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Eik verdeeld voor kunstenaarsproject IVN

“Het is de bedoeling dat de hele boom gebruikt gaat worden”

Meerderheid inwoners kent Stichting Wereldhulp Laarbeek niet 

De geïnteresseerden bekijken samen hoe de eik verdeeld kan worden

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf:  Marcel van de Kerkhof   
    (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel – Na een oproep in De 
MooiLaarbeekKrant, waarbij IVN-
Laarbeek kunstenaars en creatieve-
lingen uitnodigde deel te nemen aan 
het zogenaamde ‘1Eik project’, was 
het  zondagmiddag 22 februari zover. 
De bewuste eik, die nu nog op het 
IVN-terrein staat aan de Beekseweg te 
Aarle-Rixtel, maar die om natuuron-
derhoud-technische redenen verwij-
derd moet worden, werd verdeeld on-
der de daar aanwezige houtbewerkers. 

Een eigen project 
“We hebben hier een eik staan die 
weg moet omdat hij andere bomen 
verdringt en veel stormschade heeft”, 
legt een van de initiatiefnemers Ben 
van Noordwijk uit. “Het gaat er al 
twee jaar over wat we met deze boom 
moeten doen. We vinden het jammer 

om er brandhout van te maken.” Een 
bezoek van mede-initiatiefnemer en 
houtbewerker Adrie Beekmans aan de 
tentoonstelling ‘1Boom project’ in het 
fort bij Vechten biedt uitkomst: “Daar 
lieten een aantal kunstenaars en vorm-
gevers zien wat je allemaal kunt maken 
van één boom. Door die tentoonstel-
ling kwamen wij op het idee om voor 
onze eik een soortgelijk project op te 
starten.” 

Jubileumfeest
In De MooiLaarbeekKrant van 26 ja-
nuari nodigt het IVN Laarbeekse hout-
bewerkers uit om deel te nemen aan 
het ‘1Eik project’. De initiatiefnemers 
laten hierbij weten dat alle stukken 
van de veertig jaar oude boom, van 
wortel tot kroon, gebruikt mogen wor-
den, eventueel aangevuld met andere 
natuurlijke materialen. De achterlig-
gende gedachte is om te laten zien wat 
er allemaal van één boom gemaakt 
kan worden. Het is de bedoeling dat 

de uiteindelijke werkstukken tentoon-
gesteld gaan worden tijdens het veer-
tig jarig jubileumfeest van het IVN in 
2017. Tot nu toe heeft de natuurver-
eniging zestien reacties op deze oproep 
ontvangen.

Flinke klus 
“2017 Klinkt nog ver weg maar zo’n 
project kost nogal wat tijd”, legt Adrie 
tijdens de presentatie aan de aanwe-
zige deelnemers uit. “We hebben ze-
ker anderhalf jaar nodig. Tot nu toe is 
het levend hout. De boom wordt 14 
maart omgezaagd. Dan blijft hij lig-
gen om te drogen. Daarna wordt de 
eik in de benodigde stukken gezaagd 
en kunnen de houtbewerkers aan de 
slag.” Na een uitgebreide inspectie 
van de eik, met een doorsnede van 
ongeveer veertig centimeter, spreken 
de eerste deelnemers hun voorkeur 
uit. De ene wil graag een grillige wor-
teltak, de andere zaagsel en schors. 
Alle voorkeuren worden door Adrie 

keurig genoteerd op een getekende 
versie van de twaalf meter hoge eik.

Deelnemers
De aanwezige houtbewerkers vinden 
het ‘1Eik project’ een leuk initiatief. 
Janneke Tillemans uit Lieshout: “Het is 
een hele uitdaging. Ik heb nog niet zo 
vaak met hout gewerkt. Ik zie dit als 
een kans om hier meer ervaring mee 
op te doen.” Jacques Houët uit Aarle-
Rixtel heeft zich ingeschreven voor een 
stuk stam van ongeveer twintig centi-
meter: “Ik heb nog niet helemaal een 
idee. Meestal bepaalt het stuk hout de 
vorm van het kunstwerk.”

Meedoen 
IVN-Laarbeek laat weten dat er nog 
ruimte is voor een paar kleinere pro-
jecten. Er zijn nog enkele stukken 
hout beschikbaar. Houtbewerkers 
kunnen zich hiervoor nog aanmel-
den door een mail te sturen naar 
ivnlaarbeek.evenementen@gmail.com.

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Ruim 80% van de inwoners 
kent de Stichting Platform Wereldhulp 
Laarbeek niet. Dit blijkt uit een enquê-
te van TipMooiLaarbeek, het burgerpa-
nel van Laarbeek. De stichting is een 
overkoepelend orgaan voor wereld-
hulporganisaties in Laarbeek, met als 
doel draagvlak verbreden en verster-
ken voor ontwikkelingssamenwerking 
binnen de gemeente. Een meerder-
heid van de inwoners ziet liever dat de 
stichting zich bezighoudt met lokale 
goede doelen.

Uiteenlopende meningen
Naast het creëren van draagvlak, biedt 
het platform organisaties en projecten 
in derdewereldlanden een podium. Is 
dit een goede doelstelling? Meer dan 
de helft van de inwoners heeft geen 
mening hierover. Ruim 40% steunt 
deze doelstelling, maar vindt het lastig 
om te beargumenteren waarom zij dat 
vinden. ‘Prima’, ‘Meer begrip kweken 
voor vluchtelingen’ en ‘wanneer men-
sen zich hier toe geroepen voelen, moet 
dit mogelijk zijn’, zijn een paar gegeven 
argumenten.  

Eigen burgers eerst
Veel burgers beargumenteren dat 
eerst gekeken moet worden naar 
de lokale problematiek. Zo worden 
argumenten gegeven als: ‘Ook in 
Nederland is armoede. Alles wordt 
steeds duurder/slechter voor eigen 
volk. Zorg daar maar voor in plaats 
van alles voor het buitenland te 
doen’, ‘laten we eerst een crisis in 

eigen omgeving verhelpen en onze 
ouderen meer gaan steunen, want 
ook op hen wordt bezuinigd. Pas als 
onze eigen problematiek opgelost is, 
geld aan ontwikkelingslanden geven’ 
en ‘het lijkt me beter om meer stil te 
staan bij de verborgen armoede en 
eenzaamheid in onze gemeente zelf. 
Daar is al problematiek genoeg.’

Lees dit verhaal verder op pagina 3 in 
deze krant. 

In het najaar van 2014 vond de Wereldmaaltijd in het Buurthuis van Mariahout plaats 

Fotograaf: Johan Maas

Wil jij ook meedenken en meepraten 
over actuele zaken in Laarbeek? 

Meld je aan op 
www.tipmooilaarbeek.nl! 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

Wij beheren het nieuwe regionale rouwcentrum Residence
Waterhof aan ‘t Hoogh Huys 3 te Gemert.

Bij Waterhof krijgt u als familie de sleutel van de uitvaartsuite. U kunt dan 
24 uur per dag terecht, u heeft een eigen opbaarkamer, gezinskamer en        
keuken. Opbaringen kunnen geschieden op bed of in een kist.

(0492) 51 85 14           06-55 14 04 83

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

(0492) 36 76 09   06-55 14 04 83

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    
www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg

www.waterhofuitvaartzorg.nl

  06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

Wij zijn dankbaar dat hem veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen onze vader en opa

Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar.

21 februari 2015
Pater Becanusstraat 48, 5741 LE  Beek en Donk
 
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 28 februari om  
9.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te  
Helmond. Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,  
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

Wim en Ellie
 Elsje, Lieke

Charles en Marion

Bart en Sewinta
 Nyssa, Maeve

echtgenoot van

Frits Engels

Nolly Engels-Maas †

Graag willen wij iedereen bedanken, die ons getroost heeft, met ons 
meegeleefd heeft en ons aandacht heeft gegeven bij het overlijden van mijn 

man, onze vader en onze opa

Martien Poels
Josephine Poels, kinderen en kleinkinderen.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij graag onze dank uitspreken voor de vele blijken 
van medeleven die wij hebben ontvangen na het overlijden van onze lieve 

moeder, oma en overgrootoma

Lies Maas-van Rooij
Het heeft ons erg goed gedaan zoveel warmte en medeleven te hebben 

mogen ontvangen.
Hiervoor onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Maas

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor alle getoonde belangstelling, de vele kaarten en 
bloemen en alle troostende woorden die wij mochten ontvangen na het 

overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma 

Corrie van Hoof – van de Graft
Ook de grote belangstelling bij de afscheidsdienst heeft voor ons veel betekend.

Harrie, Marie-José, Nicole en Stefan van Hoof
Brakenstraat 22
5741 SR Beek en Donk

Dankbetuiging

Bedroefd, maar dankbaar haar zolang bij ons te hebben gehad, delen wij 
u mede dat na een leven vol met mooie herinneringen toch nog  
onverwachts van ons is heengegaan onze lieve moeder en oma

Correspondentieadres:  Molenstraat 39  5735 BJ  Aarle-Rixtel

* Aarle-Rixtel, 5 mei 1917            † Mierlo-Hout, 24 februari 2015

Ons mam is in haar eigen huis, Onze Lieve Vrouweplein 1 in Aarle-Rixtel.
Als u nog even bij haar wilt zijn, bent u welkom om langs te komen.

Wij nemen afscheid van ons mam op zaterdag 28 februari om 10.30 uur
in de O.L. Vrouw Presentatiekerk aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. 
Aansluitend zullen we haar te ruste leggen op de naastgelegen 
begraafplaats, waar ze zal worden herenigd met ons pap.

Frank en Jeanne 
 Marloes en Daniël
 Adam
 Joreen en Simon
 Stephan en Anne

Ine en Jac
 Bart en Karin 
 Nienke  Ilse  ♡
 Marion en Marco
 Anke  Linda
 Geert en Marleen

echtgenote van

Mien Smits-van de Ven

Jan Smits †

Ons mam, oma en groot-oma uit duizenden heeft degenen die ze 
liefheeft moeten verlaten om degene die ze liefhad terug te vinden

Tien weken na ons pap…

*Erp, 3 juli 1930         † Helmond, 24 februari 2015

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op vrijdag 27 
februari tussen 18.30 en 19.30 uur in uitvaartcentrum De Groof, 
Oranjelaan 54 te Beek en Donk. Tevens is hierbij gelegenheid om de 
familie persoonlijk te condoleren. 

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 28 februari om 
11.00 uur in de aula van bovengenoemd uitvaartcentrum.  
Aansluitend begeleiden we ons mam naar begraafplaats De Oude 
Toren aan de Dr. Timmerslaan.
 
Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom. 

Correspondentieadres:  Uitvaartcentrum de Groof
   t.a.v. familie van Berlo
   Oranjelaan 54 
   5741HH Beek en Donk

Ledeacker: Dianne en Beurt Vereijken-van Berlo
   Karin en Peter, Tess, Nick
   Martien en Judith, Liz, Jent
   Loes en Iwan, Joey, Thij, Bo
Sint-Oedenrode: Anita en Gerrie Opheij-van Berlo
   Mieke en Roy, River, Nova
   Linda en Daan, Jip, ♡
Beek en Donk: Yolanda en Henk Maarten Wernsen-van Berlo
   Esmee en Patrick
   Sico en Robin

echtgenote van

Mien van Berlo-van Lieshout

Henk van Berlo †
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Laarbeek – Stichting Bedrijven 
Belangen (SBB), een ondernemers-
club uit Laarbeek, is het afgelopen 
jaar druk in de weer geweest om tot 
een vernieuwingsslag te komen. De 
stichting krijgt een nieuwe organisa-
tiestructuur, een aangepaste missie en 
visie en zelfs een nieuwe naam. Dit 
alles wordt gepresenteerd op zondag 
15 maart, de dag waarop de organisa-
tie 20 jaar bestaat. 

Vernieuwing
Het bestuur van de Laarbeekse onder-
nemersclub heeft gekeken naar waar 
er behoefte ligt bij de lokale onderne-
mers om op die manier de missie en vi-
sie van de stichting te bepalen. Vooral 
het (laagdrempelig) netwerken staat 
in de vernieuwde stichting voorop. 
Maar ook het mentorschap en coa-
chen van (jonge) ondernemers heeft 
de gereorganiseerde ondernemersclub 
hoog in het vaandel staan, als ook het 

organiseren van innovatieve, uitda-
gende activiteiten. “Wij zijn op deze 
manier geen concurrent van andere 
brancheverenigingen”, vertelt voor-
zitter Roel Janssen. “We focussen ons 
op andere zaken. Wij zetten ons wel 
in voor collectieve belangen, maar dat 
is niet de belangrijkste drijfveer. Voor 
iedere Laarbeekse ondernemer is het 
– om bovenstaande redenen – zeker 
van toegevoegde waarde om deel uit 
te maken van SBB 2.0.” De voorzitter 
vervolgt: “Het afgelopen jaar hebben 
we al hard aan de weg getimmerd en 
zo’n 30 nieuwe leden mogen verwel-
komen. Onze club bestaat nu uit on-
geveer 150 ondernemers.” 

Presentatie
De complete plannen voor SBB 2.0 
worden gepresenteerd op zondag 15 
maart. Dit gebeurt bij het pand aan de 
Bosscheweg 34 in Beek en Donk, beter 
bekend als Van Koningsbrugge. Om 

14.00 uur start het sfeervolle program-
ma, met onder andere de presentatie 
van de nieuwe naam, logo en web-
site. Daarnaast treedt de Laarbeekse 
band ‘Bag on Wheels’ op en komt er 
een verrassende voordracht over ‘Van 
Thiel’. Dit alles onder het genot van 
een hapje en drankje. Om 20.00 uur 
loopt het programma ten einde.

Aanmelden
Iedere (Laarbeekse) ondernemer is 
uitgenodigd - met partner - om hierbij 
aanwezig te zijn. Aanmelden kan tot 
en met donderdag 12 maart bij secre-
taris Pieter Kuhn door te mailen naar: 
secretariaat@sbblaarbeek.nl. De en-
tree voor deze middag is gratis. Hierbij 
ontvang je een welkomstdrankje en 

hapje. De consumpties bedragen 
€2,00 per stuk. Leden van de SBB 
krijgen bij binnenkomst vier con-
sumpties aangeboden door de stich-
ting. “Wij hopen vele ondernemers 
te mogen begroeten op deze mooie 
middag. Hopelijk tot dan!”, besluit 
Roel. 

Ondernemers welkom bij presentatie SBB 2.0 

vMierlo

Piet van Thielplein 9, Beek en Donk | www.juweliervandenheuvel.nl  0492-461209

SALESALE
OP DIVERSE MERKEN, O.A

EN NOG VEEL MEER!

VAN 10% TOT WEL 70% KORTING

MI-MONEDA - ZINZI- TOV - JOY DE LA LUZ

SBB proostte vorig jaar met haar leden op een mooie zomerperiode tijdens een sfeervolle barbecue in de Muziektuin

Fotograaf: Joost Duppen

Vervolg voorpagina

‘Kijk eerst naar lokale problematiek’
Nut van ontwikkelingswerk
Dat veel mensen vinden dat we eerst 
naar lokale problemen moeten kijken 
in plaats van naar de problemen in der-
dewereldlanden betekent niet dat deze 
personen niet geloven in de baat bij ont-
wikkelingshulp. Slechts 17% vindt dat 
ontwikkelingssamenwerking naar hun 
idee niet bijdraagt aan een (structurele) 
verbetering van de leefomstandigheden 
in ontwikkelingslanden. Ook slechts 
19% is het hier wel volmondig mee 
eens. De grootste groep, 55%, gelooft 
er deels wel in, deels niet. Zij beargu-
menteren: ‘Hulp wordt niet op de juiste 
manier geboden’, ‘ het geld komt niet 
allemaal op de juiste plek’ en ‘het moet 
structureel aangepakt worden, zodat 

mensen op den duur zichzelf kunnen 
helpen.’

Platform Wereldhulp Laarbeek
Bestuursleden Ger Aarts en Martin 
Philipsen van Stichting Platform 
Wereldhulp Laarbeek zijn niet verbaasd 
over de resultaten. “We merken dat 
onze organisatie niet echt leeft onder de 
inwoners. Door deze enquête weten we 
nu ook dat het merendeel onze stichting 
niet kent, maar ook hoe mensen hier-
over denken”, legt Ger uit. 

De stichting laat zich diverse keren per 
jaar zien. Zo organiseren zij jaarlijks 
een wereldmaaltijd en vindt er met re-
gelmaat een informatiemarkt plaats, 

waarbij ook aangesloten goede doelen 
zich laten zien, zoals stichting Pandilla, 
Vrienden van Ghana, Malaika Kids, 
Fietste mee en de Wereldwinkel. Martin: 
“Ook hierbij merken we dat er minder 
interesse is vanuit de inwoners. Er ko-
men niet heel veel mensen op deze acti-
viteiten van ons af.”

Toekomst
Ger: “De resultaten zijn voor ons duide-
lijk. Voor ons is het nu van belang om na 
te denken wat we gaan doen. Gaan we 
hiermee verder en moeten we wellicht 
een andere weg inslaan? Of is het beter 
om hiermee te stoppen?” 

86%

14%

Ja

Nee

Kent u de Stichting Platform 
Wereldhulp Laarbeek?

Draagt ontwikkelingssamenwerking naar uw idee bij aan 
een (structurele) verbetering van de 

leefomstandigheden in ontwikkelingslanden?

19%

55%

17%

8%

Ja

Nee

Weet niet

Deels wel niet
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Jubileumactiviteiten seniorenvereniging KBO Lieshout

Scouting Beek en Donk actief met NLdoet! U ook?

Hersenstichting haalt ruim €3.000,00 op in Laarbeek

Lieshout - In maart starten de jubileu-
mactiviteiten van seniorenvereniging 
KBO Lieshout. Elke maand zijn er 
activiteiten gepland, die toegankelijk 
zijn voor iedereen uit Lieshout, dus 
ook voor niet-leden. Een prettige en 
vrijblijvende mogelijkheid om eens 
kennis te maken met het gevarieerde 
activiteitenaanbod van de vereniging. 
U bent van harte welkom. Er is voor 
alle belangstellenden een gratis kop 
koffie.

Dinsdagmiddag 17 maart geven de 
sjoelers de aftrap van de jubileumacti-
viteiten met een gezellig Sjoel Jubileum 
Toernooi van 13.30 uur tot 17.00 uur 
in het Dorpshuis in Lieshout. Er is geen 

inschrijfgeld, wel zijn er enkele leuke 
prijsjes te winnen. 

Het Rikken en Jokeren Jubileum 
Toernooi houden ze op zaterdag 21 
maart van 13.30 uur tot 17.00 uur in 
de foyer van het Dorpshuis in Lieshout.  
Inschrijfgeld slechts €1,00. Ook hier 
zijn enkele prijzen te winnen. 

De KBO wil graag van tevoren weten 
hoeveel mensen deelnemen aan deze 
activiteiten en verzoeken u dan ook in 
te schrijven. De inschrijving kan vanaf 
heden gebeuren op de Inloop van KBO 
Lieshout in het Dorpshuis. Een nieuwe 
mogelijkheid voor inschrijving is een spe-
ciaal jubileum-emailadres: kbolieshout@

gmail.com. Geef uw naam op, aantal 
personen en vermeld aan welke activiteit 
u wilt deelnemen. De inschrijving sluit 
telkens 2 dagen voorafgaand aan de ac-
tiviteit.

De Inloop is iedere dinsdagmorgen van 
10.00 tot 11.30 uur in het Dorpshuis van 
Lieshout. Loop gerust eens binnen en 
maak kennis met een dynamische ver-
eniging.

Beek en Donk – Het Oranjefonds 
houdt op 20 en 21 maart weder-
om NLdoet. Al diverse jaren doet 
Scouting Beek en Donk hieraan 
mee. 

Door de subsidie die zij van het 
Oranjefonds mogen ontvangen 
hebben zij al diverse verbeteringen 
aan hun terrein kunnen aanbrengen, 
zoals het vernieuwen van de bestra-
ting, het vernieuwen van de kamp-
vuurcirkel en het aanbrengen van 

een hekwerk rondom het terrein. Dit 
was zonder de subsidie en de vrij-
willigers die dit uitgevoerd hebben 
nooit gelukt. 

Dit jaar heeft de scouting zich weer 
ingeschreven en inmiddels de toe-
zegging gekregen weer subsidie te 
mogen ontvangen. Het project van 
dit jaar is het vernieuwen van hun 
buitenopslag en dit wordt uitgevoerd 
op zaterdag 21 maart. Dit betekend 
dat er eerst opgeruimd moet worden 

en de oude opslag afgebroken moet 
worden. Dit willen ze al doen voor 
NLdoet. De dag zelf willen ze benut-
ten om de nieuwe opslag te maken. 
Heeft u 2 rechtse handen of kunt u 
de scouting emotioneel ondersteu-
nen, dan zijn zij op zoek naar u. Wilt 
u zich opgeven om mee te helpen 
of wilt u meer informatie ontvan-
gen, neem dan contact op met René 
Derksen, bestuurslid Scouting Beek 
en Donk, via tel. 06-24747316 of 
via rene@scoutingbeekendonk.nl. 

Laarbeek – In de gemeente Laarbeek 
vond van 2 tot en met 7 februari de 
Hersenstichtingcollecte plaats. Er 
zijn veel collectanten op pad ge-
gaan om voor al die mensen met 
een hersenaandoening geld in te 
zamelen. 

Deze enthousiaste inzet heeft 
€1.050,54 in Aarle-Rixtel, €1.231,68 

in Lieshout en €1.029,46 in Beek 
en Donk opgeleverd. Deze mooie 
opbrengst wordt besteed aan we-
tenschappelijk onderzoek en aan 
voorlichting, om zo een bijdrage te 
leveren aan een betere toekomst 
voor mensen met een hersenaan-
doening.
Namens de Hersenstichting hartelijk 
bedankt voor uw bijdrage. Heeft u 

de collectant gemist? Uw gift is al-
tijd welkom op rekeningnummer 
NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. 
Hersenstichting, Den Haag. Meer 
informatie kunt u vinden op www.
hersenstichting.nl.

Zaterdag 28 februari

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Jan Leenders (van 
Berkel mged), Wim van den Berg (mged), Adriaan 
Leenders (mged).

Zondag 1 maart

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering samenzang
Intenties in deze viering voor: Leen van 
Oort–Huibers (par), Tonnie Scheepers-van 
Boxmeer(sterfdag), Hanneke van Berlo (fund), 
Overleden ouders van den Bogaard–van der Pol, 
Overleden begunstigers van het O.L. Vrouwe 
Gilde, Hein van den Bogaard (par), Martien van 
der Linden, Sien Nooijen (fund), Tot welzijn van de 
parochie.  

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan van der Heijden, 
Thérésia van Hoof (Fund), Jo Manders-Maas, Sjaak 
van Berlo, Jan van den Heuvel (Sterfdag).

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Peuter/kleuterviering

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Antoon Schepers, 
Janus en Nellie van Zutven, Gerta Thijssens, Tina 
Claassen-de Louw, Thea van Dommelen-Opsteen 
(nms Vrouwenbeweging Beek en Donk).

Maandag 2 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 3 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 4 maart

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 5 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Vrijdag 6 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
28 februari t/m 6 maart 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Mededeling van de parochie: 
De houdbare levensmiddelen kunnen inge-
leverd worden in alle kerken van Laarbeek  

In die tijd nam Jezus 
Petrus, Jakobus en Johannes 

met zich mee 
en bracht hen boven op een hoge berg 

waar zij geheel alleen waren. 
Hij werd voor hun ogen 
van gedaante veranderd: 
zijn kleed werd glanzend 

en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan. 
Elia verscheen hun samen met Mozes 

en zij onderhielden zich met Jezus.

Deze keer geen straat, maar wel iets wat een grote plaats inneemt  in de kom van 
Mariahout: De Lourdesgrot. Op 10 juli 1933 schrijft pastoor van Eijndhoven, DE 
GROT, die komt er, en zo gebeurde het. In mei 1935 was de plechtige inzegening 
van de Lourdesgrot door Z.H. Exc. Mgr. Adrianus Smets. Aanvankelijk zou  Z.H. 
Exc. Mgr. A.F. Diepen, bisschop van ’s Hertogenbosch de inzegening doen, maar 
deze moest wegens ziekte verstek laten gaan. Z.H. Exc. Mgr. Adrianus Smets was 
aartsbisschop van Gangra en werkzaam te Jeruzalem. Hij deed de inzegening met 
het verrichten en het pontificaal lof bij de grot celebreren. Iedereen was ervan 
overtuigd dat deze buitengewoon hartelijke grijze missiebisschop, een onvergete-
lijke indruk heeft gemaakt. Het beeld van Onze Lieve Vrouw werd gemaakt door 
de firma Munsters uit Dinther. Jarenlang was het grote bedevaartsplaats. Vele zie-
ken kwamen naar Mariahout om hun zegen van Onze Lieve Vrouw te vragen. In 
de maand mei was er altijd de ziekenzegening, met een openluchtlof. Na afloop 
van het lof kregen de zieken, die zich van te voren daarvoor hadden opgegeven, 
en die in het bezit waren van een voor hen bestemd herkenningsteken, plechtig, 
onder de bekende aanroepingen, zoals die te Lourdes geschieden, de zegen met 
het H.Sacrament. Om de zieken te kunnen verzorgen waren al altijd twee artsen 
aanwezig, zo waren er o.a. dr. Dijkman uit Aarle-Rixtel en dr. Vingerhoets uit Hel-
mond, evenals ook verschillende religieuzen en lekenverpleegsters. Bovendien ook 
een transport van het Rode Kruis uit Helmond, die hun bijstand verleende. In 1982 
werd de grot hersteld, door een grote groep vrijwilligers. Men was er echter niet 
in geslaagd om de grot weer geheel in haar oude staat terug te brengen. In mei 
1993 komen er acties om geld in te zamelen voor de nieuwe Lourdesgrot, en op 31 
mei 1999 was inzegening van de vernieuwde Lourdesgrot door Vicaris Verhoeven, 
die bisschop Hurkmans verving. De Lourdesgrot is voor Mariahout een belangrijk 
monument, dat een belangrijke plaats inneemt in deze mooie parochie.

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

DE LOURDESGROT
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Een aandeel in elkaarCENDRA BIEDT TIENERS EEN WARM THUIS 

Cendra is dé plek voor jongeren van Aarle-Rixtel en om-
geving. Tieners van tien tot en met negentien jaar zijn 
hier dagelijks van harte welkom. Zo hebben 5 bestuurs-
leden en 15 vrijwilligers een wezenlijk aandeel in een 
‘warm thuis’ voor ongeveer 175 tieners. We spreken Ad 
de Hoon, voorzitter. Vol trots leidt Ad De MooiLaarbeek-
Krant rond door het thuishonk aan de Duivenakker. Het 
gebouw is onlangs mooi gerenoveerd met financiële 
ondersteuning van Rabobank Peel Noord.

De verbouwing
“Een verhaal apart”, lacht Ad. “De verbouwing deden we 
samen met de Stichting Vakopleiding. Zo kregen drie sta-
giaires met de hulp van Rabobank Peel Noord een mooi 
stageproject en wij een mooie ruimte voor onze jongeren.”  
Vol trots toont hij de multifunctionele knutselruimte, die in 
een handomdraai omgetoverd kan worden in een verga-
derruimte. De kastenwand op wielen, de keuken, de ‘huis-
kamer’, de snoezelruimte, de gezellige bar, de discotheek, 
de toiletten en buiten de overdekte hangplek. De inrichting 
is sfeervol en kleurig, met veel eigen werk van tieners op de 
wanden.

Meer dan entertainment
Ad schat in dat er dagelijks in Aarle-Rixtel zo’n 50 tieners 
rondzwerven zonder doel. Bij Cendra is iedereen welkom. 
“Lidmaatschap kennen we niet en contributie al evenmin”, 
vertelt Ad. Tieners komen hier om zich te ontspannen met 
muziek, knutselen of een spelletje of om gewoon een pra-
tje te maken met leeftijdgenoten.” 

“Daarnaast”, vertelt Ad, “biedt Cendra een luisterend oor. 
Tieners kunnen hun verhalen kwijt over school, vriendjes 
en vriendinnetjes, de thuissituatie. “Als het nodig is om 
professionele hulp in te roepen, doen we dat”, zegt Ad. “We 
hebben hier snel in de gaten als iemand niet goed in zijn 
vel zit. We hebben een prima relatie met de wijkagent, de 
scholen en diverse hulpverleningsinstanties.”

