Bent u niet in de gelegenheid 
om naar die bijeenkomst te gaan maar 
wilt u toch aangeven hoe u erover 
denkt, dan kunt u contact opnemen 
met  Ben Swinkels, fractievoorzitter De 
Werkgroep. Tel. 0499- 422017 of per 
mail info@dewerkgroep.nl.

GRAND OPENING
26
APRIL

KONINGS
DAG
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Programma / Uitslagen

voetbal

Sparta’25
Zaterdag 26 april
09.30 Gemert F2 - Sparta’25 F5  
     BEKERFINALE

Zondag 27 april 
14.30 Someren 1 - Sparta’25 1
11.00 Sparta’25 2 - Avanti’31 2
11.30 Mariahout 2 - Sparta’25 3
11.00 ELI 3 - Sparta’25 4
12.15 Bavos 4 - Sparta’25 5
10.00 Sparta’25 6 - Blauw Geel 10
12.00 Sparta’25 7 - Mariahout 4
11.00 Elsendorp 2 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Westerbeekse Boys 1 
12.00 Avanti’31 6 - Sparta’25 10

ASV’33
Jeugd donderdag 24 april
19.00 Blauw Geel’38 D11 – ASV’33 D2G

Maandag 28 april
19.00 Blauw Geel’38 C8 – ASV’33 C3

Veteranen zaterdag 26 april
16.30 Mariahout – ASV’33

Senioren zondag 27 april
14.30 BEVO 1 – ASV’33 1
11.30 Stiphout Vooruit 2 – ASV’33 2
11.30 ASV’33 3 – MULO 4
12.00 ASV’33 4 – Heeswijk 4
12.00 Stiphout Vooruit 6 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – Bruheze VR1

Dinsdag 29 april
19.00 ASV’33 VR1 – ONDO VR1

Uitslagen Jeugd donderdag 17 april
ASV’33 3 – Mifano 4 2-1

Zaterdag 19 april
DVG B1 – ASV’33 B1 2-0
ASV’33 B2 – Mifano B2 0-3
Schijndel  C2 – ASV’33 C2 2-1
ASV’33 D1 – Rhode D3 7-0
ASV’33 E1G – Neerkandia E1 6-3
VOW E2 – ASV’33 E3G 6-2
ASV’33 F1 – Schijndel F1 8-2
ASV’33 F2 – MULO F1 1-19
ASV’33 F5G – Venhorst F4G 0-11

Uitslagen Veteranen zaterdag 19 april
Mariahout – ASV’33 1-0
 
Uitslagen Senioren donderdag 17 april
ASV’33 3 – Mifano 4 2-1

Maandag 21 april
ASV’33 – Sparta’25 5 3-0
ASV’33 – Blauw Geel’38 10 3-2
ZSV VR2 – ASV’33 VR1 2-4
WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

Eli
Zaterdag 26 april Veteranen
16.30 RKPVV – ELI

Zondag 27 april 
14.30 ELI 1 – Vorstenbossche Boys 1
11.30 Milheezer Boys 2 – ELI 2
11.00 ELI 3 – Sparta ’25  4
13.00 ELI 4 – Erp 5
12.00 ERP 6 – ELI 5
11.00 ELI Vr 1 – Volkel Vr 1
09.45 Lierop Vr 1 – ELI Vr 2

Mariahout
Donderdag 24 april 
19.00     Rhode D1 - Mariahout D1

Zondag 27 april 
10.30 Mariahout 5 - 
           Blauw Geel’38/JUMBO 18
11.30 Mariahout 2 - Sparta’25 3
12.00 Nijnsel/TVE Reclame 3 - Mariahout 3
12.00 Sparta’25 7 - Mariahout 4
12.00 UDI’19/Beter Bed VR2 - 
           Mariahout VR1
14.30 Mariahout 1 - VOW 1

De B1 speelt de kwart finale van de beker 
op woensdag 30 april
19.00 Festilent B1 - Mariahout B1 

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 20 april
Recreanten – Be Quick                                       6-4
W1 – Celeritas              14 – 2 
PupE2 – TOG 3 – 11 
PupD2 – Emos 0 – 11 
De Korfrakkers – PupD1 0 – 3 
Kv Rooi – AspC1 4 - 4
DOT/Klaverblad Verzekeringen – AspB1 8 – 5 
JunA1 – Alico 10 – 5 
MW1 – De Kangeroe MW1 16 – 3 
Alico MW1 – MW2 3 – 8 
Prinses Irene-Sen 1  17 - 11

Programma zondag 27 april 
Sportpark Mariahout
13.00 Sen 1 – Kv Rooi 1 

Dinsdag 29 April 
Sportpark Heeswijk Dinther
20.30 Altior 2 – Sen 2 

tafeltennis

TTV Een en Twintig
Uitslagen
Renata 3 - Senioren 1 4-6
Senioren 2 - Veghel 5 5-5
Bergeijk 5 - Senioren 3 3-7
Senioren 4 - Valkenswaard 5 3-7
TIOS ‘51  9 - Senioren 5 10-0
Senioren 6 - Renata 6 3-7
Helmond ‘57  2 - Senioren 7 5-5
Stiphout 6 - Jeugd 1 3-7
Stiphout 7 - Jeugd 2 2-8
Meppers 5 - Jeugd 3 6-4

ATTC’77
ATTC’77 3 – Unicum 6 7-3
Veldhoven 9 – ATTC’77 4 6-4
Veldhoven 3 – ATTC’77 jeugd 1 3-7
Meppers 4 – ATTC’77 jeugd 2 10-0

bridgen

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 17 April  
1. Arno en Nettie               71,25%                                                                                                                                  
2. Emmie en Jos                  61,88%                                                                                                              
3. Jan en Maria                    59,38%
4. Kori en Ans                      55,00%                                                                                                                                  
5. Jopie en Hans 54,38%   

De volgende zitting is op donderdag 24 
April, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis 
Lieshout.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 16 april  
Lijn A
1.Maria en Elly 62,22%
2.Antoinnette en Ton 56,94%
3.José en Jan 56,94%
4.Henny en Francien 55,56%
5.Toos en Janny 54,51%
Lijn B
1.Wil en Cor  73,23%
2.Diny en Sjef  62,34%
3.Mien en Maria  60,60%
4.Andre en Jos  57,76%
5.Wilma en Eric  56,46%
De volgende zitting is op woensdag 30 april, 
aanvang 19.30 uur in Café/Zaal De Tapperij.

Poort van Binderen Lieshout
Uitslagen paasdrive 16 april 
A lijn
1. Bets en Annie  58,33 %
2/3.Riky en Jan  55,56 %
2/3.Kori en Martien   55,56 %
4.Marian en Lenie  52,08 %
5.Gerda en Ellen  50,69 %
B lijn 
1.Jan en Cellie  59.03 %
2.Mari en Arno  56,94 %
3.Riek en Leo  55,56 %
4.Jeannette en Nettie  53,,47 %
5.Brigitte en Kees  50,00 % 

Uitslagen 22 april 
1e   Cellie en Hans    65,48 %  
2e  Mien en Jos        63,30 %
3e  Kori en  Loek      60,56 %
4e  Arno en Mari      56,34 %
5e  Corry en Ger       56,13 %
Volgende zitting 29 mei bij Bavaria 
Brouwerij Café Lieshout.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen 22 april 
1.Riek Kuijpers/Kitty Coppens  64,38%
2.Riekie Vereijken/Piet van der Linden 
 59,00%
3.Cor en Nelly Verschuren  58,75%
4.Mien Rooijakkers/Ine van Duijnhoven 
 58,13%
5.Lien Meulensteen/Jos de Vries  57,00%

De volgende zitting is op dinsdag 
29 april, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 22 april
0 – 1 Chris v. Laarhoven - Albert v. Empel
½ – ½ Jef Verhagen - Willy Constant
½ – ½ Johnny v.d. Laarschot - Hans Claas

Programma 29 april
Programma nog niet beschikbaar

Zie ook de website www.dotschaak.nl

handbal All-Star team Bedo delft 
onderspit in Limburg

Beek en Donk - Het jaarlijkse hand-
balduel tussen de routiniers van Bedo 
Heren Senioren 3/4 en HV Marsna 
uit Meerssen werd zaterdag 5 april in 
Limburg gespeeld. Ex-Bedo lid en oud-
voorzitter Jeroen Wijnen is sinds zijn 
overstap van Bedo naar Marsna mede 
verantwoordelijk voor het organiseren 
van deze ‘wedstrijd van het jaar’. 