Weinig regels, maar wel duidelijk
“Eigenlijk hebben we hier maar drie regels”, lacht Ad: “Niet 
schelden, niet vloeken, geen a-sociaal gedrag vertonen.” 
‘Zondaars’ worden op hun gedrag aangesproken en even-
tueel buitengezet. Een volgende keer zijn ze evengoed 
weer welkom. “Iedereen heeft recht op een herkansing.”

Ons Cendra
Niets wijst erop dat hier wekelijks grote groepen jongeren 
bij elkaar komen. Geen blikjes, geen papiertjes, geen ver-
nielingen, geen rommel, geen ‘F-side’ of ‘Fuck’ op ramen en 
deuren. Het geheim? “We geven onze tieners het gevoel 
dat het gebouw van hen is. Apetrots zijn ze op hun Cendra”, 
zegt een al even trotse voorzitter. De jongeren hebben zo 
een belangrijk aandeel in het succes van hun warme thuis.

Maatschappelijk belang
Tieners, ‘te groot voor servet en te klein voor tafellaken’, 
dreigen tussen wal en schip te vallen. Voor hen wil Cendra 
‘een warm thuis’  zijn. Trots is de voorzitter op de samenwer-
king met Rabobank Peel Noord, die dit streven van Cendra 
krachtig ondersteunt en hij wijst op de gedenksteen, die ze 
als dank daarvoor hebben ingemetseld.

Oproep
“Tieners die nog nooit bij Cendra zijn geweest: kijk eens op 
onze website, of loop eens binnen”, zegt Ad uitnodigend. 
Ook is Cendra op zoek naar mensen die op termijn een 
bestuursfunctie willen overnemen. Voor informatie, zie de 
website: www.cendra.nl.

Rabobank Peel Noord Koppelstraat 91 Beek en Donk 0492-391919 www.rabobank.nl/peelnoord

“We geven onze tieners het gevoel dat het 
gebouw van hen is. Apetrots zijn ze op hun 

Cendra”

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag

Broccoli            500 gram 0.99
Blauwe Bessen  per doos  1.25

Peultjes  100 gram        0.79
Pitloze Druiven 500 gram  1.79

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Gesneden Andijvie

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons per doos 0.79

 Frieslanders      per zak    0.99

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Vanaf 1 maart is het mo-
gelijk om je in te schrijven voor Color 
Fun! Een nieuw Laarbeeks evene-
ment, dat plaatsvindt op zaterdag 9 
mei. Color Fun! begint ’s middags om 
15.00 uur met een kleurenloop, die 
zowel hardlopend als wandelend af-
gelegd kan worden. Aansluitend be-
gint om 19.00 uur de feestavond. Het 
evenement vindt plaats op en vanaf 
het evenemententerrein in Beek en 
Donk.

Color Fun!
Rond 16.00 uur start de eerste groep 
met de run. Vrijwilligster Ria Tijssen 
vertelt: “Er zijn twee routes, één van 
2,5 kilometer en één van 5 kilometer. 
Beide routes zijn rolstoelvriendelijk en 
kunnen zowel hardlopend als wan-
delend afgelegd worden. Er wordt 

in verschillende groepen gestart. De 
route die je kiest, bepaalt wanneer je 
vertrekt. Van de organisatie krijg je een 
wit T-shirt en een zonnebril. Tijdens de 
run word je bestrooid met kleurenpoe-
ders. Zo kom je uiteindelijk kleurrijk de 
finish over!”

Goede doel 
Deelname aan de run kost €15,00. 
Inbegrepen zijn de poeders,  het 
T-shirt, de zonnebril en nog wat leuke 
artikelen. Ook betaal je als deelnemer 
niets extra’s aan de kleurenpoeders die 
’s avonds worden gebruikt. Per inschrij-
ving gaat €5,00 naar het goede doel. 
“Dit zijn de Laarbeekse (sport)vereni-
gingen”, vertelt Ria. “Elke deelnemer 
geeft een vereniging op, die hij/zij dit 
geld gunt. Dit moet een Laarbeekse 
vereniging of organisatie zijn (zonder 
winstoogmerk). Op deze manier gaan 
de clubs actief deelnemers werven, 

omdat zij zo makkelijk een leuk be-
drag op kunnen halen voor hun ver-
eniging.” 

Activiteiten
Op de route komen diverse muziek-
kappellen te staan. “Het is zowel leuk 
om op de route ergens te gaan staan 
kijken als om op het evenementen-
terrein aanwezig te zijn. Daar vinden 
allerlei activiteiten plaats. Zo zullen 
er een aantal drink- en eetkraampjes 
zijn, een luchtkussen voor de kin-
deren, een leuke dj, goede doelen-
kraampjes met acties, een dierenwei-
tje, et cetera. Ook willen we in de 
vorm van een ludieke warming up 
de deelnemers opwarmen voor de 
loop.” 

Feestavond
Nadat de laatste lopers het par-
cours over zijn geweest, wordt dit 

opgeruimd en alles gefocust op 
de feestlocatie op het evenemen-
tenterrein. De feestavond start om 
19.00 uur. Een goede muziekband 
zorgt voor een sfeervolle avond. 
Gedurende het feest worden de 
aanwezigen ook hier met kleuren-
poeders bestrooid. De entree voor 
deze avond is gratis. Ria: “Dus ook 
als je niet meedoet aan de run, ben je 
’s avonds van harte welkom!”

Aanmelden
Sinds deze week is de website van 
Color Fun! online. Kijk voor meer in-
formatie over dit nieuwe Laarbeekse 
evenement op: www.colorfunlaar-
beek.nl. Inschrijven voor het middag-
programma (de loop) kost, zoals eer-
der genoemd, €15,00 per persoon. 
Aanmelden kan vanaf 1 maart via de 
website. Lukt het online aanmelden 
niet of doe je dit liever via een in-
schrijfformulier in een winkel? Dan is 
dit vanaf 1 maart ook mogelijk via bij 
een van de volgende ondernemingen 
(contant betalen)

- Kantoor MooiLaarbeek, Beek 
 en Donk 
- Bloematelier De Vier Seizoenen, 
 Beek en Donk 
- Cafetaria Le Patat, Aarle-Rixtel 
-       De Pelgrim, Mariahout
-       DIO Drogisterij Mark, Lieshout

Vragen over Color Fun!? Neem 
dan contact op met de organisatie. 
Mail naar info@colorfunlaarbeek.nl 
of bel naar 0492-832182 (kantoor 
MooiLaarbeek). 

Vanaf 1 maart kan er ingeschreven worden voor het nieuwe evenement Color Fun! 

“De reacties op Color Fun! zijn veelbelovend”

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
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de razende reporter

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

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

...

Sudoku

Puzzelpagina

Easy

6 5 9 4 8

7 2 8 4 5

9 2 7

1 8 7

2 3 1 6

4 5 9

9 2 7

7 5 6 3 2

5 3 9 1 4

Puzzle #82268

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker
Badminton
Basketbal
Boogschieten
Darts
Discuswer-
pen
Handbal
Hardlopen
Hockey
Honkbal
Hoogsprin-
gen
IJshockey
Kogelstoten

Korfbal
Motorcross
Paardensport
Schaatsen
Skateboarden
Speerwerpen
Tennis
Verspringen
Voetbal
Volleybal
Waterpolo
Wielrennen
Windsurfen
Zwemmen

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

BOOGSCHIETEN DISCUSWERPEN HOOGSPRINGEN
PAARDENSPORT SKATEBOARDEN KOGELSTOTEN
SPEERWERPEN VERSPRINGEN MOTORCROSS
WIELRENNEN WINDSURFEN BADMINTON
BASKETBAL HARDLOPEN IJSHOCKEY
SCHAATSEN VOLLEYBAL WATERPOLO
HANDBAL HONKBAL KORFBAL
VOETBAL ZWEMMEN HOCKEY
TENNIS DARTS

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op een waardebon van 
Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00 

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:

Winnaar:Wim van Dijk

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Ingrid van Elten

€15,00waardebonvoor de winnaar

Heerlijke Mexicaanse wraps (8 stuks)

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 2 uien
• 2 teen knoflook
• Olijfolie
• 500 gr gehakt
• 400 gr 

tomatenblokjes
• 1 st rode paprika
• 1 bosje lente uitjes
• 1 tl cacaopoeder
• 8 tortilla wrap
• 1 krop ijsberg sla
• 300 gr mais
• 2 pakjes zure room

Maak de uien en knoflook schoon en snipper ze fijn. Verhit de olie 
in een grote wok en fruit de ui glazig op middelhoog vuur. Voeg 
het gehakt toe en bak dit op hoog vuur bruin en krokant. Maak de 
paprika schoon en snijd in blokjes. Snijd de lente ui in ringetjes. Voeg 
de tomaat, paprika, lente uitjes en het cacaopoeder toe, laat op laag 
vuur doorwarmen. Verwarm de tortilla’s volgens de aanwijzingen op 
de verpakking. Breng het gehaktmengsel op smaak met peper en 
zout en voeg als laatste de mais toe. Maak de krop ijsbergsla schoon 
en snijd de sla in reepjes. Besmeer de tortilla’s met zure room en be-
strooi met de sla. Schep het gehaktmengsel in de tortilla’s en rol ze 
op. Schep eventueel naar smaak wat zure room op de tortilla.

Ingrediënten: Uitleg van recept:
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Echt Vers, Echt Voordelig: tijdens de Voordelige Versweken ontvangt u bij ’t Verswarenhuys de lekkerste 
versproducten, Echt Voordelig! Zo ontvangt u van 26 februari t/m 4 maart bij aankoop van 250 gram 
Cashewnoten, 500 gram Pinda’s GRATIS, dat is Mooi & Gezond! Cashewnoten zitten namelijk boordevol 
mineralen en vitaminen. Zo zijn Cashewnoten rijk aan ijzer, magnesium, 
mangaan, seleen, zink, kalium en calcium. Daarnaast is de Cashewnoot 
een ideale bron van vitamine B, de noot bevat bijna elke vitamine van 
het B-complex, namelijk B1, B2, B3, B5, B6 en B11. De Cashewnoot is 
dus Mooi & Gezond! ’t Verswarenhuys, eten van vandaag.

MOOI GEZOND Cashewnoten: Echt Vers, Echt Voordelig!
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Kom kennismaken op onze basisscholen

Carnaval is al weer bijna uit het hoofd 
verdwenen maar Aswoensdag vergeet 
ik nooit. Als voorbereiding op Pasen, 
voordat de 40 vastendagen begonnen, 
moesten we vroeger thuis steevast 
een askruisje halen. Tijdens de dienst 
liepen we in een rijtje naar de pastoor 
die zijn rechterduim in een bakje natte 
verbrande palmtakken doopte, meestal 
gewoon buxus, en deze kleffe smurrie 
op je voorhoofd drukte. Onderwijl 
mompelend “Memento, homo, quod 
pulvis es, et in pulverem reverteris”, 
later “Bedenk, mens, dat gij stof zijt en 
tot stof zult wederkeren”. Ik schaamde 
me kapot dus snel naar huis gefietst. 
Waarschijnlijk had hij in gedachten een 
ander kruisje want in de spiegel leek het 
geheel niet op het Latijnse kruis. Een 
lelijke zwarte vlek. Vlug afpoetsen.
Daardoor heeft zwart bij mij altijd 
een afgrijselijk, in dit geval lichtzwart, 
negatieve nasmaak. Maar niet alleen bij 
mij, ook in uitdrukkingen. Neem ‘een 
zwarte bladzijde in de geschiedenis’, of 
‘hij is een zwartkijker’, ‘De pot verwijt 
de ketel dat hij zwart ziet’, of ‘Het ziet 
er zwart van de mensen’, niet letterlijk 
want dat kennen we alleen in de grote 
steden, niet in Laarbeek. In de muziek 
is zwart positief. Zo zegt de dirigent: 
‘Ik zal het nog eenmaal uitleggen: het 
wit is het papier en het zwart zijn de 
noten”. Financieel is zwart nagenoeg 
altijd gunstig, behalve op zwart zaad 
zitten natuurlijk. Zwarte cijfers schrijven 
klinkt altijd veelbelovend, zwart kijken 
kost geen kijkgeld, zwart rijden geen 

vervoersticket en zwart geld geen 
belasting. Op de zwarte markt koop je 
voor minder geld veel meer en wordt 
je geld direct wit gewassen. Daarna 
kun je liegen dat je zwart ziet maar op 
een gegeven moment beland je op de 
zwarte lijst. In de middeleeuwen zou je 
ingesmeerd worden met pek en veren.
Dus we gebruiken zwart iedere dag als 
kleur terwijl zwart helemaal geen 
kleur is, zoals alle andere kleuren 
uit het kleurenspectrum. Voor een 
en dezelfde kleur wordt inktzwart, 
pikzwart, lampenzwart, roetzwart, 
ivoorzwart en gitzwart gebruikt. 
Al het licht dat op een zwart 
voorwerp valt wordt door de 
pigmenten geabsorbeerd. Het 
ontbreekt dus eigenlijk aan 
licht. Dat is toch raar, geen 
licht. Daarom zal zwart 
ook slank afkleden. Dat is 
dan weer vreemd want dat 
geldt niet voor lichaamsdelen. 
Bekend is namelijk dat onze 
zwarte medemens erg groot 
geschapen is. Ook in mijn 
kennissenkring viel me dat op 
tijdens het gezamenlijke urineren. 
Ik vroeg laatst hoe hij daar aan 
kwam. Hij zei dat ze er vroeger een 
grote steen aanknoopten. Een week of 
drie later kom ik hem tegen en hij 
vroeg me of het geholpen had. 
“Hij is nog niet zo groot maar 
wel zo zwart”, antwoordde ik 
zwartgallig.

Zwart Volgens P. Skauwe
COLUMN

Redacteur: Jac Babin 

Wie doet dat nog, zijn huis een 
naam geven? Dat vroeg De 
MooiLaarbeekKrant zich af. Een fik-
se wandeling door MooiLaarbeek 
moet antwoord geven op deze 
vraag. Wat blijkt? De traditie is 
nog springlevend. En de namen? 
Ze zijn mooi en doordacht, ten-
minste als er even wordt doorge-
vraagd. Nieuwsgierig als altijd, 
belt De MooiLaarbeekKrant deze 
week aan bij Huize ‘De Franse hut’, 
Rooijseweg 1 in Mariahout.

Harrie en Ine Swinkels 
De bewoners van huize ‘De Franse 
hut’ zijn Harrie en Ine Swinkels. 
Harrie is afkomstig uit Breugel. 
Samen met zijn broer had hij een 
slagerij. Maar inmiddels is hij al-
weer tien jaar thuis. Ine is ‘een 
echte Mariahoutse’. Haar broer was 
wethouder Toon van de Wijdeven. 
Harrie en Ine hebben twee zonen, 
maar die wonen niet meer thuis. Ze 
hebben 3 kleinkinderen. “Het vierde 
kleinkind is op komst”, zegt Ine. Eén 
keer in de week past het echtpaar 
op de kleinkinderen. Zo hebben ze 
het met z’n tweetjes, best naar hun 
zin. Net zoals de meeste mensen die 
niet meer in het arbeidsproces zit-
ten, zeggen Harrie en Ine dat ze veel 
tijd tekort komen. “Wat ik vroeger 
in één dag kon, daar doe ik nou een 
week over”, zegt Harrie lachend.

Hobby’s
Toch is er nog tijd voor hobby’s. 
Harrie gaat één dag in de week 
‘brommen’. Hij heeft een bromfiets 
merk Zündapp uit 1969. “Helemaal 
zelf gerestaureerd”, vertelt hij trots. 
“En opgevoerd ?”, informeert De 
MooiLaarbeekKrant. “Nee, dat mag 
niet”, knipoogt Harrie. Elke week 
maakt hij met enkele Zündapp-
vrienden een tocht. Soms richting 
Kevelaer, soms helemaal richting 
Geertruidenberg. Ook heeft Harrie 
veel plezier met het werken in de 
grote tuin. Ine houdt wel van een 
terrasje pikken en knutselen. Samen 
leggen ze met vrienden een kaartje, 
bij voorkeur rikken. “Echte vereni-
gingsmensen zijn ze niet”, zeggen 

ze. “Misschien wel iets voor de toe-
komst”, oppert Harrie. 

Het huis
Ine vertelt dat het huis in 1966 is 
gebouwd door haar vader, Mies van 
de Wijdeven. Ine is niet in dit huis 
geboren. Haar ouderlijk huis staat 
een eindje terug, richting kerk, en 
draagt eveneens een fraai opschrift: 
‘Sneeuwvlokje’. “Mijn vader hield 
wel van dat soort dingen”, zegt 
Ine. “Hij is de bedenker van beide 
namen.” Ine en Harrie wonen in dit 
huis vanaf 1996. Daarvoor hebben 
ze enkele jaren in Erp en een hele 
tijd in Lieshout gewoond.

Een stukje Mariahoutse geschiede-
nis
Vroeger lag achter het huis van 
Ine en Harrie een groot ven, het 
Meerven. Een Franse rentenier 
kreeg in 1909 van de gemeente 

Lieshout toestemming om in het 
Meerven een betonnen bouwwerk 
met schietgaten te bouwen voor de 
jacht op watervogels. Toen de ge-
meente Lieshout en deze rentenier 
het niet eens konden worden over 
het pachten van de jacht, werd de 
gemeente Lieshout eigenaar van dit 
bouwwerk. Latere pachters nodig-
den regelmatig Franstalige jagers 
uit en gebruikten als voertaal, Frans. 
Het geknal en de onbegrijpelijke 
taal waarin de hoge heren elkaar 
aanwijzingen en verwensingen toe-
schreeuwden, gaven het bouwwerk 
een geheimzinnig karakter. In de 
volksmond werd het bouwwerk al 
gauw ‘De Franse Hut’  genoemd. 
‘De Franse Hut’ is eind jaren ’60, 
begin jaren ’70,  afgebroken. “Mijn 
vader heeft met de naam van dit 
huis willen aansluiten bij dit stukje 
Mariahoutse geschiedenis”, zo be-
sluit Ine het verhaal. 

Huize ‘De Franse Hut’ in Mariahout 

Laarbeek – Openbare basisscholen De 
Driehoek (Aarle-Rixtel) en Het Klokhuis 
(Beek en Donk en Lieshout), houden 
van 9 tot en met 11 maart diverse in-
loopochtenden, informatieavonden, 
kijkochtenden en een open huis. 

OBS De Driehoek
De informatieavond van OBS De 
Driehoek vindt plaats op maandag 9 
maart van 20.00 tot 21.30 uur. De kij-
kochtend wordt 2 dagen later gehou-
den, op woensdag 11 maart tussen 9.00 
en 10.30 uur. Deze kijkochtend start om 
9.00 uur met een spetterend optreden 
van de kleuters van De Driehoek, speci-
aal voor ouders en hun kind(eren).

OBS Het Klokhuis
OBS Het Klokhuis in Beek en Donk 

houdt haar informatieavond op dins-
dag 10 maart van 20.00 tot 21.30 uur, 
gevolgd door een inloopochtend op 
woensdag 11 maart van 8.45 tot 11.00 
uur. Op diezelfde woensdag is er in de 
avond een open huis tussen 18.00 en 
20.00 uur.

OBS Het Klokhuis in Lieshout houdt 
haar informatieavond op maandag 9 
maart van 20.00 tot 21.30 uur. De in-
loopochtend vindt plaats op dinsdag 10 
maart van 9.30 tot 11.30 uur, gevolgd 
door het open huis op woensdag 11 
maart van 18.00 tot 20.00 uur.
Iedereen is welkom om een kijkje te ko-
men nemen op onze scholen. Openbaar 
onderwijs: Want de toekomst van uw 
kind begint bij een goede keuze.

OBS De Driehoek
Jan van Rixtelstraat 26, Aarle-Rixtel
Tel. 0492-383003, info@3hoek.nl, 
www.3hoek.nl

OBS Het klokhuis
Wijnkelderweg 3A, Beek en Donk
Burg. van den Heuvelstraat 16, Lieshout
Tel. 0492-465527, 
info@obshetklokhuis.nl, 
www.obshetklokhuis.nl

Advertorial

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

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

MAATJE MEER
X-two
Samoon
 
KINDERKLEDING
Baker bridge
Cks
Salty Dogs
Patrol

EN NOG VEEL MEER!

MAATJE MEER

€ 49,95

NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN 
€ 49,95

€ 49,95
€ 34,95

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

DE AANGIFTEPERIODE IS WEER BEGONNEN.

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

Voor particulier, ZZP-er en MKB-ondernemer

Controle van aanslagen en toeslagen

Voor een vaste prijs

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

vooraf ingevulde aangifte door  
ons controleren.

Acht kalveren omgekomen bij brand in Beek en Donk
Beek en Donk – In een koeienstal 
op de Broekweg in Beek en Donk 
zijn in de nacht van zaterdag op 
zondag acht kalveren om het le-
ven gekomen door een uitslaande 
brand. 

Rond kwart voor twee ‘s nachts brak 
de brand uit. De brandweer van 
Beek en Donk, Gemert en Helmond 
rukten uit voor de brand, die al snel 
opgeschaald werd naar middel-
brand. Het vuur ontstond mogelijk 
bij het voer. Hoe dat precies gebeur-
de, is nog niet duidelijk. Daar wordt 

momenteel onderzoek naar gedaan.
Bewoners probeerden – tot de 
brandweer kwam – met brandblus-
sers het vuur te doven. De politie 
bevestigde dat acht kalveren om het 
leven zijn gekomen hierbij. 
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NIEUW IN

GEMERT
Nieuwstraat 4

0492-792709

Grote lingeriespeciaalzaak

Lingerie le Net
Nieuwstraat 4  0492-792709  

www.lingerie-lenet.nl

Gebruikt 
maar net 

zo goed als 
nieuw.

Wegens goede verkoop 
volop keuze gebruikte 
fietsen, ook elektrisch.

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml
Basil dubbele fietstas Tour XL 
van €49.99 nu voor €25.00

(geldig tot en met 7 maart 2015)

2 binnen en 2 buitenbanden CST 
in de maat 28 5/8 3/8 (37-622) nu 

van €57.88 voor €25.00
(geldig tot en met 7 maart 2015)

#
#

Maak tijdig  
een  afspraak voor 
een onderhouds-

beurt inclusief 
poetsen 

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

waardebon
Basil dubbele fietstas Tour XL 

waardebon|ml
2 binnen en 2 buitenbanden CST 

in de maat 28 5/8 3/8 (37-622) nu 
van €57.88 voor €25.00

waardebon

ad
co
m
m
u
n
ic
at
ie
.n
l

Is uw 
fiets 

gereed 
voor de 

lente?

Jezus liep over het water, maar Dieny van de Heuvel uit Aarle-Rixtel komt toch vrij aardig in de 
buurt. Hier staat ze midden in de vijver bij het IVN gebouw!

Mooi Gespot

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Gilde Sint Margaretha doet mee aan NLdoet 
Aarle-Rixtel – Het Sint Margaretha Gilde ofte-
wel de Rooi Schut, doet op 21 maart mee aan 
NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie 
van ons land, georganiseerd door het Oranje 
Fonds. Tijdens NLdoet steken mensen in het 
hele land de handen uit de mouwen bij maat-
schappelijke organisaties. Het Sint Margaretha 
gilde zoekt nog vrijwilligers om op het gilde 
terrein aan de Havenweg 6a te komen klussen. 

Theo de jong, hoofdman van het Sint 
Margaretha Gilde, ziet NLdoet als een goe-
de gelegenheid om juist dat beetje extra te 
doen waar we normaal niet aan toe komen. 
Daarnaast hoop hij dat de mensen welke zich 
aanmelden zo positief zijn dat ze volgend jaar 
weer meedoen of zelf lid van het gilde willen 

worden. Of vaker eens een dagje vrijwilligers-
werk doen. Mensen die met vrienden en/
of collega’s in actie willen komen bij het gilde 
kunnen zich aanmelden op www.nldoet.nl of 
rechtstreeks bij het gilde via het mailadres: mar-
garethagilde@hotmail.com. 

Het succes van NLdoet blijkt onder andere uit 
het groeiend aantal vrijwilligers dat zich tijdens 
deze dagen inzet. Tijdens NLdoet 2013 waren 
al 310.000 vrijwilligers actief. Ook leden van 
het Koninklijke Familie en diverse landelijke 
en lokale politici staken in de afgelopen jaren 
hun handen uit de mouwen. Ronald van der 
Giessen, directeur Oranje Fonds, is verheugd 
over de animo voor NLdoet. “We zien het aan-
tal klussen jaar na jaar stijgen. Daarvoor zetten 
zich steeds meer vrijwilligers in. We zijn trots 
dat het Oranje Fonds met NLdoet nieuwe ver-
banden legt tussen mensen, organisaties en 
bedrijven. Het blijkt voor de vrijwilligers steeds 
weer een ontzettend leuke dag te zijn!”

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met 
geld, kennis en contacten. Per jaar besteedt het 
€32 miljoen aan organisaties die een betrokken 
samenleving bevorderen in het Koninkrijk der 
Nederlanden. Vrijwilligers vormen de basis van 
alle organisaties die door het Oranje Fonds wor-
den gesteund. Met NLdoet geeft het Fonds hier 
een collectieve impuls aan. Het Oranje Fonds 
wordt gesteund door de Nationale Postcode 
Loterij, De Lotto en Vrienden en bedrijven. 
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima 
zijn beschermpaar van het Fonds.
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facebook.com/DeBiezenTC
@DeBiezenTC    

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

Heerlijk ontbijt
van 9.30 tot 11.00 uur

€ 2.95
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Weekvoordeel
Tulpen
1ste kwaliteit 10 takken per bos, 
normaal 
€ 3.50

Voorjaarsviolen plant ze nu!
Verkrijgbaar in diverse kleuren, groot 
of kleinbloemig in 9 cm pot.
Tray à 12 stuks normaal €5.99

van 9.30 tot 11.00 uur

1ste kwaliteit 10 takken per bos, 
normaal 
€ 3.50

Muscari
Blauwdruifje haal het voorjaar in huis 
met deze prachtige blauwe druifjes.
15 cm hoog in 9 cm pot. €0.99 per stuk

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Violen

Tray à 12 stuks normaal €5.99

nu

€2.99
nu

€1.99

Van zaterdag 28 februari t/m zondag 8 maart

Expositie Fotoclub Objectief

met deze prachtige blauwe druifjes.
15 cm hoog in 9 cm pot. €0.99 per stuk

€2.99
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1 + 1 
GRATIS

Redacteur:  Martin Prick 

In Beek en Donk werd door de Zusters van 
Schijndel veel werk gestoken in de bejaarden-
zorg. Daarvoor waren twee gebouwen in ge-
bruik. Dit was het Sint-Josefklooster in Beek uit 
1895 en het St. Leonardushuis in Donk (waar-
schijnlijk) uit 1913. Dit artikel gaat over dit 
laatste huis, gelegen aan de Schoolstraat 5 in 
Donk. Het was van 1913 tot 1960 in gebruik als 
bejaardentehuis. Na die tijd werd het door de 
Zusters van Asten overgenomen als tehuis voor 
gehandicapten. Ergens in de eind jaren 1970 
werd het afgebroken en kwam er een nieuw te-
huis voor gehandicapten op dit terrein. 

Scholen 
Aan de zijkant in het St.Leonardushuis was de 
St Leonardusschool gevestigd. Dit was de meis-
jesschool van Donk. De jongensschool St. Josef 
bevond zich aan de Kapelstraat. Het was niet 
de enige school, die zich op dit terrein bevond. 
Er was ook nog een tweeklassige VGLO (school 
voor VoortGezet Lager Onderwijs). In elke klas 
zaten 20 meisjes, die niet naar vervolgonderwijs 
gingen en op die school nog twee jaar door-
leerden. Daarna gingen ze vaak werken; vaak 

was dat in een ‘atelier’ waar stoffen verwerkt 
werden. Deze streekschool-VGLO werd ook 
wel de 7e en 8ste klas genoemd. De leerlingen 
kwamen niet alleen uit Beek en Donk, maar ook 
uit Boerdonk, Mariahout en Lieshout. Aan deze 
school werd Jo van der Heijden benoemd op 1 
januari 1954. Ze heeft er les gegeven tot 1962. 
Toen werd het VGLO opgeheven en werden 
deze scholen overgenomen “door het NCB”, 
aldus Jo. Die school breidde ook uit in nieuw-
bouw achter de bestaande gebouwen. De meis-
jesschool St. Leonardus bleef bestaan tot 1967, 
toen zij een nieuw gebouw kregen aan de Lage 
Heesweg. De school startte toen onder de naam 
Leonardus, “dus zonder Sint”, vult Jo aan. Daar 
stond ook het nieuwe identieke gebouw als ver-
vanger van de jongensschool. Deze school heet-
te vanaf toen de Mgr. Bekkersschool. In 1971 
fuseerden de twee scholen tot ‘De Raagten’.