Waar Bedo de vorige keer aan het lang-
ste eind trok in D’n Ekker, werd deze 
keer de strijd gewonnen door onze zui-
delijke collega’s. Na een zeer spannen-
de en gelijkopgaande wedstrijd stond 
er uiteindelijk 21-20 op het scorebord. 
De intentie is om de eerste zaterdag 
van september de volgende wedstrijd 
te organiseren. Ditmaal in Beek en 

Donk waardoor Bedo het thuisvoordeel 
zal hebben en revanche kan nemen. 
Hou de berichtgevingen hieromtrent in 
de gaten, want alle support is welkom!

De veldcompetitie ligt drie weken stil 
in verband met Pasen, Koningsdag en 
meivakantie. Op 10 en 11 mei komen 
de teams van Bedo weer in actie.

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Ook zelf online boeken, maar met mijn controle en afhandeling
• Privacy
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties

Fielepien 17, 5422 DL Gemert   06 50601266
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat

Reisbureau at Home
Patricia Braat

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

 Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

voor een gigantische kwaliteit
Koningsdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur 

Zondag 27 april geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Ingang via Ketelkampweg.

Weber BBQ:  -25%
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Ajax gaat komende zondag naar alle 
waarschijnlijkheid de 33e landstitel binnenhalen.

In welk jaar wonnen de Amsterdammers hun 1e titel?

Stuur uw antwoord voor dinsdag (29 april) 12.00 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: 
Helma van den Tillaart 

Antwoord vorige editie: 
De Amstel Goldrace werd het meest gewonnen door Jan Raas 

(1977, 1978, 1979, 1980 en 1982)

Cadeaubon kan tot 1 mei worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

tennis Beek en Donkse 
formatie legt 
favoriet over de knie

Beek en Donk - T.V. ’t Slotje verrast 
vriend en vijand met overwinning te-
gen Bastion Baselaar. Het werd maar 
liefst 6-0. Hier kwam wel een beetje 
geluk bij kijken. Twee sterkhouders 
waren er niet bij. Zij hadden ver-
plichtingen voor het WK veteranen in 
Florida (USA). Daar kwam bovenop 
dat kopman Ivo Snelders bij het in-
spelen met Jochem Mol met een kuit-
blessure voor zowel de singel- als 
dubbelwedstrijd moest afhaken.

In het vervolg zette Mats Hermans de 
ervaren Maurice Jacobs aan de kant 
met 6-0 en 6-2. Wesley Muijs ver-
sloeg in twee sets Martijn de Bruijne. 
Bowen Straatman liet zelfs een ‘dou-
ble bagel’ noteren, oftewel een bril-
lenstand, 6-0, 6-0. De dubbel Muijs/
Straatman was te sterk voor Jacobs/
de Bruijne en daarmee stond de 0-6 
op het scoreformulier.

Coach Jorg Gussenhoven was in zijn 
nopjes. ”Op papier staan hier nor-
maal vier ‘2tjes’ (top 200 van NL). Als 
je hier al een punt gehaald zou heb-
ben, dan had je het goed gedaan in 
de strijd voor het klassenbehoud. Zij 
zijn een van de ‘big four’. Ik denk dat 
de concurrentie zich rot schrikt bij dit 
resultaat. Nu twee weken rust en dan 
komt de volgende kanjer van de big 
four onze kant op, oftewel T.C. Goirle. 
Ook hier zitten vier 2-spelers in het 
team, die vrij bekend zijn in de tennis-
wereld. Met name Guus Oerlemans, 
Martijn Janssens en Boris Oomes zijn 
spelers die al jaren op het A-circuit ac-
tief zijn. We kunnen weer onze borst 
nat maken. Gelukkig spelen we thuis 
op kunstgras en voor het clubhuis. 
Hopelijk komen veel mensen ons een 
hart onder de riem steken. Dat zullen 
we nodig hebben. Ook zal de jeugd 
van ’t Slotje gevraagd worden om dit 

een keer met eigen ogen te aanschou-
wen” aldus de hoofdtrainer.

Landelijk gemengd zondag 3e klasse
De wedstrijd tegen Tonido was een 
mooie testcase. Het werd 4-4 in to-
taal. Wesley Muijs verloor in drie sets 
zijn singel van Mertens, terwijl Stef 
Geven snel klaar was met een duidelij-
ke 6-1, 6-1 tegen Meessen. Monique 
Herwegen legde van Lint met 6-0 en 
6-2 over de knie. Britt Mennen kwam 
tegen trainster Petra Geeris met 5-2 
voor, maar daarna kwam de ervaring 
boven drijven en won zij met 7-5 en 
6-1. De herendubbel Herwegen/
Geven was duidelijk sterker dan de 
Baarlose formatie met 6-2, 6-4. De 
damesdubbel ging in de derde set 
met 6-4 naar Geeris/Platen. De eer-
ste mix werd opgegeven door Platen/
Meessen. De tweede mix van Britt 
Mennen/Nils Herwegen ging met 6-2 
en 6-3 verloren, zodat de punten ge-
deeld werden.

Op zondag 11 mei komt T.C. Venray 
naar Beek en Donk toe. Vanaf 09.00 
uur starten de wedstrijden. 

Landelijk jeugd 1e klasse
Tegen T.C. Eeckenrode uit Waalre 
werd de eerste verliespartij geïncas-
seerd. Vooral de meiden hadden het 
lastig. De singels en de damesdubbel 
ging verloren. De jongens daarente-
gen trokken de stand gelijk tot 3-3. 
De mixen brachten uitsluitsel. Helaas 
werd de eerste mix van Erp/Biemans 
verloren in de super-tiebreak. Mix 
nummer 2 van Kruisbrink/de Bont 
kon geen vuist maken. Thuis tegen 
T.C. Skinlo op 11 mei gaan ze de weg 
naar boven proberen terug te vinden.

Regio-biljartcompetitie neemt na 25 jaar 
afscheid van wedstrijdleider Noud Maas 

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Johan Maas

Mariahout - In het Buurthuis van 
Mariahout vond woensdag 16 april 
de prijsuitreiking plaats van de Re-
gio Biljartcompetitie. Noud Maas is 
wedstrijdleider hier de wedstrijdleider 
van. Na jarenlang de competitie tot 
volle tevredenheid te hebben geor-
ganiseerd, verzorgt Noud nu voor de 
laatste keer de prijsuitreiking.

Biljarten voor senioren
De Regio Biljartcompetitie is ongeveer 
25 jaar geleden begonnen als een initi-
atief vanuit KBO Mariahout. De deel-
nemende teams uit omringende plaat-
sen, hebben allemaal hun wortels in 
de KBO. “Tussen september en maart 
spelen we een volledige competitie in 
de dorpshuizen”, vertelt Noud. Van-

daag zijn bij de prijsuitreiking van elk 
team, één of twee spelers aanwezig. 
Elk team heeft natuurlijk driftig mee-
gerekend. “De verdeling van de prij-
zen is daardoor voor de meesten niet 
echt een verrassing meer”, zegt Noud.

Wedstrijdleider:
Als wedstrijdleider is Noud elke week 
een flink aantal uren bezig om pro-
gramma’s op te stellen, uitslagen te 
verzamelen en iedereen op het goede 
moment van de juiste informatie te 
voorzien. De computer is daarbij een 
belangrijk hulpmiddel geworden voor 
Noud. “Ik heb het altijd met heel veel 
plezier gedaan”, vertelt hij. “Het was 
ontzettend gezellig en ik leerde een 
heleboel mensen kennen. Maar nu 
stop ik er mee”, zegt Noud beslist. 
“Mijn leeftijd speelt me parten.” Noud 
zegt dat hij wel blijft biljarten, maar 

niet meer de kar blijft trekken als wed-
strijdleider.