Verschillende lessen 
Op de VGLO gaf Jo kookles, huishoudelijk werk 
en algemene ontwikkeling. De leerlingen op de 
school waren behoorlijk vrij. Soms werkten ze 
aan de naaimachine, daarna moest er gestreken 
worden en dat was op verschillende plaatsen. 
“Toen ik in 1962 op de meisjesschool begon 

was het een hele verandering, dat de leerlingen 
weer netjes op hun plaats moesten blijven zit-
ten in de klas”, vertelt Jo. In die jaren was Cees 
Huijbregts al directeur van de school en kwa-
men er een paar keer in de week jongens van 
de St. Josefschool, want die kregen bijles op de 
meisjesschool; Nederlandse les en Frans, want 
dat was nodig als je naar het voortgezet onder-
wijs ging. De lerares Frans in die tijd was Jo van 
der Heijden, die “altijd als iets had met taal”. 

2015 
Zoals gezegd viel het doek voor het schoolge-
bouw in 1967. Jo bleef nog op ‘De Raagten’ 
tot 1990 toen ze afscheid nam van het on-
derwijs. De inmiddels 81-jarige Jo is nog ac-
tief in de avondwakegroep. Daarnaast blijft 
ze bewegen bij de gymclub en leest ze erg 
veel, want vertelt Jo: “Ik ben altijd een boe-
kenwurm geweest”.

sT. lEoNarDuShuIS & sInT-jOsEfkLoOstERsT. lEoNarDuShuIS & sInT-jOsEfkLoOstERsT. lEoNarDuShuIS & sInT-jOsEfkLoOstER
was dat in een ‘atelier’ waar stoffen verwerkt 
werden. Deze streekschool-VGLO werd ook 

was het een hele verandering, dat de leerlingen 
weer netjes op hun plaats moesten blijven zit-

2015 
Zoals gezegd viel het doek voor het schoolge-

Verhalenavond voor Laarbeekse vrouwen met Hella van der Wijst
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Laarbeek – Het belooft een avond 
vol verhalen te worden om de 
Internationale Vrouwendag 2015 

te vieren. Wat staat er te gebeu-
ren? Op woensdag 11 maart 
organiseren de gezamenlijke 
Laarbeekse vrouwenverenigin-

gen de 17e Laarbeekse vrou-
wenavond in het buurthuis 
van Mariahout. Met als speci-
ale gast niemand minder dan de 
Brabantse Hella van der Wijst. 

‘De Wandeling’
“Voor vijfentwintig man - lees 
vrouw - kunnen we zo’n avond niet 
organiseren”, vertellen Jeanne van 
Hoof en Dora Donkers namens 

de vrouwenverenigingen. “We 
doen dus een oproep aan alle 
vrouwen om gezellig naar het 

buurthuis in Mariahout te komen 
om er samen een mooie avond van 
te maken. Een avond die waarschijn-
lijk veel gesprekken daarna oplevert. 
Hella van der Wijst is bij de meeste 
mensen bekend van het televisiepro-
gramma ‘De Wandeling’, waarin zij, 
al wandelend, bekende en minder 
bekende mensen interviewde.”

Hella’s Verhalenhuis in Mariahout
In de interactieve lezing van Hella, 
getiteld ‘Hella’s Verhalenhuis’, spe-
len levensverhalen de hoofdrol. Hella 
vertelt zelf én de toehoorders wor-
den daartoe uitgenodigd. Het idee 
erachter is dat ieder levensverhaal 
een ander kan inspireren, ontroe-
ren, helpen en wijzer kan maken. De 
opbrengst van deze vrouwenavond 
is voor stichting ‘Jumpingstone’, 
waarmee Hella jongeren in ont-
wikkelingslanden laat studeren en 

waarmee ook hersteloperaties be-
taald zijn van vier verkrachte vrou-
wen in Congo. 

Internationale Vrouwendag
“Al zeventien jaar lang organise-
ren wij, altijd rond 8 maart waarop 
de Internationale Vrouwendag 
gevierd wordt, de Laarbeekse 
Vrouwenavond”, vertellen Jeanne 
en Dora. “We hopen dat dit blijft 
bestaan ondanks het feit dat er 
steeds minder vrouwen lid zijn van 
een vrouwenvereniging.” Dus vrou-
wen in Laarbeek: maak tijd voor 
verrassende levensverhalen en kom 
woensdagavond 11 maart samen 
met vriendin, buurvrouw, moe-
der of tante naar het buurthuis in 
Mariahout. 

Praktisch
Een kaartje voor deze avond kost 

€7,50 inclusief koffie/thee én iets 
lekkers. Om 19.30 uur gaat de zaal 
open en de avond start om 20.00 
uur. Aanmelden is handig, maar 
niet per se noodzakelijk voor de late 
beslissers, en kan bij Dora Donkers, 
0499 – 422551 of via een mailtje naar 
bhjdonkers@hetnet.nl. 

Fotograaf: Hermien Lam

Foto van het St. Leonardushuis met dank aan Harry Brugmans

Jo van der Heijden 

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden
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€6

SHOARMA
BROODJE
DÜRUM
SCHOTEL

€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00

BROODJE
DÜRUM
SCHOTEL

€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00

SCHOTEL € 12,00€ 7,00

KIPFILET

KAPSALON LAMSKOTELET

PIZZA’S VANAF €6,-
MAGHERITA NAPOLITANA

PEPERONI VEGETARIA

QUATRO FORMAGI (KIP)DÖNER SHOARMA POLLO MARINARA

TONNO LIONQUATRO STAGIONI

FUNGHI BORROMEA SALAMI CAPRI

HAWAÏ

PIET VAN THIELPLEIN 27 BEEK EN DONK - TEL: 06-84764305

ELKE DAG GEOPEND
BEZORGTIJDEN: MA-ZO: 16.00 TOT 24.00

OPENINGSTIJDEN: ZO-DO: 15.00 TOT 24.00 & VR-ZA: 15.00-01.00

€6
PIZZADAG 
ELKE DINSDAG 
ALLE PIZZA’S
(M.U.V. PIZZA LION)

havo-vwo-gymnasium  Sleutelbosch 2, Gemert
vmbo, alle leerwegen - MAVOxl St. Josephstraat 17, Gemert 1)

vmbo-plus, vmbo kader  Muzenlaan 2, Beek en Donk 1)

praktijkonderwijs   Pater van den Elsenstraat 1, Gemert2)

1): Eventueel met leerwegondersteuning
2): Aanmelden voor het praktijkonderwijs in Gemert geschiedt altijd op afspraak (tel. 0492-362313).

Aanmelden Commanderij College
4, 5 en 6 maart op alle locaties

www.commanderijcollege.nl

Kijk voor meer informatie over de  
aanmeldingsprocedure op onze website

‘Nacht van de Vluchteling’ met Laarbeekse 
deelnemer Peter Ronkes Agerbeek
Beek en Donk - 1 Rotterdam, 2 Laarbeek, 3 Den 
Haag. De grootste plaatsen van Nederland? Net 
niet. Wel begint in de nacht van 14 op 15 mei om 
00.00 uur de 6de Nacht van de Vluchteling. Een 
40 kilometer lange sponsorloop van Rotterdam 
naar Den Haag. Peter Ronkes Agerbeek uit Beek 
en Donk doet er aan mee. Dat is zeker niet omdat 
hij zo’n sportief presteerwonder is. 

Door De Nacht, zoals vluchtelingen?
Zelfs tijdens de www.NachtvandeVluchteling.
nl voelt niemand die angst. Niemand raapte 
immers in angst net genoeg kleren bij elkaar. 
Ook Peter gaat straks niet naar Rotterdam om-
dat hij bang is dat hem thuis iets overkomt. 
Geen ouders of jonge kinderen laat hij ach-
ter, die de tocht zouden kunnen vertragen.
Onderweg is er koffie, soep en snacks. Muzikanten, 
schrijvers, (ex)politici, bekende sportlieden enz. 
verzorgen een bijzonder nachtprogramma, samen 
met tv-presentator Art Rooijakkers en actrice Iris 
Hesseling.

Meedoen kan nog
Nu al meldden zich 600 enthousiastelingen. Wie 
nog wil meelopen, kijkt voor informatie op www.
NachtvandeVluchteling.nl. Er zijn géén deelname-
kosten. Wel wordt gevraagd hoeveel je denkt te 
kunnen ophalen in werk- of vriendenkring. Op 
een eigen sitepagina per loper is te zien hoeveel 
er al binnen is. Wie daar een bedrag invult, ziet 
dat dit direct wordt opgeteld bij de tussenstand. 

Syrië
Dit jaar wordt gelopen voor de 10 miljoen! 
Syrische vluchtelingen. Libanon, Irak, Turkije en 
Jordanië vangen hen op. Dat wordt steeds moei-
lijker. Hier levert de Stichting Vluchteling de nach-
telijk bijeen te lopen noodhulp.
Hier hebben mensen het toch ook moeilijk? Peter: 
“Dat hoor ik vaak. En het is waar. Maar vrezen 
voor je leven hoef je hier zelden. Zelfs lopend zijn 
we hier binnen een uur in een ziekenhuis. Als elke 
Nederlander 1 euro geeft, gaat er €17 miljoen 
naar Syrië. Hier, in Nederlands warmste provincie, 
durf ik daar best op te rekenen. Dat Brabantse ge-
voel van saamhorigheid laat ik ze graag zien, daar 
tussen Rotterdam en Den Haag.”

Kansen voor slimme ondernemers 
De tv en de Nationale Postcode Loterij zijn erbij. 
Spoorkrant Metro doet vanaf nu regelmatig ver-
slag, net als MooiLaarbeek en Omroep Kontakt. 
Peter: “Wie me in reclametenue wil laten lopen: 
ik doe van alles voor de beste bieder. T-shirt, 
rugzak of paraplu met opdruk? Ik draag het 
wel. Snoepjes uitdelen of horeca-uitnodigingen? 
Onderhandelen we over. Zolang het ten goede 
komt aan De Nacht. Dus bel me gerust voor infor-
matie of met een ludiek voorstel: 06-53362942.”

Peter Ronkes Agerbeek 

Voorlezen in bibliotheek Beek en Donk
Beek en Donk – In de bibliotheek in Beek en 
Donk wordt op woensdag 4 maart weer voor-
gelezen om 13.30 uur. Het voorlezen is bedoeld 
voor kinderen tot 8 jaar.

Na het lezen is er tijd voor een spelactiviteit, zo-
als zingen of kleuren. Kom samen met uw (klein)
kind naar de bibliotheek en neem tijdens het 
voorlezen de tijd om een tijdschrift te lezen of 
boeken uit te zoeken. 

Waarom voorlezen? 
Voorlezen is leuk, spannend en goed voor de 
(taal)ontwikkeling van kinderen. Door voor te 
lezen leren kinderen nieuwe woorden kennen 

en ontdekken hoe zinnen worden opgebouwd. 
Daarnaast helpt voorlezen bij het leren luisteren 
en concentreren. Bovendien stimuleert voorle-
zen de fantasie. Maar bovenal is voorlezen ge-
zellig en plezierig en iets waar kinderen en ou-
ders samen van kunnen genieten!

Ze zijn er weer in heel veel kleuren.

Tulpen - Hyacinten
Anemonen en Ranonkels.

 
Kom langs en verwen u zelf met een kleurrijk boeket

Of geef iemand een mooi voorjaars boeket Cadeau!
 

P.s. KBO leden, geef u op voor de gezellige 
paasworkshop op 31 maart a.s. in 

het Dorpshuis te Lieshout.

Dorpsstraat 20  Lieshout  www.bloemend.nl  0499-323192
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BEL DE SPECIALIST
Geen vervoer of geen tijd? Wij kunnen al 
uw overtollige spullen naar de milieustraat 
brengen, groot of klein. Voor meer info: V+V 
Handelsonderneming. Tel. 0492-464791 of 
06-30615708

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

AANGEBODEN
Ik heb verschillende cd’s van Frans Bauer, 
kan ik er iemand blij mee maken? Tel. 0492-
773120

GEVONDEN
Bos sleutels (3 sleutels, 2 attributen, hartje 
en strikje) gevonden op het gras tegenover 
zaagmolenweg 65, Beek en Donk. Tel. 0492-
461079

Gevonden op Achterbosch in Lieshout (14 
feb): leren jasje maat S en bolero maat L. Tel. 
06-25254588

Grote witte vlag met afbeelding varken en 
opschrift: ‘Nederland bloeit’. 2 bij 1,5 me-
ter. Blijven liggen bij de Tapperij. Tel. 06-
29033073

Op 18 februari gedeelte van hoeden-
plank (Renault, met 2 zonneschermen) 
gevonden in de Servaasstraat in Lieshout. 
Tel. 0499-421571

Sleutels aan koord gevonden op de Heren-
dijk (fi etspad) op maandag 23 feb. in de och-
tend. Eigenaar kan bellen met 06-44337977

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres voor 
het ophalen van alle bruikbare spullen, ge-
bruikte en partijgoederen, woning/boedel-
ontruiming, 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 zolderopruimin-
gen, etc. Tel. 06-13208306

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

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

Landbouwmachines o.a. hooimachine, hark-
maaier, mesttank, ploeger, weisleep, kipper, 
frees maiszaaimachine, tractor, enz. en vee-/
paardentrailers. Tel. 06-19076959

 
Vrijwilligers voor Fun Trike Treffen gevraagd 
(2 t/m 5 juli). Vooral voor het afbreken op 
zondag. Er hangt altijd een leuke sfeer. Lijkt 
dit je wat? Tel. 06-53705580

Wie kan mij nog aan enkele Douwe Egberts 
punten helpen? B.v.d. Marion Maas, Leek-

busweg 5, Beek en Donk. Tel. 0492-464850

Gevraagd voor jeugdcentrum: polyester 
bootje waar buitenboordmotor op kan (geen 
oud zeilbootje). Wordt gebruikt om te be-
schilderen en deel te nemen aan promotie- 
en reclamedoeleinden op het water. Info: 
06-83007542

Voor Vluchtelingenwerk Laarbeek gevraagd: 
enkele Kinderfi etsen 24”. Tel 06-58842046 
of mail: giel.r@live.nl

Voor het jubileumkamp van HV Bedo zijn 
knutselspullen gevraagd. Verf, karton, enz. 
Alles is welkom! Tel. 06-14745217

OVERIG
Wegens verhuizing, leegverkoop van 
woning. Prachtige spullen (servies, schil-
derijen, kleding, gereedschap, etc.) 
zondag 1 maart van 9.00 – 18.00 uur. 
Onze Lieve Vrouweplein 12, Aarle-Rixtel

TE HUUR
Rommelmarkt zondag 1 Maart in Muziekcen-
trum ‘t Anker, pater vogelstraat 39, Beek en 
Donk van 10-16u. Er zijn nog enkele kramen 
te huur, kraam huren of inl: 06-81135591. 
w w w. v a n d e r s t e e n e v e n e m e n t e n . n l

TE KOOP
Te koop: Zeer nette aanhanger 2 m. lang 
1.10 m. breed met nieuwe banden en ver-
lichting. Prijs n.o.t.k. Tel. 0499-421369 

Wereldbol met verlichting (omtrek-
54cm) €12,50. Sneeuwketting (RUD-
compact GRIP/2001104) €17,50. 
Eastpak rugzak blauwgrijs afm. ong. 
45x35x20 + apart laptopvak €25,00. 
wiela1963@gmail.com. Tel. 0492-463979

Alle winterkleding t/m 14 maart €2,00 per 
stuk. Kledingbank Laarbeek, Beekerheide 41 
te Beek en Donk. Openingstijden woensdag 
14.00 - 16.30 uur en zaterdag 10.00 tot 
15.00 uur.

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

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

VACATURES
Weekendhulp voor Sparta’25. Vanaf 16 jaar 
(bijbaantje). Meer informatie: 06-29507138

Gezocht: Hulp in huishouding, 
4 uur per week, donderdagmid-
dag in Boerdonk. Tel. 06-42020721

VERLOREN
Zilveren schildje (5x4 cm) verloren tijdens 
Carnaval. Gegraveerd met tekst ‘Jeugdprins 
Tim’ en met afbeelding van St Margareta 
Gilde Aarle-Rixtel. Tel. 06-29119239

Zwarte bril op sterkte van Boss Orange bij 
Lieshoutseweg. Oranje logo aan binnenk-
ant van het pootje. Graag bellen naar 06-
58942695

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

7 maart 2015

7 maart 2015

Marco de Tombe &
Noortje van Vijfeijken

 
Muzenlaan 65

5741NW Beek en Donk

19 februari 2015

Hoera, Thomas is geboren!
 ★ ★ ★ 14 februari 2015 ★ ★ ★

3945 gram 7.08 uur Waterman

Zoon van Astrid Berkvens en Marc van Roij
en broertje van Joris

 ★ ★
 Kouwenberg 23 5735 GM Aarle-Rixtel 0492 - 381 843

    

Woensdag 18 februari

De Hazelaar 15
5741DR Beek en Donk

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een foto van de jarige naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl en maak kans op 

een gratis taart. De taart is af te halen op 
onderstaand adres, op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

‘Hij’ komt eigenlijk uit Boerdonk en 
‘zij’ komt eigenlijk van Mariahout, 
samen woonden ze 10 jaar in Beek 
en Donk en nu gaan ze 1 maart ver-
huizen ... naar Spanje! 

Het klinkt als een ‘Ik Vertrek’-verhaal, 
maar ‘Ik Vertrek’ associeer ik met nu-
disten, kleine kinderen die mee ‘moe-
ten’, vergunningen die (nog) niet in 
orde zijn en een enorm bouwval waar 
nog maanden aan geklust moet gaan 
worden. Maar, wij hebben gewoon 
kleren aan, geen kinderen en nemen 
een bestaande Bed&Breakfast over 
die 5 jaar geleden nieuw gebouwd 
is, dus ons verhaal is toch net even 
anders.

Lange tijd speelden we met de ge-
dachten om eens voor een paar ja-
ren naar het buitenland te gaan en 
doordat we begin 2014 ons huis 
verkochten, besloten we: het is nu of 
nooit. Na enig speur- en zoekwerk en 
diverse huizen gezien te hebben, lie-

pen we met enig toeval in november 
tegen een fantastisch pand aan dicht 
bij het vliegveld van Girona. Mas 
Martorell, want zo heet het pand, is 
een oude hoeve met daaraan vast een 
nieuw gebouwde B&B, een ruime ge-
zamenlijke gastenruimte en een groot 
zwembad. 

Wij zijn zelf fanatieke motorrijders en 
zijn de laatste jaren met onze motors 
door Spanje gereden. Onze motors 
in de vrachtwagen van Van Lankveld 
Logistics uit Beek en Donk, wij in het 
vliegtuig erachteraan om vervolgens 
3 weken heerlijk rond te toeren door 
Spanje op onze eigen motor, iedere 
nacht een hotelletje of B&B, kortom: 
genieten geblazen!

Het idee met onze B&B is om motor-
rijders, wielrenners en mountainbikers 
de mogelijkheid te bieden dat ze met 
het vliegtuig naar ons toekomen en 
dat wij voor het vervoer van de ei-
gen motor of fiets zorgen zodat ze 
hiermee het prachtige landschap van 
Noord Spanje kunnen verkennen.

Dan beginnen de voorbereidingen: 
naam verzinnen, website bouwen, 
flyers maken, adverteren, onze plan-
nen vertellen aan  familie en vrienden 
en het opzeggen van mijn baan. Best 
heel spannend allemaal, maar wel erg 

leuk! En ook de reacties uit onze om-
geving zijn hartverwarmend. 

Ons rest hier in Boerdonk nu nog een 
weekje verhuisdozen inpakken en 
dan vertrekken we naar het ‘zonnige’ 
zuiden. Deze ‘Luchtpost’ hebben we 
nog geschreven achter de computer 
in Boerdonk. Onze volgende ‘Lucht-
post’ zal vanuit Caldes de Malavella, 
Girona, geschreven gaan worden. 

Hasta Luego!
Denny & Imca van Lankveld
www.elranxo.com

Luchtpost

Spanje

Een nieuw avontuur in Spanje

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:

diverse huizen gezien te hebben, lie-

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Jarige Van De Week:Jarige Van De Week:
Fr ans en Ad Fr ans en Ad Fr ans en Ad Fr ans en Ad 

van den Hurk

Erik Sibon, 

gefeliciteerd

met je verjaardag!

Gefeliciteerd
Mees Joost!

Van Schijndel 
Passie voor wonen
Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
  0492-46 11 00 www.anteak.nl

Juul & Stephie

Proficiat!!

www.cateringdekannelust.nl
•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493
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Mariahout - Terwijl de laatste confetti uit het 
haar geschud wordt en de carnavalskostuums in 
de kast gehangen worden is Toneelvereniging 
Mariahout al weer druk bezig met de nieuwe 
voorstellingen voor dit seizoen. Dit jaar brengt de 
volwassengroep ‘De drie musketiers’ en de jeugd-
groep ‘De prinses op de erwt’ op de planken.

Drie musketiers
De repetities zijn in volle gang. De volwassengroep 
van toneelvereniging Mariahout bereidt zich voor 
op ‘De drie musketiers’. Dit bekende verhaal is voor 
de vereniging in een nieuw jasje gestoken. Hoewel 
het verhaal zich afspeelt in 1627  zijn de thema’s 
in het verhaal nog helemaal van deze tijd; verraad, 
trouw en liefde. Ingrediënten voor een spannend 
bezoekje aan het Openluchttheater Mariahout. De 
voorstelling speelt zich af in Orléans waar kardi-
naal Richelieu snode plannen smeedt om koning 
Lodewijk van de troon te stoten. Drie musketiers 
die de vertrouwelingen van de koning waren zijn 
door de kardinaal ontslagen en ‘vermaken’ zich in 
het café. Niets komt er uit hun handen en ook het 
volk en Koning Lodewijk hebben niets in de gaten 
van de sluwe plannen van Kardinaal Richelieu. Dan 
verschijnt de jonge, mysterieuze d’Artagnan. Kan 
hij de koning redden?

Prinses op de erwt
De laatste jaren heeft de jeugdgroep van 
Toneelvereniging Mariahout zich in sprookjes ge-
specialiseerd. De groep zette vorig jaar een origi-
nele versie van ‘De nieuwe kleren van de keizer’ 
op de planken. Dit jaar wordt gekozen voor een 
speciale bewerking van ‘De prinses op de erwt’.

Het sprookje dat ieder kind tot de verbeelding 
spreekt. De enorme stapel matrassen en het 
kleine meisje dat de erwt er doorheen voelt. Is 
het een echte prinses? Mag zij de prins trouwen? 
Toneelvereniging Mariahout geeft zijn eigen draai 
aan het voor hen bewerkte sprookje.

Floddertje
Kinderen die afgelopen jaar de toneelcursus volg-
den vertolken ‘Floddertje’. Dit vieze meisje veroor-
zaakt een ramp. Moet Floddertje het dorp uitgezet 
worden of zijn er andere oplossingen? De jongste 
spelers tonen deze vertelling, gebaseerd op het be-
kende verhaal van Annie M.G. Schmidt, aan het 
publiek.

Komende zomer bent u weer van harte welkom 
in Openluchttheater Mariahout om de spranke-
lende, vrolijke, spannende en muzikale voorstel-
lingen voor jong en oud te bezoeken. Kijk ook op 
www.toneelverenigingmariahout.nl.

Toneelvereniging Mariahout klaar voor 
nieuw seizoen

Omroep Kontakt zendt nu 
dagelijks een journaal uit op 

Kontakt TV van gebeurtenissen 
in Laarbeek.

 
In het weekend volgt een 

weekoverzicht.

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

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Deze week: Ton Geeven uit Beek en Donk
Vrijwilligerswerk: Al 43 jaar vrijwil-
liger bij Budoclub Beek en Donk. In het 
verleden: EHBO, Kindervakantiewerk 
Hiep Hoi en Daltonbasisschool ’t Ot-
terke. Vanwege gezondheidsproblemen 
doet hij het tegenwoordig wat rustiger 
aan.

Sociale contacten
Zoals iedere vrijdag zit Ton achter de 
tafel in de sporthal aan de Otterweg. 
Voor hem ligt een dikke map met 
daarin de administratie van de Budo-
club. “Met matten sjouwen kan ik niet 
meer”, zegt Ton met een lach, “maar 
gelukkig kan ik nog wel de adminis-
tratie doen. Als penningmeester kan ik 
me voor de club nuttig maken.” Ter-
wijl ouders en jeugd briefjes bij hem 
inleveren, maakt hij met iedereen een 
praatje. “Ik geniet van de sociale con-
tacten. Al 43 jaar ben ik bezig voor 
deze club”, vertelt hij trots. Andere 
bestuursleden stoten elkaar lachend 
aan: “Tijd voor een feestje!”

Werken met jeugd
De gemoedelijke Ton houdt ervan om 
voor anderen iets te betekenen. Vooral 
het werken met jonge mensen vindt 
hij heel speciaal. “In de beginperi-
ode van Hiep Hoi kon ik meteen mijn 
handen uit de mouwen steken. We 
hebben allerlei materialen geregeld.” 
Ton herinnert het zich nog goed; “Ri-
eten matten waar de kinderen allerlei 
huisjes mee konden bouwen. Ik hielp 
mee omdat mijn jongens deelnamen 
aan het kindervakantiewerk.” Ton 
denkt hierover even na en begint dan 
te lachen: “Mijn oudste jongen ziet bi-
jna Abraham, moet je nagaan hoe lang 
geleden dat is. Ik vergeet soms dat ik 
73 ben.”  

Actief blijven
Ondanks gezondheidsproblemen gaat 

Ton niet bij de pakken neerzitten. Deze 
instelling had hij al toen hij als bouw-
vakker afgekeurd werd vanwege long-
problemen. Hij kreeg vervangend werk 
op Daltonbasisschool ’t Otterke waar 
hij nog lang na zijn pensioen vrijwil-
lig werkzaamheden verrichtte. Als 
EHBO’er heeft hij mooie herinneringen 
aan de tijd dat hij samenwerkte met 
Theo van de Ven. “Ik assisteerde in de 
lessen. Het was erg leuk om te doen, 
mensen mee in de stabiele zijligging 
leggen. De lessen waren voor volwas-
senen, maar ook voor jeugd.”

Achtergrond
“Moet ik op de foto? Blijft die dan wel 
plakken?” Zoals de meeste vrijwilligers 
heeft Ton de instelling om niet op de 
voorgrond te willen staan. Gelukkig wil 
hij voor Mooi Vrijwillig Laarbeek wel 
poseren. “Om anderen enthousiast te 
maken voor vrijwilligerswerk, wil ik dit 
voor deze keer wel doen”, besluit hij 
lachend.

Mooi Vrijwillig Laarbeek

gelooft in mogelijkheden voor mensen 
met een (verstandelijke) beperking

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

Diomage: Daar heb je wat aan!

Wonen

Dagbesteding

Ondersteuning in de thuissituatie

Informatie en advies

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

KOOP ONLINE
WWW.JOSMARTENS.NL

LOOP DE WINKEL BINNEN VOOR: 

KORTINGEN TOT WEL 30%30%
ONS PAND GAAT COMPLEET
IN DE STEIGERS!
LOOP DE WINKEL BINNEN VOOR: 

KORTINGEN TOT WELKORTINGEN TOT WEL 30%30%30%
ONS PAND GAAT COMPLEETONS PAND GAAT COMPLEETONS PAND GAAT COMPLEET

30%
voor lichaam en geest

Sport en Shiatsu
massage praktijk

Leliestraat 22 Beek en Donk
T: 06-48846255

www.pure-laarbeek.nl

www.vierbinden.nl

Start kaartverkoop WiSH Outdoor 2015

Beek en Donk - Gedurende het weekend 
van 3, 4 en 5 juli strijken wederom dui-
zenden festivalliefhebbers neer in Beek 
en Donk voor de 9e editie van WiSH 
Outdoor. Het cross-over festival, dat in 
de loop der jaren veel bekendheid heeft 
verworven in binnen- en buitenland, 
verkocht onlangs in een recordtempo 
al haar early bird tickets. Op dinsdag 3 
maart, klokslag 20.00 uur, gaat de of-
ficiële reguliere kaartverkoop van start.   

Grote namen, grote stages
Waar het festival al sinds jaar en dag 
bekend staat om haar imposante deco-
ratie en podia (een van de grootste van 
Nederland), weet de organisatie ook 
jaarlijks een uitgebreide line-up te pre-
senteren. Showtek, Kensington, Sunnery 
James & Ryan Marciano, Typhoon, 
Dannic en D-Block & S-Te-Fan zijn 
slechts enkele namen die het festival 
reeds naar buiten heeft gebracht. De 
komende weken zullen er nog tientallen 
diverse (grote) artiesten worden gepre-
senteerd.  

Festivalweekend
Het festival begint officieel op vrijdag 
3 juli en eindigt op zondagavond 5 juli. 
Waar de vrijdag en zaterdag vooral ge-
oriënteerd zijn op elektronische dance-
muziek en een ouder publiek (18+), 
biedt de zondag van het festival een 
uitgebreide programmering van pop en 
dance, die geschikt is voor alle leeftijden. 
Festivalbezoekers hebben tevens de mo-
gelijkheid om gedurende het weekend te 
overnachten op Camp WOW!, de offi-
ciële WiSH Outdoor festivalcamping, die 
vlakbij het festivalterrein ligt. 

Kaartverkoop WiSH Outdoor
Op dinsdag 3 maart om 20.00 uur start 
de officiële verkoop:

Camp WOW!  €17,50
Fortunate Friday  €29,50
Smashing Saturday  €48,50
Surprising Sunday  €29,50
2 days adventure pass  
(vr+za)    €59,50
2 days adventure pass 
(za+zo)   €59,50

Full adventure 
weekend pass  €72,50
2 day adventure pass (vr+za)
+ camp WOW!  €75,00
2 day adventure pass (za+zo)
+ camp WOW!  €75,00
Full adventure weekend pass 
(+camp WOW!)  €85,00
Kinderticket (t/m 12 jaar) 
zondag   €5,00 

Kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar 
hebben dit jaar op zondag toegang voor 
slechts 5 euro. De organisatie heeft deze 
keuze gemaakt zodat het de allerkleinste 
bezoekers van WiSH Outdoor ook kan 
voorzien van een leuke dag door middel 
van een vernieuwde kinderarea. 

Verkoop
Tickets zijn verkrijgbaar via www.wis-
houtdoor.com en via alle Primerawinkels 
in Nederland en België. Voor meer infor-
matie omtrent WiSH Outdoor, kijk op 
www.wishoutdoor.com, www.facebook.
com/wishoutdoor en www.twitter.com/
wishoutdoor.

Marlou van de Heuvel voorleeskampioen 
Laarbeekse basisscholen
Laarbeek - Marlou van de Heuvel van 
basisschool Bernadette uit Mariahout 
nam dinsdag 24 februari deel aan de 
Laarbeekse Voorleeswedstrijd. Bij de 
voorleeswedstrijd in Beek en Donk wa-
ren 7 kinderen aanwezig die meededen 
aan de voorleeswedstrijd. 

Met 200 toeschouwers was de zaal goed 
gevuld. De kinderen werden een voor 
een naar voren geroepen om een stukje 
uit het door hen uitgekozen boek voor 
te lezen in een oranje stoel. Marlou van 
de Heuvel vond het allemaal maar wat 
spannend. Marlou: “Toen iedereen voor-
gelezen had, ging de jury op de gang 
staan om te bepalen wie er moest win-
nen. In die tijd kwam er een vertelster 
die een mooi en spannend verhaal ging 
vertellen. Toen de jury terugkwam, werd 
weer elke voorlezer om de beurt naar 
voren geroepen en kreeg ieder een oor-
konde en een roos. Toen werd bekend 
gemaakt wie er gewonnen had en dat 
was ik!” 

Heel hartelijk gefeliciteerd Marlou met 
deze mooie prijs. Op zaterdag 21 maart 
mag Marlou deelnemen aan de halve fi-
nale van De Nationale Voorleeswedstrijd. 
De wedstrijd zal worden gehouden in 

het Cultureel Centrum Jan van Besouw 
in Goirle. Zij mag vijf supporters meene-
men die haar zullen ondersteunen. Veel 
succes gewenst Marlou, in de volgende 
ronde.

Marlou van de Heuvel neemt trots de beker in ontvangst
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Iets doen voor elkaar!.nl

Gevraagd

Een vrijwilliger voor het tuinonderhoud 
bij basisschool De Muldershof. Denk aan 
grasmaaien, bladeren harken, eventueel 
wat snoeiwerk. Frequentie in overleg.

Een beetje verstopt aan het einde 
van de oprit van Heuvelplein 32a 
in Beek en Donk zit de vestiging 
van de Wereldwinkel Laarbeek. De 
Wereldwinkel combineert commercie 
en idealen en verkoopt authentieke 
producten met een hedendaags tintje 
uit ontwikkelingslanden. De makers 
zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffiebo-
eren, Balinese houtsnijders en Thaise 
keramisten. Sommigen hebben een 
eigen bedrijfje, anderen werken in 
kleine fabrieken. 

Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht 
hebben op een woning, voedsel, scholing 
en medische zorg. Bij de Wereldwinkel 
vinden juist die mensen een plaats waar ze 
wel hun verhaal kwijt kunnen. Hoe ze met 
weinig middelen die prachtige producten 
maken en wat ze nodig hebben om hun 
bedrijf te kunnen verbeteren.

Wereldwinkel Laarbeek 
De Stichting Wereldwinkel in Laarbeek 
werd in 1995 opgericht en viert dit jaar 

Wereldwinkel Laarbeek brengt  
andere culturen met een Westers 
tintje

Gevraagd

De redactie van de nieuwsbrief voor 
Laarbeekse Mantelzorgers is op zoek 
naar 2 vrijwilligers die de nieuwsbrief 
vullen met actuele informatie en de 
eindredactie vormen.

Gevraagd

Het Mantelzorgcafé is op zoek naar een 
vrijwillige coördinator. Hij/zij stemt de 
inhoudelijke bijeenkomst af op de be-
hoefte van de mantelzorgers, draagt zorg 
voor PR en is eerste aanspreekpunt.

In deze krant besteden we elke 2 weken aan-
dacht aan ‘Laarbeek voor elkaar’. Met goede 
praktijkverhalen, oproepen voor vrijwilligers 
en actuele vragen leggen we een verbinding 
met de website www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten
haar twintigjarige jubileum. “In het begin 
reden we rond in een SRV-wagen, maar na 
verloop van tijd werd het onderhoud te duur 
en hebben we besloten ons te vestigen in 
het pand aan het Heuvelplein”, vertelt Jos 
Bergman. Alle Wereldwinkels maken deel 
uit van de erkende landelijke winkelketen 
van de Wereldwinkel, maar zijn financieel 
zelfstandig. “We verkopen voornamelijk 
cadeauartikelen en een verrassende 
foodcollectie. Al onze producten zijn fair 
trade, wat wil zeggen dat de producent 
een eerlijke prijs krijgt voor zijn waren.” 
De Wereldwinkel helpt de plaatselijke 
bevolking ook met het duurzaam produc-
eren, microleningen en scholing. Er wordt 
gecontroleerd op duurzame arbeidsom-
standigheden en er wordt streng opgetre-
den tegen kinderarbeid.

Producten
De producten die worden verkocht aan het 
Heuvelplein worden in derdewereldlanden 
geproduceerd, maar de producenten krijgen 
wel richtlijnen voor het produceren voor de 
westerse markt. “Zo hebben we bijvoor-
beeld serviesgoed uit Zuidoost-Azië, maar 
in die regio zijn de eetgewoontes volledig 
anders. Ze gebruiken daar bijvoorbeeld 
geen borden, maar als je hun producten 

wil verkopen in een West-Europees land, 
dan moet je ook rekening houden met je 
klanten. Dat heeft in het begin wel de 
nodige moeite gekost.”

Meer informatie 
Indien u meer informatie wenst over de 
Wereldwinkel en zijn werking of u wilt 
zich aanmelden als vrijwilliger, neem 
dan contact op met de Wereldwinkel via 
wereldwinkellaarbeek@gmail.com of via 
06-58988162. En bezoek ook zeker eens 
de winkel aan het Heuvelplein in Beek en 
Donk.

Contactpersoon: Suzan de Koning  ViERBINDEN    -    0492-328 807    -    info@laarbeekvoorelkaar.nl    -    www.laarbeekvoorelkaar.nl

De Dorpsraad Lieshout heeft als doel het 
versterken van de leefbaarheid en sociale sa-
menhang van Lieshout. De Dorpsraad levert 
de bouwstenen voor het gemeentelijk beleid 
en is tevens een communicatiekanaal voor 
de inwoners van Lieshout naar de gemeente 
toe en omgekeerd. De Dorpsraad vertegen-
woordigt de belangen van inwoners van 
Lieshout bij de gemeente.

Intermediair 
“De Dorpsraad is eigenlijk een soort interme-
diair tussen de gemeente en de bevolking”, 
stelt Cees Dekker, een van de medewerkers 
van de Dorpsraad. “We voorzien contactlij-
nen met verschillende instanties en we kun-
nen een breder netwerk aanbieden voor het 
oplossen van problemen of voor het verwe-
zenlijken van initiatieven. Particulieren weten 
vaak niet bij wie ze moeten zijn en wij kun-
nen daarbij helpen.” De Dorpsraad is niet 
politiek getint en is open voor iedereen die 
zich in wil zetten binnen de gemeente. “We 
hebben momenteel tien leden, maar we zijn 
eigenlijk op zoek naar een tweetal nieuwe 
leden om ons team te versterken”, verdui-
delijkt Joanita Segboer, de huidige voorzitter 
van de Dorpsraad. “We vergaderen een keer 
per maand en de onderwerpen zijn heel di-
vers. Elk lid heeft een onderwerp dat bij hem 
of haar past, zoals zorg, verkeer, jeugd of een 
bestuursfunctie.”

Initiatieven 
Het initiatief tot de oprichting van de Dorps-
raad kwam er in 2009. Tegenwoordig focust 

de Dorpsraad zich met name op problemen 
en vraagstukken op het gebied van huisves-
ting, openbare werken, zorg, welzijn, sport, 
voorzieningen en (verkeers)veiligheid. Zo 
heeft de Dorpsraad een buurtbus opgericht, 
vlaggenmasten laten plaatsen bij de invals-
wegen van de gemeente en een buurthulpi-
nitiatief opgestart. “Een van onze succesvolle 
activiteiten is het Repair Café”, voegt Joanita 
toe. “In het Repair Café zijn alle inwoners 
van Laarbeek welkom om, samen met de 
vrijwilligers, hun spullen te repareren. Op die 
manier hoeven mensen minder spullen weg 
te gooien en dat goed is voor het milieu en de 
portemonnee. Bovendien is het ook gewoon 
een gezellige bijeenkomst.”

Leefbaarheid 
Daarnaast staat de Dorpsraad ook open voor 
initiatieven van burgers. Hanneke Manders, 
dorpsondersteuner Lieshout van ViERBIN-
DEN legt uit: “Een tijdje terug kreeg ik de 
vraag van een groep allochtone vrouwen uit 
Lieshout om een naaicursus te organiseren. 
We hebben toen een oproep gedaan voor 
oude naaimachines die we daarna hebben 
laten repareren in het Repair Café. De naai-
club is open voor iedereen en de eerste bij-
eenkomst zal plaatsvinden op 25 februari om 
9 uur ’s morgens in het dorpshuis.” Er kan 
gebruik gemaakt worden van de aanwezige 
machines, maar deelnemers mogen ook hun 
eigen naaimachine meenemen. Ze moeten 
ook zelf hun stof meenemen. “Er komt geen 
cursusleider. De vrouwen zullen elkaar les 
gaan geven. Het is dus geen gewone naai-

cursus, maar meer een naaiclub.” Alle initi-
atieven en suggesties zijn meer dan welkom. 
“Alles wat we kunnen doen om de leefbaar-
heid binnen Lieshout te verbeteren, zullen we 
zeker proberen. Van nieuwe bloembakken la-
ten plaatsen of kapotte trottoirs laten repa-
reren, alle beetjes helpen”, voegt Cees toe.

Meer informatie 
Bezoek voor meer informatie over de wer-
king en de activiteiten van de Dorpsraad de 
website www.dorpsraad-lieshout.nl of neem 

een kijkje op een van de vele informatie-
schermen in het dorp. Op de site vindt u ook 
een contactformulier waar u vragen en voor-
stellen kunt doorsturen en waar u zich kan-
didaat kunt stellen als lid van de dorpsraad. 
De Dorpsraad is ook te volgen via Twitter en 
Facebook. Uiteraard kunt u ook contact op-
nemen met Hanneke Manders van ViERBIN-
DEN op 06-48532892.

DORPSRAAD

ViERBINDEN.NL

Dorpsraad en dorpsondersteuner Lieshout gaan voor leefbaarheid

Repair Café is een succesvolle activiteit in Lieshout, die medio 
2013 geïntroduceerd is en geïnitieerd is door Dorpsraad Lieshout
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Voordelige bloemen

64606460

Voordelige bloemen

UIT DE KOELING

0.29
  vr - zo

1.69
  vr - zo

0.45
  vr - zo

2.69
  vr - zo

0.79
  vr - zo

3.89
  vr - zo

500 G

350 G250 G

500 G

3 STUKS 4 STUKS

3.99

1.19
v   van 1.29

1.25
v   van 1.49

1.59
v   van 1.69

4.99

2.19

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Soepgroenten**

Kiwi’s**

450 g

Magere 
runderlappen**

Met 100% roomboter
bereid.

Boterkoek**

Broccoli**

500 g

Jalapeño 
cheeseburger**

Hortensia****

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.*** Geldig t/m 1 maart. **** Vanaf woensdag 25 februari.

PRIJSVERLAGINGEN

DE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEOPNIEUW

• September 2013

• Juni 2014
• Januari 2015

3X OP RIJ!*
VOLGENS VARA KASSA*

*Bron: uitzending VARA Kassa, 28 september 2013, 3 juni 2014 en 17 januari 2015. ** Geldig van 27 februari t/m 1 maart.

Tampons Cream shower Haarmousse 

Lengte 40 cm, 
max. 24 stelen.

Boeket***

Lengte 35 cm,
max. 10 stelen.

Tulpen***

Advertorial

Opvoeden tot meer zelfvertrouwen

Bewustwording bij de opvoeding? Ja graag!

Met praktische handvatten voor positief en creatief opvoeden. 

Waarom opvoeden tot meer zelfvertrouwen?

Op de eerste plaats willen alle ouders dat hun 
kinderen vrij en gelukkig zijn. Zelfvertrouwen is 
een belangrijke voorwaarde om dat te bereiken. 
Een positief zelfbeeld werkt door op veel vlak-
ken. Een kind met zelfvertrouwen heeft minder 
moeite om voor zijn mening uit te komen en is 
minder afhankelijk van het oordeel van ande-
ren. Is beter in staat zijn problemen zelfstandig 
op te lossen. Komt sociaal vaak beter tot zijn 
recht. Is weerbaarder. Een kind met voldoende 
zelfvertrouwen is niet bang om nieuwe dingen 
aan te pakken en initiatief te tonen. Kortom een 
kind met voldoende zelfvertrouwen is een meer 
ontspannen en een vrijer en blijer kind. 

Als ouder wil je het beste voor je kind! Toch is 
de opvoeding vaak niet eenvoudig. Bijna overal 
heb je een diploma voor nodig, behalve voor 
het opvoeden van je kinderen. Als je bereid bent 
als ouder het beste uit je zelf te halen, komt dat 
het zelfvertrouwen van je kind ten goede.

Bewustwording bij de opvoeding? Ja graag!

Opvoeden doen we op gevoel, met gezond 
verstand en vooral met veel liefde. Gelukkig 
maar! Maar toch, soms twijfelen we en voelt 
het niet goed. Geen geduld, te veel haast  
’s morgens bij het naar school gaan, overstag 
gaan met de computertijd van je kind of dat je 

hebt geschreeuwd bij ruzies. Zomaar wat voor-
beelden, maar hoe kan het anders?
Consequent zijn, het goede voorbeeld geven, 
grenzen stellen. We weten het allemaal en vaak 
lukt het ook best goed, maar soms kan je wel 
wat steun gebruiken.

Deze cursus biedt je praktische en positieve 
handvatten om: 
• beter om te gaan met negatieve    
gevoelens en gedrag
• kinderen te begeleiden bij het op   
lossen van hun conflicten
• de individuele behoeften van    
eenieder te respecteren.
 
Hierdoor krijgen je kinderen meer zelfvertrou-
wen, een positiever zelfbeeld en verbetert de 
onderlinge relatie. 

De cursus start woensdag 25 maart 2015. 8 bij-
eenkomsten van 19.30 -22.00 uur te Lieshout. 
Er is een prachtig werkboek bij de cursus inbe-
grepen. Kosten €179,00 per persoon.

Begeleidsters: Paula Smits - Franke
                      Wilma Kammeraat

Voor meer informatie of aanmeldingen: 
Therapeute Paula Smits - Franke 
0499 - 423588 of 06 - 22956843

Cursus EHBO bij kinderen

Grote vlooienmarkt in Muziekcentrum ‘t Anker 

Aarle-Rixtel - De EHBO-vereniging in Aarle-
Rixtel start in april met een cursus EHBO bij 
kinderen. Iedereen die (jonge) kinderen heeft 
of met kinderen werkt weet dat een ongelukje 
in een klein hoekje zit. Kinderen zijn snel, doen 
onverwachte dingen, je hebt ze niet altijd in de 
gaten en dan kan het gebeuren dat er bij een 
ongeluk(je) paniek uitbreekt. Wat moet je doen? 

Tijdens de cursus EHBO bij Kinderen wordt in 
vier avonden in theorie en praktijk geleerd hoe u 
moet handelen. De cursus wordt gegeven door 
een gecertificeerd docente. De cursus start bij 
voldoende aanmeldingen op dinsdag 7 april. De 

andere avonden zijn op 14, 21 en 28 april, steeds 
van 20.00 tot 22.30 uur. Mocht 28 april voor veel 
mensen een probleem zijn (de vakantie is dan al 
begonnen) dan kan in overleg met de docente ge-
kozen worden voor een latere datum.

De cursus kost €65,00. Hierin zijn de kosten van 
het lesboek, het lesmateriaal, het verbandmate-
riaal en de koffie inbegrepen. De cursus wordt 
gegeven in De Dreef aan de Duivenakker. Veel 
zorgverzekeraars vergoeden de EHBO-cursus. Kijk 
hiervoor uw zorgpolis na. Aanmelden kan tot 1 
april via ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl of te-
lefonisch bij Ans Corbeij, tel. 0492-381596.

Beek en Donk - Harmonie O&U houdt in 
Muziekcentrum ‘t Anker in Beek en Donk op zon-
dag 1 maart van 10.00 tot 16.00 uur een vlooien-
markt met meer dan 40 kramen.

Tijdens deze vlooienmarkt worden door particulie-
ren tweedehands spullen te koop aangeboden. Zo 
zijn er kramen met kleding, schoenen, snuisterijen, 
boeken, elektrische apparatuur, gereedschap, cd’s, 
platen, speelgoed en in deze tijd natuurlijk ook 
mooie spullen voor het voorjaar. 

Kom zondag gezellig even langs in ‘t Anker 
en snuffel lekker rond en wie weet vind je wat 
leuks voor in huis, de tuin of je hobby. De toe-
gangsprijs bedraagt €1,50, kinderen t/m 12 
jaar hebben gratis toegang. Muziekcentrum ’t 
Anker is gelegen aan de Pater Vogelsstraat 39 te 
Beek en Donk. Er is voldoende parkeergelegen-
heid in de directe omgeving (Heuvelplein). Voor 
informatie/boekingen, kijk op www.oenu.nl,  
www.vandersteenevenementen.nl of bel  
06–81135591.

Koppelstraat tijdelijk afgesloten
Beek en Donk - BGM Infra is op dit moment be-
zig met het vervangen en aanbrengen van een 
nieuwe gasleiding in de Koppelstraat in Beek 
en Donk. 

Door deze werkzaamheden is donderdag 26 fe-
bruari en vrijdag 27 februari de Koppelstraat ter 
hoogte van de Kievitlaan afgesloten. Het verkeer 
wordt omgeleid via de Kievitlaan, Burgemeester 
van der Weidenlaan en Raadhuisplein.
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste be-
vatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het be-
sluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorzie-
ning vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van 
het bezwaarschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap
• Reclamebelasting geeft boost aan Piet van Thielplein-Koppelstraat
• Vrijwilligersverzekering
• 40 dagen lang ‘IkPas’
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten om voor 2015 een ontheffing te verlenen 
voor het verruimen van de sluitingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek 2013 (APV) aan Café Thuis, 
Heuvelplein 6 in Beek en Donk (verzonden 12 februari 2015).

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie  Kern Werkomschrijving Activiteit   Verzonden
Auwerstraat 2a Beek en Donk splitsen van een woning     bouwen       11-02-2015
Plan De Fontein; Lieshout bouwen van 24 woningen     bouwen      12-02-2015
(Nieuwstraat 22 t/m 32: 6 woningen, De Klumper 54 t/m 60: 4 woningen, Den Effer 2 t/m 16: 8 
woningen, Den Dissel 1 t/m 11: 6 Woningen)
Muzenlaan 75 Beek en Donk ombouw garage tot speelkamer bouwen       12-02-2015
Middenakkerdreef 2 Beek en Donk bouwen van een huis met garage  bouwen      13-02-2015

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 Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeente-
nieuwspagina’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 - tele-
fonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het 
centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Rectificatie
In de publicatie van 30 januari 2015 stond abusievelijk vermeld dat er een kapvergunning 
was verstrekt voor een strook achter de Melter in Lieshout. Dit moest echter de Wolwever in 
Lieshout zijn. De vergunning is als volgt verleend:
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de 
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van 
de volgende bomen: twaalf berken, elf eiken en een beuk aan de rand van de groenstrook ach-
ter De Wolwever, langs de Provinciale Weg, in Lieshout. De aanvraag is ingediend omdat de 
bomen verwijderd worden om de aanwezige sloot te verbreden en verdiepen. Dit ter verbe-
tering van de waterhuishouding in het gebied van de Beemdkant. De vergunning is verleend 
omdat de belangen voor verbetering van de waterhuishouding groter zijn dan het behoud van 
de bomen. Bovendien blijft er voldoende groen over in de achterliggende groenstrook om het 
groene karakter van de zone te behouden. Omdat fysieke herplant ter plekke niet mogelijk is, 
wordt een financiële herplantplicht opgelegd ter compensatie van deze kap.

LAARBEEK - Sinds 1 januari 2015 worden zwerfdieren in Laarbeek opgehaald en opgevangen 
door de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost. 
Indien nodig zal hun dierenambulance rijden voor zwervende huisdieren. Mocht een eige-
naar niet gevonden worden, dan zorgt de Dierenbescherming voor opvang van het dier. Die 
opvang vindt plaats bij Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven. Dit asiel bewaart 
de zwervende dieren twee weken voor de eigenaar. Na die twee weken wordt een dier bemid-
delbaar voor een nieuw baasje.

De meldkamer dierenhulp van de Dierenbescherming is bereikbaar via telefoonnummer 
0900 112 00 00. De dierenambulance rijdt 24 uur per dag, zeven dagen per week. 

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

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

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

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

LAARBEEK – De gemeente Laarbeek doet ook dit jaar weer mee aan de Landelijke Opschoon-
dag. In Laarbeek noemen we dat de Zwerfvuildag 2015. Gelukkig willen veel inwoners van 
Laarbeek zich deze dag in het jaar actief inzetten voor een schoner milieu door zwerfvuil 
in te zamelen. In samenwerking met de gemeente Laarbeek en de politie Gemert-Laarbeek 
zamelen deze vrijwilligers zwerfvuil in langs wegen, in bossen, kanalen, sloten, in bermen en 
parken. De oogst in voorgaande jaren was niet mis! 
De actie is niet alleen bedoeld om de gemeente Laarbeek schoon te krijgen. Natuurlijk is het 
ook een oproep om aandacht te vragen voor het gemak waarmee mensen zwerfafval achter-
laten.

Doet uw vereniging ook al mee?
We merken dat het ongeveer dezelfde mensen zijn die ieder jaar opnieuw de handen uit de 
mouwen steken. Natuurlijk zijn we erg blij dat deze mensen en verenigingen meedoen maar 
doet u ook al mee? En uw vereniging? Laat u niet kennen en zorg dat u erbij bent.
We nodigen alle verenigingen en inwoners van Laarbeek uit om aan deze dag bij te dragen. 
Immers een goed leefklimaat begint bij uzelf en in uw buurt! Bovendien is het nog gezellig 
ook. Help daarom mee met de zwerfvuildag op zaterdag 28 maart. 
Vanuit de startplaatsen wordt voor koffie, een broodje en een kop soep gezorgd. De politie 
Gemert-Laarbeek houdt die ochtend extra toezicht op de verkeersveiligheid, met name op de 
plekken waar kinderen aan het opruimen zijn.

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

Opgeven
Natuurlijk doet u ook mee aan de Zwerfvuildag Laarbeek 2015! U kunt zich telefonisch of 
per e-mail opgeven bij de heer Jan Sprengers, telefoon 469 870 of e-mail jan.sprengers@
laarbeek.nl. 

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat in de vergadering van 10 
februari 2015 het `Uitvoeringsbesluit vervanging bouwvergunningen gemeente Laarbeek 
tot en met 1989’ is vastgesteld. In dit Besluit wordt geregeld dat de bouwvergunningen tot 
en met 1989 worden vervangen door het maken van een digitale reproductie. Dit gebeurt 
volgens de uitgangspunten, criteria en procedures opgenomen in het ‘Handboek digitale ver-
vanging bouwvergunningen tot en met 1989 gemeente Laarbeek ’ van 26 januari 2015.

Het Uitvoeringsbesluit en de daarbij behorende documenten liggen van maandag 23 februari 
tot en met maandag 6 april 2015 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Belanghebbenden 
hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit binnen zes weken na deze bekend-
making een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek 
`Bezwaarschriften’ elders op de gemeentepagina’s.

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

Op vrijdag 27 februari komt wethouder Buter aan het woord. 

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

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Ontheffing sluitingsuren

Verleende omgevingsvergunningen

Kapvergunningen

Ophalen zwerfdieren door Dierenbescherming

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?

Gemeente actueel

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015

Doe mee aan de zwerfvuildag op zaterdag 
28 maart 

Uitvoeringsbesluit vervanging bouwvergun-
ningen gemeente Laarbeek tot en met 1989
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Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen om 
een omgevingsvergunning zijn ontvangen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern        Ingediend d.d. Werkomschrijving
Molenstraat 18 Aarle-Rixtel     09-02-2015     veranderen van een woning (aanbouw)
Burg. v.d. Weidenlaan 13 Beek en Donk 11-02-2015 plaatsen van een condensor op het dak
Heieindseweg 3 Mariahout        12-02-2015 plaatsen tijdelijke noodwoning

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Beemdkant 6 Lieshout 12-02-2015      slopen van dakconstructie

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.

Locatie Kern     Werkomschrijving Activiteit
Meerven 29a Mariahout     slopen bijgebouw (hok) 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 omgevings-loket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale te-
lefoonnummer 0492 469 700.

Aanvragen omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2015 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (Zonnetij, Heindertweg 82 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en 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 

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

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De mutatiemerel

Vorige week kreeg ik een mailtje van 
Fons van der Linden uit de Pater Vogel-
straat in Beek en Donk. Deze man is een 
echte natuurliefhebber. Hij vertelde dat 
hij al enige tijd een wel heel bijzondere 
merel in zijn tuin had.

Fons gooit iedere dag op vaste tijden, 
als hij zijn vogels gaat voeren, ook wat 
voer in zijn tuin, waar dus al enige tijd 
op de 5 minuten nauwkeurig deze merel 
op afkomt.