Opvolger
Het duurde even voor er een op-
volger gevonden werd. Zielsgeluk-
kig was Noud toen Peter de Baaij uit 
Sint-Oedenrode te kennen gaf dat hij 
de taak van wedstrijdleider zou over-
nemen. De vergadering benoemt, met 
een instemmend applaus, de nieuwe 
wedstrijdleider. “Voor een periode van 
minstens vijfentwintig jaren”, grapt 
één van de aanwezigen. Verschillende 
aanwezigen vertrouwen DeMooiLaar-
beekKrant toe, dat zij het jammer vin-
den dat Noud stopt als wedstrijdleider. 
“Hij was jarenlang een prima organisa-
tor”, zeggen zij.

Prijsuitreiking
Geroutineerd gaat Noud over tot de 
prijsuitreiking. Alle teams ontvangen 
een aandenken. De beste drie ont-
vangen een plaquette. Het team van 
Zijtaart, als algemeen winnaar, mag de 
wisselbeker mee naar huis nemen. De 
volledige uitslag Regio Biljartcompeti-
tie 2013-2014:

1     Zijtaart                              107,93%
2     Breugel B                           107,63%
3     Lieshout B                           104,43%
4     Sint Oedenrode B               100,82%
5    Mariahout            97,25%
6    Lieshout A             96,75%
7    Breugel A          96,49%
8    St.Oedenrode A  95,81%
9    Nuenen             95,34%
10  Beek en Donk  92,69%
11  Nijnsel               87,22%

Regio competitie 2014-2015:
Na de prijsuitreiking is er nog een ge-
zellig samenzijn onder het genot van 
een drankje. Er worden al weer nieuwe 
plannen gesmeed voor de volgende 
Regio Biljartcompetitie, die in sep-
tember 2014 van start zal gaan. Noud 
bekent dat hij heel blij is: “De Regio 
Biljartcompetitie 2014-2015 gaat ge-
woon door!”, zegt hij opgelucht.

Afgevaardigden van de nummers 1, 2 en 3 van de regiocompetitie, te weten Zijtaart (1), Breugel B (2) en Lieshout B (3)

Voor wedstrijdleider Noud Maas was dit na 25 jaar 
zijn laatste Regio Biljartcompetitie als organisator 

Mariahout – Enkele ruiters van 
ponyclub De Pioniertjes deden 
mee aan de selectie springwed-
strijd, op 13 april, in de Mortel. 

De Uitslag 
DB: 5. Mike Loos met Beauty star, 
7. Demi Bardoel met Kyra.
DL: 17. Mike Loos met Arezzo, 25. 
Robin Bardoel.

DZ: 1. Kimberly Loos met Stakkato, 
4. met Jazz, 8. July.

Kimberly Loos heeft ook afgelo-
pen weekend meegedaan met 
de ‘Hartog Luzerne Trophy’, ze 
behaalde met Jazz v/d laarbeek-
hoeve een mooie 3e plaats. Met 
Stakkato werd ze 9e.

Selectie spring-wedstrijd De Mortelpaardensport
Kimberly Loos  
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IESRA Totaalinrichting

Voor uw keuken, vloer en veranda www.iesra.nl 
zondag 27 april GEOPEND van 11.00 - 17.00 uur
OPENINGSACTIE GRATIS Boretti Outdoor Kitchen bij aankoop van een keuken*.

UW KEUKENAPPARATUUR GEGARANDEERD TEGEN DE LAAGSTE PRIJS    ÁLLES ONDER ÉÉN DAK   3000 M2 BELEVING

Showroom De Huufkes 19, 5674 TL Nuenen, telefoon 040 - 218 40 00, www.iesra.nl

Zie ook onze  
webshop voor  
scherpe netto  

prijzen  
keukenapparatuur 
iesrakeukenapparatuur.nl

*  Bij minimale besteding vanaf 8 8000,-, vraag naar de verkoopvoorwaarde in de winkel.

Voor uw keuken, vloer en veranda 
zondag 27 april GEOPEND van 11.00 - 17.00 uur
OPENINGSACTIE
zondag 27 april GEOPEND van 11.00 - 17.00 uur
OPENINGSACTIE

Houten en laminaat  
vloeren va. e 8,50 p/m2

1600 m2 showtuin
dagelijks geopend

Sierbestrating  
vanaf e 9,95 p/m2

Natuursteen  
vanaf e 14,95 p/m2

Sanitair, altijd de  
laagste prijs garantie!

Veranda’s  
vanaf e 899,-

Laarbeeks Koningschietenkoningsschieten

Beek en Donk - Het Laarbeeks 
Koningschieten vindt zondag 27 april 
plaats op het schietterrein ’t Wipke in 
Beek en Donk (achter het voetbalveld 
van Sparta ‘25). Dit jaar wordt het evene-
ment georganiseerd door de gildebroe-
ders van het Gilde Sint Leonardus. De 
deelnemende Laarbeekse gilden zijn St. 
Antoniusgilde Beek, St. Leonardusgilde 
Donk,  St. Margarethagilde  en O.L. 
Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel en het St. 
Servatiusgilde uit Lieshout.

Programma
Om 13.00 uur worden de Laarbeekse 
gilden en gasten ontvangen door ko-
ning Tijn van der Bruggen en  voorzit-
ter Geert-Jan van Rixtel (Bzn) van het 
Gilde Sint Leonardus, die om 14.00 uur 
het festijn opent. Om 14.05 uur zal gil-
deheer Franklin De Coninck een kort 
gebed houden en wordt de konings-
vogel gezegend. Daarna wordt de ko-
ningsvogel midden op het veld bij de 
schutsboom geplaatst en trekken de 

gildebroeders drie keer rond de vogel 
om hem te vrijen van de boze geesten. 
Burgemeester Hans Ubachs houdt een 
welkomstwoord en legt de afgaande 
koning Jos van den Heuvel van het 
O.L. Vrouwe-gilde uit Aarle-Rixtel  zijn 
koningsschild af en houdt een korte af-
scheidstoespraak. Door Frans Biemans  
wordt hem een replica van het konings-
schild aangeboden.

De vogel wordt op de boom geplaatst 
en rond de klok van 14.30 uur worden 
de eerste schoten gelost  door gildeheer 
Franklin De Coninck, Burgemeester 
Hans Ubachs, Frans Biemans en de af-
gaande Laarbeekkoning Jos van den 
Heuvel. Dan begint onder de rest van 
de gildebroeders en gildezusters de 
spannende wedstrijd voor de felbegeer-
de titel van het Laarbeeks- Koningschap 
2014-2015.

Rond 17.00 uur is waarschijnlijk de nieu-
we Laarbeekkoning bekend en nadat hij 

het laatste stuk van de koningsvogel 
heeft opgeraapt en de belofte heeft 
afgelegd, hangt de  burgemeester het 
koningsschild bij hem om, gevolgd door 
een vendelgroet, een koningsborrel en 
daarna nog een gezellig samenzijn.

Voor de jeugd is er een speciaal moment 
ingebouwd dat zij met een luchtgeweer 
op de wip mogen schieten.  Hopelijk 
maakt veel jeugd hiervan gebruik. Voor 
meer informatie en een uitgebreide 
agenda kunt u terecht op 
www.gildesintleonardus.nl.

korfbal Flamingo’s laat punten 
liggen tegen Prinses Irene

Nistelrode/Mariahout - In de landelijke 
hoofdklasse B van het vrouwenkorfbal 
kende Flamingo’s op 2e paasdag een 
slechte start tegen Prinses Irene. Daar 
liep de door Auto Corsten gesponsorde 
ploeg uit Mariahout de hele wedstrijd 
achteraan. Na een 11-5 ruststand werd 
het op het kunstgras van sportpark De 
Schellen 17-11 voor de thuisploeg.

Dramatische beginfase
Het zat Flamingo’s niet mee in de eer-
ste tien minuten. De rood-witten waren 
niet scherp genoeg aan de wedstrijd be-
gonnen, terwijl Prinses Irene het vizier 
op ‘loepzuiver’ had staan. Nog voordat 
Flamingo’s aan een goede aanval was 
toegekomen, lag de bal al vijf keer in 
de korf van de vrouwen uit Nistelrode. 
Pas toen deed aanvoerder Manon 
de Beer uit een vrije worp iets terug. 
Direct daarop werd het 6-1. Er waren 
nog geen tien minuten verstreken en 
Prinses Irene had vijf van de zes kan-
sen verzilverd, een uitzonderlijk hoog 
schotpercentage. Gelukkig herpakte 
Flamingo’s zich na een time out enigs-
zins. De Mariahoutse aanvallen werden 
langer en dreigender en de verdediging 
gaf meer druk. Prinses Irene bleef in 
de eerste vijfendertig minuten zowel 

de aanvallende als verdedigende re-
bound grotendeels controleren. Nadat 
Flamingo’s tot 6-3 was terug gekomen, 
waren er kansen op de aansluiting. Juist 
op dat moment benutte Prinses Irene 
de kansen weer en liep gemakkelijk 
naar 10-3 en 11-5 bij rust.

Snelle scores 
In de tweede helft was het aanvanke-
lijk Prinses Irene dat snel een paar keer 
scoorde. Daarmee was de wedstrijd 
feitelijk al gespeeld. Flamingo’s zocht 
aanvallend de combinatie en bleef het 
proberen, al leek de echte wil om te 
winnen bij een aantal speelsters te ont-
breken. Het lukte de bezoeksters een 
minuut of tien voor tijd de marge tot 
‘vier’ te verkleinen: 14-10, een door 
Lonneke Leenders benutte kans van 
dichtbij de korf. Daar bleef het bij voor 
wat de betreft de grootste Mariahoutse 
wapenfeiten. Prinses Irene speelde de 
wedstrijd geroutineerd in haar voordeel 
uit en won ruim met 17-11. 

Score Flamingo’s: Manon van 
Eijndhoven (3x), Manon de Beer (2x), 
Robin Vogels (2x), Lonneke Leenders 
(2x), Anouk van Eijndhoven en Neeltje 
Berkvens. 

Manon de Beer namens Flamingo’s

zaalvoetbal Meulensteen/Van Lieshout en D3 
Architecten veroveren beker

Beek en Donk - Op donderdagavond 
17 april werden er tussen 19.00 uur en 
21.30 uur de finales afgewerkt van het 
bekerprogramma in de A- en B-Klasse. 

B-Klasse
In het openingsduel wist Meulensteen/
Van Lieshout na strafschoppen af te re-
kenen met Puur Baden. In het tweede 
duel was er een krachtmeting tussen 
Hurkmans Plaatwerk BV en Puur Baden. 
Ditmaal wist Puur Baden de winst een-
voudig naar zich toe te trekken door zelf 
te scoren en niets te incasseren. 0-3. 
In de laatste poule van deze wedstrijd 
stonden Meulensteen/Van Lieshout en 
Hurkmans Plaatwerk BV tegenover el-
kaar. Meulensteen/Van Lieshout wist 

ook deze wedstrijd om te zetten in winst 
(4-1) en ging er met de beker in de 
B-Klasse vandoor. 

A-Klasse
In de A-Klasse werden er in de eer-
ste wedstrijd de degens gekruist tus-
sen Traxx Party en Kartcentrum en D3 
Architecten. D3 Architecten trok nipt 
aan het langste eind door Traxx met 1-2 
aan de kant te zetten. In de tweede wed-
strijd mocht Traxx op het nogmaals pro-
beren, nu tegen Café/Zaal de Tapperij. 
Einduitslag 2-2. De laatste wedstrijd van 
deze bekeravond ging tussen Café/Zaal 
de Tapperij en D3 Architecten. D3 toon-
de haar klasse en liep uit naar een 1-5 

overwinning, waarmee het de beker in 
de A-Klasse wist te veroveren.

Het bestuur feliciteert de prijswinnaars 
van dit seizoen, die deze avond ook de 
prijzen in ontvangst mochten nemen tij-
dens de jaarlijkse feestavond. Hiermee is 
er een einde gekomen aan het seizoen 
2013/2014. Het bestuur van WAC Beek 
en Donk wenst al haar leden een fijne en 
sportieve zomerstop toe.

Nieuwe teams
Voor komend seizoen is het bestuur van 
WAC Beek en Donk nog op zoek naar 
nieuwe teams. Aanmelden kan via de 
site www.wacbeekendonk.nl.
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MooiLaarbeekkrant
voetbal G-Jeugd Sparta’25 kampioen

Mooi resultaat 
Handboogschutterij 
De Eendracht

Strijd tegen degradatie Sparta’25 1 en 2 zet voort

Sandiacre Town FC, Sparta’25 is coming

Mixed 6 haalt kampioenschap binnen

ASV’33 F1 is kampioen
Beek en Donk - Na twee seizoenen 
op rij op de tweede plaats te zijn 
geëindigd, is het G-jeugdelftal van 
Sparta’25 dit jaar, in de voorjaars-
competitie, kampioen geworden in 
de tweede klasse. Dit hebben ze op 
een zeer indrukwekkende wijze ge-
realiseerd. Elke wedstrijd is winnend 
afgesloten met een doelsaldo van 45 
voor en 4 tegen.

Tijdens de laatste (thuis)wedstrijd van 
het seizoen, tegen ZSV Zeilberg, is dit 
uitgebreid gevierd. De wedstrijd werd 
met een klinkende 11-2 overwinning 
afgesloten. Voor circa 70 supporters 
werd de beste wedstrijd van het sei-
zoen gespeeld. Van enige druk was 
weinig sprake. Man of the match was 
Joel Verbakel, die twee doelpunten 
voor zijn rekening nam. Topscorer Sam 
van Dommelen kwam in deze wed-
strijd maar liefst 4 keer tot scoren en 
wist zo zijn totaal op 17 doelpunten te 

brengen in zes wedstrijden. Overige 
doelpunten werden gescoord door 
Jega, Igor, Ryan en Teun. Maar na-
tuurlijk ook Marleen, Sam Bekkers, 
Jeroen, Jenne en Gerard hebben een 

belangrijk aandeel gehad in het kam-
pioenschap. Een terechte kampioen, 
waar de coaches Bart en Frank, en 
Sparta’25, zeer trots op zijn.

Beek en Donk - De laatste wedstrijden 
van beide teams zijn wat betreft de 
uitslag zeer goed geweest. Er is lucht 
voor beide teams tegen directe degra-
datie, maar de punten zijn hard nodig 
om ook de nacompetitie te ontlopen. 
Het eerste elftal gaat op bezoek bij 
Someren. Door diverse blessures van 
verschillende ervaren spelers, zal het 
jeugdige Sparta weer alles uit de kast 
moeten halen om drie punten mee 
naar Beek en donk terug te nemen.

Voor het tweede elftal staat de thuis-
wedstrijd tegen hekkensluiter Avanti 
op het programma. Vooraf lijkt het een 

makkelijke klus, maar aan het eind van 
de competitie gebeuren rare dingen. 
Dus ook het tweede zal scherp moe-
ten zijn. 

Voor de overige seniorenteams is de 
stand op de ranglijst wel zo goed als 
duidelijk. Sparta 4 kan degradatie bijna 
niet ontlopen. Sparta 3 daarentegen 
heeft nog kans op de periodetitel en 
de tweede plaats. De overige teams 
hebben keurig meegedraaid in hun 
klasse.  
  