Ik ben daar afgelopen zaterdagmorgen 
klaar gaan zitten en inderdaad, precies 
op tijd liet de merel zich mooi zien. Het 
bijzondere aan deze merel is dus dat hij 
niet egaal bruin of zwart is maar zoals 
op de foto te zien is ook witte vlekken 
heeft.

Over de oorzaak is men niet zeker maar 
het is wel bekend dat als deze merels 
jongen krijgen deze ook vaak gevlekt 
zijn.

Ik vind het natuurlijk leuk dat hij naar 
aanleiding van mijn rubriek contact 
met me opgenomen heeft en zo heb 
ik bij Fons in de tuin weer even kunnen 
genieten van ons Mooie Laarbeek!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
De tuin van Fons van der Linden

  

   Tante PiP
viert

 ‘t voorjaar !

Raagtenstraat 23  5741 CX Beek en Donk  0492-774865

                                  
                                     Zaterdag 28 februari a.s.

           * Presenteren wij de nieuwe collectie, waaronder
  Ninni Vi & MortenZ !
* Ontvangt elke klant ’n vrolijke voorjaarsattentie !
* Mag je op de *tover* foto in je PiP outfit !
* Zorgen wij voor wat lekkers !
* Maak je kans op leuke prijzen, met als hoofdprijs
  ‘n fotoreportage !

   Gezellig als je komt, Wendy & Jamie

   Tante PiP

Dit is helaas een dood gereden das, in de Molenheide (Gerwense bossen). 
De foto is zaterdag 21 februari gemaakt door Leo van den Heuvel. Dit naar 
aanleiding van een tip van Janus Tielemans. Heb je tips voor Leo, dan kun je 
hem bereiken via tel. 06-23551653.

Dit is helaas een dood gereden das, in de Molenheide (Gerwense bossen). Dit is helaas een dood gereden das, in de Molenheide (Gerwense bossen). 

Mooi Gespot
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Piet van Thielplein 5  |  5741 CP Beek en Donk  |  T: 0492-461687  |  W: www.beekendonk.verswarenhuys.nleten van vandaag

Echt Vers, Echt Voordelig! 

Altijd op de hoogte van voordelige verswaren? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

APPELTAART
6 TOT 8 PERSONEN

WITTE PISTOLETS
100% NATUURLIJK KRENTENBOLLEN 

BIJ 250 GRAM 
CASHEWNOTEN

€1,99KILO (± 12 STUKS)

€4,98

€4,98
10 VOOR

€2,99
500 GRAM PINDA’S

 GRATIS

KIPDRUMSTICKS

Voordelige Versweken bij ’t Verswarenhuys

KILO VAN  11,90 VOOR   

€6,95
+ GRATIS 

STEENOVEN STOKBROOD

KILO VAN  11,90 VOOR   

STEENOVEN STOKBROOD
GRATIS

STEENOVEN STOKBROODSTEENOVEN STOKBROOD

FRIKANDELLEN 
DOOS 40 X 85 GRAM

BELEGEN KAAS 

4 + 2 GRATIS

Voordelige Versweken bij ’t Verswarenhuys

€8,95

100 GRAM 
BOEREN -
ACHTERHAM + 
100 GRAM GEBAKKEN 
BOTER-
HAMWORST

CASHEWNOTEN

500 GRAM PINDA’S

APPELTAART

KILO (± 12 STUKS)

€4,98

KIPDRUMSTICKS

8,95

4 + 2 GRATIS 6 TOT 8 PERSONEN

€

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

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

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE 
PRIJZEN STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

Boemerang gaat bloempotjes versieren
Beek en Donk – Tienerwerk de Boemerang 
gaat zaterdag 28 februari bloempotjes ver-
sieren bij Jan Linders. Kom gezellig met je 
ouders shoppen in de supermarkt. Vanaf 
10.30 uur kun je daar met behulp van tie-
nerwerk de Boemerang, een leuk bloempot-
je versieren. 

Dit om alvast in een zomerse stemming te 
komen. Het maakt niet uit hoe oud je bent, 
iedereen is welkom. Ook mag iedereen deze 
dag, geheel vrijblijvend weliswaar, hun lege 
flessenbon doneren aan de Boemerang. 
Vermeld wel je naam en emailadres op de 
achterkant van het bonnetje, als dank wordt 
er een leuk prijsje verloot onder de gedo-
neerde bonnetjes van die dag. 

Bloempotjes versieren met de Boemerang

LEZERSPODIUM
Waar is het bestuur van PNL?
Donderdag 29 januari is het rapport van de 
commissie die in opdracht van commissa-
ris van de Koning onderzoek heeft gedaan 
naar de bestuurscultuur in Laarbeek, door 
de gemeenteraad besproken. Zoals bekend, 
waren de conclusies voor een drietal hoofd-
rolspelers niet mals. Velen waren benieuwd 
naar de reacties van de diverse partijen en 
personen op de conclusies van het rapport. 
Conclusies die overigens unaniem door de 
raad, inclusief de fractie van PNL werden 
onderschreven; “Ja, er was sprake van een 
intimiderende sfeer. Oneerlijke en vileine 
middelen zijn door een enkeling (of door en-
kelen) gebruikt in de strijd die rond het func-
tioneren van de burgemeester is ontstaan”. 
Grote afwezige was een van de hoofdrolspe-
lers, Theodoor Biemans. Hoe kijkt hij terug 
op die periode en met name zijn handelen? 
Is hij van mening nog langer geloofwaardig 
als raadslid te kunnen functioneren?
Zeer benieuwd ben ik echter ook naar de 
toegezegde reactie van het bestuur van PNL. 
Oorverdovende stilte vanuit die hoek. Een 
zichzelf serieus nemend bestuur onwaar-
dig. Toch is die stilte wel te verklaren. Naast 
bestuursleden Wout Vermeulen, Ronald 

Heijmans, Monique D’Elfant, Karin Appel-
doorn en Gerrit Swinkels, maakt ook Hans 
Vereijken deel uit van het PNL-bestuur. Laat 
laatstgenoemde nu ook een van de hoofd-
rolspelers zijn die in het rapport worden ge-
noemd. En ook hij heeft zich, het rapport is 
daar duidelijk over, niet onbetuigd gelaten. 
Hans vereijken, als leider van het bestuur, 
durft zich niet uit te spreken over de kwestie 
in zijn algemeenheid en Theodoor Biemans, 
als raadslid van zijn partij, in het bijzonder. 
Immers, alle reacties en oordelen die hij hier-
over uitspreekt, spreekt hij impliciet ook uit 
over zichzelf. Hier waagt hij zich uiteraard 
niet aan, daarmee het gehele PNL-bestuur in 
gijzeling houdend. De fractievoorzitster van 
PNL kan in de raad wel vertellen dat haar 
partij intern bezig is met een verbetertraject, 
maar uitspraken van voorzitter Vermeulen 
en Theodoor Biemans in de krant zijn daar-
mee in flagrante tegenspraak en het valt 
te bezien of er iets van terecht komt. Met 
hoofdrolspeler Hans Vereijken als lid van het 
bestuur verwacht ik daar niet veel van.

Bart van den Eijnde (Beek en Donk)

Beek en Donk - Voor de KPJ Beek en Donk stond 
zaterdag 21 februari de jongerendag op het pro-
gramma. De activiteit waarmee ze jaarlijks van 
start gaan. Dit jaar vanwege de mede-organisatie 
van Kwizut niet op de eerste zaterdag van het jaar.

Ze zijn deze dag begonnen met de algemene leden-
vergadering. Tijdens deze vergadering is het ver-
loop van het afgelopen jaar besproken en heeft het 
bestuur de plannen voor het komend jaar aan de 
leden voorgelegd. Rond de klok van 15.00 uur heb-
ben ze de vergadering afgesloten en werd het tijd 
voor het middagprogramma waarbij ook de jeugd-
leden zich aansloten. Als middagactiviteit werd een 
fotozoektocht door Beek en Donk gehouden. Ook 
was het de bedoeling dat men iets van de KPJ pro-
beerde te ruilen tegen iets met een hogere waarde, 

wat goed in het vernieuwde clubgebouw zou pas-
sen. Iedereen deed hier met veel plezier aan mee en 
wist met de meest originele dingen terug te  komen 
op de Zwink. 

Rond 18.00 uur, toen iedereen terug was bij het 
clubgebouw, stonden er voor iedereen heerlijke 
pannenkoeken klaar. Na het eten werd er plaats 
gemaakt voor een Rodeostier, waarop iedereen de 
nodige rondjes heeft mogen maken. Rond 22.00 
uur werd het tijd om de stier weer op stal te zetten. 
Hiermee was de jongerendag voor de jeugdleden 
afgelopen. De senioren zijn ter afsluiting gaan stap-
pen in Time-Out Gemert. Hier hebben de senioren 
deze dag gezellig afgesloten. De KPJ kan terugzien 
op een leuke en zeer geslaagde dag.

Geslaagde jongerendag KPJ Beek en Donk  
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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

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

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

   

 

Carnaval Ganzegat: ‘t Was echt Nie Normaal 

Aarle-Rixtel - Carnaval in Ganzegat 
zit er weer op. Op zaterdag werd de 
prins afgehaald in de door de buurt 
prachtig versierde straat en gingen 
ze met een tjokvolle bus richting 
Mariahout voor de sleutelover-
dracht. Vervolgens werd de carnaval 
in Ganzegat door opperganzetrekker 
Ton Engels geopend door vakkundig 
de kurk uit het Ganzentrio te trekken.  

’s Avonds was het zoals vanouds vol 
in de tent bij het traditionele gekos-
tumeerde bal. De prachtigste creaties 
liepen deze avond weer door de tent. 
Op zondag begon de carnavalsstich-
ting aan de carnavalsmis met het ge-
legenheidskoor , een mis om in het 
geheugen te prenten. Het werd een 
ouderwetse mis met de nodige hilari-
teit, voorafgegaan door Pater Wester. 
Daarna trok de optocht door de 
Ganzegatse straten. Door het vooraf 
afwijzen van een aantal wagens en 
het verwijderen tijdens de optocht 
van een wagen werd de optocht wat 
korter dan andere jaren, maar daar-
door wellicht ook plezieriger om naar 
te kijken. ’s Middags vond de prijs-
uitreiking voor de jeugd plaats en 

’s avonds voor de volwassenen. De 
band ‘No Exit’ maakte er een groot 
feest van.

Maandag was het weer dweildag. De 
door CV Eieren knap georganiseer-
de happening werd mede door het 
prachtige weer een geweldige mid-
dag met orkesten voor het oog en het 
oor. ’s Avonds wisten de ‘Partyhosen’ 
een geweldige avond neer te zetten 
onder de naam ‘Jetzt geht los’. Deze 
naam kwam volledig tot zijn recht. 
Opnieuw een volle tent was het re-
sultaat.Dinsdag stond een nieuw item 
op het programma, namelijk Dolle 
Dinsdag. Vanaf 11.11 uur was er een 
afwisselend programma met de no-
dige hilariteit van onder meer Rob 
Scheepers. Ook werd deze middag 
een oude traditie weer in ere her-
steld, de veiling van het carnavals-
schilderij. Maartje Cornelissen had 
een prachtexemplaar geschilderd en 
werd uiteindelijk gekocht door prin-
ses Ingrid. Deze middag verdient het 
om in de toekomst door te groeien.  
Dinsdagavond vond de disco party 
plaats. Rond 20.00 uur stond de tent 
al tjokvol en werd er volop gebruik 

gemaakt van de verlichte dansvloer. 
Om 23.11 uur werd er gestart met 
het afscheid van carnaval 2015. In 
het café voor de tent namen prins 
Cellus den Uurste, prinses Ingrid, 
jeugdprins Tim, jeugdprinses Lumy 
en kleinvorst Florian afscheid van 
vele Ganzegatters. Zij hebben de 
carnavalskar op een fantastische ma-
nier  getrokken, het was echt ‘NIE 
NORMAAL’.

Carnavalsstichting Ganzegat bedankt 
iedereen, die op wat voor manier dan 
ook aan het slagen van carnaval 2015 
in Ganzegat voor de bijdrage in wat 
voor zin dan ook. 

Foto’s
Hoffotograaf Theo Scheepers heeft 
weer prachtige foto’s gemaakt 
van het afgelopen carnavalssei-
zoen. U kunt de CD met alle fo-
to’s van Carnaval 2014/2015 be-
stellen door u aan te melden via 
secretariaat@ganzegat.nl en door 
overmaking van €11,00 op reke-
ningnummer NL39Rabo0101401795 
t.n.v. foto’s 2015 en uw naam en 
adres. 

Wie weet wanneer dit was en herkent er 
iemand van? 

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

Op de foto van vorige week kwamen diverse reacties binnen:

Nou, dat is wel heel verrassend om via mijn schoonzus de krant uit Laarbeek in 
Oisterwijk te ontvangen van een foto uit mijn kinderjaren. Tja hoe oud was ik. Ik 
schat dat de foto in de zomer van 1949 is gemaakt. Dan zou ik bijna 4 jaar jong 
zijn. Ik ben het meisje met de mooie strik 
in het haar met mijn twee 
grote broers Henk en Jac 
Lukassen samen met onze 
lieve hulp Dina Brouwers. 
Dina woont in Cananda. Ik 
zelf woon in Oisterwijk.
Met vriendelijke groet
Els Kepers - Lukassen

De mensen op de foto zijn: 
Dina Brouwers,Hein Lukas-
sen, Els Lukassen en Jac. Lu-
kassen. Dina was de dienstbode 
bij de fam. Lukassen, trouwde 
met Wim van der Heijden en 
emigreerde naar Canada. Wim 
is overleden, Dina woont nog 
in Canada. Ook Hein, later 
Henk genoemd, is overleden.
Met vriendelijke groet van ‘n 
toenmalig buurmeisje,
en af en toe ook hulp in de huis-
houding bij de fam Lukassen. 
Jo Heesakkers - Van den Boom.

De personen op de foto zijn: Dina Brouwers met de kinderen Henk, Jeanne en 
Jacques Lukassen.
Met vriendelijke groet,
Hanny Lukassen – van Esch

Historische beelden

iemand van?

Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van 

zijn. Ik ben het meisje met de mooie strik 

De mensen op de foto zijn: 
Dina Brouwers,Hein Lukas-
sen, Els Lukassen en Jac. Lu-
kassen. Dina was de dienstbode 
bij de fam. Lukassen, trouwde 
met Wim van der Heijden en 
emigreerde naar Canada. Wim 
is overleden, Dina woont nog 
in Canada. Ook Hein, later 
Henk genoemd, is overleden.
Met vriendelijke groet van ‘n 

en af en toe ook hulp in de huis-

Jo Heesakkers - Van den Boom.
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Bezoek ook onze website:

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

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

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:

W 10 - Aanbiedingen gelden van maandag 2 t/m zaterdag 7 maart 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Ariel wasmiddel
pak 16/30 stuks
pak 1170 gram

fl acon 592/1170 ml.

Abrikozensloffen
2 stuks

3.09

Gegrilde achterham
van onze versafdeling
100 gram

1.99

Markant ijsthee
pak/fl es 1500 ml.

1.23-1.37

CoolBest gekoelde
vruchtensappen

3 literpakken

4.62-6.36

Runderbiefstuk
250 gram

4.99

Brand bier*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

15.51

(max. 3 kratten per klant)

1+1
GRATIS

Potgrond
zak à 20 liter

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 2 zakken van 3.98 voor 1.99

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. 
Bijv: 3 fl acons Ariel vloeibaar wasmiddel color à 1170 ml.

van 19.95 voor 13.30

1.69

0.79
liter 0.53

3.49
kilo 13.96

9.99
liter 1.39

2+1
GRATIS

1.99
2 stuks

4.00
liter 1.33

3 pakken

MCD
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Aan de Burgemeester van Houtlaan in Helmond 
bezoekt De MooiLaarbeekKrant House of JAB 
by Verstappen Interiors. Eigenaresse Yvonne 
Verhorevoort toont enthousiast de verbouwde 
winkel waarin de klant inspiratie op kan doen en 
advies krijgt voor een schitterend interieur. Met 
een ontwerpstudio en een inspiratieroom kan 
House of JAB adviezen geven waar u dagelijks 
plezier van heeft. Bij House of JAB staan klant-
vriendelijkheid en comfort hoog in het vaandel. 

Schoon houden van je interieur
De goede begeleiding vanuit House of JAB by 
Verstappen Interiors zorgt ervoor dat klanten 
met een tevreden gevoel van hun nieuwe in-
richting kunnen genieten. Maar in een interieur 
wordt geleefd. Zeker met kinderen hebben stof-
fen meubels heel wat te lijden. Wat kan men doen 
om een zorgvuldig ingericht huis goed te hou-
den? Ook hier blijft House of JAB by Verstappen 
Interiors de klant begeleiden. “Allereerst moet je 
proberen vlekken te voorkomen”, vertelt Yvonne 
met een lach. “Natuurlijk zijn er altijd momenten 
waarop het helemaal misgaat. Een kop koffie over 
je nieuwe stoel of een glas wijn over de stoffen 
bank. Zorg allereerst dat je de vlek meteen op-
dept. Zeker niet wrijven want dan beschadig je 
de vezels. Door wrijven blijft de vlek nadat hij op-
gedroogd is zichtbaar, omdat de structuur van de 
vezels is veranderd.”

Voorzorgsmaatregelen
Yvonne laat De MooiLaarbeekKrant een aantal 
stoffen zien en voelen. De stoffen voelen degelijk 
aan. Is er iets speciaals met de stoffen gebeurd? 
Yvonne: “Wij geven de klanten de tip om hun 
meubilair te impregneren. Het beste is om de ve-
zelbeschermer professioneel aan te laten brengen. 
Voor uitlevering wordt in onze werkplaats onder 
hoge druk de beschermlaag aangebracht. Wij bie-
den dit als extra optie. Van sommige stoffen is de 
vezel voor het weven reeds vuilwerend behandeld.

Vlekken verwijderen
Ondanks het impregneren kunnen er vlekken 
ontstaan. Hoe kun je die het beste verwijderen? 
“Als eerste zorg je ervoor dat de vlek zo ver mo-
gelijk schoon is. Opgedroogde resten voorzichtig 
verwijderen”, legt  Yvonne uit. “Daarna behan-
del je de vlek van buiten naar binnen en zorg je 
ervoor dat het gehele oppervlak meegenomen 
wordt. Er zijn voor verschillende vlekken middel-
tjes op de markt, maar het komt regelmatig voor 
dat je niet weet wat voor vlek het is. Wij hebben 
hiervoor een ideaal middel: TMC 520 vlekkenfor-
mule. Het is geschikt voor iedere vlek en wordt 
ook door servicediensten van de grote tapijt-
merkfabrikanten gebruikt.  Je sprayt het meteen 
op, laat het even inwerken en verwijdert het met 
een witte, schone en goed absorberende doek.”

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

Do’s:
• Impregneer je textiel
• Probeer vlekken te voorkomen en wacht 

niet te lang met ze te behandelen
• Gebruik het professionele product TMC 520 

vlekkenformule

Don’ts:
• Wrijven 
• Van binnen naar buiten werken 
• Te nat werken

Als laatste geeft Yvonne nog een tip. “Stofzuig 
je stoffen meubilair met een zachte borstel. Door 
dit regelmatig te doen krijgt atmosferische ver-
vuiling minder kans!” 

House of JAB by Verstappen Interiors is niet 
aansprakelijk voor het verkeerd gebruiken of 
uitvoeren van bovengenoemde tips en midde-
len. Advies voor uw persoonlijke situatie? Neem 
contact met hen op.

HELP, EEN VLEK IN MIJN STOFFEN BANK!
     … INTERIEURSPECIALIST YVONNE VERHOREVOORT GEEFT ADVIES!

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

Voor verdere uitleg 
scan de QR code

Gratis proefmonster af te halen: 
professioneel vlekkendoekje!

Peuter- en kleuterviering ‘De 
kinderen in het midden’

Kienen met de Katholieke 
Vrouwenvereniging

Geen kienavond Plan West

Aanmelden Laarbekenaren voor Stille Omgang Amsterdam

Aarle-Rixtel – In de Mariakapel aan 
de Bosscheweg wordt zondag 8 maart 
een peuter- en kleuterviering met het 
thema ‘De kinderen in het midden’ 
gehouden.

Een viering speciaal voor de kleintjes. 
Kom jij ook samen met papa en mama, 
opa of oma? Je broertjes en zusjes zijn 
natuurlijk ook welkom, klein en groot. 
De viering is van 9.00 tot 9.30 uur. 
Aansluitend is er ranja, koffie en thee. 

Lieshout - De Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout houdt 
vrijdag 27 februari een kienavond in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout.

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

Lieshout - De kienavond van 
Buurtvereniging Plan West uit 
Lieshout, die gepland stond voor 
4 maart, komt helaas te vervallen. 

De eerstvolgende kienavond staat ge-
pland op woensdag 11 maart. Dan bent 
u van harte welkom op de wekelijkse 
kienavond in café/zaal de Koekoek in 
Lieshout. De zaal is geopend vanaf 18.30 
uur. Amsterdam/Laarbeek – In Amsterdam 

vindt in de nacht van 21 op 22 maart 
de jaarlijkse ‘Stille Omgang’ plaats. 
Deze eigentijdse vorm van de vroe-
gere Middeleeuwse Mirakelprocessie 
bestaat meer dan 130 jaar. 

Vanuit de regio Eindhoven verzorgt 
de kring Eindhoven-en-omstreken 
de reis van en naar Amsterdam. 

Touringcars worden ingezet die op 
zaterdag 21 maart vertrekken vanaf 
vele opstapplaatsen in Eindhoven en 
omliggende plaatsen. Vanuit Laarbeek 
kan men hieraan deelnemen. De bus 
vertrekt rond 21.40 uur vanaf R.K. 
kerk te Aarle-Rixtel en rond 21.50 
vanaf de Bosscheweg (Thibo) te Beek 
en Donk. Omstreeks 23.45 uur is 
de Eucharistieviering in de Krijtberg 

en rond 1.30 uur de bedetocht. Om 
3.00 uur gaat men weer huiswaarts. 
Kosten, inclusief contributie zijn 
€14,00 per persoon. Voor informatie 
en opgave kunt u terecht  bij broeder-
meester Laarbeek/Helmond Leo van 
Berlo, Het Laar 10, Aarle-Rixtel of tel. 
0492-461627.

Jeugd Dorpsfeesten Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - De jeugd dorpsfeesten 
staan weer voor de deur. Een weekend 
dat echt fantastisch is voor kinderen 
om mee te maken. Het programma 
bestaat uit verschillende onderdelen 
die heel divers van aard zijn. Dit jaar 
staan de jeugddorpsfeesten gepland 
voor vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Dit 
is het weekend van Hemelvaartdag.

Op vrijdagmiddag staat er een vos-
senjacht gepland, daarna wordt er 

gezamenlijk een frietje gegeten. 
Vervolgens wordt er ’s avonds voor 
een volle tent opgetreden door alle 
jeugdploegen met een zelf gemaakt 
optreden. De avond wordt afgesloten 
met een gave disco. Zaterdag is er ’s 
middags nog een zeskamp met leuke 
spellen voor de jeugd. Voor de kids is 
dit een super weekend en qua voor-
bereidingen hoeft er niet eens zoveel 
tijd in te gaan zitten. Een paar mid-
dagen gezellig samen een optreden 

voorbereiden en daarna genieten van 
alle activiteiten. Doe jij dit jaar ook 
mee? Je kunt meedoen met je straat, 
je klas, vriendengroep, de (sport)
vereniging of iets anders.  De eerste 
ploegleidersvergadering is pas in april, 
nog tijd genoeg om op te starten dus. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Chantal Manders, tel. 
06-10080867 of mail: 
chantalmanders@gmail.com.

Op 15 en 16 mei zijn de jeugd 
dorpsfeesten in Aarle-Rixtel

De Boemerang gaat discozwemmen
Beek en Donk – Tienerwerk De 
Boemerang heeft vrijdag 27 februari 
een nieuwe activiteit op het program-
ma staan. Ze gaan discozwemmen bij 
zwembad de 3-essen in Beek en Donk.

Via de website 
www.boemerangbeekendonk.nl kan je 
jezelf aanmelden. De entree bedraagt 
€1,00. Let op vol = vol, dus meld je aan 
en ben er zeker van dat jij erbij bent. Op 
de homepage van de website kun je je-
zelf ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 
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•  Restaurant•  Terras
• Feesten & partijen• Hotel

• Vergaderruimtes• Activiteiten• Landwinkel

De Brabantse Kluis herbergt 

Hemel & Aarde

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

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Mooi UIT in Laarbeek

Fortress Fest 2015 bij Café van de BurgtSlagwerkconcert ‘Slag om ’t Anker’
Beek en Donk - De 2e editie van het 
Fortress Fest wordt gehouden op za-
terdag 7 maart bij Café/Zaal van de 
Burgt. Het idee om eens wat bandjes 
te boeken in het hardere muziekgen-
re ontstond een aantal jaren geleden 
bij vier vrienden tijdens een avondje 
bier drinken bij Café van de Burgt. 

In Laarbeek en omgeving bevindt 
zich een redelijk grote groep metal-
fans, maar er zijn weinig locaties die 
bands in het death- en thrash me-
talgenre boeken. Dave van de Burgt 
wilde echter wel zijn nek uitsteken en 
hen helpen om dit mogelijk te ma-
ken. Naast de  groep metalfans die de 
vrienden graag weer eens bij elkaar 
willen brengen, willen ze de vooroor-
delen die er bestaan over deze mu-
ziek wegnemen, dus ook mensen die 
nieuwsgierig zijn, nodigen ze uit om 
eens met eigen ogen te zien dat deze 
muziek ook goed tot zijn recht komt 
op het podium.

Voor deze 2e editie hebben ze bands 
weten te strikken die goed aan de 
weg aan het timmeren zijn. Ecocide uit 
Haarlem trapt de avond af. Met hun 
sci-fi death metal hebben deze jongen 
gasten inmiddels al heel wat shows 
in binnen- en buitenland gespeeld. 
Vervolgens is de trots uit de regio aan 
de beurt: Klont! Zij doen Café van de 
Burgt weer op zijn grondvesten trillen 
met hun brute death metal en teksten 
die handelen over seriemoordenaars. 
‘Dictated’ komt helemaal uit het hoge 
noorden en heeft onder andere Henri 
Sattler van ‘God Dethroned’ in de 
gelederen. ‘Villainy’ staat bijna we-
kelijks ergens op de planken met hun 
eigenzinnige mix van thrash/crust en 
death metal. ‘Deathhammer’ speelt als 
laatste en speelt een set met beken-
de covers van o.a. Slayer en Asphyx. 
Vinyl en cd’s kunnen gekocht worden 
bij Dawnbreed records en tot in de 
late uurtjes zorgt een dj ervoor dat de 
avond waardig afgesloten wordt.

De 1e editie van het Fortress Fest in 2014 was een succes

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

Beek en Donk - Is uw eerste reactie 
‘Nou, dat zal mij niet zo boeien...’ bij 
de aankondiging van een concert door 
alleen slagwerkers? Dan wordt juist ú 
hierbij speciaal uitgenodigd om deze 
middag te komen luisteren. 

Want deze muzikanten laten u ongetwij-
feld ervaren dat slagwerk zéker boeiend, 

afwisselend, mooi, meeslepend en van 
deze tijd kan zijn. Kom deze middag naar 
Muziekcentrum Het Anker in Beek en 
Donk en laat u overtuigen!

Op zondag 8 maart laten drie 
Slagwerkgroepen uit de regio zich 
horen tijdens ‘Slag om ’t Anker’. 
Dat zijn de Slagwerkgroepen van 

Koninklijke Harmonie O&U Beek en 
Donk, van Fanfare De Vooruitgang 
Stiphout en van het Helmonds 
Muziek Corps. Deze laatste twee 
gezelschappen, allebei onder leiding 
van Rob van der Sommen, zijn volop 
bezig met de voorbereidingen voor 
‘Beat Goes On XL’, een avondvul-
lende theateravond op 25 april in 
Helmond. De Slag om ’t Anker past 
perfect in de aanloop daar naartoe. U 
kunt onder andere genieten van het 
spektakelstuk The Big Earthquake, 
dat het muzikale verhaal vertolkt 
van een Japanse aardbeving in 1923. 
Ook de jongens uit Beek en Donk 
onder leiding van Rob van Doore 
brengen een verrassend en afwisse-
lend programma. Aanvang van het 
concert is om 14.30 uur. Het adres 
van Muziekcentrum Het Anker is 
Pater Vogelstraat 39 in Beek en Donk 
en de toegang is gratis.

Fotograaf: Henk HermansDe slagwerkers van De Vooruitgang uit Stiphout
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NIEUWE BANDEN 
BIJ VERSCHUREN BANDEN
SNEL EN VOORDELIG!

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

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

De gezondheidszorg verandert en uw huisarts gaat mee in deze veranderingen. 
De werkzaamheden worden meer en complexer. Wij proberen altijd op allerlei 
fronten ernaar te streven de communicatie open te houden, daarom willen we 
u graag op de hoogte brengen van een aantal wijzigingen binnen het Medisch 
Centrum.

Hieronder vindt u de wijzigingen op een rijtje:

• Vanaf 1-3-2015 op dinsdagmiddag tussen 12.30 en 16.00 uur alleen  
 telefonisch bereikbaar voor spoed.
• Afspraken maken:
 -  8.00 en 10.30 uur
 -  16.00 en 17.00 uur
• Recepten aanvragen voor 12.00 uur, volgende werkdag na 
 16.00 uur ophalen.
 -  Receptenlijn: 0492-469029, 24/7 bereikbaar.
 -  Via website: www.medischcentrumbeekendonk.nl
• Telefonisch spreekuur van uw huisarts, voor 10.30 uur aanmelden.
• Pauzetijden:
 -  10.30 tot 10.45 uur
 -  12.30 tot 13.30 uur
• Belangrijke telefoonnummers:
 -  Algemeen: 0492-462200
 -  Spoedlijn: 0492-463775
 -  Receptenlijn: 0492-469029
 Of keuzetoets “2” via het normale telefoonnummer.

Indien u nog vragen heeft, na dit te 
hebben gelezen bel dan gerust met de 
assistente voor een toelichting.

Organisatorische veranderingen binnen het 
Medisch Centrum Beek en Donk per 1 Maart 2015

Advertorial

Arnold Aalders ‘Raoper van ut Jaor’ 2015

Koningsdag 2015 Aarle-Rixtel krijgt gestalte

Kindertheater ‘De Lachende Zon’ in Dorpshuis

Lieshout - In een bomvolle zaal van ’t 
Dorpshuis (Raopershuis) is dinsdag-
middag met carnaval de bekendmaking 
geweest van de Raoper van ut Jaor. Het 
was een leuke en gezellige middag die 
door vele honderden bezoekers werd 
bezocht en waar optreden werden ver-
zorgd door plaatselijke en buitendorpse 
artiesten en de winnaars van de kinder-
playbackshow van Carnavalsvereniging 
de Raopers.

De Raoper van ut Jaor is iemand die 
zich geheel belangenloos en met volle 
overtuiging inzet voor de Raopersgatse 
gemeenschap en door de ex prinsen van 
Raopersgat wordt gekozen in een gehei-
me zitting het zogenaamde  ‘Klomplaaf’.

In een heel gezellige ambiance en on-
der een daverend applaus is dit jaar 
Arnold Aalders tot Raoper van het jaar 
gekozen. Deze Raoper heeft zich op 
velerlei gebied beziggehouden met 
besturen en leiden van verenigingen 
en het verlenen van hand- en span-
diensten, waar hij ook maar voor 
gevraagd werd. Nooit kwam men bij 
Arnold tevergeefs aan. Activiteiten 
waar Arnold als bestuurslid aan ver-
bonden was, waren: Kerkbestuur, 
Schoolbestuur, Voorzitter Harmonie 
St. Cecilia, plaatselijke Rabobank , me-
de-initiatiefnemer voor bouw van de 
St. Servatiuskapel aan het Ginderdoor 
en Oranjecomité. Daarnaast heeft 
hij voor het carnavalsgebeuren in 

Lieshout veel betekend met vooral het 
33-jarig bestaan van deze vereniging.
Arnold  was erg verrast dat deze titel 
dit jaar aan hem te beurt was geval-
len en was, samen met zijn vrouw 
Hennie,  trots om de oorkonde die 
bij deze titel hoort, in ontvangst te 
nemen. Toen de bekendmaking een 
feit was, hebben de vele aanwezigen 
Arnold en zijn vrouw gefeliciteerd met 
zijn uitverkiezing en vloeide het ger-
stenat rijkelijk tot het einde van de 
middag. De Gardistenbond van CV de 
Raopers mag terugblikken op een we-
derom geslaagde Gardistenmiddag en 
dankt alle sponsors, begunstigers en 
aanwezigen voor het welslagen van 
deze middag.

Aarle-Rixtel - Koningsdag in Aarle-
Rixtel begint echt gestalte te krijgen, 
voor het eerst sinds jaren wordt in het 
centrum van het dorp een hele dag 
lang Koningsdag gevierd. Alles lekker 
dicht bij elkaar, met luchtkussens, ter-
rasjes, spelletjes van weleer en andere 
leuke activiteiten.

Vanaf OJA , langs de kerk, naar de 
Kiosk toe alleen maar plezier, en ho-
pelijk slaagt de organisatie er ook in 
om het voor iedereen aantrekkelijk te 
maken, voor jong én oud. Het Oranje 
Comité heeft in eerste instantie de aan-
zet daarvoor gegeven, maar door de 
inbreng én samenwerking van diverse 
verenigingen en geïnteresseerden is er 

bijna een compleet plan gerealiseerd. 
Na twee bijeenkomsten die het Oranje 
Comité georganiseerd had, was het 
heel duidelijk dat velen een Koningsdag 
willen vieren waarbij harmonisatie, be-
trokkenheid en de leefbaarheid in het 
mooie dorp voorop staat.

Maandag 2 maart is er een 3e bijeen-
komst waarbij een definitief plan ge-
presenteerd gaat worden. Omdat het 
Oranje Comité met het programma al 
in een ver gevorderd stadium is, klinkt 
het misschien raar, maar toch kunnen 
zij de medewerking van nog meer 
vereniging en geinteresseerden heel 
erg goed gebruiken, en zoals al vaker 
geplubiceerd, is deze Koningsdag ook 

de uitgelezen mogelijkheid om je ver-
eniging te promoten, geheel kosteloos 
zelfs. Daarom, beste verenigingen en 
geïnteresseerden uit het mooie Aarle-
Rixtel, help mee om Koningsdag mid-
den in de kern van het dorp te doen 
slagen, en kom naar de bijeenkomst 
van het Oranje Comité op maandag 2 
maart om 20.00 uur in MFC De Dreef. 
U bent van harte welkom, en uw bij-
drage is echt nodig.

Namens Oranje Comite Aarle-Rixtel; 
Hans van Asten hansvanasten@upcmail.nl,
Michel Driessen mjjdriessen@hotmail.com, 
Wim van Dijk wim@dijkschilderwerk.nl 
en Leo Lucassen 
jmhlucassen@onsbrabantnet.nl.

Lieshout - Ons Tejater’ houdt zondag 
1 maart om 14.30 uur de jaarlijkse kin-
dervoorstelling. Dit jaar zet theater ‘De 
Lachende Zon’ een mooie interactieve 
kindervoorstelling ‘De Vieze Gasten’ in 
het Dorpshuis te Lieshout op de plan-
ken.

Een muis schiet door het publiek. Sloeber 
vangt hem en eet hem op. Na het eten is 
een boertje op zijn plaats. Cool wil eens 
goed voor de voorstelling gaan zitten, 
maar ontdekt dat daar meer voor nodig 
is dan een grote mond. Ook stoere kerels 
vallen het liefst in slaap bij een speeldoos-
je. Laat Sloeber Cool slapen of maakt hij 
hem wakker zodat hij kan swingen op 
JAZZ? Nog een liefhebberij van Cool: 

honden. Maar Sloeber leert het niet af 
om de voederbak leeg te eten. Daar ko-
men de Dames, zit hun haar goed? Neus 
poederen en zingen maar! De Dames 
zoeken naar zangtalent, dat is wel no-
dig want zelf bakken ze er niet zo veel 
van. Sloeber, Cool en de Dames worden 
verbeeld door prachtig gemaakte pop-
pen. Deze lijfloze creaties maken meer 
geluiden dan dat ze tekst hebben. Een 
prachtige interactieve muzikale voorstel-
ling door theater De Lachende Zon. 

De familievoorstelling is vooral ge-
schikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Kaartjes kosten €6,00 (incl. ranja en 
chips) en zijn via internet te bestellen: 
w w w. v i e r b i n d e n . n l / o n s t e j a t e r, 

telefonisch te reserveren via tel. 0499-
422878 of af te halen bij het Dorpshuis 
in Lieshout.

Arnold Aalders, ‘Raoper van ut Jaor’
Een boompje opze� en...

Natuurliefhebber Wim Weijers probeert mensen te trig-
geren om naar buiten te gaan. Deze keer een klokjeszwam 

van een berkenboom bij het Torrenven.

‘HET KLOKJE’
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MooiBoerdonk
55+ middag in Boerdonk

Potgrondactie door de Zandhazen

Open les zumba Vrouwen van Nu 
Boerdonk

Vliegen in een helikopter tijdens 
Dorpsfeest Boerdonk 2015 

Erik Bouw ontvangt het Boerdonkenaardje

WTC Boerdonk, daar wil jij toch ook bij horen?

Vrouwenweek 2015 Vrouwen van Nu

Boerdonk - Stichting Algemeen 
Boerdonks Belang houdt donderdag 
5 maart de jaarlijkse middag voor alle 
inwoners uit Boerdonk van 55 jaar en 
ouder. De middag start om 13.30 uur in 
zaal ‘Den Hazenpot’. Hier worden be-
langstellenden ontvangen met koffie of 
thee en iets lekkers. 

Tijdens deze middag kan eenieder ge-
zellig met elkaar buurten. Er is tevens 

de mogelijkheid om vanaf 14.00 uur in 
groepjes spellen te spelen, namelijk rik-
ken, jokeren of rummikub. Na afloop is 
er een presentje voor de beste spelers. 
Uiteraard wordt de middag verzorgd 
met drankjes en de nodige versnape-
ringen. Stichting Algemeen Boerdonks 
Belang hoopt u te ontvangen tijdens 
deze gezellige middag.

Boerdonk - Het is dan nog wel geen 
lente maar het weer voelt nou ook niet 
bepaald winters aan. Het is derhalve 
niet vreemd om af en toe  te denken aan 
het planten van de  tuinplanten, het vul-
len van de bloembakken en het in orde 
maken van het tuinkasje. Het is logisch 
dat je dan denkt aan potgrond van CV 
de Zandhazen. 

Deze komt weer beschikbaar op zater-
dag 7 maart. Zij leveren dan weer de 
bekende hoge kwaliteit tegen een zeer 
lage prijs, bezorgen aan huis en leg-
gen de potgrond op de plaats die u wil. 
Service staat hoog in het vaandel. Noteer 

de datum vast en eventueel doet u al 
een bestelling via info@cvdezandhazen.
nl. De potgrond kost  €2,50 per zak en 
u weet het:  5 zakken voor de prijs van 
4. Tussen 9.00 en 9.30 uur vertrekt de 
potgrondkaravaan, dus zorg dat je wak-
ker bent als ze aan uw voordeur staan 
te bellen. 

Boerdonk - De Vrouwenweek is 
dit jaar van maandag 2 tot en met 
zondag 8 maart. In het kader van de 
Vrouwenweek wordt een open les 
zumba-dansen gegeven op dinsdag 
3 maart. Hiervoor zijn alle vrouwen 
uitgenodigd. 

U kunt vrijblijvend kennis maken met 
zumba. Het eigen lid Erica Nies geeft 
deze lessen, zij leert deelnemers lek-
ker te bewegen op eigentijdse mu-
ziek. De les is van 20.30 tot 21.30 
uur in de gymzaal van Boerdonk. 

U kunt gewoon meedoen, doe ge-
makkelijke kleding aan en binnen-
gymschoenen zijn verplicht. Weet u 
iemand die ook interesse heeft in de 
zumba-lessen, neem haar dan gerust 
mee. Alle vrouwen zijn welkom.  Wilt 
u meer weten, neem dan contact 
op met Annemarie van den Tillaar, 
tel. 0413-213413.

Boerdonk – Er is opnieuw een groots 
Dorpsfeest in Boerdonk op zondag 30 
augustus. Naast allerlei activiteiten én 
de Rollende Keukens is er dit jaar ook een 
mogelijkheid om de omgeving vanuit de 
lucht te verkennen. Voorinschrijven kan 
vanaf nu via internet!
 
Dorpsfeest
Inmiddels is het Dorpsfeest Boerdonk 
een traditie in de omgeving aan het 
worden. Voor volgend jaar is de or-
ganisatie druk in de weer met een 
nieuw en tegelijkertijd verrassend 
programma. Zo staan er traditioneel 
de Rollende Keukens, is er weer Live 
Muziek en zijn er diverse attracties.

Helikopter
Zoals al eerder aangekondigd is dit 
jaar echt vliegend materieel aanwe-
zig. Heel bijzonder is dan ook dat 
er een mogelijkheid is om op zon-
dag 30 augustus vanuit de lucht in 
een helikopter de omgeving Erp, 
Gemert, Boerdonk en Laarbeek te 
verkennen. 

Mocht u interesse hebben en zeker 
willen zijn van een plaats. Meld u 
zich dan aan via de volgende link: 
www.helikoptervlucht.nl/product/
dorpsfeestboerdonk. Een vlucht van 
6 minuten kost slechts €37,50.

Boerdonk - Op zaterdag tijdens de 
carnaval ontvangt traditiegetrouw 
een verdienstelijke Boerdonkenaar 
het Boerdonkenaardje. Een onder-
scheiding die men krijgt voor jaren-
lange inzet voor Boerdonk op basis 
van vrijwilligheid. Dit jaar viel de 
beurt aan Erik Bouw.

Erik heeft deze onderscheiding meer 
dan verdiend. Elke zaterdag is hij vas-
te kracht bij de voetbalclub voor het 
doen van schoonmaakwerk, klusjes 
en onderhoud op het sportpark. Bij 
alle grote Boerdonkse evenemen-
ten , zoals ‘Voor en door Boerdonk’, 
de Herfstweek, Trekkertrek en na-
tuurlijk alle activiteiten met en rond 
carnaval is Erik aanwezig om mee te 
helpen opbouwen en afbreken van 
de feestzaal of tent en tijdens de 
evenementen is hij vaste ober. Erik 
was zeer verrast met de onderschei-
ding maar ook erg blij. Hij heeft met 
trots zijn onderscheiding gedragen 
tijdens carnaval en terecht, want hij 
heeft hem verdiend. Erik, namens 

heel Boerdonk  heel erg bedankt en 
de organisatie hoopt nog heel veel 

jaren van zijn diensten gebruik te 
kunnen maken.

Boerdonk - De gezelligste wielertoer-
club van Boerdonk gaat weer begin-
nen aan een nieuw seizoen.  Zondag 
1 maart hebben ze hun eerste tocht 
weer op het programma staan.  Ze 
vertrekken dan om 9.00 uur en doen 
een ritje van maximaal 55 km. Gezien 
de huidige conditie en de carnavals-
lijven die ze inmiddels hebben, halen 
ze dat niet in 2 uur. 

De Wielertoerclub van Boerdonk vindt 
het mooi als ze uit Boerdonk of om-
streken mensen enthousiast kunnen 
maken voor de wielertoersport. Je 
hoeft er niet veel voor te kunnen en 
een goddelijk sportief lichaam zoals 
Cor van den Tillaar is ook absoluut 
niet noodzakelijk. Je hoeft alleen maar 
die ene stap te zetten en toe te ge-
ven aan jezelf dat je best wat meer 
lichaamsbeweging mag hebben.  De 
rest is eenvoudig. Je belt naar Pieter 
van der Aa, tel. 06-51564820 en zegt 
dat je het eens wilt proberen. Pieter 
zegt dan: ”Dè vein ik verrekkes skon” 
en legt uit hoe het werkt.  Je kunt 

beginnen met de proefrit op 1 maart. 
Een fiets en kleren heb je dan nog niet 
nodig, dat regelt de club dan nog voor 
je. Voor meer informatie: zie de folder 

of bel Pieter. WTC Boerdonk, de ge-
zelligste wielertoerclub van Boerdonk, 
daar wil jij toch ook bij horen.

Boerdonk - De besturen van Vrouwen 
van Nu Erp, Keldonk en Boerdonk 
hebben het idee opgepakt om geza-
menlijk een activiteit te organiseren 
in het kader van de Vrouwenweek. 
De Vrouwenweek is een initiatief van 
Vrouwen van Nu om samen te vieren 
wat bereikt is en stil te staan bij wat er 
nog moet gebeuren om de positie van 
de vrouwen te verbeteren. 

Dit jaar is de Vrouwenweek van maan-
dag 2 tot en met zondag 8 maart en 
heeft het thema ‘Vrijheid’, in de breedste 
zin van het woord. Bijvoorbeeld vrijheid 

van meningsuiting, vrijheid van religie, 
maar ook vrijheid om je te mogen ont-
plooien en ontwikkelen. Op donderdag 
5 maart wordt een avond gehouden 
in ‘Ter Aa’ in Erp waar 3 vrouwen hun 
verhaal vertellen over hun weg om de 
vrouw te worden die ze nu zijn. Op wel-
ke manier hebben zij gebruik gemaakt 
van vrijheid? De organisatie heeft de 
volgende vrouwen bereid gevonden om 
hun interessante en inspirerende levens-
verhaal te komen vertellen: Anky van 
Grunsven, wereldkampioene dressuur, 
Dian Biemans, internationaal fotomo-
del en  Ina Adema, burgemeester van 

de gemeente Veghel. De avond wordt 
gepresenteerd door Elly van Dooren 
en wordt muzikaal opgevuld door het 
Vrouwen van Nu gelegenheidskoor, on-
der leiding van Joke Kanters. 

Naast de leden van Vrouwen van 
Nu  worden ook niet-leden van harte 
uitgenodigd om te komen luisteren. 
Dus vraag uw vriendin, buurvrouw, 
of(schoon)zus om mee te gaan. Vanaf 
19.30 uur is er ontvangst met koffie of 
thee, het programma start om 20.00 
uur. De besturen van Vrouwen van Nu 
hopen u te mogen begroeten.

Erik Bouw krijgt het Boerdonkenaardje uitgereikt

Tijdens het Dorpsfeest kun je meevliegen in een helikopter

Wielertoerclub Boerdonk, altijd gezellig

/HairArt.by.Daisy 06 - 55376410

Ambulant kapsterHairArt by Daisy

Eugenie van Vijfeijken
Raagtenstraat 4 Beek en Donk

06-27179488
www.schoonheidssaloneugenie.nl

Druk gehad?  
Verwen jezelf met een unieke Dr Hauschka 

behandeling! 20% kennismakingskorting
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Gisteren was het woensdag de 25e 
februari. Een dag die 32 jaar geleden 
leidde tot een werelduitbreiding waar je 
u tegen zegt. In de late nacht of vroege 
morgen, het is maar net hoe je het wilt 
bekijken, verliet ik mijn moeder om ver-
volgens oog in oog te komen liggen 
met de oude Huijbers die met het olie-
smeer aan zijn handen (pa is automon-
teur) stond te wachten wat voor creatie 
hij had voortgebracht. Bij deze aanblik 
werd er spontaan gehuild door mij en 
kreeg ik voor het eerst te horen dat ik 
door het leven zou moeten onder de 
naam ‘Joost’. Acceptabel, zo leek me.
Jaren gingen voorbij en mijn kennis-
senkring groeide. Startend op de peu-
terspeelzaal, die ik even onderbrak 
vanwege het feit dat ik mijn draai niet 
kon vinden in het sociale peuterwezen 
(Facebook voor peuters bestond nog 
niet), ontdekte ik de geneugten van 
vriendschap. Allen noemde mij bij mijn 
oorspronkelijke naam, op mijn eigen 
naamgenoot na! Proost (want dat rijm-
de zo lekker op Joost), dat werd dageli-
jks in mijn oor geschreeuwd. Wat moest 
ik daar nou weer mee? Ik kon hem 
moeilijk ook ‘Proost’ noemen, zó niet-
origineel! Ik wist er niet mee om te gaan 
en om toch mijn ongenoegen kenbaar 
te maken draaide ik me op een druile-
rige dinsdagochtend resoluut om en 
veegde (swipen was in die tijd nog geen 
geleend woord) mijn naam verwant zo 
tegen zijn oorschelp; de aloude oorvijg. 
Het daaropvolgende kattengejank deed 
mij doen verschieten, waarna we door 
toedoen van de juf samen ‘proosten’ op 
positief sociaal contact.
Een 2e variant op mijn christelijk af-
geleide naam kreeg ik van mijn eerder-
genoemde vader. Simpel, doorspekt 

van eenvoud: Joop. Persoonlijk vind ik 
het meer internationale Joppe pakkend-
er, die ik van een verdwaasde Oosten-
rijker kreeg toebedeeld toen ik daar als 
gematigd puber een 14-daagse hang-
vakantie beleefde. Of het knallende 
‘Josie’, wat me werd toegeroepen over 
de trainingsvelden van Sparta’25 door 
een toenmalige pupil die vanuit zijn doel 
heel wat decibellen naar zijn verdedigers 
schreeuwde.
Zo zijn er nog veel meer bijnamen die 
de revue hebben gepasseerd. Inmiddels 
ben ik redelijk gelauwerd in het circuit 
der bijnamen, maar ondervind ik dage-
lijks nieuwe uitvindingen van kinderen 
die elkaar ook trakteren op nieuwerwet-
se benamingen. Daar waar vroeger 
bijnamen als ‘D’n Uul’, ‘D’n Engel’ 
of ‘D’n Dobbel’ hoogtij vierden, daar 
hoor je nu namen als ‘Brietz’ (= Fab-
rizio), ‘Syd’ (= Sydney) of ‘Stefanovic’ 
(= Stef) over de speelplaats galmen 
tijdens een potje ‘jongens tegen de 
meisjes’. Tsja, sommige dingen veran-
deren niet, de bijnamen daarentegen 
gaan wel met hun tijd mee. Gelukkig 
blijven ze nog wel bestaan. Het geeft net 
wat meer schwung 
aan je bestaan, 
toch? Voor altijd 
herinnerd!   

Mees Joost 

De bijnaam
COLUMNCrazy 88 Interactieve spelshow bij &RG-teens

Lieshout - Crazy 88 wordt op veler ver-
zoek herhaald. Een hevige strijd tussen 
teams in een show waarin het volledig 
draait om 88 bijzondere opdrachten. 
Party Jockey Tim organiseert deze ver-
bluffende verrassende spannende en 
lachwekkend interactieve spelshow op 
vrijdag 13 maart met als startpunt de jon-
gerenruimte in het Dorpshuis te Lieshout.  

Dit entertainment programma is speciaal 
in elkaar gezet voor de Lieshoutse &RG-
teens. Geen avond chillen op de bank, 
maar strijden om binnen no-time zoveel 
mogelijk punten te scoren door middel 
van het uitvoeren van bijzondere op-
drachten! Er zijn leuke prijzen te winnen, 

maar belangrijker nog: Er staat een ver-
rassing opgesteld voor het verliezende 
team. Omdat er teams moeten worden 
gemaakt, is het van belang vroegtijdig te 
weten hoeveel deelnemers er mee gaan 
doen. 

Wil je mee doen? 
Zorg er dan voor dat je een groep vormt 
van precies 7 tieners en 1 ouder/begelei-
der en dat je herkenbaar bent als groep en 
meldt je op de avond zelf aan. Lukt dit niet 
dan worden er op de avond zelf groepen 
samengesteld. Hulp van ouders kan men 
hard gebruiken om groepen te begelei-
den, en het team actief te helpen want 
e.e.a. speelt ook buiten het Dorpshuis 

af. Per groep is er minimaal één telefoon 
nodig welke foto’s en filmpjes kan maken 
en gebruik kan maken van Whatsapp. 
De deelnamekosten van deze activiteit 
zijn €1,50 per persoon, schrijf je in voor 
9 maart. Consumpties en versnaperingen 
zijn voor eigen rekening. 

Deze spelshow is alleen voor &RG-teen 
en PLUS leden (groep 6 tot met 15 jaar). 
Bij activiteiten worden geen introducés 
toegelaten. De jeugdruimte is open vanaf 
19.30 uur, zorg dat je er op tijd bij bent om 
het allemaal mee te kunnen  maken want 
voor je het weet is  het 22.00 uur en dan is 
het  weer voorbij. 

‘Afterbeats’ bij Tienerwerk Laarbeek

Laarbeek - Morgen is het zover: 
Afterbeats 2015, dé afterparty van 
Carnabeats start om 20.30 uur in het 
Buurthuis Mariahout. De grondvesten 
rondom Afterbeats Mariahout trillen op 
de stampende beats die Carnaval 2015 
nog eenmaal doen herleven.  

De zaal wordt nogmaals uitgedost met 
het thema carnaval, zodat het carnaval 
virus kan herleven. Mocht je in de voor-
verkoop nog geen kaarten hebben kun-
nen bemachtigen, dan zijn er nog een 
aantal aan de deur te verkrijgen voor 
€3,50. Dus wees er snel bij.

Voor wat betreft de line-up kan de 
organisatie de volgende namen be-
kend maken: Party Jockey Tim en DJ 
WayOut. Afterbeats is een initiatief 
van de 4 actieve Tienerwerken binnen 
Laarbeek: Yammas, Cendra, &RG Teens 
en de Boemerang. De gezamenlijke 
Tienerwerk disco’s zijn speciaal voor de 
bezoekers van het voortgezet onderwijs 
van de kernen Laarbeek. Op deze avond 
wordt geen alcohol geschonken. Let op: 
Vol = echt vol! Het buurthuis ligt aan 
de Bernadettestraat 43 in Mariahout. 
Afterbeats start om 20.30 uur en  ein-
digt om 23.30 uur. Er wordt gecontro-
leerd op ID/schoolpas bij binnenkomst. 
Hou de website in de gaten voor meer 
info www.tienerwerklaarbeek.nl.

Sinds kort zijn ze ook te vinden op 
Facebook ‘tienerwerklaarbeek’ , 
Instagram ‘tienerwerklaarbeek’ en 
Twitter @TWLaarbeek.

 ‘Afterbeats’, de afterparty van Carnabeats

Tuincentrum De Biezen krijgt 
Jumper dierenafdeling

Advertorial

Beek en Donk – Na weken ver-
bouwen is het woensdag 4 maart 
eindelijk zover. Tuincentrum De 
Biezen heeft een ruim 500 m2 
grote ‘Jumper De diersuper’ ge-
integreerd in zijn tuincentrum. 
Maarten van den Heuvel is een 
samenwerking aangegaan met 
de landelijke keten met ruim 65 
dierenspeciaalzaken door heel 
Nederland.  Dit is goed nieuws 
voor alle huisdieren en hun be-
zitters!

Jumper onderscheidt zich door 
een breed assortiment tegen lage 
prijzen. En dit alles zeer attrac-
tief en overzichtelijk gepresen-
teerd. “Onze dierenafdeling is 
nu een heel stuk groter gewor-
den”, aldus Maarten van den 
Heuvel. “We hebben ons assor-
timent nog meer uitgebreid met 
meer soorten van zogenaamde 

supermarktmerken als Whiskas 
en Pedigree. Daarnaast hebben 
wij nu ook een uitgebeid assor-
timent aan huismerken van top-
kwaliteit tegen nog scherpere 
prijzen. Ook het assortiment 
dierverzorging en dierenspeel-
tjes is veel groter geworden, een 
waar Walhalla voor dieren dus”. 

Op woensdag 4 maart opent 
de Jumper haar deuren in 
Tuincentrum De Biezen. Dit be-
tekent feest voor zowel alle huis-
dieren als voor u. Houdt uw brie-
venbus in de gaten voor de folder 
of de advertentie in deze krant 
met spetterende openingsstunts. 
Alsof dit niet genoeg is kan iedere 
bezoeker van 4 t/m 8 maart tus-
sen 12.00 en 16.00 uur een gra-
tis professionele foto laten maken 
van hun huisdier.
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 ZONDAG
1 MAART 
GEOPEND

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

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

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

T/M 31 MAART
EEN  
VAATWASSER 
CADEAU!*

Bij aankoop 
van een 
keuken.