Verzorgster Sparta 1
Sparta is zeer verheugd dat Simone 

Bouw de functie van verzorger van 
het eerste elftal voor komend seizoen 
wil invullen.  Helaas stopt Frans van 
Heijnsbergen na vele jaren als verzor-
ger van de selectie en Sparta 1 aan het 
einde van dit seizoen. De spelers zijn 
met Simone weer in goede handen om 
op zondag wedstrijdfit te verschijnen.  

Een grote club als Sparta’25 is overi-
gens altijd op zoek naar mensen die 
zich willen inzetten op het veld of in 
een functie erbuiten. Informeer gerust 
(zie www.sparta25.nl) als je interesse 
hebt om bij een hele mooie club aan 
de slag te gaan.

Beek en Donk - Woensdag 30 april 
vertrekken 56 spelers en 13 be-
geleiders van Sparta’25 weer naar 
Engeland. Voor de 31e keer ontmoe-
ten beide verenigingen elkaar. Onder 
de bezielende leiding van Mikel 
Martens en Eric van Vegchel en hun 
Engelse collega’s is er weer een prach-
tig programma in elkaar gezet. 

Na de bus- en bootreis wordt op don-
derdag 1 mei eerst een bezoek ge-
bracht aan Nottingham, om vervolgens 
kennis te maken met de gastgezinnen. 

In de avond, zoals iedere avond, is er 
een gezellig samenzijn met iedereen. 
Op vrijdag staan er een zeskamp en 
mini mix voetbaltoernooi op het pro-
gramma. Zaterdag, de interland dag, 
spelen de Spartanen een wedstrijd 
tegen hun Engelse leeftijdgenoten. 
Een strijd tussen de Hollandse voet-
balschool en Engelse vastberadenheid. 
Met een casino-/spelavond wordt 
deze dag afgesloten.
 
Het grootste pretpark van Engeland, 
Alton Towers, wordt op zondag 

bezocht. Altijd één van de hoogte-
punten. Maar niets kan op tegen het 
eindfeest. Een feest op carnavaleske 
wijze, waar op bekende Engelse en 
Nederlandstalige liedjes flink wordt 
gedanst, geroeid, de polonaise gelo-
pen, gesprongen, gekropen en nog 
veel meer. 

Op maandagochtend, als de af-
scheidstranen bij sommige een beetje 
zijn opgedroogd, is het vertrek terug 
naar Beek en Donk. De herinnering zal 
weer dierbaar zijn voor de deelnemers. 

Aarle-Rixtel - De wedstrijd ASV’33 
F1 – Schijndel F1 werd zaterdag 
19 april om 9.15 uur gehouden op 
Sportpark de ‘Hut’. 

Deze wedstrijd ging om het kampi-
oenschap, omdat Schijndel F1 samen 
met ASV’33 F1 aan kop stonden. 

Onder grote belangstelling van ou-
ders, opa’s en oma’s was het toch 
ASV’33 F1 dat met ruime cijfers wist 
te winnen van Schijndel F1 (8-2), 
waarmee het kampioenschap veilig 
gesteld werd. Namens ASV’33 har-
telijk gefeliciteerd met het kampi-
oenschap.

De G-jeugd van Sparta’25 is kampioen geworden!

Aarle Rixtel - Handboogschutterij 
de Eendracht was donderdagavond 
in Lieshout voor het verschie-
ten van de wedstrijd tegen HBV 
Krijgsman Soranus. Voor de deel-
name aan het jaarlijkse nederlaag-
toernooi was de Eendracht met 12 
schutters present. 

Zoals vanouds werd het een leuke 
wedstrijd die vlot verliep en uit-
eindelijk ook een mooi resultaat 
opleverde. De Eendracht schoot 
2090 punten bijeen en dit leverde 
een gemiddelde op van 174,17 
punten. Voor het berekenen van 
het resultaat gaat men uit van 
het gemiddelde van het vorig jaar 
(174,84). Verschil was –0,67 pun-
ten. Krijgsman Soranus haalde zelf 
+ 4,39 punten en dit leverde als to-
taalscore -5,06 punten op voor de 
Eendracht. Aan het einde van het 
toernooi zal blijken wat dit waard is 
geweest.

Resultaten schutters de Eendracht:
1. Toon van Hoof 224
2. Frank Schepers 223
3. Walter Jansen  219
4. Erwin Wijnhoven 217
5. Michiel Verbakel 182
6. Geert v. Ganzenwinkel 175 
7. Paul van Bakel 161
8. Jo Maas  156
9. Martien v/d Graef 150
10. Gerrie van Hoof 137 (hs)
11. Wim van Mol  136
12. Harrie Moors  110 (hs)

Donderdag 1 mei vindt de vol-
gende wedstrijd van het van 
Ganzenwinkeltoernooi plaats. 
Hiervoor komt HBV Sint Anthonius 
uit Nijnsel op bezoek. Aanvang 20.00 
uur. Zaterdag 3 mei volgt voor de 
Eendracht de uitwedstrijd bij HBV de 
Haagse Rozenknop in Helmond. Deze 
wedstrijd begint om 18.00 uur.

handboogschieten

Ereplaatsen voor Krijgsman Soranus 
op Rayonkampioenschappen

Lieshout - Afgelopen weekend wer-
den op diverse plaatsen in rayon 4 
van de Nederlandse Handboogbond 
de rayonkampioenschappen gehou-
den. Een en ander is het gevolg van 
de regiowedstrijden welke van sep-
tember tot maart plaatsgevonden 
hebben.

De best geëindigde schutters van de 
regiowedstrijden plaatsen zich voor 
de rayonkampioenschappen. Voor 
Krijgsman Soranus gold dat voor 
maar liefst negen schutters. Nelly 
v.d.Laar legde in haar klasse; dames 
veteranen 4e klas beslag op de eerste 
plaats. Twan v.d.Kruijs werd tweede 
in de compoundklasse. Willem Bekx 
eindigde als tweede in de 1e klasse 
jeugd.

Jolanda v.d. Kruijs werd tweede bij 
de dames. Arjan v.d. Heuvel en Ad 
Endevoets werden beide derde in res-
pectievelijk 3e klas heren en 1e klas 
masters. Voor Rik v.d.Westerlo was er 
een zesde plaats in de 2e klas heren, 
terwijl Paul v.d. Broek en Maarten v.d. 
Elsen in de derde klas heren op een 
twaalfde en veertiende plaats eindig-
den.

Krijgsman Soranus toernooi 
Donderdagavond werd het eigen 
toernooi voortgezet met als deelne-
mer De Eendracht uit Aarle-Rixtel. Het 
verenigingsgemiddelde voor de Aarle-
Rixtelnaren stond op 174,84 punten. 
Zij eindigden er kort bij, door 174,17 
gemiddeld te schieten. Een tekort van 
0,67 punt. Krijgsman Soranus moest 
een gemiddelde van 199,25 schie-
ten, maar kwam uit op 203,36, wat 
een plus van 4,39 betekende. Een ne-
derlaag voor De Eendracht met 5,06 
punt.

Beste recurveschutter was Ad 
Endevoets met een totaal van 233 
punten, terwijl deze eer bij de com-
poundschutters was weggelegd voor 
Twan v.d.Kruijs, die op 241 punten 
eindigde.

Totaaluitslag
Recurve: Ad Endevoets 233; Jolanda 
v.d.Kruijs 226; Willem Bekx 224; Rik 
v.d.Westerlo 219; Arjan v.d.Heuvel 
211; Maarten v.d.Elsen 205; Theo 
v.d.Laar 196; Stephan Wijffelaars 190; 
Rita Endevoets 165; Nelly v.d.Laar 140

Compound: Twan v.d.Kruijs 241. 

ASV’33 F1 kampioen

Beek en Donk – In de laatste com-
petitiewedstrijd van het seizoen 
moest het gebeuren. Mixed 6 moest 
een ruime overwinning behalen op 
gemeentegenoot Ganzeveer om het 
kampioenschap veilig te stellen, ter-
wijl naaste concurrent Gemert 8 op 
het veld ernaast tegen Mierlo 7 ook 
nog kampioen kon worden bij een 
uitglijder van Mixed. Uiteindelijk 
had het team uit Beek en Donk de 
zenuwen het beste onder controle.

In de afgelopen twee seizoenen 
greep Mixed 6 tot twee keer toe net 
naast de prijzen. Twee jaar geleden 
werden ze derde en vorig seizoen 
verloren ze op de laatste speeldag 
in een rechtstreeks duel de strijd om 
het kampioenschap. Dit jaar was de 
uitgangspositie beter en stond het 
team twee punten voor op direct 
concurrent Gemert. Mixed 6 is met 
een gemiddelde leeftijd van ruim 62 
jaar met afstand het oudste team 
in de seniorencompetitie van de 
Helmondse Badminton Bond (HBB). 
Met een mix van ervaring en strijdlust 
zijn zij echter voor veel tegenstanders 
als een wolf in schaapskleding. 

Tegen Ganzeveer uit Aarle-Rixtel 
werd eerder dit seizoen al met 7-1 

gewonnen, dus bij een normaal ver-
loop van de wedstrijd zou het kampi-
oenschap niet in gevaar kunnen ko-
men. Mixed kwam zeer goed uit de 
startblokken en na de dubbels was de 
stand 4-0. Verrassend genoeg stond 
Gemert 8 op de ander baan toen al 
met 3-0 achter. Daarmee was het 
kampioenschap onverwacht halver-
wege de wedstrijd al een feit. Mixed 
maakte het vervolgens in stijl af door 

ook deze wedstrijd met 7-1 te win-
nen. 

Na de felicitaties van het bestuur en 
andere supporters werd het kam-
pioenschap uitbundig gevierd in 
de kantine van sporthal Suytkade 
in Helmond. Het was een gezellige 
en geslaagde avond voor Mixed 6. 
Foto’s van het kampioenschap zijn te 
vinden op www.bcmixed.nl.

badminton

Toon Slaets, Tiny Verbrugge, Anja Beekmans, 
Annie Boetzkes, Theo Mouris en Betsie van Hooff

www.boomrooierijjeroenmartens.nl
  06 - 18134984          Aarle-Rixtel
     houtsnippers & openhaardhout
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Safaritex
Ademend tenttapijt met open structuur,

verkrijgbaar in 2,5 en 3 m breed en in alle lengtes

10,-
per strekkende meter

VANAFBardani Ocean serie
Kwalitatief zeer goede familietenten met katoen/polyester tentdoek,
aluminium tentstokken en vast bisonyl kuipgrondzeil.

699,-
VANAF

Tentenshow
• Alle topmerken, o.a.: Cabanon, Bardani, Safarica, Nomad, Eureka, 

De Wit, Outwell, Coleman, Vango, High Peak en Easy Camp

• Meer dan 300 modellen tenten

Bardani Ocean serie

699,-

VANAF

699,-699,-
3-4 PERS 4 PERS

4-5 PERS

Cadac 
Entertainer 3

Royale buitenkeuken met 3 RVS 
branders, zijbrander, thermometer in 

de deksel en warmhoudrek

verkrijgbaar in 2,5 en 3 m breed en in alle lengtes
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

899,-
1269,-

SafaritexSafaritex
Ademend tenttapijt met open structuur,Ademend tenttapijt met open structuur,

899,-
Tuinmeubelshow
• Keuze uit ruim 100 sets en uit voorraad leverbaar
• Bezorgservice (informeer naar de mogelijkheden)

VANAF

229,99

Bahama Parasol
Zeer stabiele en degelijke parasol.
Verkrijgbaar in diverse kleuren en 

in het rond of vierkant (Ø350cm en 300x300cm)

Bardani Arcade
Royale loungeset inclusief kussen. Kwalitatief 

hoogwaardige  platte wicker in combinatie 
met een extra stevig aluminium frame

ZONDAG 27 APRIL OPEN van 11-17 uur!
Live muziek, een gezellig buitenterras en extra acties & aanbiedingen.

Meer dan 150 
modellen barbecues

CadacCadac

299,-
399,-

TuinmeubelshowTuinmeubelshow

van 11-17 uur!
KONINGSDAG

GESLOTEN

Rolschaatsvereniging Olympia 
klaar voor EK Showrijden 

RC De Oude Molen actief op 
Europese Kampioenschappen

Mierlo/Almere – Het EK-Showteam 
van Rolschaatsvereniging Olympia uit 
Mierlo reist op 24 april af naar Almere 
voor deelname aan de Europese 
Kampioenschappen Showrijden op 
kunstrolschaatsen, welke gehou-
den worden van 24 tot en met 26 
april a.s. Diverse deelneemsters van 
deze rolschaatsvereniging komen uit 
Laarbeek. 

Aan de Europese Kampioenschappen 
nemen meerdere verenigingen uit 
Nederland deel, waaronder ook RC 
De Oude Molen uit Beek en Donk. In 
6 verschillende categorieën wordt ge-
streden om de hoogste podiumplaat-
sen. RV Olympia neemt met 3 teams 
deel aan dit EK; Jeugdgroep, Cadet 
Kwartet en de Grote Groep. 

Tijdens de Nederlandse kampioen-
schappen Showrijden – afgelopen 
25 januari - wist RV Olympia met 2 
teams Nederlands Kampioen te wor-
den en 1x de tweede plaats te beha-
len. Alle prijswinnaars werden door de 
Nederlandse Rolschaats Bond geselec-
teerd voor deelname aan de Europese 
Kampioenschappen in Almere. 
Naast rijdsters uit Mierlo, Geldrop en 
Helmond, maken ook de Laarbeekse 
Colet Claessens, Stephie Wiering en 
Veronique Driessens deel uit van het 
EK-showteam. Onder leiding van Beek 
en Donkse Jeanne Janssens en dochter 
Kristy van Vuure gaat het team op en 
top voorbereid naar de EK-Show.

Op donderdag 24 april wordt begon-
nen met de officiële trainingen. Alle 
teams worden in de gelegenheid ge-
steld om te wennen aan de sportvloer. 
Vrijdag 25 april wordt de dag opnieuw 
begonnen met trainingen, waarna 
om 14.15 uur de wedstrijd van start 
gaat voor de Jeugdgroep. Olympia is 
één van de 16 Jeugdgroepen die op 
de baan komt om hun shownummer 
aan de jury te laten zien. Olympia is 
in januari jl. Nederlands Kampioen 
geworden met dit shownummer en 

hoopt hoge ogen te kunnen scoren tij-
dens deze wedstrijd. Aansluitend is de 
wedstrijd voor de Cadet Kwartet, ook 
in totaal 16 teams. Het Cadet Kwartet 
van Olympia is tijdens de NK-show 
in deze klasse ook Nederlands kam-
pioen geworden. Hopelijk wordt het 
shownummer nu ook weer goed be-
oordeeld door de Internationale jury. 
Zaterdagmiddag staat de wedstrijd 
van de Grote Groep (2e op de NK) 
op het programma. In totaal laten 13 
teams hun shownummer zien en zij 
hopen allemaal op de hoogste punten. 
Landen als Italië, Portugal en Spanje 
zijn favoriet in iedere categorie.

Nadat op zaterdag de laatste wedstrijd 
is gereden, de prijsuitreiking en de 
sluitingsceremonie is afgesloten, keren 
alle deelnemers huiswaarts. Het ene 
team uitbundig vanwege de behaalde 
resultaten, het andere team wellicht 
teleurgesteld omdat ze er meer van 
hadden verwacht. Maar voor alle deel-
nemers geldt dat zij weer een ervaring 
rijker zijn door deelname aan deze EK-
show.

Beek en Donk/Almere - Komend 
weekend wordt in Almere het 
Europees Kampioenschap Show 
op kunstrolschaatsen gereden. 
RC De Oude Molen is een van de 
Nederlandse teams die hoopt goede 
prestaties neer te zetten, en zich te 
meten met de rest van Europa.

Het is zeer bijzonder dat het EK in 
Nederland gereden wordt. Qua rol-
schaatsen is Nederland maar een 
klein landje. Voor de organisatie van 
het toernooi heeft de Nederlandse 
rolschaatsbond dan ook een beroep 
gedaan op alle Nederlandse vereni-
gingen voor hulp op diverse fronten. 
Een groot deel van de vereniging is 
dit weekend actief in Almere. Van vier 
jonge leden die een rol hebben bij de 
opening van het toernooi, tot de EK-
equipe die hoopt goed te presteren, en 
een aantal vrijwilligers die het toernooi 
mede mogelijk maken. Het team van 
RC De Oude Molen heeft zich goed 
voorbereid op dit Kampioenschap. 
Nadat bekend werd dat ze voor de 
Nederlandse vlag mochten uitkomen 
is er flink doorgetraind met de num-
mers van het Cadet Kwartet, het 
Jeugdteam, de Kleine Groep en het 
Kwartet. Het niveau van een aantal 
Europese landen zoals Italië, Spanje 

en Frankrijk is vrijwel niet te evenaren. 
Dus gaat de club voor een mooi plek-
je, zo hoog mogelijk op de scorelijst.

De wedstrijden worden gereden op 
vrijdag 25 en zaterdag 26 april. De 
dagen ervoor is de baan gereserveerd 
voor diverse trainingen en voorberei-
dingen van alle deelnemers. De equipe 
van RC De Oude Molen reist woens-
dag naar Almere en hoopt zaterdag-
nacht met goede prestaties weer terug 
te keren in Laarbeek.

De kunstrolschaatsers Birgit van Berlo, 
Nicol van den Broek, Djailey Habraken, 
Dylona van Kaathoven, Lisanne 
Kanters, Janne van Lieshout, Shirley 
Westhoff, Lianne Wijgergangs, Julia 
van Zutven, Ilya Penninx, Michelle 
de Koning, Kimberly van Schijndel, 
Floortje van Oss, Ingrid Biemans, Irene 
van den Eijnde, Marloes Kluijtmans, 
Maud van Neerven, Ilona Teunissen, 
Imke Vries, Esmee Wernsen en Marlou 
van de Walle worden begeleidt door 
diverse trainers en hulptroepen voor 
de kleding, schmink en al die andere 
noodzakelijke zaken.

Alles over het EK is ook te vinden 
op de website en facebook van 
www.rcdeoudemolen.nl.

rolschaatsen

De Grote Groep van RV Olympia, met onder andere de Laarbeekse 
Colet Claessens, Stephie Wiering en Veronique Driessens

De EK ploeg van RC 
De Oude Molen 2014

Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   
www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet
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TTV Een en Twintig tevreden 
en actief de zomer in

Beek en Donk - Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig uit Beek en Donk kijkt 
tevreden terug op de voorjaarscom-
petitie. Twee teams werden al kam-
pioen, maar ook het vierde senioren-
team kan in het najaar op een hoger 
niveau uitkomen in een duel om pro-
motie en degradatie.

Het tweede seniorenteam sloot vorige 
week een lastig seizoen af door met 
invaller Henk van der Bruggen gelijk 
te spelen tegen Veghel. Het team 
van Aum van Berlo, Joost van Goch 
en Rowena de Haas komt daarom in 
de najaarscompetitie opnieuw uit in 
de 3e klasse. In die klasse komt dan 
ook het derde team uit, dat eerder 
deze maand het kampioenschap in 
de vierde klasse behaalde. Henk van 
der Bruggen, Ad Coolen en Albert 
Scheepers onderstreepten vorige 
week dat resultaat nog eens door 
nummer twee Bergeijk met 3-7 te ver-
slaan. Dat de tegenstander bestond 
uit slechts twee spelers deed aan de 
kampioensglans niets af. Het vierde 
seniorenteam komt na een goed sei-
zoen in aanmerking voor promotie. 

Promotie
Dankzij de inzet van Dirk van der 
Venne, Chris Kluijtmans en inval-
lers Gerdie van den Boomen, Dennis 
Verbruggen en Addy Verbakel speelt 
het team op 2 mei een promotiewed-
strijd in Valkenswaard. Gerdie van den 

Boomen, Dennis Verbruggen en José 
en Ruud van Turnhout kunnen tevre-
den terugkijken op de voorjaarscom-
petitie. Het vijfde team verloor jam-
merlijk met grote cijfers van Tilburg, 
maar komt ook in het najaar uit in de 
5e klasse. De goede persoonlijke re-
sultaten van Addy Verbakel ten spijt, 
het zesde team is vorige week gede-
gradeerd naar de 7e klasse. Patrick 
Biemans en Addy wonnen welis-
waar het dubbel tegen Renata uit 
Eindhoven, maar moesten genoegen 
nemen met een 3-7 nederlaag. In de 
zevende klasse mag het zevende team 
tevreden zijn met een derde plek na 
een gelijkspel tegen Helmond’57. 

Hans, Christi, Helmi en Joan Eekels 
komen daarom ook in het najaar uit in 
de zevende klasse.

Zomercompetitie
Teams in de regio kunnen zich deze 
maand nog inschrijven voor deelname 
aan de zomercompetitie. Deze reeks 
van vriendschappelijke wedstrijden 
wordt ieder jaar georganiseerd tussen 
de voorjaarscompetitie en de zomer-
vakantie. De zomercompetitie kent 
dit jaar de 6e editie en traditioneel 
veel leden van TTV Een en Twintig. 
Kijk voor meer informatie op ttveen-
entwintig.nl en volg de vereniging op 
Twitter en Facebook.

Beek en Donk – Eindelijk is het weer 
zover, het visseizoen staat voor de 
deur. De agenda van hengelsportver-
eniging het Geduld uit Beek en Donk 

staat weer helemaal vol. Als opwar-
mertje staat de Federatiecup op 3 en 
17 mei op de agenda.

Evenals voorgaand jaar gaat de vereni-
ging op 3 mei naar Vught, waar toen 
een plaats in de volgende ronde werd 
afgedwongen. Mede door jeugdvisser 
Harm van Rixtel die als grote winnaar 
uit de bus kwam. De loting voor de 
wedstrijd in Vught is om 8.00 uur. De 
wedstrijd is van 9.00 tot 13.00 uur. Er 
wordt om 7.00 uur gezamelijk naar 
Vught vertrokken vanaf Ad van der 
Zanden voor de deur (bij Jo van Hout).

Bij de thuiswedstrijd op 17 mei wor-
den de vissers uit Vught ontvangen. 
De loting is om 12.30 uur en de wed-
strijd is van 13.00 tot 17.00 uur. De 
organisatie hoopt dat er voor deze 
wedstrijden veel deelnemers zich aan-
melden. Zeker ook vanuit de jeugdvis-
sers, hun punten tellen immers dubbel 
en de jeugd heeft hen al vaker naar de 
volgende wedstrijd gesleept. 

Aanmelden kan bij Ad van der 
Zanden, graag voor 27 april. Meer 
informatie is te vinden op de website 
www.hsvhetgeduld.nl.

Lieshout - Hengelsportvereniging ’t 
Sluisje heeft dinsdag 15 april haar 
jaarvergadering, de algemene leden-
vergadering, gehouden. Met verschil-
lende punten werd door Toon Daniëls 
omstreeks 19.30 uur de vergadering 
geopend. Toon heette iedereen wel-
kom en vroeg een minuut stilte om de 
ontvallen leden te gedenken.

Bij het punt van de bestuursverkiezing 
waren er geen tegenkandidaten en zo 
kwam er geen verandering in de be-
stuurssamenstelling. Frans Verkuijlen, 
Wil Dammers en Willy Verhoeven ble-
ven in het bestuur zitten. Dit jaar waren 
er 3 jubilarissen, die de mooie vereni-
ging al een hele tijd trouw zijn. Wim van 
Emmen, hij was voor deze vergadering 
helaas verhinderd en Willy Verhoeven 
zijn 25 jaar lid. Zij kregen attenties van 
de voorzitter aangeboden. Joop van 
Baar is al 50 jaar lid. Joop kreeg uit han-
den van de voorzitter enkele attenties 
en een spiegel met opschrift. 

Lieshout – Voor de wedstrijdvissers 
van H.S.V. ’t Sluisje was op zaterdag 
19 april de start van het nieuwe wed-
strijdseizoen. De openingswedstrijd 
stond op het programma. Onder goe-
de  weersomstandigheden gingen een 
9-tal vissers met elkaar de strijd aan, 
dit jaar voor het eerst op de vijver.

De vis liet zich niet zo makkelijk van-
gen, tenminste niet de hoeveelheid, 
maar wel werd er grote vis gevangen. 
Toon Daniëls ving, met de vaste stok, 

een graskarper van maar liefst 95 cm. 
Een vis waar menig karpervisser jaloers 
op zou zijn. Het was dan ook Toon 
die de meeste vis had gevangen en 
hij werd hiermee de winnaar van deze 
openingswedstrijd.

De uitslag
1.Toon Daniëls 198 cm, 2. John 
Ramakers 108 cm. De overige deelne-
mers konden geen visje gevangen krij-
gen.

Aarle-Rixtel - Heren 1 van tafelten-
nisvereniging ATTC’77 uit Aarle-
Rixtel speelt in een spannende 1e 
klasse. Zeker de eerste helft werd er 
veel gelijk gespeeld. Pas na de vier-
de wedstrijd kwamen er wat grotere 
uitslagen op het scorebord. Tot en 
met de laatste wedstrijd was het 
verschil met Stiphout 1 klein te noe-
men en op vrijdag 18 april moesten 
William Vlamings, Bart Boetzkes en 
Jean Paul Kanters 5 punten halen te-
gen Renata 2 uit Eindhoven.

Na verlies van William op de sterk 
spelende Marcel Maijers liepen de 
heren uit naar een 1-4 voorsprong. 
Jean Paul en Bart verloren, waarna 
Bart het kampioenspunt scoorde 
tegen Ben Cornuyt. Het werd uit-
eindelijk 4-6 waarmee ze Stiphout, 
die hun laatste wedstrijd met 10-0 
in eigen huis wist te winnen van 
Valkenswaard, slechts 1 punt voor 
bleven. Volgend seizoen gaan de 
heren het nogmaals proberen in 
de hoogste klasse van de afdeling 
Zuidwest.

Het was bij meer teams van ATTC’77 
spannend op de laatste competi-
tiedag. Het tweede team ontving 
Budilia 2. Beide teams hadden pun-
ten nodig, Budilia om kampioen te 
worden en ATTC’77 om niet te de-
graderen. Christel van der Putten, 

Maurice Manders en Frederieke van 
de Poel begonnen voortvarend en 
liepen, weliswaar in hele spannende 
wedstrijden, uit naar een riante 4-0 
voorsprong toen Budilia wakker 
werd. Hierna wist alleen Maurice nog 
een punt te pakken. Door het gelijke 
spel en verrassende uitslagen bij de 
concurrenten is het tweede team als 
derde geëindigd.

Het vijfde team stond voor aanvang 
van de laatste wedstrijd onderaan 
in de zesde klasse H met nog een 
kleine kans om vijfde te worden. 
Hiervoor moest door Vincent Braak, 
Marijn van Krieken en Thijs Smulders 
gewonnen worden van de kampi-
oen Geenhoven 5 van wie ze in de 
thuiswedstrijd nog met 8-2 verloren 
hadden. Het ging beter dan de vo-
rige keer, maar met de 6-4 nederlaag 
kwamen ze toch nog twee punten te 
kort.

Het zesde team had nog de moge-
lijkheid om tweede te worden in de 
zevende klasse H wat recht geeft 
op een promotiewedstrijd. Door 
Stephan Vergroesen, Tessa van den 
Boogaard en Jan van de Broek werd 
knap met 6-4 gewonnen van kam-
pioen Valkenswaard 6, maar concur-
rent Unicum 13 haalde uit met 10-0 
zodat ATTC’77 helaas op de derde 
plek eindigde.

Hans Eekels in volle concentratie

tafeltennis

Federatiecup Zuid-West Nederlandvissen

Harm van Rixtel

De jubilarissen, met links Joop van 
Baar en rechts Willy Verhoeven.

Jaarvergadering bij H.S.V. ’t Sluisje uit Lieshout

Toon Daniëls winnaar 
openingswedstrijd

Heren 1 ATTC’77 kampioen

Winnaar Toon Daniëls

Vlnr: William Vlamings, Bart Boetzkes en Jean Paul Kanters
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E V E N E M E N T E N
Donderdag 24 april 
Sociaal restaurant ‘De Laarbikker’
18.00 uur, Ontmoetingsruimte Water-
poort, Beek en Donk

Liederentalel ‘T Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 25 april 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege d’n Perdenbak, 
Lieshout

Sportworkshop met ‘De Boemerang’
19.15 uur, Sportcentrum Coach, 
Beek en Donk

&RG-teens Disco
19.30 uur, Club Energyruimte, 
Dorpshuis Lieshout

Koningsnacht Foute Vinylshow
21:00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Crazy Thuis Wives -Koningsnacht 
Editie met Funkmaster B!
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Koningsnacht met Nikki’s Pride
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 26 april 
Grand opening IJssalon De Verrassing
10.00 Heuvelplein 99, Beek en Donk

Open dag De MooiLaarbeekKrant
10.00 uur, Kantoor MooiLaarbeek, 
Beek en Donk

Oranjemarkt Beek en Donk
10.00 - 17.00 uur, Heuvelplein 

Koningsdag Aarle-Rixtel
10.00 - 17.00 uur, Kerkplein

Koningsdag Café Zaal van de Burgt
11.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Koningsdag Lieshout 
13.00 - 18.00 uur, centrum

Koningsdag De Tapperij
13.00 uur, Café De Tapperij, 
Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Koningsdag
13.00 uur, Koningsdag Café Thuis, 
Beek en Donk

Hollandse proeverij markt
18.30 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

Zondag 27 april 
WTC Beek en Donk, Spreeuwelse 
Heidetocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

IVN vogelwandeling de Biezen
8.00 uur, Biezen 5, Aarle-Rixtel

Via Viela Ouder-Kindloop
9.30 uur, Kiosk Lieshout

Oranjeloop
10.00 uur, Lieshout

Optreden MuziektuinPodium
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Laarbeekkoningschieten
13.00 uur, Schietterrein ’t Wipke, Zwin-
kelweg, Beek en Donk

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum 
Aarle-Rixtel, Bosscheweg 14a, 
Aarle-Rixtel

Maandag 28 april 
smART-KIDs Kunst maken voor 
Kids t/m 1 mei
13.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Dinsdag 29 april 
Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel
18.00 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 30 april 
Kindermiddag met Poppentheater 
‘Kris Kras’
13.30 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 2 mei 
EyeOn Nightrun
21.00 uur, Kasteel Croy, Aarle-Rixtel

Zaterdag 3 mei
Benefietconcert KWF met Pater 
Moeskroen
20.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 4 mei 
WTC Beek en Donk, Maasheggentocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

IVN Natuurontbijt
8.30 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum 
Aarle-Rixtel, Bosscheweg 14a

Dodenherdenking
19.30 uur, Sint Servatiuskerk Lieshout

Dinsdag 6 mei
smART-KIDs Kunst maken voor 
Kids t/m 8 mei
12.30 uur, Ontmoetingscentrum
Beek en Donk

Vrijdag 9 mei
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Echte Mannenavond
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 10 mei
Live band: Funtain!
22.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 11 mei 
WTC Beek en Donk, Lageheide tocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum 
Aarle-Rixtel, Bosscheweg 14a,
Aarle-Rixtel

Oberkrainer ensemble Nizozemska 
terrasconcert
14.00 uur, Croyse Hoeve, Aarle-Rixtel

Dinsdag 13 mei
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek 
t/m 16 mei
17.30 uur, Laarbeek

Woensdag 14 mei 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 16 mei 
Pubquiz
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl