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

D E U R N E  
STATIONSSTRAAT 67 

T0493 441111  

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

T0493 441111

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

Zorgeloos een droomkeuken 
dankzij NUVA Keukens

Advertorial

De aanschaf van een nieuwe keuken 
is een hele investering, die u door-
gaans maar een paar keer in uw leven 
doet. Dat maakt het zo belangrijk dat 
u kunt vertrouwen op een keukenspe-
cialist die staat voor de kwaliteit die 
hij levert en u helpt de juiste keuzes 
te maken. Om die reden vonden veel 
Nederlanders al de weg naar Nuva 
Keukens. Ze dragen er kwaliteit en 
klantgerichtheid hoog in het vaandel, 
staan dicht bij de mensen en denken 
mee. Zo weten ze klanten regelmatig 
blij te verrassen. Daarbij kunt u ook 
na jaren nog op Nuva rekenen als er 
onverhoopt iets kapot gaat aan uw 
keuken. 

“Als je een keuken bij Nuva bestelt, 
weet je dat het goed komt. Daarom 
ben ik iedere keer weer blij als ik een 
keuken heb verkocht. Voor Nuva na-
tuurlijk, maar vooral ook voor de men-
sen zelf”, zegt Yolanda Eshuis, al ruim 
10 jaar adviseur bij Nuva Keukens in 
Tilburg. “Onze klanten zijn verzekerd 
van levenslange service en 5 jaar ga-
rantie, maar ook van een levering die 

100% naar tevredenheid is”, legt ze 
uit. Dat dit geen loze woorden zijn 
blijkt uit het feit dat Nuva Keukens 
klanten steevast vier weken na leve-
ring belt om te checken of alles naar 
wens is. Bovendien heeft de specia-
list een eigen klantenservice, die bij 
problemen doorgaans binnen 24 uur 
voor een oplossing zorgt. 

Voor een correcte levering is de plan-
ning en organisatie van keukenbe-
stellingen strak geregeld bij Nuva 
Keukens. Bovendien werkt de spe-
cialist alleen met gerenommeerde, 
vaste leveranciers en een professio-
neel eigen bezorg- en montageteam. 
Logisch dus dat Nuva Keukens al ruim 
35 jaar CBW-erkend is.

Nuva Keukens heeft vestigingen in 
Bergeijk, Heerlen, Tilburg, Deurne en 
Someren-Eind.

Aanbieding: Alleen in maart: een gra-
tis Siemens vaatwasser bij aankoop 
van een keuken.

CDA Laarbeek houdt bijeenkomst over de zorg 
Laarbeek - De verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en de 
Waterschappen worden gehouden 
op 18 maart. Ze zijn belangrijk voor 
de politieke landkaart in de regio’s, 
maar er is ook een verband met de 
landelijke politiek. De leden van de 
Provinciale Staten bepalen namelijk 
de samenstelling van de Eerste Kamer. 
En zo oefent de burger indirect – via 
de Staten – ook  invloed uit op de na-
tionale kleuring. De verkiezingen voor 
de Eerste Kamer zijn op 26 mei. 

Een onderwerp dat iedereen zowel 
landelijk als regionaal en lokaal  de 
laatste tijd zeer bezig houdt is de Zorg. 
En dat heeft alles te maken met wat 
men noemt de transitie van de Zorg, 
dat betekent met de overheveling van 
zorgtaken naar de gemeenten toe. Het 
gaat hier om delen van de langdurige 
zorg en ondersteuning, de jeugdzorg 
en de participatiewet. Bij deze laatste 
is het doel om iedereen met arbeids-
vermogen naar werk toe te leiden. Een 
flinke klus voor de gemeenten. Men 

beoogt met deze overheveling de zorg 
dichter bij de burger te brengen; dat 
meer mensen met ondersteuning en 
zorg langer thuis in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen; dat 
meer mensen deelnemen aan en ver-
antwoordelijkheid dragen voor het wel 
en wee van hun medeburgers. Op zich 
is dat een heel aansprekende en po-
sitieve gedachte. Maar het dient ook 
bezuinigingen op te leveren. Dat al-
les gaat niet helemaal zonder slag of 
stoot. De omvang van de klus is van 
dien aard dat individuele gemeenten 
deze niet alleen kunnen klaren. Maar 
men wil ook expertise bundelen. In 
deze regio werken daarom zes naburi-
ge gemeenten samen in Peelverband. 

Bijeenkomst over de Zorg op 4 maart
Elke verandering voltrekt zich via een 
proces van vallen en opstaan. En bij 
de burgers leven nog vele vragen. 
Welke taken voert de gemeente uit en 
welke vinden plaats in Peelverband? 
Hoe gaat deze samenwerking?   Waar 
zitten de knelpunten? Waar loopt de 

zorgverlener en zorggebruiker tegen-
aan? Wat is de rol van de mantelzor-
ger? Hoe gaat het met de PGB’s? Deze 
en andere vragen en problemen wor-
den belicht vanuit de alledaagse prak-
tische zorgvraag van de burger.  
Het CDA Laarbeek heeft enkele pro-
minente CDA  sprekers uit de provincie 
en regio uitgenodigd om dit belang-
rijke thema op 4 maart te belichten. 
Dat zijn:  1. Marianne van der Sloot, 
lijsttrekker CDA Provinciale Staten; 2. 
Margreet de Leeuw-Jongejans, CDA 
wethouder te Helmond; 3. Martie 
Jeuken, CDA raadslid te Someren, 
kandidaat-lid CDA Provinciale Staten. 
Natuurlijk kunnen ook andere pro-
grammapunten die voor provincie en 
regio van belang zijn worden aange-
kaart, maar het accent ligt wel op de 
Zorg. Naast de gemeenten uit de re-
gio zijn hierbij alle Laarbeekse burgers 
uitgenodigd, in locatie MFC De Dreef, 
De Duivenakker 76, Aarle-Rixtel, ont-
vangst met koffie 19.45 uur, aanvang 
20.00 uur.

Het Klokhuis krijgt rondleiding bij Jumbo
Lieshout - Het achtste wereldwonder 
lijkt zich voor hun ogen te voltrekken. 
Ze springen en gillen en lachen terwijl 
ze het wonder aanschouwen: De colaf-
les die Sjoerd net in de flessenautomaat 
heeft geduwd komt er aan de achterkant 
weer uit, rechtop nog wel! 
 
En dit is nog maar het begin van de 
rondleiding die de kleuters en groep 3 
van Het Klokhuis Lieshout krijgen bij de 
Jumbo. Een rondje door de winkel ma-
ken de meeste kinderen wekelijks met 
papa of mama. Maar een rondje achter 
de schermen, die kans krijgen sommigen 
pas over een jaar of 10, op zoek naar een 
weekendbaantje.  
 

Rob vertelt hoe de vracht ‘s ochtends 
rond 6.00 uur wordt geleverd. Dat roept 
veel vragen op bij de kinderen: Wie doet 
het licht dan aan? Of blijft dat de hele 
nacht aan? Energiezuinig, wat is dat? 
Komen er wel eens boeven binnen? 
Heeft de chauffeur een sleutel? Staan er 
ook ijsjes? Hoe zorgen jullie dan dat die 
niet smelten? Rob wijst ons de weg naar 
het antwoord: op naar de vriescel. Daar 
is het  wel -20 graden, maar geen kind 
heeft het koud! 
 
Om de winkel in te gaan moet je aan 
het touwtje trekken. Of op de rode knop 
drukken. Want daar verderop valt nog 
van alles te beleven: fruit afwegen, scan-
nen, achter de kassa kijken, brood uit de 

oven halen, en naar de vleeswarenafde-
ling natuurlijk. Want het is allemaal leuk 
om te zien hoor; hoe groot die worsten in 
het echt zijn, hoe de snijmachine werkt, 
en de inpakmachine. Maar uiteindelijk 
komt dan toch de hamvraag: “mogen 
we een worstje?” 

De kinderen kijken aandachtig mee
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Beek en Donk - Voor de verschillende 
activiteiten tijdens het jubileumjaar 
zijn binnen Sparta’25 commissies ge-
vormd, die hard aan de slag zijn ge-
gaan om een mooie invulling te geven 
aan het feestprogramma. 

De volgende activiteiten zullen dit jaar 
als eerste worden gehouden in het 
kader van het 90-jarig bestaan van 
Sparta’25:
- Zaterdag 27 juni: Jubileumwedstrijd  
   Sparta’25 - Helmond Sport
-  Zondag 28 juni: Jubileumrommelmarkt
Voor meer activiteiten zie
www.sparta25.nl. 

Naast kramen van derden die gehuurd 
kunnen worden, wil Sparta ook zelf 
een aantal kramen gevuld hebben 
met mooie en nog bruikbare spullen. 
Sparta is op zoek naar jouw spullen, 
die voor de vereniging verkocht mo-
gen worden. Deze spullen kunnen op 
zaterdag 18 april, 25 april en 2 mei 
tussen 9.00 en 12.00 uur aangeboden 
worden aan de organisatie, achter bij 

de kleedlokalen. Om te voorkomen 
dat Sparta’25 met een heleboel on-
bruikbare spullen komen te zitten, 
beslist de organisatie of de spullen 
worden aangenomen. De opbrengst is 
voor de voetbalvereniging. Kijk vast op 
zolder, in de garage of in de kelder of 
je nog mooie en bruikbare spullen hebt 
en die aan Sparta’25 wil geven. Sparta 
ziet je graag langskomen op één van 
de inleverdatums. 

Sportend Laarbeek
Opening zomerseizoen Aan de 
Wielen

Aarle-Rixtel - T.S.C. Aan de Wielen 
gaat zondag 1 maart van start met het 
zomerseizoen, waarin zij weer voor 
elk wat wils bieden. Gevarieerde fiet-
stochten met verschillende afstanden 
en keuze om met groepen mee te fiet-
sen die elk een andere snelheid rijden. 

Ook staat ‘happen en trappen’ weer 
op het programma, evenals het recre-
anten- en een Eifelweekend. Wekelijks 
op woensdagmiddag maakt de 

‘Futteranen-groep’ een fietstocht en 
na het ingaan van de zomertijd gaan 
zij ook op dinsdag- en donderdag-
avond op de pedalen.

Op 1 maart wordt het Rondje Koks ge-
reden, met keuze uit de 50 of 75 kilo-
meter versie. Snelheid van de groepen 
30+, 28km. en 25 km. per uur. Vertrek 
om 9.00 uur vanaf het kerkplein in 
Aarle-Rixtel. Kijk voor meer informatie 
op www.aandewielen.nl.

Ook met uw
FORD

kunt u bij
ons terecht!

wielersport Jubileum supportersclub ‘De Lieshoutse 
Wielrenners’ gevierd met Wielercafé

Lieshout - Het 60-jarig bestaan 
van supportersclub ‘De Lieshoutse 
Wielrenners’ is zaterdagavond ge-
vierd met een gezellig wielercafé. 
Wielerspeaker Rien van Horik ging in 
gesprek met Piet Damen, Piet Kessels 
en Alie Zijlmans. Het werden boeiende 
gesprekken, waarbij ze vooral terug 
ging naar de jaren vijftig en zestig. 

Ook het dameswielrennen werd goed 
verwoord door Alie Zijlmans. De 
aanwezigen luisterden aandachtig. 
Voorafgaand aan het wielercafé werd 
de 60e jaarvergadering gehouden. In 
recordtijd (18 minuten) gingen de 11 

agendapunten onder de voorzittersha-
mer door. De supportersclub heeft het 
goed voor elkaar.

Een persoon is vanaf het begin lid van 
de Lieshoutse supportersclub, welke tot 
1969 supportersclub ‘Piet Damen’ heet-
te. Cor van Alphen werd gehuldigd voor 
zijn diamanten jubileum. Hij ontving 
een glas in lood van het embleem van 
de supportersclub. Er werden ook vijf 
robijnen jubilarissen gehuldigd, Marcel 
Versteegden, Ine van Berlo, Nelly 
Versteegden, Arnaud van de Kam en 
Maria van den Hoogenhoff ontvingen 
de bloemen en het herinneringsschild 

behorende bij het 40-jarig lidmaat-
schap. Ria Gruyters, Mariëlle Schepers, 
Mark Raaijmakers, Harm Steegs, Gerard 
Slegers en Ad Sleenhoff zijn in 2015 een 
kwart eeuw lid en zij kregen het zilveren 
herinneringsbord. 

Een quiz sloot deze avond af, Rien 
van Horik verzorgde deze met foto’s 
gelardeerde quiz. Deze werd gewon-
nen door Marco Schepers. Al bij al een 
leuke avond. Het echte jubileumevene-
ment is op zondag 7 juni, wanneer het 
Nederlands Kampioenschap op de weg 
voor de jeugd in Lieshout gehouden 
wordt.

Jubilarissen, staand vlnr: Cor van Alphen, Ria Gruyters, Maria van den Hoogenhoff, Nelly 
Versteegden, Jos Raaijmakers (voor zoon Mark) en Mariëlle Schepers. Gehurkt: Ad Sleenhoff, 
Marcel Versteegden, Theo van Berlo (voor vrouw Ine), Arnoud van de Kam en Harm Steegs.

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

Op bijna alles SALE.

Sparta’25 laat het weer liggenvoetbal

Helvoirt/Beek en Donk - Het zag er 
in de 1e helft nog niet naar uit dat 
Helvoirt 3 punten zou overhouden aan 
het treffen met Sparta’25. Maar na de 
tweede helft kan niet anders worden 
geconcludeerd dat de eindstand te-
recht was. Binnen 15 seconden na de 
aftrap moest keeper Tom Verhoeven 
van Sparta al een goal voorkomen. 
Daarna was het Sparta dat wakker ge-
schrokken was en het initiatief nam. 

Na 5 minuten leek Elco van Schijndel 
te profiteren van een foutje achterin 
bij Helvoirt maar hij schoot naast. 
Een kleine 10 minuten later kwam 
een voorzet van rechts van Michiel 
Koot terecht bij Ruud-Jan Happé, die 
voor de verdiende 0-1 zorgde. Sparta 
kreeg nog meer mogelijkheden. Thijs 
Kluijtmans kopte vrijstaand over en 
Elco van Schijndel zag zijn inzet gepakt 
worden door de keeper. Helvoirt kreeg 
ook zijn kansjes, maar gelukkig dacht 
de spits buitenspel te staan, waardoor 
zijn lob te zacht was, en de Sparta kee-
per de bal makkelijk kon vangen. 

Aan het begin van de tweede helft 
kregen beide ploegen goede kansen. 
Helaas lukt het Sparta niet om de 
voorsprong uit te breiden. Een vrije 
trap van Ruud-Jan Happé ging naast 
en Kevin Verheijen soleerde door de 
defensie van Helvoirt heen maar ook 
zijn inzet ging rakelings naast. Het was 
uiteindelijk de spits van Helvoirt die 
zijn zesde goede kans wel wist te ver-
zilveren. De 1-1 had Helvoirt duidelijk 
goed gedaan en gaf bij Sparta weer 
veel onrust in het spel.  Halverwege 
de tweede helft was het wederom de 

spits van Helvoirt die Sparta een grote 
domper bezorgde, 2-1. Sparta zette in 
de slotfase alles op alles om de 2-2 op 
het bord te krijgen, maar het was uit-
eindelijk in de 91e minuut een hoek-
schop die in de korte hoek langs Tom 
Verhoeven gekopt werd, 3-1. 

Volgende week zal Sparta’25, op eigen 
veld, BVV uit ’s-Hertogenbosch moe-
ten verslaan om niet de aansluiting te 
missen en nog kans te maken om bo-
ven de degradatie/nacompetitie streep 
te komen. 

Joost Ankersmit in duel met een speler van Helvoirt, Kevin Verheijen kijkt toe

Sparta’25 zoekt 
rommelmarktspullen 



Donderdag 26 februari 201528 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

voetbal
Sparta’25
zaterdag 28 februari 
16.15 Sparta’25 Veteranen - Handel 
          Veteranen
9.15   Spartaantjes - Training
15.00 Gemert A4 - Sparta’25 A2
14.30 Sparta’25 B1 - HVCH B1
14.45 Bavos B1G - Sparta’25 B2
12.45 Rhode B3 - Sparta’25 B3
14.30 Sparta’25 B4 - Gemert B4
11.30 Sparta’25 C1 - Prinses Irene C1G
12.45 Bavos C1 - Sparta ‘25 C2G
13.00 Sparta’25 C3 - Bavos C3G
13.00 Avanti’31 C3 - Sparta’25 C4
12.15 Olympia’18 D1 - Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2 - Mierlo Hout D2
11.30 Sparta’25 D3 - Handel D1
10.30 Rood Wit’62 D5 - Sparta ‘25 D4G
10.30 ASV’33 E1 - Sparta’25 E1
9.15 Sparta’25 E2 - Schijndel E3
10.30 Lierop E3 - Sparta ‘25 E3G
9.15 Sparta’25 E4 - Rhode E2G
9.00 Venhorst E2 - Sparta’25 E5
9.15 Blauw Geel E9 - Sparta’25 E6G
9.15 Sparta ‘25 E7G - Rhode E7G
10.30 Gemert F1 - Sparta’25 F1
10.30 Sparta ‘25 F2G - Avanti’31 F3G
10.30 Sparta’25 F3 - SCMH F1
10.30 Rhode F8 - Sparta ‘25 F4G
12.00 HVV Helmond F2 - Sparta’25 F5G
10.30 Sparta’25 F6G - ELI F3G
10.30 Gemert JG1 - Sparta’25 JG1
14.30 Hapse Boys MB1 - Sparta’25 MB1
9.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 1 maart 
14.30 Sparta’25 1 - BVV 1
11.00 Sparta’25 2 - MULO 2
12.00 Nijnsel 2 - Sparta’25 3
10.00 Sparta’25 4 - Elsendorp 2
10.00 Sparta’25 5 - Oranje Zwart  2
11.30 SCMH 2 - Sparta’25 6
10.00 Avanti’31 5 - Sparta’25 7
11.00 Sparta’25 8 - Mierlo Hout 6
12.00 Sparta’25 9 - Blauw Geel 17
10.00 Erp VR1 - Sparta’25 VR1

Uitslagen 21-22 februari Sparta’25
Helvoirt 1 - Sparta’25 1  3-1
Sparta’25 3-Volkel 2        1-1
Blauw geel  6-Sparta’25 4 1-2
MULO 3-Sparta’25 5 5-0
Sparta’25 6-DVG 4 2-5

Sparta’25 7-Boskant 3 2-0
Sparta’25 VR1-Prinses Irene VR2 1-0
UDI’19 veteranen-Sparta Veteranen 1-2
Wittenhorst B1-Sparta’25 B1                4-1
Rood Wit’62 JG1G-Sparta’25 JG1 6-4

ELI
Donderdag 26 februari 
19.00 ELI B1 – HANDEL B1

Zaterdag 28 februari 
14.30 ELI A1 – Blauw Geel A3
11.30 ELI C1 – Schijndel/de Wit C2
13.00 ELI C2 – Deurne C4
13.00 ELI D2 – Mulo D6
10.30 ELI E2 – Blauw Geel E8
10.30 ELI E3 – Blauw Geel E11
10.30 ELI F2 – Erp F3
13.30 Mierlo Hout B4 – ELI B2
11.30 NWC D2 – ELI D1
09.15 Gemert E2 – ELI E1
10.30 Rhode F3 – ELI F1
10.30 Sparta ’25 F6 – ELI F3

Zondag 1 maart 
14.30 Ondo 1 – ELI 1
11.30 ELI 2 – NWC 5
11.00 ELI 3 – Udi ‘19/Beter Bed 7
12.00 Nijnsel/TVE 4 – ELI 4
10.00 ASV ’33  5 – ELI 5
12.00 ELI Vr 1 – WEC Vr 1
12.00 Boekel Sport Vr 2 – ELI Vr 2

Mariahout
Zaterdag 28 februari
14.30 Mariahout A1 - Stiphout Vooruit A1
14.30 Mierlo Hout A3 - Mariahout A2
15.00 MULO B3 - Mariahout B1
14.30 Mariahout B2 - Bavos B2
12.00 Mariahout C1 - S.V. Brandevoort C1
13.00 DVG C2 - Mariahout C2
12.00 Mariahout D1 - Blauw Geel’38/  
          JUMBO D9
10.30 Mariahout E1 - WEC E2
10.00 Handel E2 - Mariahout E2
10.00 Mariahout F1 - MVC F1
10.00 Mariahout F3 - Boekel Sport F4
09.00 Mierlo Hout F4 - Mariahout F2
10.00 S.V. Brandevoort F11 - Mariahout F4
10.30 Rhode F10 - Mariahout F5

Zondag 1 maart 
14.30 Mariahout 1 - Handel 1
11.30 Mariahout 2 - EVVC 2
11.30 Olympia’18 2 - Mariahout 3

12.30 Mariahout 4 - WEC 4
10.00 Blauw Geel’38/JUMBO 12 -      
          Mariahout 5
10.00 Nijnsel/TVE Reclame 5 - Mariahout 6
11.00 Mariahout VR1 - Boerdonk VR1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 19 en 21 februari
MW2 – SCMH MW1  17 – 9  
PupE1 – KSV 14 – 1 
PupD2 – Emos  4 – 2 
PupD1 – SVSH  5 – 4 
VVO – JunA1 10 – 7 

Zaterdag 28 februari 
Sporthal Lieshout
10.00 PupE2 – Odisco
10.00 PupE1 – HBSV 
11.00 PupD1 – Celeritas (S) 
12.00 AspB1 – Prinses Irene
Sporthal Handel
10.00 Blauw Wit (Ha) – PupF1 
Sporthal Geffen
10.00 Be Quick – PupE3
Sporthal Sint-Michielsgestel
13.00 Geko – JunA1
Sporthal Boekel
13.30 De Korfrakkers – AspC1 

Zondag 1 maart
Sporthal Erp
10.45 De Korfrakkers 4 – Sen 2 
Sporthal Tilburg
12.00 ZIGO 1 – Sen 1 

Woensdag 4 maart 
Sporthal Bakel 
20.30 MW2 – Alico MW1
 

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Café Thuis/Bedovo H1 - TFC HS 2    4-0 
(25-16, 25-17, 25-09, 25-13)
Bedovo MB1 - Hands up MB1    3-1 
(21-25, 25-14, 25-19, 25-10)
Next/Bedovo D1 - TFC DS 2    4-0 
(25-12, 25-09, 25-08, 25-07)

Programma zaterdag 28 februari
Nuvochal, Veldhoven
13.00 Nuvoc MB1 - Bedovo MB1
Martinihal, Vught
14.30 VVC-Vught H2 – Café Thuis/   
          Bedovo H1
’t Ven, Veghel
15.00 Skunk D1 - Bedovo D1

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten. 
Dames KPJ Beek en Donk DS1 - H.C.B. ‘92 
DS1 11-22

Aspiranten zondag 1 maart 
De Coevering
15.10 Dames H.C.G. DS1 - KPJ Beek en 
          Donk DS1
D’n Ekker 
15.00 Meisjes B-jeugd KPJ Beek en Donk 
          DB1 - M.H.V. ‘81 DB
 

14.00 Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk        
          DC1 - DHC Overpelt VZW (B) DC2 
12.20 Gemengde D-jeugd KPJ  Beek en 
          Donk D2 - V.H.C. D1 
13.10 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en 
          Donk D1 - Swift D1 

Uitslagen Senioren.
Dames KPJ Beek en Donk - Avios 21-10
Heren KPJ Beek en Donk - KPJ Bakel 12-12

Senioren zaterdag 28 februari 
19.00 Dames KPJ Beek en Donk - Stip 
          Gemert 1

Bedo
Uitslagen
Acritas – Dames Recreanten  15-14
Desk HS2 – Heren 3  36-19

Zondag 1 maart
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Dames A-jeugd – Handbal Someren  
          DA1 
11.10 Heren A-jeugd –  HandbaL Venlo 
          ’t Ruiven, Berkel-Enschot
12.30 White Demons HS3 – Heren 2 
          De Leye, Oisterwijk
12.50 Taxandria HS1 – Heren 1 
          Arcus Sportcentrum, Wijchen
13.40 The Flyers HC1 – Gemengde     
C-jeugd 
Sporthal Tropical, Rijen
15.10 R.A.C. HS2 – Heren 3 
De Leye, Oisterwijk
16.20 Taxandria DS1 – Dames 1 

Kijk voor eventuele wijzigingen op www.
hvbedo.nl

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 23 februari 
Cor Oppers- Jaspert Swinkels  0-2
Antoon van Osch - Rinie van de Elsen  0-2
Theo Verheijen - Hans de Jager  2-0
Jan van Hout - Frits Tak  0-2
Leo Migchels - Theo van Hoogstraten  0-2
Piet Goossens - Joop Kerkhof  2-0
Bennie Beerens - Theo van Rossum  0-2
Albert Kluijtmans - Pieter Rooijackers  0-2
Wim Swinkels - Cor Verschuren  1-1
Huub Biemans - Harrie Bouwmans  0-2
Frits Wilbers - Antoon Rooijakkers  2-0
Cor van de Berg - Jan van Neerven  0-2
Leo van Griensven - Hans van der Ligt  0-2
Gerrit van Osch - Henk van de Vegt  2-0
Tonny de Louw - Henk Verhappen  0-2
Henk v d Bergh - Herman v d Boom  2-0 
Lambert van Bree - Hans van der Ligt 0-2

Uitslagen dinsdag 24 februari 
Evert Baring - Piet van Zeeland  0-2
Antoon Wagemans - Hans Heldoorn  2-0
Henk Meerwijk - Bert van Wanrooij  2-0
Mari Verbakel - Hendrik Korsten  2-0
Theo v Hoogstraten - Willie Vorstenbosch 0-2 
Theo Spierings - Bert van de Vorst  0-2
Jan Hesselmans - Martien Swinkels  0-2
Marinus Steegs - Harrie Bouwmans  0-2
Frits Wilbers - Lou Muller  2-0
Harrie Poulisse - Harrie van Kleef  0-2
Henk Verhappen - Ad Barten  0-2
Gerrit van Osch - Tonny de Louw  2-0
Guus van de Elsen - Hans Wagelmans  2-0

Lambert van Bree - Jan Verbakel          0-2

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 18 februari 
1 Riky en Jan  66,42 %
2 Nettie en Arno 55,00 %
3 Leo en Wim  52,92 %
4 Cecile en Corry 52,08 %
5 Kori en Cellie 51,67 %

Uitslag dinsdag 24 februari
1 Marianne en Lenie                      61,61 %
2 Marijke en Joos                          59,17 %
3 Cellie en Hans                                59,14 %
4 Marie-José  en Riek                        58,62%
5 Corry en Frans                                55,91 %

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

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 9 februari
1. Ans en Jan                                       63,50%
2. Hans en Jopie                                 59,00%
3. Kees en Mia                                   57,00%
3. Nellie en Theo                             57,00%
5. Tonnie en Nellie                              55,50%

De volgende zitting is op donderdag 
26 februari, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 24 februari
1. Cor en Nelly                                    66,15%
2. Lien en Jos                                         61,66%
3. Annie en Bernadette                        60,83%
4. Corry en Lilian                            60,00%
5. Jo en Riet                                   57,29%
 
De volgende zitting is op dinsdag 3 maart, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk.

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 24 februari
0-1 Hans Claas - Erick Robbescheuten
½-½ Hein v. Bree  -  Aloys Wijffelaars
1-0 Thijs Knaapen - André Bergman
½-½ Chris v. Laarhoven - Jef Verhagen 

 Hein v. Bree - Johnny v.d. Laarschot
Thijs Knaapen - Aloys Wijffelaars
André Bergman - Albert v. Empel
Chris v. Laarhoven - Erick Robbescheuten
Jef Verhagen - Dirk-Jan Gloudemans
Hans Claas - Willy Constant

Kijk ook op www.dotschaak.nl.

Tel.  06 - 37 39 41 15
Achterbosch 6, Lieshout

Verkoop, installatie en onderhoud
van pelletkachels, pelletketels & 
rookgaskanalen
Zeker 50% besparing op energiekosten
Hoog rendement van wel 92%

BESPAREN OP UW ENERGIEKOSTEN?

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

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

auto 
onderdelen

Programma / Uitslagen

G E R W E N

www.andrevanrooij.nl
Alvershool 5a * Gerwen * 040 - 284 72 72

TULPEN 12 VERSCHILLENDE KLEUREN
DIVERSE BLOEMBOLLEN

VIOLEN GROOTBLOEMIG & MINI
PRIMULA‛S

BELLIS
VERGEET-ME-NIETJES

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

Bezoek ons op Facebook: 
www.facebook.com/tuinderbedrijfAndrevanRooij

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
GROEPSVERVOER

PERSONEN,- ZIEKEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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volleybal

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

W.F. vd Kerkhof
Zinzi ringen

HALVE PRIJS

in gouden en zilveren sieraden,
horloges en klokken

Diverse aanbiedingen
+

Horloger-Juwelier , Klokstraat 8, Aarle-Rixtel

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Het talent van deze week, Roel de Laat,  kan zijn bon tot 
donderdag 5 maart ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

ROEL DE LAAT 

Roel de Laat werd afgelopen seizoen de 
winnaar van de Leo Bosch trofee. Dit is 
een onderlinge competitie onder de jeugd 
van BC Lieshout. 

BC LIESHOUT
ROEL DE LAAT 

handbal HV Bedo Heren 1 maakt zich op 
voor kwartfi nale beker

Bedovo pakt belangrijke punten en 
houdt kampioenschappen in zicht

Beek en Donk - De Heren van Bedo 
doen nog steeds mee om de dis-
trictsbeker. Na uitoverwinningen op 
het Gemertse Tremeg en het Bredase 
United Breda zijn de reserves van 
Internos uit Etten-Leur de volgende 
tegenstander in de ‘Brabant-beker’. In 
tegenstelling tot de twee eerdere te-
genstanders, die een klasse hoger spe-
len, speelt deze tegenstander op het-
zelfde niveau als de Heren, de tweede 
klasse.

Waar Bedo in de zogenaamde oost-
poule speelt, spelen de heren van 
Internos in de west-poule. Echter zijn 
de teams geen onbekenden van el-
kaar. Vorig seizoen zat Internos wel 
in de oostelijk poule en zodoende zijn 
er vorig seizoen twee wedstrijden ge-
speeld. De eerste wedstrijd ging afge-
tekend naar de heren van Bedo in een 

makkelijke wedstrijd in Aarle-Rixtel. De 
tweede wedstrijd  in Etten-Leur ging 
helaas nipt verloren. Er is dus een re-
kening te vereffenen uit het vorige 
seizoen. Echter moet de tegenstander 
zeker niet onderschat worden, aange-
zien Internos reeds twee teams uit de 
poule van Bedo heeft uitgeschakeld 
in de vorm van DOS’80 uit Heesch en 
Avanti uit Drunen. Op woensdag 11 
maart om 21.00 uur luid het startsein 
voor de eerste thuiswedstrijd in de 
bekercompetitie van de Heren. Bedo 
hoopt natuurlijk op een volle tribune 
en veel support om ook de volgende 
ronde van de beker te kunnen behalen.

Ook in de competitie draait Heren 
1 volop bovenin mee. Aanstaande 
zondag reist het eerste af naar 
Oisterwijk voor een wedstrijd tegen 

het plaatselijke Taxandria. In de eerste 
ronde werden thuis dure punten weg-
gegeven aan deze ploeg, dus hier valt 
nog iets goed te maken. Ook Dames 1 
gaat op bezoek bij Taxandria. De ove-
rige Bedo-teams komen eveneens alle-
maal in acties. 

Handballen bij Bedo?
Wil je handballen bij Bedo? Zij zijn al-
tijd blij met nieuwe aanwas. Kijk voor 
meer informatie op www.hvbedo.nl, 
op hun Facebookpagina www.face-
book.com/hvbedo, of neem contact 
op per e-mail info@hvbedo.nl. Je kunt 
ook op woensdagavond voorbijkomen 
in Sporthal D’n Ekker in Beek en Donk. 
Om 17.30 uur begint de jongste jeugd 
met trainen. Bij interesse bestaat de 
mogelijkheid enkele keren gratis mee 
te trainen.

Beek en Donk - De recreanten kregen 
tijdens de carnaval een weekje rust, 
maar binnen de Nevobo-competitie 
stond een vol weekend gepland. De 
carnaval leek de Beek en Donkse vol-
leyballers goed te hebben gedaan. 
Driemaal werden belangrijke punten 
om het kampioenschap gepakt.

De dames van Bedovo hebben het kam-
pioenschap binnen handbereik. Tegen 
één van de hekkensluiters werd zater-
dag een weinig boeiende, maar effici-
ente zege geboekt. Na deze wedstrijd 
waarin Next/Bedovo D1 niet veel meer 

hoefde te doen dan servicedruk zetten, 
staan er nog slechts 6 wedstrijden op de 
kalender. Met 11 punten voorsprong op 
de nummer 2 beginnen zij voorzichtig 
uit te kijken naar een platte kar. 

Bedovo MB1 had het in de aanvang van 
de 2e seizoenshelft moeilijk, maar onder-
tussen zijn ook zij weer volledig op dreef. 
Na hun 3-1 overwinning van afgelopen 
zaterdag konden zij opnieuw 4 punten 
toevoegen aan hun totaal. Voorlopig 
brengt hen dit tot de 3e plek waarvan zij 
nog steeds uitzicht hebben op een hoge-
re plaatsing. De komende 6 wedstrijden 

zullen uitwijzen hoe ver zij komen.
Waar de heren van Bedovo vooraf-
gaand aan het seizoen in hadden ge-
zet op klassenbehoud, belanden zij 
in de ontknoping van de competitie 
in een verhitte strijd om de 1e plek. 
Zaterdag wonnen zij zonder punten te 
morsen van het als laatste geplaatste 
TFC Heren 2.  De 5 punten die zij zo 
verworven, verkleinde de afstand van 
Café Thuis/Bedovo H1 tot de nummers 
2 en 1 tot maximaal 2 punten. Ook bij 
de heren zullen de komende weken 
moeten uitwijzen welke plek in de top 
3 Bedovo toebehoort.

Flamingo’s Midweek 2 ook 
zaalkampioen

korfbal

Mariahout - Het Midweek 2 team, 
gesponsord door Meubelcentrum Van 
Heeswijk, had in de eerste helft van 
het veldseizoen het kampioenschap al 
gevierd. Nu hebben zij dit kunstje in 
de zaal weten te herhalen, door ook 
daar de kampioenstitel in de wacht te 
slepen. 

Met nog drie wedstrijden te gaan in 
het zaalprogramma, staat het team 
ongeslagen bovenaan de lijst en is 

het gat met de concurrentie dusdanig 
groot dat het kampioenschap binnen 
is. In de thuiswedstrijd in Sporthal de 
Klumper werd duidelijk dat het team 
tegenstander SCMH op alle fronten 
het nakijken gaf. Vanaf het begin diri-
geerde Flamingo’s het spel, wat overi-
gens nog niet tot uitdrukking kwam in 
de ruststand, 9-5.

In de eerste tien minuten van de twee-
de helft liep Flamingo’s door mooie 

afstandsschoten en kleine kansjes on-
der de korf uit naar 14-6. Daarna bleef 
een doelpuntenregen uit, met nog 10 
minuten op de klok, hadden beide 
ploegen slechts ieder een doelpunt 
gemaakt. De dames van Midweek 2 
bleven goede kansen creëren en speel-
den de wedstrijd prima uit. Met nog 
twee treffers voor beide teams werd 
de eindstand bepaald op 17-9 en 
daarmee is het kampioenschap voor 
de dames binnen.  

Flamingo’s Midweek 2, zaal- en veldkampioen

Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

Zaterdag 7 maart

OPEN DAG
Van 10.00 tot 14.00 uur

Ligt jouw interesse in het kappersvak?

Wij zijn een kleinschalige Kappersschool 
met veel individuele aandacht. Onze focus 

ligt op jou!
Wij bieden een erkende dag- en 

avondopleiding kapper (niveau 3), waarbij je 
in aanmerking komt voor studiefinanciering. 

Je bent van harte welkom om 7 maart een 
kijkje te komen nemen.



Donderdag 26 februari 201530 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Lieshout/Gemert - Al jaren 
staat hij op het programma, de 
Commanderijecross in Gemert. De 
laatste jaren op een locatie in De 
Mortel en is de naam veranderd in 
Commanderije bosloop.

Runnersclub Lieshout was met 6 
lopers vertegenwoordigd in De 
Mortel. Bij de junioren stond er weer 
geen maat op Kevin van Schijndel, 
hij kwam na 5800 meter afgetekend 
als eerste over de finish in 22:57. 
Mariëlle van de Boogaard liep pas 
haar 2e wedstrijd en koos heel wij-
selijk voor een ronde van 1478 me-
ter en deed dat in 8:57. Ze was nog 
nooit zo snel en was heel tevreden 

met haar tijd. Marjan van den Tillaar 
was ook in De Mortel weer goed 
voor een podiumplaats, ditmaal een 
3e plaats bij de dames 35 in 22:39. Bij 
de heren liep John van de Boogaard 
3 ronden, bijna 4 kilometer in een 
mooie tijd van 20:01. Twan Peters 
en Mies van Berlo liepen het maxi-
maal aantal ronden, een totaal van 
9600 meter. Mies finishte in een tijd 
van 43:35 op de voet gevolgd door 
Twan in 44:01. Onderweg werden 
ze flink aangemoedigd door Kevin 
van de Boogaard, de zoon van John 
en Mariëlle, hij was een echte sup-
porter voor de RCL-ers.

Roeklaan 1A  • Lieshout Tel. 0499 42 17 23

Gerda Vereijken Voet- en schoenkundig 

pedicuresalon

Tevens verkoop van:
• OK glog schoen van Wolky
• Kruiden en thee uit de 

Provence 

• Voetverzorgende producten 
o.a. Sixtuwol - Camille -  
Pedix - Akileine - creme

Gespecialiseerd in behandeling van kalknagels en ingegroeide teennagels

LEZERSPODIUM
Wandelen in oostelijk Gelderland
Ik zeg wel eens: “alle weer is wan-
del weer”. Nou afgelopen weekend 
hadden we al wandelend alle weer. 
Afgelopen vrijdag begonnen we om 
23.00 uur met 230 wandelaars aan 
de Kennedymars Winterswijk – Arn-
hem. We startten om 23.00 uur in 
de regen wat later ook nog overging 
in natte sneeuw, toen we het 40 km 
punt gepasseerd waren werd het 
zowaar droog en kwam er zelfs een 
zonnetje tevoorschijn, terwijl we in 
de laatste kilometers verrast werden 
door een hevige hagelbui vergezeld 
van onweer. Terwijl het bij de finish 
weer droog was.

Tijdens het eerste nachtelijk gedeelte 
doorkruisten we van oost naar west 
de Achterhoek. Een afwisselend 
landschap met sfeervolle boerderij-
en, molens, kastelen en leuke dorp-
jes. Maar ook veel modderige bospa-
den die wel op slootjes leken. Bij het 
passeren van het 40 km punt Doe-
tinchem begon het al licht te worden 
en was het bovendien droog. Via 
een mooi stukje IJssel landschap en 
een oversteek van die IJssel per veer-
boot belandde we in nationaal park 
de Hoge Veluwe waarin we  15 km 
hadden te gaan. Hierbij passeerden 

we ook de postbank, een prachtig 
gebied maar 15 km lang geen me-
ter vlak. De postbank en omgeving 
is ontstaan in de vroege ijstijd toen 
oprukkend landijs en erosie hier een 
heuvelachtig gebied achter lieten 
met als hoogste punt de Postbank 
110 m boven NAP. We hadden dus 
diverse stevige klimpartijen en wild-
poortjes te gaan. Maar och wat je 
moeilijk omhoog moet mag je ook 
weer naar beneden, het wild was 
slimmer als wij want het hield zich 
goed schuil. Nadat we het park had-
den verlaten nog een stukje Arnhem 
richting de finish, hier werden we 
nog verrast door een fikse hagelbui 
vergezeld van een stevig onweer. 
Maar toen we met ons groepje om 
13.00 uur bij de finish aankwamen 
was het droog. Afmelden , omkle-
den, kort wat na kletsen, met een 
busje naar het station en relaxed met 
het OV naar huis. We waren moe 
en voldaan maar weer goed bezig 
geweest. En alles overdenkend was 
het ondanks alles best een gezellige 
tocht geweest. Wandel ook eens 
mee.

Tot de volgende wandeling, Mari 
Vereijken.   

Podiumplaatsen Runnersclub Lieshout 
in Commanderije bosloop

Runnersclub Lieshout start met 
beginnersgroep

hardlopen

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu

!

Lieshout - Ben je toe aan een ge-
zonde start van het voorjaar? Heb 
je altijd al je conditie willen verbe-
teren en daarbij samen met ande-
ren sporten? Dan is hardlopen of 
wandelen misschien iets voor je.

Hardlopen
Hardloop- en wandelclub 
Runnersclub Lieshout (RCL) is al 
meer dan 25 jaar een begrip in 
Laarbeek en omgeving. Een lopers-
vereniging, die trainingen verzorgt 
voor het hardlopen en het sportief 
wandelen. Activiteiten van RCL 
zijn onder meer het verzorgen van 
hardlooptrainingen op de maan-
dag-, dinsdag-, donderdagavond 
en zaterdagmorgen en -middag, 
het organiseren van diverse hard-
loopwedstrijden, waaronder de 
Oranjeloop en de Duvelscross en 
het deelnemen aan verschillende 
hardloopwedstrijden. Voor het 
hardlopen betekent dit dat er ge-
traind wordt voor het lopen van 
verschillende afstanden, van 5 ki-
lometer tot en met het voorberei-
den voor het lopen van de halve 
en hele marathon. Er wordt in ver-
schillende niveaugroepen getraind. 
Bij dit alles staat ontspanning en 
gemoedelijkheid voorop. Maandag 
2 maart om 19.30 uur start er weer 
een beginnersgroep. Deze groep 
is geschikt voor mensen die niet, 
of sinds lange tijd niet meer heb-
ben hardgelopen en graag hiermee 
willen beginnen. Er is een speciaal 
trainingsprogramma opgesteld, 

afgestemd op de doelgroep. De 
trainingen vinden plaats onder 
goede begeleiding en natuurlijk is 
het mogelijk 1 maand gratis mee te 
lopen.
Wandelen
Onder begeleiding van ervaren 
trainers, wordt er op woensdag-
avond en op de zondagmorgen 
sportief gewandeld. Hierbij zijn di-
verse groepen gemaakt die ook in 
een verschillend tempo wandelen. 
Bij het wandelen kan het hele jaar 
door op woensdag gestart worden, 
er is geen aparte beginnersgroep. 
Natuurlijk is het ook hierbij moge-
lijk 1 maand gratis mee te wande-
len.

Aanmelden
Bewegen is erg belangrijk om ge-
zond te blijven. Trainen in een 
groep motiveert en met hardlopen 
of wandelen ben je altijd buiten 
actief. Dus kom naar de trainings-
avond op 2 maart en zorg voor 
je gezondheid in gezelschap van 
anderen. Want samen sporten is 
samen plezier hebben. Ook de 
eerste weken daarna kun je nog 
instromen. Wanneer je aanmeld 
als lid van RCL krijg je als wel-
komstgeschenk een prachtig loop-
shirt met opdruk van RCL cadeau. 
Aanmelden en meer informatie is 
te verkrijgen bij: John Pennings, 
tel. 06-50281483 (hardlopen) en 
Tiny van Alphen, tel. 0413-209765 
(wandelen). 

De accommodatie van RCL 
ligt aan de Provinciale weg te 
Lieshout, achter tennispark de 
Raam. Zie voor verdere informatie 
www.runnersclublieshout.nl. 

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Laarbeek
Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 
Heuvelplein 93, Beek & Donk    06-51 44 52 67

www.kringloopwinkellaarbeek.nl    
info@boedeltotaal.nl 

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Wie heeft niet eens gedacht: wat 
zou ik met dat miljoen gaan doen? 

Een grote groep mensen, verenigd 
in de Stichting Loterijverlies, heeft 
tegen de Stichting Exploitatie 
Nederlandse Staatsloterij een 
procedure opgestart. Dit, omdat 
de Staatsloterij in de periode tussen 
2000 en 2008 niet aan deelnemers 
van de loterij heeft verteld dat ook 
onverkochte loten bij de trekking 
betrokken worden. 

De Hoge Raad heeft pas een 
uitspraak gedaan en geconcludeerd, 
dat de Staatsloterij misleidende 
mededelingen heeft gedaan over 
het wel of niet gegarandeerd zijn 
van de prijzen, de hoogte van de 
winkansen en het aantal grote 
prijzen per trekking. 

De Staatsloterij heeft inmiddels 
laten weten zich bij de uitspraak 
van de Hoge Raad neer te leggen. 
Verder laat de Staatsloterij weten 
dat zij haar werkwijze al sinds 2008 
heeft aangepast. 

Of de uitspraak van de Hoge Raad 
er toe zal leiden, dat deelnemers 
aan de Staatsloterij in de periode 
tussen 2000 en 2008 een 
schadevergoeding kunnen krijgen, 
valt nog te bezien. Daar is het laatste 
woord nog niet over gesproken.

Meer weten over dit onderwerp?

Voor vragen zijn wij bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of 
per e-mail: info@ja-laarbeek.nl.

Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl.

STAATSLOTERIJ: MISLEIDING? 

Jolijn HendrixJolijn HendrixJolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

0654718353     www.kapsonesaanhuis.nl
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Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

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

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

PODOTHERAPIE BRUGMANS
Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Maandag en donderdag alleen op afspraak.
De praktijk is direct toegankelijk.

Hool 56, Keldonk       06-83598124       www.podotherapiebrugmans.nl

• Pijnlijke voeten
• Vermoeide voeten
• Voetstandsafwijkingen
• Verkeerd looppatroon
• Teenafwijkingen/klachten

• Nagelklachten
• Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
• Sportblessures
• Diabetische/Rheumatische voeten

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

Bart Driessen
Metsel Timmerwerk

Aanbouw
Verbouw

Renovatie
Terrasoverkappingen
Zolderverbouwingen

www.driessenbouwservice.nl
0620978305   bmt.driessen@gmail.com

ZolderverbouwingenZolderverbouwingenZolderverbouwingenZolderverbouwingenZolderverbouwingenZolderverbouwingenZolderverbouwingenZolderverbouwingenZolderverbouwingen

www.driessenbouwservice.nlwww.driessenbouwservice.nlwww.driessenbouwservice.nl
6% BTW actie op arbeid!

jeu de boules Open Jeu de 
Boules mixtoer-
nooi

Strijd in Vrede 
actief bij ‘Leentje 
Verschuren Beker’

Laarbeek – Voor alle inwoners van 
Laarbeek wordt op dinsdag 10 maart 
een open Jeu de Boules mixtoernooi 
gehouden. Ook Laarbekenaren die 
niet bij een Jeu de Boules vereniging 
zijn aangesloten kunnen hieraan deel-
nemen. De kosten zijn €4,00, welke 
bij inschrijving dienen te worden vol-
daan.

Het toernooi vindt plaats bij het 
‘Boulodrome’ van ‘Littie of Littienie’ 

bij Sporthal de Braak in Helmond en 
begint om 13.30 uur. Indien u wilt 
deelnemen moet u om 13.00 uur aan-
wezig zijn. De verwachting is dat er 
ca. 80 personen vanuit de Laarbeekse 
Jeu de Boules clubs deelnemen. Er zijn 
leuke prijsjes te winnen. 

Beek en Donk – Handboogvereniging 
Strijd in Vrede heeft zaterdag 21 fe-
bruari deelgenomen aan de ‘Leentje 
Verschuren beker’. Hieronder volgen 
de uitslagen.

Uitslag recurve:
Tom van Lieshout 223, Martijn Peters 
222, Wietse Aarden 221, Henk Caris 
217, Wim van de Kerkhof 208, Antoon 
Leenders 204, Martien van Deurzen 
199, Henk Leenders 194, Paul Linders 
190, Wim van den Eijnden 177, Rita 
Segers 175 en Auke Segers 174.

Uitslag compound:
Melvin van de Kerkhof 237, Theo de 
Jong 235, Dennis van de Sande 229, 
Piet van Schijndel 227,
Louis van de Zanden 224, Theo van 
den Dungen 223 en Kees van der 
Bruggen 209.

Uitslag 18meter:
Lise van den Boom 162.

Dubbelen bij Badminton Club Lieshout 

Lieshout - Badminton Club Lieshout 
houdt zondag 1 maart haar jaarlijkse 
dubbeltoernooi. Tijdens dat toer-
nooi spelen de leden onderling te-
gen elkaar in de spelvorm ‘dubbel’ 
en mag de winnaar zich uiteindelijk 
‘Clubkampioen Dubbel 2015’ noe-
men.

Dubbelkampioenschappen
Jaarlijks organiseert Badminton 
Club Lieshout een dubbeltoernooi 
waarin gestreden wordt om de titel 
‘Clubkampioen Dubbel 201’. Aanvang 
van de eerste wedstrijden op 1 maart 
zijn rond 10.00 uur en rond 13.30 uur 
zullen de uiteindelijke winnaars bekend 
zijn. Ook dit jaar strijden de spelers 
weer zelfstandig voor de titel. Zij spe-
len in het dubbeltoernooi steeds met 
een wisselende partner, zodat aan het 
einde van het toernooi duidelijk is wie 
de beste dubbelspeler is. Er wordt dus 
niet met vaste teams gespeeld. Wél 
wordt er in categorieën gespeeld: de 
senioren en jeugd spelen ieder onder-
ling een toernooi. Het toernooi wordt 
gehouden in Sporthal de Klumper aan 
de Papenhoef in Lieshout, de thuisha-
ven van de Badmintonclub.

Jaarvergadering verplaatst
De datum voor de Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering van Badminton 
Club Lieshout is vanwege agendapro-
blemen verplaatst. Deze jaarvergade-
ring was in eerste instantie in maart 
2015 gepland, maar is nu verplaatst 
naar vrijdag 10 april 2015, aanvang 
20.30 uur. Tijdens deze jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering geeft het 
bestuur van Badminton Club Lieshout 
inzage in het beleid en in de georga-
niseerde activiteiten en kunnen leden 

vragen stellen aan het bestuur. Deze 
jaarvergadering, die ook dit jaar weer 
plaatsvindt in een vergaderruimte 
van het Dorpshuis, is alleen toegan-
kelijk voor leden van Badminton Club 
Lieshout.

Leo Bosch Trofee
De jeugd van Badminton Club Lieshout 
traint volop. Gedurende het seizoen, 
tussen het trainen door, spelen de le-
den ook een onderlinge competitie. 
Eens in de twee maanden wordt weer 
een wedstrijddag van deze ‘ladder-
competitie’ afgewerkt, waardoor de 
leden ook een onderling wedstrijd-
element hebben. De laddercompetitie 
eindigt aan het einde van het seizoen, 
wanneer de winnaar, uit handen van 

oud-voorzitter en erelid Leo Bosch de 
naar hem genoemde trofee in ont-
vangst mag nemen. 

Huidige tussenstand
1. Mathijs Janssen 75 punten; 2. Roel 
de Laat 68 punten; 3. Sabine Verbakel 
65 punten; 4. Margee Hilgerdenaar 
63 punten; 5. Tijn van den Baar 60 
punten; 6. Janne van de Laarschot 58 
punten; 7.  Pepijn Kerkhof en 
Tim Kanters 57 punten; 8. Rick van 
Aspert en Gwenn Somers 56 punten; 
9. Nard van Loon, Jop van den Baar en 
Sanneke Vogels 55 punten; 10. Sofie 
van de Laarschot 53 punten; 11. Floris 
Spoorendonk 47 punten

badminton
Afgelopen seizoen mocht Roel de Laat (l) de Leo Bosch 
Trofee uit handen van Leo Bosch (r) in ontvangst nemen 

handboogschieten

Masters Tennistoernooi bij TV ‘t Slotje

Beek en Donk - Bij tennisvereni-
ging ’t Slotje in Beek en Donk start 
maandag 16 maart het 3e Masters 
Tennistoernooi. Het toernooi is één 
van de eerste toernooien uit de re-
gio. De eerste en de tweede editie 
werden in eerdere jaren in de ‘kou-
de’ maanden februari afgewerkt. 

Vorig jaar moesten de finales door 
de sneeuwval worden gespeeld in de 
hal. Daarom heeft de organisatie er-
voor gekozen wat te gaan schuiven 

met de datum, en dat nu medio 
maart geworden.

Voor velen is dit een mooi moment 
om, na een winter zonder tennis, 
de tennistas weer eens voor de dag 
te halen. Maar ook om richting het 
voorjaar en de voorjaarscompeti-
ties die in april weer gaan starten, 
weer lekker buiten te gaan tennis-
sen. Hopelijk levert dat nog meer 
inschrijvingen op als vorige jaren, 
toen het ondanks het matige weer 

succesvolle en gezellige toernooien 
waren. Aan de mogelijkheden om 
in te schrijven hoeft het niet te lig-
gen, want alle categorieën en spel-
niveaus zijn vertegenwoordigd in 
zowel de open- als de 35+ catego-
rieën. Vorig jaar kwam de teller uit 
op 278 inschrijvingen! Dit jaar hoopt 
de enthousiaste organisatie meer 
dan 300 aanmeldingen binnen te 
krijgen. Inschrijven is mogelijk tot 
vrijdag 6 maart. Kijk hiervoor op 
www.tv-slotje.nl.

tennis

Gratis proefl essen jeugd bij TV 
’t Slotje 

Beek en Donk - Tennis is een leuke 
sport voor jong en oud. Wil je een keer 
proberen of tennissen iets voor jou is, 
dan kan dat. Bij tennisvereniging ’t 
Slotje kun je 2 gratis proeflessen vol-
gen. Deze worden gehouden op: 2, 5, 
9, 12 en 19 maart van 15.15 tot 16.00 
uur.

Kinderen tussen 6 en 18 jaar die nog 
geen lid zijn bij ’t Slotje mogen zich 

hiervoor inschrijven. Je kunt gebruik 
maken van de tennisrackets die op de 
baan aanwezig zijn. Voor de rest heb je 
alleen sportschoenen nodig. Ook kan 
je samen met je vriendjes of vriendin-
netjes tegelijk opgeven om 2x mee te 
doen. Geef bij de inschrijving aan welke 
datums je komt. Schrijf je in door te 
mailen naar Training@tv-slotje.nl, onder 
vermelding van je naam, leeftijd, tele-
foonnummer en de 2 data dat je komt.

 

 
 Studieresultaten 

verbeteren? 
 

Jong-LEREN  
 

Werkt! 
 

www.jong-leren.com 
0492 382 668 0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele
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Donderdag 26 februari 
Laarbeek Werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Liederentafel ‘t Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel

Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij,
Beek en Donk

Informatieavond Scheidingscafé voor 
Kids
20.15 uur, Ontmoetingscentrum,
Beek en Donk

Vrijdag 27 februari 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Discozwemmen met Tienerwerk de 
Boemerang
19.30 uur, Zwembad 3-Essen, 
Beek en Donk

‘Afterbeats’, afterparty van 
‘Carnabeats’
20.30 uur, Buurthuis Mariahout

Zaterdag 28 februari 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Het Biermoment
20.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Expositie schilders en keramisten 
hobbywerkplaats Howeko t/m 22 
maart
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal de Oude Molen, 
Beek en Donk

Speciaalbier avond
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Concerto adue
20.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 1 maart 
Spinningmarathon
9.30 uur, Sportcentrum Coach,
Beek en Donk

Peuter-Kleuterviering
10.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

Dubbelkampioenschappen  Badminton 
Club Lieshout
10.00 uur, Sporthal de Klumper, 
Lieshout

Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Expositie ‘Sara van Hooff’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Expositie Heemkamer
14.00 uur, Bosscheweg 14a, 
Aarle-Rixtel

Kindervoorstelling Theater ‘De 
Lachende Zon’
14.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Maandag 2 maart 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Woensdag 4 maart 
Lezingen over de Zorg
20.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Zaterdag 7 maart 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Preparty Stroizakkenfi st 
(Koning van de Kroeg ronde 1)
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zondag 8 maart 
IVN wandeling Landgoed Eyckenlust
10.00 uur, Parkeerplaats restaurant 
Paradijs, Brugstraat 8, Beek en Donk

Expositie ‘Sara van Hooff’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Slagwerkconcert ‘Slag om ‘t Anker’
14.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Perzisch Tapijtsessie met Sem 
Rooijakkers
21.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL


