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De MooiLaarbeekKrant

Deze week staat De MooiLaarbeekKrant in het teken 
van: Mooi in de Steigers. Dit huis-aan-huisblad staat 
boordevol met advertenties van bouw gerelateerde 
topbedrijven. 

MooiLaarbeek brengt dit thema in verband met de 
6% btw-regeling, die verlengd is tot eind 2014. Voor 
deze tijdelijke btw-verlaging in de bouw is gekozen 

om de woningmarkt en de bouwsector een impuls 
te geven. 

Bijna alle Mooi in de Steigers-adverteerders vallen 
onder deze regeling. Bent u benieuwd wat deze 
tijdelijke bepaling precies inhoudt en waarop het 
allemaal toegepast mag worden? Lees dan verder op 
pagina 5 in deze krant. 

Mooi in de steigers

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek - Partij Nieuw Laarbeek (PNL), 
de grote winnaar van de Laarbeekse ver-
kiezingen, is in de coalitievorming bui-
tenspel gezet. De vier andere partijen (De 
Werkgroep, ABL, CDA en PvdA) hebben 
besloten samen een coalitie te gaan vor-
men. 

PNL behaalde tijdens de verkiezingen 9 
van de 19 zetels en kwam daardoor als 
grote winnaar uit de bus. De uitslag kreeg 
een onverwachte wending: dinsdagoch-
tend werd bekend dat de vier andere par-
tijen samen besloten hebben als coalitie 
verder te gaan. 

Vastgelopen 
Namens de nieuwe coalitie doet Ton 
Sonneveldt (ABL) het woord. “Ik kan me 
voorstellen dat dit nogal raar overkomt 
op de Laarbeekse kiezer. Onze bedoeling 
was om de huidige coalitie voort te zet-
ten (PNL, De Werkgroep, ABL). De kie-
zer bepaalt en die hebben deze coalitie 
omarmd, dus het was juist ons streven 
om zo verder te gaan. We zijn dan ook 
op deze manier de gesprekken ingegaan. 
Echter stelde PNL hierbij bepaalde gren-
zen aan mogelijkheden, waar wij ons niet 
in konden vinden en daar zijn de coalitie-
gesprekken vastgelopen.”

‘Aantal fte’s de reden’
Voor woensdagmiddag wilde de nieuwe 
coalitie nog niets kwijt over deze ‘gren-
zen’. Lijsttrekker Hans Vereijken van PNL 
had wel een vermoeden. “Wij wilden naar 
minder fte’s (fulltime banen) in het wet-
houderschap. Dit wilden wij niet alleen, 
maar dit stond zo ook al vier jaar vast in 
het beleidsplan. We zouden van 3,3 fte 
terug naar 3.0 fte gaan. We moeten als 
gemeente bezuinigen en dat was hierin 

mogelijk. De Werkgroep en ABL konden 
zich hier niet in vinden. Naar aanleiding 
daarvan zijn deze twee partijen aan tafel 
gegaan met PvdA en CDA om daarmee 
een coalitie te vormen, denk ik.”

Een bijkomend probleem was het aantal 
zetels dat overbleef als de huidige coa-
litie door zou zetten. “PNL, ABL en De 
Werkgroep hebben samen meer zetels 
gekregen tijdens de verkiezingen, waar-
door de oppositie dan nog maar uit twee 
zetels zou bestaan. Dat was een ander 
onderwerp van gesprek waarover keuzes 
gemaakt moesten worden.”

Coalitievorming 
Woensdagmiddag werd duidelijk dat 
Hans gelijk had hierin. De coalitiepartijen 
kwamen met een persbericht naar buiten 
waarin zij verklaarden de coalitiegesprek-
ken in te zijn gegaan met als voornemen 
daar in dezelfde vorm uit te komen als hoe 
het de afgelopen vier jaar was. Zij geven 
hierin aan dat ook ABL en De Werkgroep 
hierbij rekening hielden dat het aantal 
fte’s terug zou gaan naar 3.0.

De verklaring luidt als volgt: ‘In de eerste 
gespreksronde werd volgens de partijen 
duidelijk dat PNL een andere keuze had 
gemaakt. Zij hadden de voorkeur voor 
een twee partijencoalitie met PNL en De 
Werkgroep. Volgens de gevormde coali-
tie was PNL van mening dat zij op basis 
van de verkiezingsuitslag ‘recht had’ op 
verzilvering van hun verkiezingswinst in 
de vorm van uitbreiding van de functie-
omvang van beide wethouders van PNL. 
Uitgaande van de doelstelling om te ko-
men tot 3.0 fte aan wethouders zou het 
gevolg hiervan zijn dat één van de wet-
houders van de huidige coalitie het veld 
zou moeten ruimen. Door deze uitspraak 
gaven ze meteen aan dat het niet hun in-
tentie was om met drie partijen door te 
gaan. Uitgaande van de verkiezingsuit-
slag en de wens om de huidige coalitie 

voort te zetten heeft PNL zichzelf hiermee 
feitelijk buitenspel gezet.’

Mogelijkheden 
De totstandkoming van de coalitie is 
in vijf dagen tijd voortvarend verlopen. 
Hans: “Ik vind het zo jammer dat er zo 
snel conclusies getrokken zijn. Wij had-
den hier nog graag over willen praten. Er 
waren hier nog mogelijkheden in en daar 
stonden wij voor open. We hadden maan-
dagavond zelfs nog een gesprek hierover 
op het gemeentehuis gepland staan met 
een van de partijen, maar die kwam niet 
opdagen. We kregen, na twee uur wach-
ten, een telefoontje met de uitspraak dat 
de vier andere partijen er samen uit waren 
en de coalitie gaan vormen.”

‘Tegen elkaar uitgespeeld’
Lijsttrekker Frans van Zeeland (ABL) liet 
dinsdagavond, tijdens het afscheid van 
de oude raadsleden, nog wel iets los over 
de coalitievorming, wat losstaat van de 
afgegeven verklaring: “PNL heeft De 
Werkgroep en ABL tegen elkaar uit pro-
beren te spelen. Dit leidde bij beide partij-
en tot zoveel boosheid dat we een andere 
weg zijn gaan bewandelen.”

Commotie burgers 
Het nieuws over de coalitievorming zorg-
de voor veel ophef onder de Laarbeekse 
burgers. Vooral via Social Media werd 
flink gereageerd en gediscussieerd. 
‘Belachelijk!’, ‘kiezersbedrog’, ‘afgunst’ 
en ‘eigen belang’ zijn slechts enkele woor-
den die veelvuldig voorbijkwamen. Velen 
lieten ook weten niet meer te gaan stem-
men, omdat ‘er toch niet naar de kiezer 
geluisterd werd’. Andere mensen gingen 
hiermee in discussie door te stellen ‘meer-
derheid is meerderheid’. 
 
Uitleg naar de burger 
Coalitie-woordvoerder Ton beseft dat 
de vier partijen nog met een duidelijkere 
verklaring moeten komen als die ze nu 
gegeven hebben. “We weten dat we wat 

uit te leggen hebben aan de Laarbeekse in-
woners. Dit gaan we dan ook zeker doen. 
Komende week zal er een persbijeenkomst 
volgen. Tijdens die bijeenkomst geven wij 
verdere uitleg over deze totstandkoming, 
maar komen wij ook meteen met de exac-
te uitwerking van de coalitie. Dit kan nu 
nog niet, omdat deze invulling nu voor 
ons ook nog niet helemaal duidelijk is.”

Joan Briels
Lijsttrekker Joan Briels (De Werkgroep) liet 
weten dat hij de boosheid van de burgers 
begrijpt, maar wil nu niet via de pers rea-
geren. “Ik roep hierbij iedereen op, die 
hier behoefte aan heeft, om met mij con-
tact op te nemen voor een persoonlijk ge-
sprek. Dan zal ik mijn kant van het verhaal 
doen. Op dit moment zit de emotie nog 
te hoog, op een later moment – als alles 
een beetje bezonken is – zal ik ook mijn 
verhaal via de media naar buiten brengen. 
Iederéén die een gesprek met mij wil, krijgt 
dit. Ik maak daar voor iedereen tijd voor. 
Voor dit gesprek kan je me mailen op 
joan.briels@laarbeek.nl.

Besluitvorming staat vast
Wat als laatste volgens de verklaring van-
uit de coalitie nog blijkt, is dat het besluit 
rondom de coalitievorming vast staat. Met 
de woorden: ‘Hoezeer wij ook begrijpen 
dat deze keuze tot reactie heeft geleid 
in Laarbeek, zijn wij vastberaden in onze 
keuze. Onze blik is gericht op de toekomst. 
Wij zetten daarbij in op een constructieve 
samenwerking met alle partijen’, eindigt 
de verklaring.

Teleurgesteld 
Hans (PNL) is zwaar teleurgesteld. “Je 
hebt jarenlang samengewerkt met de an-
dere partijen. Dit is achter onze rug om ge-
beurd. Het voelt als een mes in mijn rug.” 
Maar ook voor de kiezer vindt Hans dit 
niet fair. “Er hebben niet voor niets zoveel 
mensen op ons gestemd. Zij hebben hun 
geloof in onze partij uitgesproken. Dit is 
kiezersbedrog.”

Later deze week zal meer bekend worden 
over de reden van deze coalitievorming en 
de invulling hiervan. Eén ding is in ieder 
geval zeker: het laatste woord is hierover 
nog niet gesproken. 

Elke 
zondag
open!

11.00 - 18.00 uur

Beek en Donk,

Heuvelplein 11

Croissants
4 stuks

1.96   

Elke zondag extra actie

4 STUKS 

100

Inwoners 
opgelet!

Komend weekend 
wordt van zaterdag op 
zondag de klok een 
uur vooruitgezet

Laarbeek in rep en roer door coalitievorming

PNL buitenspel gezet in coalitievorming

Hans Vereijken: “Wij wilden 
naar minder fte’s in het 

wethouderschap, omdat we als 
gemeente moeten bezuinigingen. 

Daar lag de discussie”

Frans van Zeeland: “PNL heeft 
ABL en De Werkgroep tegen 

elkaar uit proberen te spelen”
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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

De meesten van ons denken beter na 
over wat we met 2 weken vakantie gaan 
doen, dan over wat we met de rest van 
ons leven gaan doen.

P. Sookdhew 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Het woord raagten in Raagtenstraat komt van het woord rac of ract. Volgens 
het Middelnederlandsch Handwoordenboek heeft rac(t) verschillende bete-
kenissen. Als eerste betekenis wordt vermeld staak, stang, het rek waarop 
jachtvogels zitten, klerenrek, kapstok. Als tweede betekenis wordt gegeven 
een rechte strook of steek, vooral van land langs water. De tweede betekenis 
van het woord rac is van toepassing op de Raagtenstraat. Ooit heeft iemand 
in het verleden de naam rac(t) gegeven aan een particulier perceel of complex 
van percelen. Het gebied, waar nu de Raagstenstraat ligt en wat in vroeger 
tijden ra(a)gt(en) werd genoemd, lag tegen een donk, een zandige opduiking 
in een moerassig terrein. Op deze donk is het dorpsdeel Donk gebouwd. Wat 
de term land langs water betreft, bij dat bovengenoemd perceelscomplex lie-
pen twee waterlopen, eentje erdoorheen, de Trekgraaf, en eentje er langs, de 
Goorloop, vroeger de Kleine Aa geheten. De geografische omstandigheden 
voldoen dus precies aan de definitie van raagten.
Raagten is een oude veldnaam. Veldnamen zijn namen die men gaf aan een 
stuk grond ter onderscheiding van andere stukken grond. Sommige veldna-
men zijn zeer oud en gaan soms terug tot in de prehistorie. Door de komst 
van het kadaster in 1832 raakten veel veldnamen in vergetelheid.
Voor de eerste keer wordt de veldnaam Raagten vermeld in de cijnsregisters 
van de Heer van Helmond, namelijk in 1381, dan heet het Raecht. Ook in 
de 15e eeuw wordt de Raagten verschillende malen genoemd zij het met 
verschillende schrijfwijzen: Raghet, Raechtecker, Raectacker, Raecbempt. In 
de Raagten hebben dus zowel beemden als akkers gelegen.
Niet alleen heeft een straat de naam Raagten gekregen, ook de basisschool 
van de Donk, is genoemd naar deze veldnaam, omdat ze in het gebied lag. 
Ook na de verhuizing van de Lage Heesweg naar de Otterweg is de naam 
blijven bestaan: Kindcentrum De Raagten.
Er is ook nog een Verlengde Raagtenstraat, die letterlijk in het verlengde van 
de Raagtenstraat ligt. Waarom men indertijd deze straat ook niet gewoon 
Raagtenstraat heeft genoemd, is vooralsnog een raadsel.

* Zie Frans Leenders, Hoe een sloot kan leiden naar een oud document, D’n 
Tesnuzzik 2006, nr. 4.

Martin Philipsen,
Heemkundekring De Lange Vonder

RAAGTENSTRAAT, 
VERLENGDE RAAGTENSTRAAT

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht 
Rust zacht 

Bert en Kitty van Kaathoven
  Eefje en Dennis, Sanne
Rini en Mia van Kaathoven
Wim en Antonet van Kaathoven
  Christian en Marijana, Icko, Melissa
  René en Annemarie
  Hugo
Theo en Ans van Kaathoven
  Rob en Wilke
  Hilde en Nick

Beek en Donk:

Lieshout:
Mariahout:

Lieshout:

*Aarle-Rixtel, 28 december 1918      † Lieshout, 24 maart 2014

weduwe van

Evert van Kaathoven

Correspondentieadres: Margrietstraat 4, 5741 XM Beek en Donk 
  
Ons mam is thuis aan de Franciscushof 17 Kamer 39 te Lieshout, waar u op 
vrijdag 28 maart van 19.00 tot 20.00 uur afscheid van haar kunt nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 29 maart om 10.30 uur 
in de parochiekerk St. Servatius, Burgemeester van den Heuvelstraat te 
Lieshout, gevolgd door de begrafenis op de r.k. begraafplaats aldaar. 

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten, dan kunt u deze 
advertentie als zodanig beschouwen.

Marietje van Kaathoven-van Bakel

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde is van ons heengegaan onze lieve moeder, 
trotse oma en overgrootoma

Harmonie Oefening & 
Uitspanning naar Italië
Beek en Donk - Koninklijke Harmonie 
Oefening & Uitspanning uit Beek en 
Donk reist in april af naar Italië om deel te 
nemen aan een muziekconcours. Nog en-
kele weken van intensieve voorbereiding 
en de busreis naar de Noord Italiaanse 
plaats Riva del Garda kan plaatsvinden. 

Het concours in Riva del Garda staat beter 
bekend als Flicorno d’Oro, vrij vertaald: 
De Gouden Hoorn. Het is sinds 2008 een 
jaarlijks terugkerend internationaal con-
cours waar orkesten afkomstig uit voor-
namelijk Europese landen uitkomen in zes 
verschillende klassen. In iedere categorie 
wordt een winnaar uitgeroepen die be-
loond wordt met een geldprijs, geschon-
ken in de vorm van instrumenten door 
één van de sponsors. Verder krijgt ieder 
orkest een deelnamecertificaat en wordt 
het orkest met de hoogste score boven 
de 90 punten vereerd met de Absolute 
d’Oro Prize. Bijzondere uitvoeringen 
worden door de jury en organisatie met 
een speciale oorkonde beloond. O&U 
neemt deel in de klasse harmonieorkesten 
op het hoogste niveau, de zogenaamde 
Categoria Eccelenza. In deze klasse wedij-
vert de Laarbeekse vereniging met orkes-
ten uit Italië en Oostenrijk.

Op donderdag 24 april wordt afgereisd 
om door de nacht heen de afstand te 
overbruggen. Op vrijdagavond geeft 
de harmonie een concert in de plaats 
Rovereto, samen met een collega har-
monieorkest uit deze stad. Zaterdag 26 
april is de grote dag van het concours. 
Zoals gebruikelijk is bij de Zuidelijke lan-
den wordt tot laat in de avond muziek 

gemaakt. Harmonie O&U zal als laatste 
orkest van de concoursdag om 22.30 
uur kunnen laten horen tot welk niveau 
het binnen de Europese harmoniewereld 
behoort. Op zondag wordt in de regio 
Veneto de bekende plaats Verona aan-
gedaan om de reis op een ontspannende 
manier af te sluiten.

Het muziekprogramma voor deelname 
zal bestaan uit het inspeelwerk Prelude 
in the Dorian Mode van Antonio de 
Cabézon. Vervolgens wordt het verplichte 
werk Nuraghi van de Italiaanse compo-
nist Ennio Porrino ten gehore gebracht. 
Nuraghi zijn torens die in de bronstijd in 
Sardinië werden gebouwd. Ze behoren 
nu tot het belangrijkste archeologisch erf-
goed van het eiland. Het werk Nuraghi is 
in 1957 gecomponeerd als eerbetoon aan 
Sardinië, het geboorteland van de com-
ponist. Het driedelige werk vertolkt drie 
oorspronkelijke dansen van het eiland: 
Dans van de Aarde, Dans van het water 
en Dans van het vuur. Als vrij werk is ge-
kozen voor de Armenian Dances van de 
Amerikaanse componist Alfred Reed, een 
symfonische rapsodie bestaande uit 5 in 
elkaar overlopende secties. 

Door bovenstaande deelname aan het 
vermaarde concours zal O&U helaas 
verstek moeten laten gaan tijdens de 
Koningsdag op zaterdag 26 april. Hopelijk 
kan harmonie Oefening & Uitspanning 
ook in Italië hoge ogen gooien en op die 
manier bijdragen aan een goede verte-
genwoordiging van Laarbeek buiten onze 
gemeentegrenzen.
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Wij leveren containers  voor: 
puin-, tuin-, en sloopafval
Van 2m3 - 6m3 - 8m3.

Beek en Donk   06 - 53 14 99 03
VERMEULENGRONDWERKEN@HETNET.NLKromme Haagdijk 70, Helmond    06-53352675   www.bouwtotaalbrabant.nl

Mooi in de steigers

Honderden Laarbeekse vrijwilligers actief tijdens NL Doet
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek - NL Doet vond afge-
lopen vrijdag en zaterdag plaats. 
Deze jaarlijkse activiteit, georga-
niseerd door het Oranje Fonds, 
is de grootste vrijwilligersac-
tie van Nederland. Het doel van 
deze actie is om vrijwillige inzet 
in de spotlights te zetten en men-
sen te stimuleren om de handen 
uit de mouwen te steken. Ook 
in Laarbeek werd hier actief aan 
meegedaan. 

NL Doet laat zien hoe belangrijk ac-
tieve burgers voor de samenleving 
zijn. De maximale subsidie voor 
een klus kan 450 euro bedragen. 
In onze gemeente stonden ruim 
twintig klussen gepland, goed voor 
een paar honderd Laarbeekse vrij-
willigers. De MooiLaarbeekKrant 
nam een kijkje bij de IVN in Aarle-
Rixtel en de Scouting in Beek en 
Donk. 

Blotevoetenpad
Het is een kille vrijdag met zo nu 
en dan motregen. Het mag de pret 
niet drukken bij IVN Laarbeek. 
Ben van Noordwijk is, samen met 
andere vrijwilligers, bezig met het 
uitgraven van rechthoekige ‘bed-
den’. Hierin komen verschillende 
soorten ondergrond. “Denk aan 
prikkeldraad en glasscherven”, 
grapt Frans van Zeeland van ABL, 
die, samen met collega Monika 
Slaets, hier vandaag de handen 
uit de mouwen steekt. Gelukkig 
blijkt het om onder andere mod-
der, grind, dennenappels en geel 
zand te gaan. Ben vertelt: “We 
doen veel aan educatie bij de IVN 
Laarbeek en willen mensen – jong 
en oud – laten ervaren wat de ver-
schillende ondergrond doet met 

je voeten. Niemand loopt tegen-
woordig meer op blote voeten en 
er wordt veel minder in én met 
modder gespeeld.” 
Tijd voor IVN Laarbeek om letter-
lijk af te wijken van de gebaande 
wegen en het blotevoetenpad te 
maken. “We maken achter het 
pad nog een trapje naar de sloot. 
Verder zorgen we voor nieuwe 
snippers op het wandelpad.” Een 
drukke dag dus. Wat niet afkomt, 
wordt morgen afgemaakt. Tijdens 
het Kikkerconcert op de 1e zondag 
van juni zal het blotevoetenpad 
officieel in gebruik genomen wor-
den. 

Hekwerk Scouting
De Beek en Donkse scouting was 
ook één van de twintig organisaties 
die meedeed aan NL Doet. René 
Derksen van deze vereniging is goed 
te spreken over de landelijke actie. 
“Eigenlijk moet elke vereniging dit 
doen”, vertelt hij. “Een beetje subsi-
die is altijd meegenomen. Afgelopen 
jaren hebben we zo onze stoep en 
de kampvuurcirkel vernieuwd.” 

Scouting Beek en Donk had toe-
stemming van de gemeente om 
het hekwerk en enkele poorten 
van de afgebroken basisschool ‘De 
Raagten’ te gebruiken. “We wil-
len ons terrein afschermen, nadat 
er veel bomen zijn gekapt en we 
in het zicht zaten. Vandaag zijn er 
ongeveer tien vrijwilligers in actie, 
waaronder mijn vader, die zich via 
de KBO aanmeldde”, lacht René. 
“Na de voorbereidingen van vrijdag 
kunnen we vandaag goed doorwer-
ken.” 

Beretrots  
Maatschappelijk werker Henrie 
Bouwmans van ViERBINDEN vertelt 

dat hij, samen met Suzan de Koning 
van Vrijwilligerswerk Laarbeek, be-
retrots is op de inzet van zoveel vrij-
willigers. “Denk aan de lange banen 
die opgeknapt zijn bij de handboog-
vereniging, de KPJ die het clubge-
bouw heeft opgekalefaterd, de hon-
derd vogelkooitjes die beschilderd 
zijn op De Hei … en nog veel meer. 
Geweldig!”

Nieuwsgierig geworden?
Nieuwsgierig naar de activiteiten 
van de IVN of de Scouting? De 
IVN is te vinden aan de Beekseweg 
in Aarle-Rixtel en de Scouting van 
Beek en Donk zit aan de IJsweg 1. 
Kijk ook op de sites: 
www.ivn.nl/afdeling/laarbeek en/of 
www.scoutingbeekendonk.nl.

Vrijwilligers van het IVN legden tijdens NL Doet een blotevoetenpad aan

Vrijwilligers van de Beek en Donkse scouting 
plaatsten samen een hekwerk tijdens NL Doet 

Op zoek naar Dé MooiLaarbeekKrant 
lezer van 2013-2014
Laarbeek - De MooiLaarbeekKrant 
is op zoek naar Dé 
MooiLaarbeekKrant lezer van het 
eerste jaargang (april 2013 – april 
2014). 

Ken jij iemand die als het ware bij 
de brievenbus staat te wachten of 
erom vecht om de krant als eerste 
te kunnen lezen? Geef diegene dan 
op als Dé MooiLaarbeekKrant le-
zer van het jaar. Dit kan door een 
stukje te schrijven en/of een ori-
ginele foto voor vrijdag 11 april in 
te sturen naar redactie@mooilaar-
beek.nl. Uiteraard kunt u ook een 
reactie inleveren bij ons kantoor: 
Heuvelplein 3 in Beek en Donk. 

Voor de winnaar is er natuur-
lijk naast de felbegeerde titel ‘De 
MooiLaarbeekKrant lezer van het 
jaar’ ook een MOOIe prijs.
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
29 maart - 2 april

Zaterdag  29 maart  

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Tonnie Merks-
Roijackers (jrgt), Anna de Korte (mged), Hanneke 
Verbakel-van der Linden (mged), Ad van Goor 
(verj).

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang.
Intenties in deze viering voor: Doortje van Roij 
(sterfdag); 
Kevin van de Ven (verj.); Tot welzijn van de paro-
chie.
 
Zondag 30 maart

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering  m.m.v. De Halmen 
Intenties in deze viering voor: Marlies van Venrooij-
Bevers (mged), Jan Aalders (nms ZLTO), Martien 
Vermeltfoort, Nellie van Uden-Smeets (mged), 
Gerard van de Laar (jrg), Overleden familieleden 
Van de Laar-Jacobs, Rochus Martens (mged), Truus 
Merks-van Hoof (mged), Regien en Jan Ketelaars-
Verbakel.

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
4e Zondag van de Vasten (“Laetare”)
Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij.
Intenties in deze viering voor: Overleden begunstigers 
van het Onze Lieve Vrouwe Gilde; 
Overleden ouders van Asten – van Breugel; Tonia van 
Dijk; Overleden ouders van Boxmeer – Vlemmings; Har-
rie van Boxmeer; Miet van Boxmeer – van Duijnhoven; 
MartienVerbeeten (j. get.); 
Tonnie Jansen-van den Bogaard; Riny van den Bogaard; 
Jan van den Bogaard; Voor vervolgde christenen in Syrië.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Agnes Verschuren-
Colen, Marinus van Duuren Maria Aarts de echtge-
note en Maria en Catharina de dochters, Harrie en 
Goen Biemans-Swinkels, Jan en Narda Verhoeven-
Pepers, Harrie van den Boomen Gerarda van Melis 
Hendrika van der Horst, Peet en Drea Verhagen,  
Overleden familieleden Van Kessel-van Griensven, 
Lou Maas.

Maandag 31 maart

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Dinsdag 1 april

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering.

Woensdag 2 april

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering. 

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed.

Vastenactie 
Zoals bekend verzamelt men deze weken voedsel 
in voor mensen uit Laarbeek die een extraatje 
goed kunnen gebruiken. De houdbare levens-
middelen komen binnen via de manden die men 
achter in de kerken van Lieshout, Mariahout en 
Beek en Donk vindt. Hebt u al iets gegeven, dank 
u wel. Wilt u nog iets geven? Graag! 
In de rode bussen, achter in de kerk van Beek en 
Donk, kan men eventueel een geldelijke bijdrage 
stoppen deze zal ook ten goede komen aan de 
vastenactie. Eventueel kan men de levensmiddelen 
afgeven op de parochiecentra, tijdens openingsti-
jden in Lieshout, Mariahout en Beek en Donk.

Na deze woorden 
spuwde Jezus op de grond, 
maakte wat slijk van zand en speeksel 
en streek dat op de ogen van de blinde. 
Daarna zei Hij tegen hem: 
‘Vooruit, ga u wassen in het Siloambad.’
(Siloam wil zeggen: gezondene.) 
De man ging ernaartoe, 
waste zich 
en kwam ziende terug.

Infomiddag ‘Veilig Thuis en Ouderenmishandeling’

Seniorenvereniging KBO Lieshout opent � etsseizoen

Getuige gezocht van ongeval bij Donkse brug

Lieshout - De Werkgroep Voorlichting 
van het Wit-Gele Kruis Lieshout-
Mariahout organiseert in samenwer-
king met de KBO-Afdeling Lieshout 
en Stichting ViERBINDEN een voor-
lichtingsbijeenkomst ‘Veilig thuis en 
Ouderenmishandeling’. De bijeen-
komst vindt plaats op dinsdag 8 april 
om 13.30 uur in het Dorpshuis van 
Lieshout.

Ouderen blijven steeds langer zelfstan-
dig wonen, ook als ze kwetsbaarder 
worden. In 2011 woonde nog maar 
14% van de tachtigplussers (!) in een 
verzorgings- of verpleeghuis en dat 

percentage zal nog verder dalen. Bij jon-
gere leeftijdsgroepen is het percentage 
aanzienlijk lager. Het overheidsbeleid is 
er op gericht senioren zo lang mogelijk 
thuis te laten wonen. De meeste oude-
ren willen natuurlijk ook zo lang moge-
lijk thuis blijven wonen. Het is daarom 
juist nu van belang te weten wat men als 
oudere zélf kan doen om de eigen veilig-
heid in en om het huis te bevorderen.

De bijeenkomst ‘Veilig Thuis’ gaat over 
de onderwerpen: Inbraakpreventie, 
Woningoverval, Babbeltruc en 
Ontspoorde zorg / financiële uitbuiting. 
Deze bijeenkomst is niet alleen bedoeld 

voor KBO-leden, maar ook voor andere 
geïnteresseerde senioren.  De middag 
wordt verzorgd door Marij van Wanroij 
van KBO-Brabant en door Maria 
Hendriks van de LEV-groep. 

De bijeenkomst is gratis toegankelijk. 
De voorlichting is interactief en wordt 
ondersteund met een presentatie. 
Inspelend op de lokale actualiteit op 
dit terrein worden deelnemers aan het 
denken gezet over hun eigen rol ten 
aanzien van de veiligheid thuis. Tijdens 
de bijeenkomst is er voldoende gelegen-
heid voor het stellen van vragen en het 
uitwisselen van ervaringen. 

Lieshout - Seniorenvereniging/KBO 
Lieshout hield op donderdag 20 maart 
haar jaarlijkse ledenvergadering. 
Wegens afwezigheid van voorzit-
ter Willem Damen zat vice-voorzitter 
Tineke van Hout de vergadering voor. 

Ongeveer honderd leden woonden 
de vergadering bij. Tijdens deze ver-
gadering werd een nieuw bestuurslid 
benoemd in de persoon van Jan van 
Zuijlen. Nelly de Groot was aftredend 
en herkiesbaar. Zij werd met een ap-
plaus herkozen. De financiële verslagen 
en het verslag van de secretaris werden 
gepresenteerd. Het officiële gedeelte 
van de vergadering nam slechts een 
klein uurtje in beslag. Na de pauze 
was er een optreden van de Liesselse 
dialectzanger Gerard van Kol. De zaal 
genoot van zijn mooie gevoelige liedjes 
en er werd enthousiast meegezongen. 

Na het optreden was er nog een trek-
king van de loterij. 

Opening fietsseizoen
Hoewel de fietsclub al enkele jaren ook in 
de wintermaanden fietst, is het toch een 
mooie gewoonte om in het voorjaar het 
zomerfietsseizoen te openen. Dit jaar is 
het op woensdag 2 april met een ontbijt 
bij IKEA. Het vertrek is om 09.00 uur. Als er 
mensen zijn die een IKEA-familiepas heb-
ben, dan is het goed om die mee te nemen. 

Abdijdag
Omdat de Abdijdag van donderdag 7 
november 2013 bij de Lieshoutse deel-
nemers zo’n geweldig goede indruk 
heeft achtergelaten, organiseert KBO 
Lieshout opnieuw een Abdijdag in de 
Abdij van Heeswijk op donderdag 24 
april.  De kosten bedragen €22,00 per 
persoon. Het programma van de dag 

volgt nog. Aanmelden kan bij de in-
loop. Aanmelden voor activiteiten kan 
tijdens de inloop. De inloop is iedere 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 13.30 
uur in het Dorpshuis. U bent hier van 
harte welkom met vragen over van al-
les, om u op te geven voor een van de 
KBO activiteiten, om mensen te spreken 
van Computer Onderwijs Laarbeek, om 
mensen van de Dorpsraad te spreken, 
om zakken op te halen voor plastic afval, 
voor het WMO infopunt, of om even bij 
te praten bij een kopje koffie. Er zijn al-
tijd mensen die voor de gezelligheid een 
uurtje komen buurten. Ook daar is de 
inloop voor bedoeld. Alle bestuursleden 
van de Lieshoutse Seniorenvereniging 
zijn tijdens de inloop aanwezig. 

Beek en Donk –Op de Bosscheweg bij 
de Donkse brug heeft op donderdag 
20 maart een ongeval plaatsgevonden 
omstreeks 15.00 uur.

Nu is men op zoek naar de persoon, 
die getuige was en direct eerste hulp 
in diverse vorm verleende. Zijn naam is 
onbekend, wat jammer is. De getuige 

kan contact opnemen met tel. 0492-
464403. Getuige, bij deze alvast heel 
hartelijk dank.

Jaarlijks Lenteconcert door 
Gemengd Koor

Jaarlijkse collecte St. Margaretha Gilde

Beek en Donk – In het Ontmoetings-
centrum aan de Otterweg wordt 
op zondag 6 april het jaarlijkse 
Lenteconcert gehouden door het 
Beek en Donks Gemengd Koor. Als 
gastkoren treden het Gemengd Koor 
Euphonia uit Aarle-Rixtel en het ge-
zelligheidskoor Cantado uit Eerde op.

De aanvang van dit Lenteconcert is om 
14.00 uur waarbij het Gemengd Koor 
Euphonia uit Aarle-Rixtel onder leiding 
van Dhr. Arie Ketelaars het concert 
zal openen met een zeer gevarieerd 
programma met o.a; My heart will 
go on van James Horner, Climb ev’ry 
mountain van Richard Rodgers, Castle 
on a cloud van Claude Schonberg en 
Frieden van Gotthilf Fischer. Hierna 
zal het gezelligheidskoor Cantado uit 
Eerde bestaande uit 29 enthousiaste 
zangers en zangeressen en onder lei-
ding van de Mevr. Jeanneke van de 

Ven, het optreden vervolgen. Zij doen 
dit met o.a. All my loving,  For the lon-
gest time, Cent mille chansons, Nkosi 
sikeleli en Halleluja. Na een korte pau-
ze zal het Beek en Donks Gemengd 
Koor onder leiding van Arie Ketelaars, 
met aan de piano Mevr. Jeannette 
Seijkens, het Lenteconcert besluiten 
met o.a. Kom holder Lenz van Joseph 
Haydn, Oh, what a beautiful morning  
van Richard Rogers, Abendchor van 
Konradin Kreutzer en Jerusalem  van 
G. Verdi.

Met het mooie voorjaar in het vooruit-
zicht een mogelijkheid om alvast muzi-
kaal in de goede stemming te komen. 
De drie deelnemende koren hebben al 
tientallen jaren een uitstekende naam 
in de regio Brabant. Het concert begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur. 
De toegang is gratis. Een ieder is deze 
middag van harte welkom.

Aarle-Rixtel –Het Sint Margaretha 
Gilde oftewel de ‘Rode Schut’ houdt 
in de week van 31 maart t/m 6 
april  een huis-aan-huis collecte in 
Aarle-Rixtel. Regelmatig wordt er 
vanuit de gemeenschap een beroep 
gedaan op het gilde, zo ook op het 
St. Margaretha Gilde. Ze begeleiden 
activiteiten, luisteren activiteiten op 
en/of brengen vendelhulde. 

Met al haar activiteiten wil het gilde 
niet alleen de vele oude tradities, 
maar ook  de onderlinge broeder-
schap in stand houden. En door zijn 
dienstbaarheid aan de gemeenschap 
wil het die broederschap ook naar 
buiten uitdragen. Maar dat kan niet 
zonder de nodige financiële midde-
len en daarom vraagt het gilde ook 
dit jaar weer een kleine bijdrage 

vanuit de gemeenschap. De op-
brengst van deze collecte die ook wel 
het ophalen van ‘offergelden’ wordt 
genoemd, zal bestemd zijn voor het 
onderhoud van trommen, vendels, 
uniformen en andere attributen die 
het gilde rijk is. Elke bijdrage is dan 
ook van harte welkom.

Vandaar deze oproep aan de Aarle-
Rixtelse bevolking die de ‘Rode Schut’ 
een warm hart toedraagt, stel de gil-
debroeders die in week 14 bij u aan de 
deur komen niet teleur, en doe een duit 
in het ‘Rode zakje’. Het St. Margaretha 
gilde hoopt op een bijzondere op-
brengst en wil de inwoner van Aarle-
Rixtel bij voorbaat danken voor hun 
gulle gave. Meer weten over het Sint 
Margaretha Gilde? Lees het dan op 
de website! www.margarethagilde.nl

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren
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Piet van Thielplein 5
www.verswarenhuys.nl

Daarom:
vrijdag 28 maart 
15% korting!

zaterdag 29 maart 
25% korting!
korting alleen geldig op groenten en fruit

Wij gaan onze groente- en fruitafdeling
verbouwen en het assortiment uitbreiden!

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag
Krop Sla    per krop 0.69
Hollandse Aardbeien
        per doos 1.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Pers-Sinaasappels  2 kilo  1.49
Conference Peren
         per kilo 1.49

Gesneden Raapstelen

1 + 1 gratis

Elke Dinsdag Saladedag

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Alle Salades in de Aanbieding

MARC GOSEN  ü Glaszettersbedrijf
 ü Glashandel
 ü Schilderbedrijf

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

“Glashard de beste”

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

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

Dinsdagavond werd afscheid genomen van de aftredende raads- en commissieleden

Aftredend raadslid Piet Aarts 
ontvangt Koninklijke Onderscheiding
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Mark Barten

Beek en Donk – “Dit had ik echt niet 
verwacht”, spreekt Piet Aarts, net 
na de uitreiking van de Koninklijke 
Onderscheiding, de aanwezigen toe. 
Piet nam dinsdagavond na 12 jaar af-
scheid van de gemeenteraad.  “Mijn 
taak hier zit erop.”

Dubbel
Het afscheid was voor Piet, lid van 
PNL, heel dubbel. “Ik wilde hier op 
een feestelijke manier afscheid nemen 
van de raad. Vanmiddag bereikte mij 
het nieuws rondom de coalitievor-
ming. Dat maakt het voor mij nu wel 
heel dubbel”, vertelt hij. 

Desondanks is Piet ontzettend verrast 
met zijn onderscheiding. “Hier sta ik 
dan opeens met een lintje. Dat is ont-
zettend mooi.” Kort blikt hij terug op 
zijn raadsperiode. “Twaalf jaar geleden 
wist ik al dat ik nu afscheid zou nemen. 
Ik wilde me voornamelijk inzetten voor 
het onderwijs, voor de nieuwe voor-
zieningenclusters. Ik gaf me er eerst 
acht jaar voor. Maar vier jaar geleden 
had ik hier nog geen voldoening mee, 
want de realisatie rondom de clusters 
was nog niet klaar. Nu is dat wel zo 
goed als, dus kan ik ook met een ge-
rust hart hiermee stoppen.”

Veel, maar leuk
Piet geeft aan het raadswerk hem al-
tijd ontzettend veel tijd heeft gekost, 
maar dat hij het met heel veel plezier 
heeft gedaan. “Het verrijkt echt je 
leven. Ik was trots dat ik gemeente-
raadslid was, maar het geeft je ook 
een verantwoordelijkheidsgevoel. Je 
wilt het goed doen voor de gemeente. 
Onderling vond ik het altijd heel pret-
tig werken. Tijdens de vergaderingen 
werd er soms flink gediscussieerd, 
maar zodra de vergadering gesloten 
was, hadden we het er niet meer over 
en sloten we gezellig af met een bier-
tje.”

Nog een Koninklijke Onderscheiding
Maar Piet was niet het enige raadslid 
dat afscheid nam. Hij was ook niet 
het enige raadslid dat een lintje kreeg. 
Bert Klessens (ABL) is ook meer dan 
12 jaar raadslid geweest en ontvangt 
hiervoor ook een onderscheiding. 
Echter wordt deze pas op een later 

moment uitgereikt, zodat zijn hele fa-
milie hierbij aanwezig kan zijn. 

Aftredende raadsleden
Naast Piet Aarts en Bert  Klessens na-
men nog meer raadsleden afscheid. 
Met een persoonlijk dankwoordje – 
soms voorzien van bijzondere anekdo-
tes - sprak burgemeester Hans Ubachs 
ze allemaal toe, te weten: Jan Hendriks, 
Ton Briels, Jeroen Leenders, Christian 
van den Berg, Toon Brouwers, Erik van 
Haperen en Willy van Osch. 

Na deze happening werd ook afscheid 
genomen van de commissieleden, 
waarna nog een informeel samen-
zijn plaatsvond in het gemeentehuis. 
De huidige ontwikkelingen rondom 
de coalitievorming zorgden op deze 
avond voor een bedrukte sfeer, maar 
met modder gegooid werd er niet. 
Met wederzijds respect werd afscheid 
genomen van de raads- en commis-
sieleden. 

Burgemeester Hans Ubachs (l) reikt de Koninklijke Onderscheiding uit aan Piet Aarts (r)

De nieuwe gemeenteraad bestaat
uit de volgende personen:

1. T.J.M. Biemans
2. F.M.J. Biemans
3. H.M.M. van Bree
4. J.H.C.M. Briels
5. J.J.M. Brouwers
6. G.T. Buter
7. W.G.M. van Dijk
8. A.A.H.G. de Groot
9. J.P.H. Gruijters
10. A.J.L. Meulensteen

11. V.T.J.A. van Schaijk
12. M.C. Slaets-Sonneveldt
13. B.M. Straatman
14. B.H.M. Swinkels
15. J.H. Vereijken
16. P.A.J.R. Verschuuren
17. A.G.M. van de Wijdeven
18. M.A.H. v.d. Zanden-Swinkels
19. F.P.A.C. van Zeeland

NIEUWE COLLECTIE 
BADKLEDING T/M H-CUP
O.a. Cyell - Prima Donna - Chantelle - 

Sunflair - Olympia - Freya - Opera

Ook heren en kinderbadkleding!

Ingrid Lingerie  Koppelstraat 1, Beek en Donk  
‘s maandags gesloten

BADKLEDING T/M H-CUPBADKLEDING T/M H-CUP
O.a. Cyell - Prima Donna - Chantelle - O.a. Cyell - Prima Donna - Chantelle - 

Ook heren en kinderbadkleding!Ook heren en kinderbadkleding!Ook heren en kinderbadkleding!

Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en 
tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw is per 1 maart 
2013 verlaagd van 21% naar 6%.

Werkzaamheden
Het 6%-tarief is van toepassing op het vernieuwen, vergroten, 
herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. 
Ook aanleg en onderhoud van de tuin door hoveniers valt onder 
het 6%-tarief. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op de 
arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.

Tijdelijke verlaging
De verlaging is tijdelijk. Als gevolg van de begrotingsafspraken 2014 
is de einddatum verlengd van 1 maart 2014 naar 31 december 2014.

6% BTW-regeling in de bouwGLAS IN LOOD ATELIER
COOIJMANS

Nieuw glas in lood naar uw of ons ontwerp

Reparatie

Brandschilderwerk

Glas in Lood in Isolatieglas

Schutsstraat 31 Lieshout - Tel. 0499 423621 

atelier.cooijmans@onsbrabantnet.nl

W W W . G L A S I N L O O D A T E L I E R C O O I J M A N S .N L

Mooi in de steigers

Manifestatie zaterdag over coalitievorming
Redacteur: Nikki Barten 

Beek en Donk – Voor het gemeente-
huis vindt zaterdag om 15.00 uur een 
manifestatie plaats over de ontwik-
keling rondom de coalitievorming. 
Een groep onafhankelijk burgers is 
bij elkaar gekomen en hebben het 
burgerplatform ‘Laat uw stem ho-
ren!’ in het leven geroepen. Deze 
groep eist duidelijkheid van de lijst-
trekkers. 

Het burgerplatform roept alle in-
woners van Laarbeek op om 

zaterdagmiddag naar het gemeente-
huis te komen om hun stem te laten 
horen. “De burgers hebben recht op 
duidelijkheid. We nodigen alle lijst-
trekkers uit voor zaterdagmiddag. Zij 
krijgen allemaal spreektijd. Daarnaast 
komen wij als initiatiefgroep nog aan 
het woord en zijn we op dit moment 
een neutrale landelijke politicus aan 
het regelen, die hier ook komt spre-
ken”, aldus de initiatiefnemers. 

De betrokken personen willen duide-
lijk maken dat zij geen voorkeur heb-
ben voor een politieke partij, maar dat 

zij wel willen weten hoe deze coalitie 
tot stand is gekomen, terwijl de uit-
slag anders is. “We vinden dat we 
dit als inwoners niet zomaar hoeven 
te pikken. We hebben recht om ons 
stem te laten horen. Daarom hopen 
we dan ook dat zoveel mogelijk inwo-
ners komen zaterdagmiddag.”

Het burgerplatform ‘Laat uw stem 
horen!’ is woensdag geïnitieerd door 
een aantal inwoners. Zij hebben ook 
een lezerspodium hierover in deze 
MooiLaarbeekKrant staan.  
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Dieuwke Kommerij

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Wilma de Jong

2. Franka van Venrooij

3. Marielle van Loon
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
BALANSECONOMIE

BOERENBRIDGE

CABARETFIGUUR

DENKSPIER

DIERENRECHTEN

DRAKENEI

ECOFOBIE

FLITSBAK

GEHEUGENKOOR

GELDPUNT

GELUKSMACHINE 

GEROEPTOETER

KANJERTRAINING

LAWINEPIEPER

LEVENSCOACH

ONNOZELHEID

PANIEKVOGEL

PRINSENKIND

ROOKPEN

SAMENREDZAAMHEID

STANDBEELD

TABLET

TWEETRAPSMAKING

WARMTEPAAL

Om een aantal redenen is biologisch eten gezond, o.a.: er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, biologisch 
eten bevat meer voedingsstoffen en is niet genetisch gemanipuleerd (veranderen van erfelijke eigenschappen) maar 
bovenal: BIOLOGISCH ETEN SMAAKT VEEL BETER!!!
‘t Verswarenhuys voegt vanaf 5 april a.s. 800 biologische artikelen(!!) toe aan het assortiment. Broodbeleg, koffie/
thee, deegwaren en rijst, sauzen, dranken, oliën en sauzen, specerijen, ontbijtproducten, zoetwaren en ga zo maar 
door! Maar ook verse zuivel, kaas en vleeswaren zijn, naast ons huidige assortiment, biologisch te verkrijgen!!! Ook 
vegetariërs en mensen met allergieën (o.a. gluten) hebben volop keuze!
Kom gauw kijken en genieten in ‘t Verswarenhuys!!
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Heerlijke frisse garnalensalade

www.kookcentrumbrabant.nl

• 3 paprika’s 
(geel, rood en groen)

• 200 gr boontjes
• 100 gr taugé
• 1 mango
• 4 augurken
• 3 el mayonaise
• 2 el tomatenketchup
• 2 el chilisaus
• 1 citroen
• 250 gr party garnalen
• 1 komkommer

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

Maak de paprika’s schoon en snijd ze in dunne reepjes. Blan-
cheer de paprika’s in ruim water met zout tot deze beetgaar zijn. 
Spoel ze goed koud anders garen ze door. Bewaar het water en 
blancheer daarin de boontje tot ze beetgaar zijn en spoel koud. 
Was de taugé en maak de mango schoon. Snijd de mango in 
gelijke blokjes en de augurk in dunne reepjes. Maak van de 
mayonaise, ketchup, chilisaus en citroensap een lekkere frisse 
dressing. Snijd de komkommer en dunne plakjes. Meng nu de 
paprika’s, boontjes, taugé, mango, augurk en de garnalen door 
elkaar en meng het met de dressing en breng op smaak met 
peper en zout. Pak een groot bord of een platte schaal en bedek 
de buitenkant met plakjes komkommer. Maak in het midden 
van het bord de salade mooi op. Serveer met stokbrood.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

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

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

Win een reischeque van   €50,-  en deze trolley!
Winnaar week 11: Marij Schepers

Antwoord week 11: Julianastraat 49, Mariahout
De reischeque wordt persoonlijk bij u thuis overhandigd

“Met de dames op reis”

Waar staat de koffer deze week?

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

SAMENREDZAAMHEI
D

TWEETRAPSMAKING BALANSECONOMIE

KANJERTRAINING CABARETFIGUUR DIERENRECHTEN
GELUKSMACHINE BOERENBRIDGE GEHEUGENKOOR
GEROEPTOETER LAWINEPIEPER LEVENSCOACH
ONNOZELHEID PANIEKVOGEL PRINSENKIND
STANDBEELD WARMTEPAAL DENKSPIER
DRAKENEI ECOFOBIE FLITSBAK
GELDPUNT ROOKPEN TABLET

Zoek de 10 verschillen
COALITIE: WIKKEN EN (HER)WEGEN
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Bouwmaterialen Hout- en
plaatmateriaal

Gereedschappen
en ijzerwaren

Keukens Tegels en
badkamers

Deuren

Advies nodig?
Vraag het aan BouwCenter Swinkels!

BouwCenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt,
zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen
zich bij ons prima thuis.
Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij het bouwen op aankomt.
Meer weten, over bijvoorbeeld de tijdelijke BTW-verlaging? 
Vraag het aan BouwCenter Swinkels!

kijk op www.bouwcenterswinkels.nl

Deensehoek 8, Lieshout - Telefoon 0499-425800

Mooi in de steigers

Wat krijg je wanneer je uit 150 
bolletjes ruwe katoen 7 kilometer 
draad spint, daarvan een stofje 
weeft, een paar honderd gram indigo 
kleurstof toevoegt, dit met 7000 liter 
water een wassing geeft en alles 
binnen een kwartier in elkaar zet? 
Inderdaad, een spijkerbroek. Alleen 
moet je er de spijker nog inslaan. 
Met de draadnagelfabrieken van de 
van Thiels weten we daar in Beek 
en Donk wel raad mee. Met andere 
woorden: voor de draad ermee. 
Laatst zat ik in de wachtkamer van een 
dokterspraktijk. En wat moet je daar 
doen. Juist, wachten. Onopvallend 
rondkijkend krijg je een mooi beeld 
van de medewachtenden. Het viel 
me op dat nagenoeg iedereen jeans 
droeg. Welgeteld was de score 19 
op 23. Gemiddeld hebben we in 
Nederland 5 spijkerbroeken per 
persoon. Volgens mij is er geen 
grotere schakering in kleding die 
allemaal hetzelfde genoemd: jeans. 
Kleuren variëren van stonewashed, 
donkerblauw, vaalblauw tot vuil. In 
uitvoering heb je de keuze uit straight, 
slimfit, flair pipe, Sigarettenpijp, 
bootcut, drainpipe, wortelbroek en 
baggy. Het laaghangende kruis hangt 
hierbij tot net boven de knieholte. 
Boven de band zien we bij de jeugd 
een brede, felgekleurde strook van 
de slip uitsteken. Sommigen dragen 
zelfs jeans waarbij de maker al gaten 
op de voorzijde gemaakt heeft. 
Vraag me niet waarom, dat schijnt 
mode te zijn. 
Maar die prijs, belachelijk. De diverse 
merken laten zien dat voor ieder wat 
wils is. In mijn jonge jaren was je al 

een hele Bram wanneer je een echte 
Levis of Loïs droeg. Wrangler kon er 
ook nog mee door. Tegenwoordig 
zijn de merken nagenoeg niet meer 
aan te slepen. G-Star, Diesel, Pal 
Mall, Lee, Armani, Versace, noem 
maar op. En de naam maakt de prijs. 
De kostprijs van een spijkerbroek, 
doorgaans gemaakt in China, ligt 
tussen de 6 en 9 euro, afhankelijk 
van enig kwaliteitsverschil. In de 
winkel betaal je al snel tussen de 
50 en 280 euro. Hè? Die chinezen 
lachen zich scheel.
Oorspronkelijk werd de 
spijkerbroek gemaakt voor 
goudzoekers. Eerst uit zeildoek 
maar toen dat opraakte uit 
katoen, genaamd Serges 
de Nîmes. Met een beetje 
fantasie haal je hier ‘denim’ 
uit. Omdat de broekzakken 
nogal eens uitscheurden 
raadpleegde Levi Strauss 
waarschijnlijk Piet 
van Thiel en deze 
suggereerde klinknagels 
te gebruiken. En zo 
geschiedde. John Wayne, 
James Dean, Marilyn 
Monroe en Elvis maakten de 
jeans populair. Iedereen draagt 
ze. Hoe? Mannen dragen 
stoere broeken, bij dames 
moet de broek zo strak mogelijk 
om de kont zitten. En de naam: deze 
komt van Genuees blauw, ‘bleu 
de Gênes’, verbasterd tot blue 
jeans. En van Thiel dan?, hoor 
ik u denken. Nou, die had altijd 
spijkers in zijn broekzak, denk 
ik.

Van Thiel en Jeans
Volgens P. Skauwe

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

Vrijwilligerspenning van de gemeente 
Laarbeek voor Harrie van Rooij
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Iris Savenije

Beek en Donk – “Als je van trots-
heid kon blinken, zou je dat nu 
doen”, zegt wethouder Frans van 
Zeeland wanneer hij afgelopen dins-
dagavond de vrijwilligerspenning 
overhandigt aan Harrie van Rooij in 
het Ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk. Zijn afscheid bij Kans Plus 
Regio Gemert werd hierdoor tevens 
een dankbetuiging voor zijn inzet als 
bestuurslid en actief vrijwilliger.  

Een heel klein bietje
Precies twintig jaar werkte Harrie voor 
Kans Plus Regio Gemert, een belan-
gennetwerk voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Dit vond 
Harrie een mooi aantal jaren om zijn 
bestuursfunctie neer te leggen tijdens  
de Algemene Ledenvergadering op 
dinsdag. Daar stond echter zijn fami-
lie al op hem te wachten. “Het is een 
bietje een verrassing, een heel klein bi-
tje”, lachte Harrie, die vermoedelijk al 
langer wist wat er speelde. 

Actief en betrokken
Harrie was volgens voorzitter Maria 
Brans altijd een actief en betrokken 
bestuurdlid. Geen enkele zesweekse 
vergadering heeft hij gemist en geen 
enkel huis in Mariahout overgeslagen 
voor de nieuwsbrieven. Ook organi-
seerde hij de kienavonden. Kans Plus 
moest toch op een bepaalde manier 
gespekt worden en dit is Harrie gelukt. 
Ondertussen vinden deze avonden 

drie keer per jaar plaats en worden 
door tachtig mensen bezocht. 

Feest
Kerstfeest, sinterklaasfeest, carna-
valsvieringen en ontmoetingsdagen, 
Harrie draaide er zijn handen niet voor 
om. Vanzelfsprekend was hij aanwe-
zig bij alle verschillende activiteiten 
die in regio Gemert gehouden wer-
den. De kerstviering voor de leden 
uit Mariahout en Lieshout werd door 

de vrijwilliger georganiseerd en daar 
bleek het ieder jaar weer in goede 
handen te zijn.  

Afscheid
Al met al moet Kans Plus Regio Gemert 
afscheid nemen van een trouw en ge-
waardeerd bestuurslid. Harrie hoeft 
echter niet met lege handen naar huis. 
De vrijwilligerspenning  is verdiend en 
samen met een bijbehorende oorkon-
de kan hij voldaan naar huis. 

Harrie van Rooij (l) met naast hem wethouder Frans van Zeeland

Lezerspodium

Democratie!
De oude Grieken hebben de 
democratie uitgevonden. Wijze 
mannen en vrouwen werden 
de vertegenwoordigers van het 
volk. Zij moesten beslissingen 
nemen. Niet wat het volk wilde, 
maar wat goed was voor het volk. 
De belangen van het volk, hun 
welzijn stond voorop. Dat bleek te 
functioneren.

We zijn anno 2014 in Laarbeek. De 
wijze mannen hebben de afgelopen 
jaren het volk van Laarbeek 
geregeerd en de meerderheid is 
daar tevreden over. Dat blijkt uit de 
verkiezingen. Het druist tegen alle 
logica in, dat we nu horen dat PNL 
op een zijspoor is gezet. Wat kan 
het belang van de kiezer, van het 
volk hierin zijn?  Dit is in een ware 
democratie onmogelijk. Hier moet 
meer spelen dan alleen het belang 
van het volk. 

Ik ben niet zo politiek 
geëngageerd, maar ik heb wel een 
gezond verstand. Ik heb mijn stem 
uitgebracht uit een tevreden gevoel 
over het beleid van de afgelopen 
jaren. Laarbeek is, in tegenstelling 
tot de ons omringende gemeenten, 
een gezond bedrijf. Financieel 
staat Laarbeek goed. Scholen 
en dorpshuizen zijn vernieuwd 
of herbouwd. De lasten voor de 
burgers zijn, in tegenstelling tot 
andere gemeenten, niet bijzonder 
gestegen. Ik wilde continuïteit in 
dit beleid. Ik ben dan ook geschokt, 
dat ik hoor dat PNL aan de kant is 
gezet, Ik zie het als pure minachting 
van de keizer. Discussies in de 
kringen waarin ik verkeer laaien 
hoog op. Ook kiezers die anders 
dan PNL gestemd hebben zijn 
verbaasd. 

Ik ben te naïef om te verzinnen wat 
hier achter zit. Is het machtswellust? 
Is het het calimero-effect? (zij zijn 
groot en ik is klein). Ik weet het 
niet. Wat ik wel weet is, dat ik hier 
heel boos om ben en dat ik me 
geminacht voel door de partijen 
die nu een coalitie willen gaan 
vormen. In een eerlijke democratie 
kiezen wijze mannen en vrouwen 
datgene dat voor het volk goed is. 
Dit lijkt me niet democratisch!

Uit democratische overwegingen 
zet ik mijn adres hieronder. 

Hans Kempe
De Vorst 1,5737 JG Lieshout.
hanskempe@onsmail.nl
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Liedertafel ’t Nachtpitje bij de Tapperij
Beek en Donk – Maandelijks houdt 
Liedertafel ’t Nachtpitje een meezing-
avond. Op vrijdag 28 maart wordt 
deze voor de eerste keer gehouden in 
Café/Zaal De Tapperij.

Zoals gebruikelijk wordt er om 21.00 uur 
begonnen met de liedjes uit de zang-
bundel, onder begeleiding van de accor-
deonisten. Iedereen is van harte welkom 
en zoals altijd is de entree gratis.

Sponsoractie Dierenpark Regter Eind
Beek en Donk - Bij supermarkt Jan 
Linders in Beek en Donk wordt op 
zaterdag 29 maart een sponso-
ractie voor het dierenpark in 
Beek en Donk gehouden. 
Medewerkers zullen door 
middel van een Rad van 
Fortuin aandacht vragen 
voor hun park. 

Na het verdwijnen van de 
woonunits van Zorgboog de 
Regt, die tijdelijk in het park heb-
ben gestaan, is begonnen met het 
herinrichten van het vrijgekomen 

terrein. Er worden nieuwe schuil-
hutten voor de dieren gerealiseerd 

en het terrein  wordt opnieuw 
ingezaaid, hekwerk vervan-
gen en straatwerk aange-
bracht. Alle werkzaam-
heden worden door de 
vrijwilligers uitgevoerd 
maar de materialen kos-
ten een aardig bedrag. 

Het dierenpark vraagt hen 
te steunen door deel te ne-

men aan het Rad van Fortuin 
dat van 10.00 tot 17.00 uur staat 
opgesteld. Iedere deelnemer heeft 

prijs. De prijzen worden door 
Supermarkt Jan Linders ter be-
schikking gesteld, en de opbrengst 
wordt door de supermarkt verdub-
beld, zodat het park verder kan 
worden ingericht.

Amusementsavond in Zonnetij

Collectanten gevraagd 
voor de hartcollecte

Veel activiteiten rond Koningsdag

Aarle-Rixtel – In de Ontmoetingsruimte 
van Zonnetij speelt op donderdag 10 
april blaaskapel Zwarte Fanfare uit 
Aarle-Rixtel. De blaaskapel bestaat 38 
jaar en speelt vlotte polka’s en walsen, 
maar ook staat populaire en solistische 
muziek op het programma. 

Door hun voorliefde voor Tsjechische 
blaasmuziek is de kapel in het verleden 
vaak naar Tsjechië afgereisd voor een 
aantal optredens. Op een van deze reizen 
werd Stefan, de bassist, verliefd op Katka, 
zangeres bij een bevriende blaaskapel. 

Nu zingt Katka alweer bijna 15 jaar bij 
de Zwarte Fanfare samen met de dirigent 
Mart Kusters. Verder hebben ze ook rei-
zen gemaakt naar Duitsland, Oostenrijk, 
Luxemburg, België, Italië en de Verenigde 
Staten van Amerika. De Zwarte Fanfare 
speelt van 19.30 uur tot 22.00 uur en 
de zaal is open vanaf 19.00 uur. Door de 
belangeloze medewerking van de Zwarte 
Fanfare is de toegang gratis. 

De Ontmoetingsruimte van Zonnetij is 
gelegen aan de Heindertweg 87 in Aarle-
Rixtel. Iedereen is van harte welkom.

Beek en Donk – De jaarlijkse collecte 
voor de Nederlandse Hartstichting 
vindt plaats in de week van 6 tot 
en met 12 april. De Nederlandse 
Hartstichting financiert onderzoek 
naar hart- en vaatziekten en geeft 
voorlichting over een gezonde leef-
stijl. 

Bovendien neemt de Hartstichting het 
initiatief voor verbeteringen in de zorg 
en in het voorkomen van hart- en 
vaatziekten. Ongetwijfeld heeft men 
wel één van de spotjes op radio en tv 
gezien of gehoord hebben, waarin de 
collecte wordt aanbevolen. Vele vrij-
willigers gaan in de hartweek weer op 

pad met de collectebus. In Beek en 
Donk kunnen ze gelukkig een beroep 
doen op vele mensen die helpen de 
collecte goed te laten verlopen. Ze ko-
men echter nog wel een aantal men-
sen tekort om alle straten te kunnen 
belopen. Zo zoeken zij nog collectan-
ten voor de straten in de nieuwbouw-
wijk in de Beekse Akkers aan overzij-
de van de Lieshoutseweg en voor de 
Auwerstraat en Donkersvoortsestraat. 
Wie wil hen hierbij helpen?

U kunt contact opnemen met Martin 
Philipsen, tel. 0492-461971 of met 
Agny van Dijk, tel. 0492-462411. 
Dank voor uw medewerking.

Aarle-Rixtel - Ook dit jaar zijn er in 
Aarle-Rixtel rond Koningsdag weer 
diverse activiteiten. De festiviteiten 
beginnen op vrijdagavond 25 april 
in de Aarlese horeca. 

Bij ‘Deja Vu’, dat vanaf 20.00 uur 
open is, treedt een liveband op. 
Dorpscafé ‘De Vrienden’ houdt 
vanaf 21.00 uur een optreden 
van coverband Sowieso. Zij spelen 
Nederpop van Blôf tot Doe Maar en 

van Nielson tot Go Back To The Zoo. 
Bij beiden is de entree gratis!

Zaterdag 26 april start op het kerk-
plein met een vrijmarkt voor en 
door basisschoolkinderen van 10.00 
– 12.00 uur. Iedereen kan hier speel-
goed, boeken, cd’s en allerlei spul-
letjes verkopen of andere leuke din-
gen verzinnen. Daarnaast kunnen 
diverse spelletjes gedaan worden en 
grappige foto’s gemaakt. Bezoekers 

kunnen ook meehelpen met het 
schilderen van een portret van de 
koning en koningin. Aansluitend is 
er om 12.30 uur een versierde fiet-
senoptocht, onder begeleiding van 
harmonie ‘De Goede Hoop’.

’s Middags vanaf 13.30 uur zijn er op 
sportpark De Hut allerlei activiteiten 
voor kinderen, zoals een spelenker-
mis, luchtkussens, huifkarrentocht, 
schminken en penaltyschieten. 
Verder kan ieder kind meedoen aan 
de ballonnenwedstrijd. Ook zijn 
er voetbalwedstrijden voor 6 t/m 
14-jarigen op klein veld, uiteraard 
ingedeeld per leeftijdscategorie. 

Bij OJA kan men ‘s middags vanaf 
13.00 uur terecht voor veel muziek, 
een hapje en een drankje. Er tre-
den diverse bands live op, waaron-
der ‘Moon’ en ‘Chivy and the Blue 
Zicians’.

500 gram Stolwijkse 
boerenkaas. 

Heerlijk pittig. 

€4,50 
voor 500 gram

 

Weekmarkt Beek en Donk
Actieaanbiedingen april

    

Wekelijks 
voor het oude 

postkantoor, de 
fruitkraam van de

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

260 BREED!!

FRANS & FRANCA JASPERS

ONDERGOED EN NACHTKLEDING

De Sloggi acti e weken zijn 
weer van start.

De acti e 3 halen - 2 betalen 
duurt nog tot 10 april 

Dus geef uw bestelling ti jdig door

Kijk op onze site:
www.sliponline.nl 

www.zakdoekwinkel.nl 
www.ondergoedgrotematen.nl

Vanaf volgende 
week verkopen 
wij weer volop 

asperges!
We hebben 

dan ook weer 
de geschilde 

asperges bij ons.

  Van Lieshout
uw marktbakker

Vaste lage prijs!

Alle broden 
800 gram

3 voor maar

€ 5,-
Markt: Beek en Donk
Markt: Aarle-Rixtel

Tevens leveren wij ook aan horeca

  Seizoens
aanbiedingen  

Diversen
   Honda 
       Grasmaaiers Reinigingssystemen

Tuin- en Parkmachines

Dorpsstraat 102
Lieshout

0499-421469
www.merks-lieshout.nl

Verkoop, Reparatie & Service
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‘Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis’ Advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet 
langer aanzien dat zijn zoontje zoveel 
last had van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel uit te vin-
den voor de klachten van zijn zoon. 
Nu, veertien jaar later, is zijn huidver-
zorgingsproduct op natuurlijke basis 
in Australië het meest gebruikte na-
tuurlijke middel tegen eczeem en pso-
riasis en is het bij veel mensen niet 
meer uit het leven weg te denken.

Jeroen Dorresteijn haalde de crème 
naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn 
vertelt: ‘Vrienden van mij hebben kin-
deren met eczeem die zich tot bloe-
dens toe krabben. Op zoek naar een 
oplossing kwam ik op buitenlandse 
internetforums steeds goede ervarin-
gen van het Australische “Grahams” 

tegen. Ik besloot een aantal produc-
ten uit het assortiment hierheen te 
halen en deelde die bij wijze van test 
uit aan mensen met eczeem, psoriasis, 
een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik 
de reacties teruggekoppeld kreeg was 
duidelijk dat heel veel mensen hierin 
hadden gevonden wat zij al zo lang 
zochten; zij waren af van de ellendige 
jeuk en hun huid werd heel rustig’.
 
Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in 
Nederland in de winkels. Het zijn 
stuk voor stuk probleemoplossende 
producten zoals de eerder genoemde 
Eczeem Crème en Calendulis Plus 
Crème (bij psoriasis), maar ook bijvoor-
beeld shampoo voor een droge hoofd-
huid (jeuk, schilfertjes , roos). Doordat 
winkels enthousiaste reacties van klan-
ten krijgen en veel herhalingsverkopen 

zien, worden er weer meer mensen op 
het bestaan van Grahams gewezen. En 
de gebruikers zelf vertellen het natuur-
lijk ook door; vaak is het iets waarmee 
zij erfelijk belast zijn dus de familie is 
als eerste op de hoogte als een pro-
duct goed aanslaat. ‘We krijgen dage-
lijks heel emotionele reacties’, vertelt 
Dorresteijn tot slot. ‘Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet 
als diegene altijd verschrikkelijk last 
van zijn/haar huid heeft en nu ineens 
aan den lijve ondervindt dat er ook een 
leven zonder krabben schilfers moge-
lijk is.’

De producten van Grahams zijn te 
koop bij:
Dio Drogisterij Mark
Dorpstraat 5
5737 GA Lieshout

Redacteur: Martin Prick

Aarle-Rixtel - Hans en Tiny Verbakel 
uit Aarle-Rixtel brachten tijdens hun 
rondreis door Brazilië een bezoek 
aan Bela Horizonte. In deze plaats 
werkte Huub van Lieshout uit Aarle, 
beter bekend als pater Eustachius.

Brazilië is, naast het feit dat in dit 
land de komende zomer het WK 
voetbal plaatsvindt, niet heel erg be-
kend als vakantieland. Juist dit soort 
landen trekt Hans en Tiny aan als ze 
elk jaar weer voor de keus staan om 
een vakantiebestemming te zoeken. 
Hun zaak, waar ze tweewielers ver-
kopen en repareren, vraagt in de zo-
mer veel van hun aandacht. Daarom 
zoeken ze een warme vakantiebe-
stemming in de winter. 

Het land, waar ze terecht kwamen 
is een land van uitersten. Naast 
het decadente Copacabana lig-
gen de favela’s: de krottenwijken. 
Het Amazonegebied is erg bekend 
vanwege de verrassende en uit-
eenlopende flora en fauna. Maar 
het minder bekende Pantanal is net 
zo interessant. In dit ‘wetlands’-
gebied staan grote bedrijven met 
voornamelijk vleeskoeien. Op zo’n 
Haciënda is een aantal van 3000 à 

4000 dieren heel normaal. “Oude 
tijden als die van Rawhide herleven 
dan”, lacht Hans, die boeiend over 
het land kan vertellen. “Ze spreken 
er alleen Portugees, heel af en toe 
Engels, maar dan stopt het ook.” Hij 
raadt mensen aan zich te voorzien 
van een goede tolk, of nog beter van 
tevoren zelf Portugees leren spre-
ken, als ze het land willen bezoeken.

Tiny woonde vroeger in de buurt 
van ‘de Dung’, een verbindings-
weg tussen Aarle-Rixtel en Beek en 
Donk. Daar stond het huis van de 
familie Van Lieshout. Vroeger woon-
de daar Huub, die in Brazilië uitge-
groeid is tot een bekende persoon-
lijkheid. Ze wilde dan ook zeker naar 
Bela Horizonte, de plaats waar pater 
Huub van Lieshout, beter bekend 
onder zijn kloosternaam Eustachius, 
had geleefd en gewerkt. 

Al in Nederland had Tiny contact ge-
zocht met Wil van den Boomen, een 
nazaat van de familie. Hij kende in de 
stad Bela Horizonte de Nederlandse 
pater Nicasio, die deze hele geschie-
denis kende. Een rondleiding voerde 
Hans en Tiny door een stuk van de 
stad, dat geheel in het teken stond 
van Eustachius. Er was een school, 
die zo heette, een ziekenhuis en na-
tuurlijk de kerk. “In de kerk keken 
we onze ogen uit”, vertelt Tiny. Alles 
stond in het teken van het leven en 
werken van onze Aarle-Rixtelse pa-
ter. Zelfs de stenen van zijn ouder-
lijk huis worden daar bewaard als 
een kostbaar aandenken. De plaats, 
waar hij is begraven, is een soort 
bedevaartsplaats. Zijn tombe ligt in 
een aparte kapel, die aan de kerk is 
vast gebouwd. Even verderop ligt 

het ziekenhuis, waar Eustachius op 
30 augustus 1943 stierf. De kamer, 
waar hij lag, is in dezelfde straat en 
wordt door de dorpelingen netjes 
gehouden en regelmatig van verse 
bloemen voorzien. 

Hans en Tiny vonden de mis die werd 
gehouden ter ere van de pater erg 
indrukwekkend, mede door het on-
gedwongen karakter ervan. Boven 
het altaar stond de lijfspreuk van 
Huub van Lieshout: ‘Saúde e Paz’. 
Ze werden voorgesteld als bezoe-
kers uit Aarle-Rixtel, het dorp waar 
‘hun’ Eustachius was opgegroeid. 
Brazilianen vinden het erg vreemd, 
dat hun idool in zijn geboortedorp 
zo onbekend is. “Misschien kunnen 
we het goedmaken door de nieu-
we Laarbeekse parochie naar hem 
te noemen”, merkt Hans op, “dan 
geven we Eustachius de eer die hij 
verdient.”

Aarle-Rixtels echtpaar op bezoek bij 
Braziliaanse held: pater Eustachius

Er word vaak gezegd dat dikke 
isolatiematerialen beter isoleren 
dan dunne, maar dat is niet 
helemaal waar. Om te weten hoe 
goed isolatiemateriaal isoleert 
moet je namelijk kijken naar de 

lambda-waarde.  Wanneer deze 
laag is, dan wil dat zeggen dat 
het materiaal goed isoleert. De 
dikte van de isolatie doet dus niets 
aan de kwaliteit ervan. Het is de 
lambdawaarde die belangrijk is.

Dikke isolatie niet altijd het beste

Oud-Beek en Donkenaar 
richt nucleaire top in
Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk/Den Haag - “Dit is de 
grootste klus die het bedrijf ooit heeft 
gehad. Dat maak je maar één keer in 
je leven mee”, vertelt oud-Beek en 
Donkenaar Koen van Berlo. Samen met 
Gerben van Raak is Koen mede-eigenaar 
van ‘Fraaiprojecten’ in Raamdonksveer. 
Dit bedrijf mocht de inrichting van het 
World Forum in Den Haag op zich ne-
men. De plek waar afgelopen maandag 
en dinsdag de nucleaire top plaatsvond. 

Trots
Het is volgens Koen een kwestie van een 
paar weken heel hard werken en weinig 
slapen. “Maar het is ontzettend mooi ge-
worden”, sluit hij zijn verhaal af. Premier 
Rutte en de burgemeester van Den Haag 
hadden het bedrijf voorafgaand aan de 
top al volop gecomplimenteerd over het 
prachtig uitziende World Forum. Koen: 
“Dat geeft natuurlijk erg veel voldoe-
ning.”

Nu de top weer achter de rug is, is de lijst 
aan complimenten alleen maar aange-
vuld. “Ook Koningin Maxima vond het 
prachtig en meneer Timmermans van 
Buitenlandse zaken heeft de door ons 
ontworpen delfsblauwe vazen al op zijn 
Facebook staan”, lacht de eigenaar. De 
mannen van Fraaiprojecten kijken mede 
om die reden met veel trots en tevreden-
heid terug op dit project. 

De opdracht
Het World Forum is volgens Koen ‘nogal 
een gedateerd gebouw’. “Eigenlijk was 
de opdracht om vrijwel heel het gebouw 
weg te werken. We hebben nieuwe 
vloerbedekking gelegd, alle wanden 
weggewerkt en er moest nieuwe ver-
lichting komen.” Ook het meubilair is 
voortgekomen uit het brein van het be-
drijf, inclusief de ovale tafel waar de 58 
wereldleiders aanzaten. 

Men zou bijna denken dat er enorm veel 
tijd in zo’n project gaat zitten. Dit spreekt 
Koen echter tegen. “We wisten  pas 6 
januari dat wij de opdracht daadwerkelijk 
gekregen hadden. Zelfs toen waren we 
nog ‘opdrachtgever onder voorbehoud’. 

Op 16 januari konden we uiteindelijk 
met het echte werk beginnen.”

Veiligheidseisen
Voor Koen voelde dit project niet heel 
anders dan ieder ander project: “Het 
blijft gewoon een evenement. Het is 
alleen een stuk groter en er gaat meer 
geld inzitten. Daarnaast zijn er ontzet-
tend veel veiligheidseisen. Dat kan heel 
belemmerend werken.” Koen doelt hier 
op het feit dat hij en zijn team bij iedere 
werkzaamheid in het gebouw zich aan 
moeten melden en worden gescreend. 
Alles wat in en uit het gebouw gaat 
moet gecontroleerd worden. Koen: “Er 
staat een politieman bij de deur, maar als 
hij gaat lunchen of naar het toilet moet. 
Kunnen wij met onze meubels er niet in. 
De deur is dan verzegeld.” 

Nucleaire top
Tijdens de Nuclaire top, ook wel de 
Nuclear Security Summit, zijn 58 wereld-
leiders naar Den Haag afgereisd om te 
praten over nucleair afval. Dit soort afval 
moet volgens initiatiefnemer president 
Barack Obama over de hele wereld veilig 
gesteld worden, zodat nucleair materiaal 
niet in handen kan komen van terroris-
ten. Eerder vonden de toppen plaats in 
Washington en Seoul (2010). Van de top 
in Den Haag zal echter vanaf vandaag 
niets meer te merken zijn, voor 00.00 
uur moet het allemaal weer opgeruimd 
zijn in het World Forum en ook dat loopt 
volgens Koen voorspoedig. 

De eigenaren van Fraaiprojecten 
Koen van Berlo en Gerben van Raak.
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Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098
Dorpsstraat 13, Lieshout      T. 0499-422976
Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098

10 witte broodjes    € 2.85
‘Swinkeltje’ Een vruchtenbol

Gevuld met noten en cranberry’s.
€ 1.99

‘Monchouce’ Een variant op de tompouce,
Maar dan gevuld met monchou!

2 stuks voor € 1.49

Geldig van 28 maart  t/m 3 april

1 Krop sla + 1 komkommer 
+ 500 gram trostomaten

Samen voor slechts € 2.00

Heerlijke Salustiana 
hand-pers sinaasappels

Per kilo € 0.99   
kist á 15 kilo € 12.50

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Het voorleven
Opvoeden gaat niet over wat je kind 
doet, maar hoe wij er als ouders op re-
ageren. Kinderen leren vooral van jouw 
voorbeeld. Een relatie behoeft zorg en 
onderhoud en opvoeden is sowieso 
lastig. Wanneer partners geen goede 
communicatie hebben dan is het zeker 
moeilijk. Gebrek aan bewustwording, of 
gebrek aan de bereidheid, om daar sa-
men iets mee te doen is vaak een reden 
dat er in een relatie en in de opvoeding 
problemen ontstaan.
Problemen in een relatie zijn onver-
mijdelijk. Problemen horen erbij, dat is 
normaal, maar hoe ga je met die pro-
blemen om? Durven we problemen 
bespreekbaar te maken? Bedekken we 
alles met de mantel der liefde? Gaan 
we langs elkaar heen leven? Denken 
we dat het aan de ander ligt? Vluchten 
we in werk of verslavingen? Durven we 
ieder onze eigen tekorten te zien? Of 
gaan we verwijten maken? Welk voor-
beeld geven we hiermee door bij de op-
voeding? 

Deze cursus is vooral bedoeld voor 
mensen die zich voor hun relatie, voor 
zichzelf en voor de kinderen willen in-
spannen, er aan willen werken (liefde 
– opvoeding is een werkwoord). Die 
mensen zullen heel veel baat hebben bij 
deze cursus.

Positief en creatief opvoeden
Het opvoeden van kinderen is helaas 
niet altijd even gemakkelijk. Hoe leuk 
onze kinderen ook zijn. Soms lijkt het 
wel alsof we de hele dag alleen maar 

roepen wat er niet mag. Dat is nu pre-
cies één van de grootste valkuilen bij 
het opvoeden: we gaan vaak vooral in 
op negatief gedrag van kinderen, om-
dat we dat gedrag willen veranderen. 
We vergeten dan echter, dat er ook al 
veel wél goed gaat. Hoe goed bedoeld 
ook, ingaan op negatief gedrag is niet 
de oplossing. Sterker nog, het werkt 
meestal averechts. Kinderen positief be-
naderen is niet alleen leuker, maar ook 
effectiever. Als je juist op momenten dat 
een kind lastig is, focust op wat er wel 
goed gaat, dan heb je veel meer kans 
dat het gedrag daadwerkelijk verandert.

Opvoeden is begeleiden naar 
zelfstandigheid 
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. 
De eerste vier bijeenkomsten werken 
we aan hoe je als partners met elkaar 

om gaat. De laatste vier bijeenkom-
sten zijn gericht op positief en creatief 
opvoeden. Ook bieden wij praktische 
handvatten voor positief en creatief op-
voeden.

De cursus start donderdagavond 17 
april 2014. 8 bijeenkomsten van 19.30 
- 22.00 uur te Lieshout. Twee begeleid-
sters. Er is een prachtig werkboek bij de 
cursus inbegrepen.

Begeleidsters:
Paula Smits-Franke
Wilma Kammeraat

Voor meer informatie of aanmeldingen: 
Therapeute Paula Smits-Franke 
0499-423588 of 06-22956843
www.centrumhelena.nl

Cursus: Hoe goed ken ik mezelf in het begeleiden van mijn kind
Het beste wat je ooit kunt doen Voor jezelf, voor je relatie, voor de opvoeding

Nieuw - Nieuw - Nieuw - Nieuw - Nieuw - Nieuw Advertorial

10 witte broodjes    10 witte broodjes    €€ 2.85 2.85
Vrijdag 28 Maart & Zaterdag 29 Maart

Zwarte-Fanfare houdt voor de 33e keer ‘Rundje Bloasmuziek’
Aarle-Rixtel - De Zwarte-Fanfare 
uit Aarle-Rixtel houdt op zondag 
30 maart, haar jaarlijkse Rundje 
Bloasmuziek. De kapel is 38 jaar ge-
leden ontstaan uit carnavalsclub ‘De 
Floepers’. De eerste jaren was het nog 
hoofdzakelijke carnavalsmuziek wat 
op het programma stond, maar al snel 
kwamen de leden van de kapel in aan-
raking met de Tsjechische blaasmuziek 
en werd deze muziekrichting gekozen. 

Nu zijn ze bekend in Nederland, 
Duitsland, Tsjechie, Belgie en 
Luxemburg tot in Amerika toe en 
ook Oostenrijk en Noord-Italië kun-
nen ze hier aan toevoegen. De 
Zwarte-Fanfare speelt ook Duitse en 
Oostenrijkse muziek maar ook popu-
laire muziek staat op het programma.  
De muzikale middag wordt gehouden 
in café-zaal van Bracht in Aarle-Rixtel. 
Dit jaar zijn ‘Die Stall-freunde’ uit 
Wintelre te gast. Zij staan o.l.v. Peter 
Camps. De naam ‘Die Stall-Freunde’ 
is direct vanaf de oprichting gekozen 
en heeft zijn oorsprong in het feit dat 
de kapel bestaat uit een aantal mu-
ziekvrienden die hun wekelijkse re-
petities, tot op de dag van vandaag, 
houden in de stal van de boerderij 

van een van de leden. Blaaskapel ‘Die 
Stall-Freunde’ werd in 1989 opge-
richt in Wintelre. De muzikanten zijn 
gekleed in originele Tsjechische kos-
tuums. De kapel heeft twee doelen 
voor ogen: op een zo hoog mogelijk 
niveau musiceren terwijl het ook een 
vereniging moet blijven waarin alle 
leden zich thuis voelen. Dit heeft er 
toe geleid dat ‘Die Stall-Freunde’ vele 

internationale optredens verzorgden 
in België, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië 
en Slowakije. Zij spelen Tsjechische en 
populaire blaasmuziek. 

De zaal gaat open om 13.30. De  
Zwarte-Fanfare speelt om 14.00 
uur Die Stallfreunde om 16.00 
uur. Voor meer informatie kijk op 
www.zwarte-fanfare.nl.

Zwarte Fanfare

Di-eAt Team organiseert Lentebeurs
Beek en Donk – Di-eAt team, een van 
de teams van de Gezondheidsrace 
Laarbeek 2014, houdt op zondag 
6 april haar derde activiteit. Het 
thema is ‘gezellig en gezond gaan 
goed samen’. In dit kader houdt 
di-eAt team een gezellige beurs in 
Zorgboogcentrum de Regt waarbij de 
55-plusser centraal staat. 

In een ontspannen sfeer willen zij la-
ten zien wat er op het gebied van ge-
zondheid, gezelligheid, sportiviteit en 
creativiteit voor deze doelgroep wordt 
aangeboden in de gemeente Laarbeek. 
Er zijn diverse stands over voeding en 
verzorging, er is informatie over de 
vele mogelijkheden om lekker spor-
tief bezig te zijn. Er kan mee worden 

gedaan aan een les in beweging, er 
zijn diverse kraampjes waar hobbyis-
ten graag laten zien wat voor moois 
zij zoal creëren, er is gezellige live mu-
ziek en een open podium waar plaats 
is voor dans en actie. Dit open podium 
is voor alle leeftijden, aanmelden kan 
via tel. 0492-463738. Natuurlijk kan 
men in de gasterij gezellig een praatje 
maken met andere bezoekers. Kortom 
er is van alles te zien en te doen. 

Iedereen is van harte 
welkom. Kom gezel-
lig langs bij de Regt, 
Otterweg 19. De 
beurs is van 13.30 
tot 16.30 uur. De 
toegang is gratis. 

Frivool wordt het dit jaar.

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

Bent u de betrokken, 
enthousiaste, innovatieve 

directeur die gaat 
voor kwaliteit?

Dan is kindcentrum Mr. Iven in Elsendorp op zoek 
naar u! Voor informatie en sollicitatie kijk op:

www.zichtpo.nl    www.ivenschool.nl
www.fideskinderopvang.nl
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Het heerlijke van mijn land-
goed is, dat het grenst aan het 
AARTS-Paradijs! Loop ik mijn 
achterpoort uit, dan word ik 
verwelkomd door wel 100 hec-
tare berggebied… of meer. Het 
is fantastisch om de hond uit te 
laten in dit stiltegebied, mijme-
rend in gedachten. Of het nou 
loeiheet is of niet, een hond 
moet altijd plassen. Dus liepen 
Fiedel en ik de achterpoort uit, 
terwijl de mussen van het dak 
vielen. Het bosrijke gebied gaf 
ons voldoende schaduw. Zo´n 
half uur lopen van mijn huis, 
geen méns gezien, spotte ik wa-
rempel een geit van herder Rap-
haël. Ooh… nog een, en nóg 
een. Fiedel en ik vervolgden ons 
pad toen ik Raphaël zijn zwarte 
alpinopet op de grond zag lig-
gen. Stukje verderop zijn bruine 
manchesterbroek vol koffie-
vlekken… zijn grauwe flanellen 

hemd… een onderbroek. Ik zag 
ál zijn kleren maar geen Rapha-
el! Op mijn geroep kreeg ik geen 
antwoord waardoor ik bang 
werd dat hij zichzelf misschien 
iets had aangedaan. Ik zou hem 
hier toch niet bungelend aan 
een boomtak zien hangen. Ik 
was op het ergste voorbereid. 
En waarom lagen hier al zijn kle-
ren? Zwemmen was geen optie 
want er zat tenslotte geen wa-
ter in de rivier. Ongerust bleef 
ik zijn naam roepen tot er van-
achter een knoestige olijfboom 
een oud, gerimpeld, spiernaakt 
mannetje kwam. Zo wit als zijn 
geiten, ambachtelijk gevloch-
ten espadrilles aan, een bruine 
doorleefde kop en bruine ar-
men tot over zijn ellebogen. Het 
mouwtje van zijn T-shirt stond 
afgetekend in zijn vel. Ik schrók 
me kapot: “Raphaël”! Hij hield 

netjes zijn handen gekruist 
voor zijn geslachtsdeel 
terwijl ik hem met mijn 
grote Drosteflikken stond 
aan te gapen. “Wat ben 
jij in Godsnaam aan het 
doen Raphaël”? Geiten 
uitlaten. “Ja, maar dat 
hoef je toch niet náákt te 
doen”. Hij vertelde dat 
hij het warm had en hier 
toch nooit iemand liep. 
Ik voelde me warempel 
schuldig dat ik hem zo 
betrapt had. Ik liet hem 
alleen met zijn geiten 
en liep lachend in me-

zelf terug naar huis waar ik een 
verkoelende duik in het zwem-
bad nam. Kijk, die oude Raphaël 
heeft geen zwembad. Dit was 
zijn manier om verkoeling te 
zoeken. Lekker naakt in de vrije 
natuur tussen zijn geiten. 
Tijdens de avondschemer zag ik 
de geitjes weer scharrelend bij 
hun stal, aan de overzijde van 
de rivier. Raphaël zwaaide naar 
me toen hij mijn huis voorbij 
liep. Zijn zwarte alpinopet op 
zijn hoofd en ál zijn kleren weer 
aan.
Als ik voortaan de bergen in-
loop, schrik ik niet meer als ik 
zijn kleren uitgewaaierd op de 
grond zie liggen, maar wél van 
dat witgerimpeld lijf. Nonde-
pie… ik wist niet dat een Span-
jaard licht af kon geven. Adios…

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

spanje

Luch
tpost

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

Oude Lieshoutseweg
te Nijnsel,

Sint-Oedenrode
Aanvang 10.00 uur

Entree € 2,00

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 

Bram Beniers

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

bij Intertoys Beek en Donk.

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

Naakte Raphaël!

vlekken… zijn grauwe flanellen netjes zijn handen gekruist 
voor zijn geslachtsdeel 
terwijl ik hem met mijn 
grote Drosteflikken stond 
aan te gapen. “Wat ben 
jij in Godsnaam aan het 
doen Raphaël”? Geiten 
uitlaten. “Ja, maar dat 
hoef je toch niet náákt te 
doen”. Hij vertelde dat 
hij het warm had en hier 
toch nooit iemand liep. 
Ik voelde me warempel 
schuldig dat ik hem zo 

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Heuvelplein passage 
Beek en Donk

Gefeliciteerd Antonet!

Gefeliciteerd Isa!

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

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

GEVONDEN
Gevonden bij fi etsenstalling Lieshout-
seweg: 3 sleutels aan ring met rood/zwarte 
afbeelding Union. Af te halen na telefoon-
tje. Tel. 06-51962323                             

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

Op maandag 24 maart op het zandpad bij 
de Laarbrug een bril gevonden, rond mod-
el. Tel. 0499-422736

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

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

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

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

Ladekast voor A0 formaat tekeningen. Liefst 10 
lade of 2x5. Heemkunde ‘t Hof van Liessent. joop.
van.den.baar@gmail.com Tel. 06-57657638 of 
0499-422418

Nette betrouwbare huishoudelijke hulp (NL). 
Bel vrijblijvend 06-43031171

TE HUUR

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

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

Welk meisje van ong. 14-16 jaar en veel 
ervaring met pony’s heeft, wil 2 meisjes 
van 10 jaar wat rijlessen geven? Graag re-
actie naar mvderaa@hotmail.com

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

Hardhouten bananen tuintafeltje met 
hardhoutenbank 120 cm, samen voor 
€150,00. Tel. 06-29507138

Pootaardappels, Koolplanten, Slaplanten, 
Andijvieplanten, Selderieplanten. Kapelstraat 
39, Beek en Donk. Tel. 06-53309580

Eikenhouten wiskeyvat; 200 liter; in zeer 
goede staat. Kapelstraat 39, Beek en Donk. 
Tel. 06-53309580

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

Blauwe Citroën Xsara Bj. 1998. Kilometer-
stand 167.000. APK tot maart 2015. Mitchel 
van Osch. Tel. 0492-463979/06-13699244

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

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

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

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

Mooie metalen/glazen tafel met messing ac-
centen. Twee glasplaten zodat u ook onderop 
wat neer kunt leggen. 140LX70BX45H. 
T.e.a.b. Tel. 0492-465736

VERLOREN

Zondag 16 maart sleutelbos kwijtgeraakt. Wan-
delroute Heuvelplein, Berkendijkje, Opstal, 
Molenstraat. Aan de bos hangt plaatje van Ra-
bobank. Sleutels kunnen afgegeven worden op 
het  kantoor van De MooiLaarbeekKrant. 

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

Zondagmiddag 23 maart tijdens het wandelen 
een gouden dasspeld kwijt geraakt. 
Tel. 06-52105102

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

Van Schijndel 
De Woonwinkel

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

Zondag 16 maart koopzondag 
van 12.00 tot 17.00 uur

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

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

auto 
onderdelen
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MooiBoerdonk
Bandjes Pop&Co en BeApple in Hazenpot
Boerdonk - Twee bandjes 
van Pop&Co van MIK tre-
den vrijdag 28 maart op in 
de Hazenpot in Boerdonk. 
Dat zijn No Elevator en Back 
Before Friday . Zij verzor-
gen het voorprogramma van 
BeApple. De zaal gaat open 
om 19.00 uur, kaartjes kosten 
€8,00 en zijn verkrijgbaar aan 
de kassa van den Hazenpot of 
via denhazenpot@home.nl.

BeApple is een Beatles cover 
band, maar dan anders. Het 
is een volwassen band die 
garant staat voor een heel ander ge-
luid dan je op het eerste gezicht zou 
verwachten. Al vanaf het prille begin 
wisten de ‘Eindhoven four‘ dat hun 
band nooit letterlijk de gebaande 
paden van het Beatles tribute circuit 
zou gaan bewandelen.  Deze band 

speelt al sinds 2006 in ongewijzigde 
samenstelling samen, meer info op  
www.BeApple.nl.
 
Pop&Co is het bandcoachingsproject 
van MIK waarbij jonge bandjes wor-
den samengesteld en opgeleid. Er 

wordt wekelijks gerepeteerd 
onder begeleiding van een er-
varen coach, er worden work-
shops gegeven, bandbattles 
en presentaties georganiseerd. 
Momenteel zijn 14 bands ac-
tief, No Elevator en Back Before 
Friday zijn er daar twee van. No 
Elevator bestaat uit vijf rasech-
te muzikanten die sinds 2010 
samen op de planken staan. 
Ze spelen eigen werk en covers 
variërend van jazz naar rock en 
terug. Back Before Friday be-
staat  uit vier jongens die mu-
ziek spelen geïnspireerd door 

bands als Artic Monkeys, Mayday 
Parade en Our Last Night. Van pop 
covers tot eigen repertoire met ei-
gen sound, door middel van zang, 
gitaar, bas en drums keren zij terug 
naar de basics van rock. Meer info op 
www.popenco.nl.

Boerdonk - Ieder mens beweegt om deel te kun-
nen nemen aan het leven. De alledaagse handelin-
gen geven al aan, dat bewegen nodig is in het leven. 
Bewegingsactiviteiten hebben als doel het bewegen 
van de ouder wordende mens te onderhouden, zodat 
zij zo optimaal mogelijk blijven functioneren en zo lang 
mogelijk in staat zijn zichzelf te redden.

Zorg om het Dorp hield daarom op vrijdag 21 maart voor 
een groot aantal 55-plussers uit Boerdonk een breed 
scala aan bewegingsbevorderende activiteiten met fi-
nanciële ondersteuning van NL-Doet (Oranje Fonds).

Het dagprogramma van 10.30-16.30 uur werd tussen 
de middag onderbroken voor een overheerlijke lunch, 
klaargemaakt door vrijwilligers van Den Hazenpot en 
cateraar Gert Bouw. Onder deskundige leiding van en-
kele professionals werd een goed verzorgd programma 
in elkaar gezet. Voorbeelden hiervan zijn:

• Groepsles Meer Bewegen Voor Ouderen o.l.v. Anja 
Westbroek (Vivaan)
• Dance moves solo o.l.v. dansschool v.d. Burgt uit 
Veghel 
• Stoelhonkbal o.l.v. Anja Westbroek (Vivaan)
• Dynamic tennis o.l.v. Anja Westbroek (Vivaan)
• Yoga o.l.v. Marleen Bernhards
• Biljarten, sjoelen en koersballen

Als afsluiting van de geslaagde dag kwam burgemees-
ter Ina Adema speciaal naar Boerdonk om een oorkonde 

aan alle deelnemers uit te reiken. Zowaar een geslaagde 
beweegdag, wat zeker gezien de enthousiaste reacties 
een vervolg zal krijgen. 

Tot slot nog een tip van Zorg om het Dorp: Nu het mooie 
lenteweer tevoorschijn komt en met de zomermaanden 
in het vooruitzicht is de duofiets weer volop te gebrui-
ken. Deze is voor alle mensen uit Boerdonk te reserveren 
bij Den Hazenpot via 0492-465530. Wanneer u hiervoor 
nog een mede-fietser zoekt laat het dan even weten. Er 
zijn namelijk enkele vrijwilligers beschikbaar om met u 
samen op pad te gaan.

BeApple treedt op in Den Hazenpot

‘Rini Weijers pad’ vanaf nu of� cieel

Boerdonk - De Dorpsraad Boerdonk 
heeft begin december in een open-
bare dorpsraadsvergadering afscheid 
genomen van Rini Weijers. Rini was 
10 jaar een uitermate actieve en be-
trokken voorzitter van de Dorpsraad. 
Hij is die avond geroemd om zijn vele 
verdiensten voor Boerdonk en als 
grondlegger van diverse nieuwe initi-
atieven voor het dorp. 

Uit zijn koker is de stichting Zorg om 
het Dorp en de Stichting Cornelius van 
Boerdonk ontstaan. Maar ook is onder 
zijn voorzitterschap de Corneliuskapel 
herbouwd.

Gelukkig blijft Rini een betrokken 
Boerdonkenaar. Hij blijft bijvoorbeeld 
actief als voorzitter van de Werkgroep 
Herdenkingen. Deze is momenteel be-
zig met het vernieuwen en uitbreiden 

van het Lancastermonument aan de 
Bosscheweg. 

Tijdens de afscheidsavond is Rini als 
dank een prachtig straatnaambord 
aangeboden. Deze is gemaakt door 
plaatsgenoot Theo Ketelaars, geverfd 
en afgelopen week geplaatst door de 
vrijwilligers van de Stichting Cornelius 
van Boerdonk. Het staat in het sfeer-
volle parkje achter de Corneliuskapel. 
Daar ligt een prachtig romantisch pad 
wat altijd naamloos is gebleven. Maar 
vanaf nu heet het officieel het ‘Rini 
Weijers pad’.

Dorpsraad Boerdonk, nodigt iedereen 
uit om de komende lente dit bord en 
dit prachtige parkje met dierenweide 
en mooie vergezichten te komen be-
wonderen.

Boerdonk - Op de ranglijst was het 
verschil maar 1 punt, maar daar was 
zondag echter niets van te merken. 
Boerdonk werd aan alle kanten over-
lopen en iedere fout werd genadeloos 
afgestraft door SCV’58 uit Velp. 

Zo nu en dan kreeg Boerdonk wel 
een kans, maar daar bleef het dan 
ook wel bij, want gevaarlijk werd 
Boerdonk niet. De vele blessures en 
schorsingen breken deze jonge ploeg 
momenteel op. Het spel van Boerdonk 

was inspiratieloos, hoezeer de 
Boerdonkenaren ook hun best deden, 
het wilde niet lukken. Zo had SCV’58 
een vrij eenvoudige middag en kon-
den ze zomaar naar 0-5 uitlopen.

Rini Weijers trots naast het ‘Rini Weijers pad’

NLDoet en Zorg om het Dorp 
Boerdonk in actie voor 55-plussers

55-plussers in beweging RKSV Boerdonk incasseert � inke nederlaag

webdesign

huisstijl

drukwerk

videografie
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Stekkermortel 6a, Mariahout, T: 0499-465100
www.wdvtotaalbouw.nl

Installaties           Verlichting
Systeemplafonds         Zonnepanelen
Data- en Telecommunicatie

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

www.vanlieropelektro.nl     0492-468000

Mooi in de steigers

Drukbezocht POPCON in Muziekcentrum ‘t Anker

“Zelf het orkest dirigeren vinden ze helemaal het einde!”
Redacteur: Wouter Mommers
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – In Muziekcentrum 
’t Anker vond zaterdagmiddag 
de 32ste editie van het jaarlijkse 
‘POPCON’ plaats. Aan dit con-
cert, voor en door verstandelijk 
gehandicapten, hun familie en 
begeleiders, wordt medewer-
king verleend door de Leonardus 
Drumband, de Rimboband en de 
Koninklijke Harmonie Oefening 
en Uitspanning. 

‘Ontzettend dankbaar’
Traditiegetrouw slaan de vereni-
gingen ieder jaar hun handen ineen 
om samen een concert te geven. 
De overkoepelende organisatie is 
net als vorig jaar in handen van 
de Lions Club Gewest Helmond, 
een belangrijke en trotse supporter 
van deze middag. Het succes van 
POPCON is volgens velen te wijten 
aan een uitstekende organisatie en 
de energie die men terugkrijgt van 
alle vrolijke gezichten. “Deze men-
sen kunnen zo intens genieten van 
muziek en het feit dat ze mogen 

optreden. Het geeft een ontzet-
tend dankbaar gevoel om deel uit 
te maken van deze middag!”, zo 
vertelt de organisatie.

Sfeervolle middag 
Het concert werd geopend door het 
Jeugdorkest van Harmonie O&U, 
onder leiding van Marianke Hobé. 
Vervolgens was het de beurt aan 
de Leonardus Drumband om een 
aantal liedjes ten gehore te bren-
gen. ‘Heb je even voor mij’ en ‘Ik 

sta op wacht’ zijn al jaren succes-
nummers en ook deze keer brach-
ten ze meteen sfeer in de zaal. 
Daarna speelde het Jeugdorkest 
weer een aantal nummers, waar-
onder de herkenbare filmmuziek 
van James Bond. Ook de liedjes 
met zang door Kristel Vereijken en 
Nick Heesakkers deden het goed 
bij het publiek. 

Vervolgens was het de beurt aan 
de Rimboband (onder leiding van 
Jose van Bommel) om van zich te 
laten horen. Hun optreden werd 
voorzien van dans door Dansgroep 
Bijzonder. De eerste helft van het 
concert werd afgesloten met een 
gave act van de slagwerkgroep 
van Harmonie O&U. 

Een wachtrij met dirigenten 
Na de pauze opende de Rimboband 
met aantal bekende liedjes zoals 
‘Summertime’ en ‘The Lion sleep 
tonight’. De middag klom naar 
zijn hoogtepunt met het solo-
optreden van Mohammed uit de 
Rimboband én het moment waar 
deze mensen al maanden naar uit 
kijken: het Jeugdorkest dirigeren! 
Binnen enkele seconden stond er 
een lange rij van ‘aspirant dirigen-
ten’ die het stokje van Marianke 
voor heel even wilden overnemen. 
Een prachtig gezicht. De middag 
werd afgesloten met een geza-
menlijk optreden voor het nummer 
‘Spanish Eyes’.  

Rond half vijf was POPCON 2014 
afgelopen en verliet iedereen met 
een grote glimlach de zaal. Het zal 
niemand verbazen dat deze men-
sen al weer uitkijken naar volgend 
jaar. 

Kijk voor meer foto’s van deze 
middag op de website 
www.mooilaarbeek.nl.

www.boomrooierijjeroenmartens.nl
  06 - 18134984          Aarle-Rixtel
     houtsnippers & openhaardhout

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

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

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Lezerspodium

BURGERINITIATIEF Laarbeek
De WERKGROEP en ABL, moeten er 
uitkomen met PNL

Als burgers voelen wij ons beledigd. 
Wij willen via dit burgerinitiatief de 
coalitiepartners aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid en aandringen 
op een gelegenheid voor Hans 
Vereijken, informateur, om zijn werk 
af te maken.

Verbijsterend zijn wij over de algehele 
gang van zaken. Wij voelen ons als 
bewoners van Laarbeek en als kiezers 
gepasseerd. Hier wordt niet in het 
belang van onze gezonde en prettig 
leefbare gemeente Laarbeek beslist, 

maar is het slechts persoonlijk belang 
wat regeert. Hier komen wij tegen in 
opstand.

Persoonlijk gewin is niet wat 
Laarbeek, of ons als inwoner, dient. 
Geenszins. Wij willen de gezondheid 
en leefbaarheid behouden en om deze 
reden is dit burgerinitiatief opgestart. 
Wij zijn allemaal burgers binnen 
de gemeente Laarbeek, hebben 
gestemd op verschillende partijen 
binnen deze gemeente. Wij zijn dus 
niet per definitie stemmers op PNL 
maar kunnen ons, om bovenstaande 
redenen,  met deze gang van zaken 
volstrekt niet verenigen!

Initiatiefnemers/Contactpersonen:

Peter Beerens – Beek & Donk
Jacqueline van Gerven – Beek & Donk
Geert Heesakkers – Beek & Donk
Ilse van Kreij – Beek & Donk
Marcel Ruwers – Lieshout
Ton Sins – Beek & Donk

Volg onze acties, deel en like ons via 
Facebook: 
De WERKGROEP en ABL, moeten er 
uitkomen met PNL

DOE MEE!
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Mooi UIT in Laarbeek

Snack van de week:

gehaktstaaf

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

reserveer tijdig

20 april paasbrunch

Snack van de week:Snack van de week:Snack van de week:Snack van de week:Snack van de week:

gehaktstaafgehaktstaafgehaktstaaf

reserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdigreserveer tijdig

www.depelgrim-mariahout.nl

gehaktstaafgehaktstaafgehaktstaaf

Kraam huren tijdens 
vlooienmarkt harmonie O&U

NL-Doet heeft positieve werking op Cendra

Beek en Donk - Harmonie O&U biedt particu-
lieren de mogelijkheid om een kraam te huren 
tijdens de vlooienmarkt op 6 april.

Het huren van een kraam op de vlooienmarkt is 
een ideale  gelegenheid om gebruikte kleding, 
tweedehands speelgoed, technische apparatuur 
en snuisterijen te verkopen.  

De vlooienmarkt wordt op 6 april gehouden 
van 10.00 tot 16.00 uur in Muziekcentrum 
Het Anker in Beek en Donk. Indien u een 
marktkraam wilt huren, kan dat dat via  
www.vandersteenevenementen.nl of bel met 
Jordi van de Steen 06-81135591. Meer infor-
matie is ook te vinden op de website van O&U 
www.oenu.nl.

Aarle-Rixtel - Zaterdag 22 maart was het weer 
zover. Wat begon als een kil en nat karwei, 
groeide uit tot een dag waar het bestuur van 
Cendra enorm trots op is. De vrijwilligers van 
Cendra waren vroeg uit de veren om samen met 
andere vrijwilligers het afdak en banken in hun 
hangplek op te knappen.
 
Voorafgaand aan deze dag is er door de jeugd 
en vrijwilligers al het nodige voorwerk gedaan. 
Er was besloten om deze keer te werken met 
volwassenen, wat te maken had met het mate-
riaal en de te gebruiken gereedschappen. Om 
9.00 uur waren de eerste mensen aanwezig die 
direct aan de slag. Zonder koffie of thee werd er 
begonnen, want het zou gaan regenen en men 
wilde zoveel mogelijk doen. Even later kwamen 
buitenstaanders een handje helpen en werd er 
voor koffie en thee gezorgd, een van de vrij-
willigers had zelfs een taart gebakken waar de 
bakker jaloers op zou zijn. De gehele dag door 

kwamen andere vrijwilligers even meehelpen, 
maar brachten ook hun echtgenotes mee die 
dan meehielpen om het lekkere gebak te ver-
werken. 

Het was fijn om te zien dat de Radio en stich-
ting ViERBINDEN belangstelling hadden voor 
het werk van de vrijwilligers. ‘s Middags heb-
ben ze samen geluncht met de aanwezigen op 
dat moment. Hoe meer de tijd vorderde, hoe 
gezelliger het werd. Het was goed om te zien 
dat de aanwezigen veel plezier hadden. Later op 
de middag kwamen ook enkele buurtbewoners 
even gezellig binnenwippen om eens te kijken 
wat de jeugd  hier allemaal uitspookt. Daarnaast 
waren enkele ouders aanwezig die hun verhaal 
en problemen met hun kinderen met ons kwa-
men delen. Twee minuten na gereedheid van de 
werkzaamheden begon het te regenen en werd 
er door anderen alles opgeruimd en zijn ze naar 
huis gegaan. 

Brabantse middag door liederentafel

Kienen in het Ontmoetingscentrum

Kienavond Kansplus in Mariahout

Kienen met de Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout

Mariahout – De Mariahoutse Liederentafel en 
de liedertafel Het Nachtpitje uit Beek en Donk 
verzorgen samen een gezellige Brabantse mid-
dag, met een loterij  en de entree is gratis.

Er worden gezellige meezingliedjes gezongen 
waarvoor ze een boekje kunnen aanbieden, 

samen met een lootje voor de prijs van €1,00, 
zodat men de liedjes mee kan zingen wat de ge-
zelligheid verhoogt. 

Deze middag vindt plaats in zaal de Pelgrim in 
Mariahout op woensdag 2 april om 14.00 uur. 
Iedereen is van harte Welkom.

Beek en Donk - Iedere eerste maandag van de 
maand, als de sirene gaat, is er een kienmiddag 
in het Ontmoetingscentrum.

Op deze kienmiddag is iedereen van harte 
welkom. De middag begint om 13.45 uur. De 
eerste kienmiddag is op maandag 7 april. Het 
Ontmoetingscentrum is aan de Otterweg in 
Beek en Donk.

Mariahout - Er worden jaarlijks veel activitei-
ten georganiseerd door Kansplus regio Gemert. 
Drie keer per jaar wordt er een kienavond ge-
organiseerd. 

Op donderdag 27 maart vindt de kienavond 
plaats bij zaal De Pelgrim in Mariahout. Alle 

kienliefhebbers zijn hierbij van harte welkom. 
De aanvang van de avond is 20.00 uur en er 
zijn uiteraard mooie prijzen te winnen. De op-
brengst van deze avond komt ten goede aan de 
activiteiten die Kansplus organiseert voor haar 
doelgroep, mensen met een verstandelijke be-
perking.

Lieshout - De Katholieke Vrouwenvereniging 
houdt op 28 maart een kienavond in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof in Lieshout.

De avond begint om 20.00 uur en de zaal is 
vanaf 19.00 open. Iedereen is van harte welkom 
op deze kienavond.
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www.landgoeddenheikant.nl

Compleet nieuw Boeren-
midgetgolf spel in het bos

• Bedrijfs- en teambuildingsdagen
• Familie-, personeels- en vrienden uitjes
• Barbecue en Grill arrangementen
• Terras elke dag open vanaf 10.00 uur

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

Wij zijn geopend tijdens de verbouwing!

Iedere donderdag: 
3e Helft

 
Iedere laatste vrijdag van de maand: 

Crazy Thuis Wives! (voorheen Ladies Night) Nu op vrijdag 
28 Maart als extraatje: Wijnproeverij vanaf 21:00 uur

 
Zaterdag 29 Maart: 

Bag on Wheels 
De unieke 7 koppige live band – wie kent ze niet?

 
Iedere 2e vrijdag van de maand: 

Echte mannenavond! Met op vrijdag 11 april: 
Indoor barbecue

Programma

Puur Groen zet de bloemetjes buiten

Uitwisselingsconcert St Caecilia en Fanfare 
de Vooruitgang

Lieshout/Mariahout - Een prachtig begin van 
de lente was het op 20 maart. Met de zon hoog 
aan de hemel was het team Puur Groen, van 
de gezondheidsrace, die de bloemetjes buiten 
ging zetten.

Hun activiteit vond plaats in verzorgingstehuis 
Franciscushof te Lieshout, waar bewoners en 
kinderen van BSO het Klokhuis vele bakken en 
potten gevuld hebben met prachtige lentebloe-
men. Tuinier Theo Teunissen heeft gezorgd dat 
er voldoende potgrond aanwezig was en de 

ruime keus aan lente bloemen waren bezorgd 
door bloemisterij Something Els. De kinderen 
van het Klokhuis hebben daarna met veel en-
thousiasme de planten bakken begoten met wa-
ter en op mooi plaatsen  in en rond verzorgings-
tehuis Franciscushof gezet. Het team bedankt 
deze kanjers! Tevens hopen zij dat zij de bewo-
ners en kinderen een gezellige middag hebben 
bezorgd, en dat de bewoners van Franciscushof 
nog lang kunnen genieten van deze bloemen-
pracht. Missie voor Puur Groen: geslaagd!

Het groot orkest van harmonie St Caecilia gaf zaterdag een concert 
samen met Fanfare de Vooruitgang in het Dorpshuis in Lieshout. 

After Beats bij Yammas Mariahout

Lezing of� ce programma Linux Mint

Café Thuis gaat verbouwen

Mariahout - Yammas was vrijdag 21 maart aan 
de beurt met het organiseren van een plus dis-
coavond voor jongeren van 13 tot en met 17 
jaar. De verlichting van de carnavalsvereniging 
hing nog in de feestzaal, wat een speciaal ef-
fect gaf. 

Dj’s Tim Frenken uit Lieshout en Wouter Kikstra 
uit Alphen aan de Rijn hadden zelf ook de no-
dige attributen bij om de jongeren te vermaken. 
Ze bouwden weer een geweldig feest voor 180 
jongeren uit Laarbeek. De losse podiums wa-
ren regelmatig bezet door dansende jongeren. 
Plus disco is mede tot stand gekomen door de 
vier tienerwerken van Laarbeek. RG& Teens 
Lieshout, Yammas Mariahout, De Boemerang 
Beek en Donk en Cendra uit Aarle-Rixtel. 

Door de grote opkomst blijkt dat er behoefte 
is bij jongeren om elkaar te ontmoeten in ver-
schillende dorpen. We bedanken het Buurthuis 
Mariahout, Snoeperij Jantje Aarle-Rixtel, D.I.O 
drogisterij Mark Lieshout en Shoes4You uit Beek 
en Donk voor het verkopen van de kaartjes van 
de plus disco. Daarnaast bedanken wij de carna-
valsvereniging voor het lenen van alle spullen en 
natuurlijk ook alle vrijwilligers want anders zou 
het niet mogelijk zijn om dergelijke avonden te 
organiseren.    

Programma Yammas Mariahout 4 April 
Rolstoelbasketbal en soosavond. [denk aan je 
gymschoenen, anders mag je niet in de gymzaal. 
Be There bij Yammas
www.yammas.nl.

Aarle-Rixtel - Gooi uw oude computer nog niet 
weg. Het is natuurlijk wel bekend dat vanaf 8 
april 2014 de ondersteuning voor Windows XP 
en Office 2003 wordt beëindigd. Dat wil niet 
zeggen dat men meteen afscheid moet nemen 
van de oude vertrouwde computer.

Er is ook nog een ander office programma, dat 
heet Linux Mint, daarmee kan men ook brie-
ven schrijven, internetten en e-mailen en het is 
gratis. Over dit programma en alles wat er mee 
te maken heeft wordt een lezing gehouden, 
op maandag avond 31 maart, om 20.00 uur in 
‘MFC De Dreef’ te Aarle-Rixtel. Iedereen is van 
harte welkom.

Beek en Donk - Café Thuis is deze week gestart 
met een grote verbouwing. Er komt een prach-
tige nieuwe toiletgroep en zaaltje. Deze zullen 
medio april gereed zijn. 
 
Het café en de huidige toiletgroep blijven 

gewoon open, maar het kan natuurlijk zijn dat 
dit enige tijdelijke overlast met zich meebrengt. 
Daarom wil Café Thuis middels dit bericht 
haar graag geziene biljartclub, de leden van de 
schaakclub en alle andere bezoekers alvast be-
danken voor het begrip.
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Website Peel 6.1 online
• Afspraken over jeugdzorg in Zuidoost-Brabant
• Doe mee aan de zwerfvuildag op zaterdag 29 maart 
• Langere levertijden paspoorten en identiteitskaarten
• Doe mee aan de Nationale Sportweek!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

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

LAARBEEK – Komende week beginnen de werkzaamheden aan de Kanaaldijk Aarle-Rixtel en 
de Oranjelaan Beek en Donk. In twee fases wordt het werk uitgevoerd. Voor doorgaand ver-
keer is de route tot eind mei 2014 afgesloten. Bedrijventerrein Beekerheide blijft goed be-
reikbaar vanaf Aarle-Rixtel óf Beek en Donk.

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

Meer informatie vindt u op www.laarbeek.nl.

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek gaat maandag 24 maart beginnen aan de reconstructie 
Oranje-laan en Kanaaldijk. Deze werkzaamheden die enkele maanden gaan duren hebben ook 
grote conse-quenties voor de Arriva buslijn 25 (Helmond – Veghel). Omdat de bussen nu moe-
ten omrijden via Lieshout en hierdoor veel extra rijtijd kwijt zijn is besloten om de bussen, 
komende vanaf Gemert, te laten rijden via de N615. Hierdoor doen de bussen dus ook Beek en 
Donk niet aan. Reizigers kunnen in Beek en Donk alleen gebruik maken van de reguliere halte 
van lijn 121 aan de Lieshout-seweg en in Aarle Rixtel kunnen reizigers gebruik maken van de 
reguliere halte De Dreef aan de Bosscheweg. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.arriva.nl of bellen met de Arriva klantenservice 
op nummer 0800 023 2545.  

LAARBEEK – De lente is officieel begonnen. Nu komt de tijd dat we weer per fiets of wande-
lend de vrije natuur ingaan én ook de motoren worden van stal gehaald. Het is óók de tijd 
dat de vogels gaan broeden en het wild haar jongen gaat werpen en zogen. Helaas storen de 
mensen daarbij, bewust of onbewust, de dieren bij deze intensieve taken. 

Crossmotoren
Het bos is verboden gebied voor motorcrossers! En toch zijn in deze extra kwetsbare tijd voor 
flora en fauna, vooral crossmotoren verstorende factoren voor het drachtige reewild en de 
broedende vogels. Rond de maand mei worden de reekalfjes geboren. Als de reegeiten wor-
den gestoord bij hun verzorgende taken schieten ze vaak de weg op en worden slachtoffer van 
het snelverkeer. De pasgeboren kalfjes blijven dan alleen achter en zijn ten dode opgeschre-
ven. De milieupolitie controleert juist in deze tijd extra op motorcrossers in het buitengebied!

Loslopende honden
Minder voor de hand liggend, maar ongeveer even schadelijk voor de meestal verscholen die-
ren, zijn de wandelaars met loslopende honden. Ook het los laten lopen van honden is niet 
toegestaan! Houd honden aan de lijn! Ook hierop zal de milieupolitie extra controleren.

LAARBEEK – Woensdag 19 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In de gemeente 
Laarbeek kreeg PNL de meeste stemmen (4410 stemmen), gevolg door De Werkgroep (2309) 
en ABL (1509). Het opkomstpercentage was 56,06%. In onderstaande tabel kunt u zien hoe-
veel stemmen elke partij heeft gekregen. 

Locatie Kern        Werkomschrijving Activiteit
Laag Strijp 26 Aarle-Rixtel     slopen bedrijfsgebouw slopen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het 
gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket via 
gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het cen-trale telefoon-
nummer 0492 469 700.

U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 17 april 
2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek.

Agenda
1. Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vragenhalfuurtje.
5. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 20 februari 2014.
6. Ingekomen stukken.
7. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 390.000,- exclusief BTW voor het 

bouwrijp maken van Merensteinplein in plan De Beekse Akkers.
8. Voorstel tot vaststelling van de beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Laarbeek 

2013.
9. Voorstel tot instemming met het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Regio-

naal Kompas Peelregio. 
10. Voorstel tot vaststelling van de Financiële verordening gemeente Laarbeek 2014.
11. Voorstel tot vaststelling beleidskader Jeugdhulp in de Peelregio.
12. Voorstel tot vaststelling van de Strategische Kadernotitie Participatiewet Peelregio (ja-

nuari 2014).
13. Voorstel tot instemming met zienswijze ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 

2016-2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
14. Voorstel tot benoeming van de voorzitters en de leden en hun vervangers in de raads-

commissies.
15. Voorstel tot aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden in diverse gemeenschap-

pelijke regelingen.
16. Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2014.
17. Sluiting.

LAARBEEK – Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor- en najaar een aparte inzameling van grof 
groen (snoei)afval. Dit najaar wordt er ingezameld op maandag 31 maart en dinsdag 1 april. 
De in-zameling is kosteloos.

Op maandag 31 maart wordt het grof groen opgehaald in de kern en het buitengebied van 
Aarle-Rixtel, de kern Lieshout en het buitengebied van Beek en Donk ten oosten van de Zuid-
Willemsvaart. Dit deel wordt aangegeven als het gearceerde deel op het kaartje.
Op dinsdag 1 april is de rest van Laarbeek (Beek en Donk en Mariahout) aan de beurt, dit is het 
niet gearceerde deel op de kaart.

Hoe aanleveren
De inzameling begint vroeg, dus zorgt u er voor dat het grof groen afval op tijd, dat wil zeggen 
vóór 7.30 uur, buiten ligt. Het is noodzakelijk dat het grof groen afval goed hanteerbaar wordt 
aangeboden. Daarom gelden de volgende voorwaarden.
• De maximale hoeveelheid is 2 m³.
• Een pakket mag niet langer en breder zijn dan 0,50 bij 0,50 bij 1,50 meter.
• Een pakket mag maximaal 20 kilo wegen.
• Het afval moet gebundeld zijn met minimaal twee stukken touw of band er omheen.
• Losse takken en dergelijke worden niet meegenomen.
• Er mag niets worden ingepakt in of met plastic. 
Voldoet het grof groen afval niet aan deze voorwaarden dan wordt het niet meegenomen.

Grof groen afval kunt u ook altijd aanbieden bij de milieustraat aan De Stater 2 in Lieshout. 

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 28 maart komt wethouder Vereijken aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Extra maandagavonden open

Werkzaamheden Oranjelaan en Kanaaldijk

Grote bus omleiding Arriva lijn 25 Beek en Donk 

Loslopende honden en motorcrossen in de 
bossen verboden!

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014

Afgehandelde sloopmeldingen

Raadsvergadering

31 maart en 1 april inzameling grof groen afval

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Laarbeek Aantal stemmen: Aantal Zetels
Lijst 1. PNL   4410  9
Lijst 2. De Werkgroep   2309  5
Lijst 3. ABL   1509  3
Lijst 4. CDA   811  1
Lijst 5. PvdA   570  1
Geldige stemmen:   9609 
Blanco stemmen:   43 
Ongeldig:   32 
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MooiLaarbeekkrant

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Buurtvereniging de Vijver voor het organiseren van de Laarbeekse wandeltochten op 

zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2014 telkens van 7.00 tot 17.00 uur (verzonden 17 
maart 2014).

• Koningsdagactiviteiten Aarle-Rixtel voor het organiseren van diverse activiteiten op 26 
april 2014 in Aarle-Rixtel van 8.00 tot 15.00 uur (verzonden 17 maart 2014).

• Stichting Bewustwording Wereldwijd voor het organiseren van de Fietste Mee-Actie op 9 
juni 2014. Het startpunt en finish is bij de blokhut van de Scouting aan de IJsweg in Beek 
en Donk (verzonden 17 maart 2014).

• Ponyclub OLV de Ruitertjes voor het houden van een concours op 8 en 9 juni 2014 tel-
kens van 08.00 uur tot 19.00 uur op het terrein aan de Lieshoutseweg 74 in Aarle-Rixtel 
(verzonden 7 maart 2014).

• HD Club Liberator voor het houden van een motorbeurs op 11 t/m 13 april 2014 aan de 
Lies-houtseweg 74 in Aarle-Rixtel (verzonden 13 maart 2014).

• Stichting Kindervakantiewerk Beek en Donk voor het organiseren van de Kindervakan-
tieweek van 18 tot en met 22 augustus 2014 op het evenemententerrein De Raagten 
aan de Otterweg in Beek en Donk (verzonden 7 maart 2014).

• Korfbalclub Flamingo’s Mariahout voor het houden van een jubileumweekend van 30 
mei 2014 tot en met 1 juni 2014 op het sportpark Heibunders, Veghelsdijk 1 in Maria-
hout (verzonden 7 maart 2014).

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

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 
hieronder genoemde bomen.
Vier Esdoorns, drie essen, drie eiken, een bolesdoorn, een lariks, een zuiliep en een acacia 
aan de Lage Heesweg 3-5, op het schoolterrein van De Raagten in Beek en Donk. Deze bomen 
worden verwijderd vanwege het opschonen van het terrein. De vergunning wordt verleend 
omdat de gemeente onvoldoende redenen heeft om de aanvraag te weigeren. Omdat fysieke 
herplant op deze locatie niet mogelijk is wordt een financiële compensatie opgelegd. Voor de 
overige bomen op het perceel is geen vergunning verleend omdat er onvoldoende informatie 
is omtrent de toekomstige bestemming van dit gebied, mogelijk dat daarbij deze bomen inge-
past kunnen worden. Dit besluit is verzonden op 12 maart 2014.

Rectificatie
Onlangs is een kapvergunning gepubliceerd waarin aangegeven werd dat een boom op Dorps-
straat 89 in Lieshout gekapt mocht worden, dit moest Dorpsstraat 93 zijn. Verleend is de ver-
gunning voor een Boom op Dorpsstraat 93 in Lieshout. Eigenaar heeft aangegeven deze boom 
te willen kappen omdat de overige bomen naast de oprit ook gekapt worden. Deze boom 
handhaven resulteert in een minder fraai uitzicht. De gemeente kan onvoldoende redenen 
tot behoud aandragen.

Rechtstreekse belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuws-
pagina’s. 

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                                Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Kannelustweg 8             Aarle-Rixtel 07-03-2014 vervangen rieten dak
Ahorn 5-7-9-11 en 13  Mariahout 10-03-2014 bouw vijf woningen
Herendijk 13                   Lieshout 10-03-2014 kappen eik
Laag Strijp 26                 Aarle-Rixtel 11-03-2014 vervangen bedrijfsgebouw
Heuvel 5                          Lieshout 12-03-2014 plaatsen berging
Bakelseweg 1                 Aarle-Rixtel 12-03-2014 bouwen loods

Aangevraagde sloopmelding
Locatie                              Kern   Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Laag Strijp 26               Aarle-Rixtel        11-03-2014      slopen bedrijfsgebouw
Dr. Timmerslaan 25    Beek en Donk     17-03-2014      verwijderen asbest
Helmondseweg 7a      Aarle-Rixtel        17-03-2014      gedeeltelijk slopen bedrijfsgebouw
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                                  Kern      Werkomschrijving                Activiteit         Verzonden
Pater de Leeuwstraat     Beek en Donk   aanleggen duiker         aanlegvergunning  14-03-2014
Franciscushof 17a           Lieshout     vergroten zorginstelling bouwen      17-03-2014
Piet van Thielplein 13a Beek en Donk    splitsen appartement bouwen      17-03-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Verleende vergunningen

Kapvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

Jonge Bosuiltjes midden in Beek en Donk!
Afgelopen week kreeg ik een tip dat er weer jonge bosuiltjes waren 
gezien in Beek en Donk. Het is bij veel mensen bekend dat er al sinds vijf 
jaar een bosuil woont in een holle boom achter de Rabobank. Vaak zit hij 
daar eigenwijs in het gat voor zich uit te staren, zich niets aantrekkend 
van de mensen die onder hem passeren. Dit is al een prachtig gezicht, 
en natuurlijk heel bijzonder zo midden in de bebouwde kom! Helemaal 
mooi wordt het als zo rond deze tijd de jongen het nest gaan verlaten en 
nog de eerste weken in de buurt van de boom  te zien zijn. De bewoners 
van de Baron van Leefdaelstraat leven erg met dit gebeuren mee en 
genieten ieder jaar volop van de uilen en hun jongen. Soms belandt 
er wel eens een jong uiltje, die het nest verlaten heeft, bij hen in de 
achtertuin, waar ik dan ook deze foto gemaakt heb. Als je nu gaat kijken 
en goed zoekt, zie je vader en moeder uil in de grote wilg achter het 
Grieks restaurant op de uitkijk zitten om de jonge uiltjes in de gaten te 
houden. Door de locatie waar ze verblijven zijn deze uilen erg gewend 
aan mensen en als men gepaste afstand bewaard is het volop genieten 
van de natuur midden in ons Mooie Laarbeek!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

NATUURLIJK Mooi Laarbeek
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Compleet shoarmapakket voor 4 personen

Samen voor €5,00

750 gram shoarma
Zakje gemengde sla

8 pitabroodjes
Bakje verse knoflooksaus 

Komende zondag bij Jumbo Lieshout:
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Bij aankoop van een nieuwe 
houten vloer: gratis styling-/ 

kleuradvies van een 
gediplomeerd interieurstyliste.

Vloer schuren vanaf 18 euro 
p/m2 incl afwerken.

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk       0492-466351       www.vanossparket.nl

Redacteur: Thea Wich

Deze week is het de beurt aan Frans 
Biemans en Jeanne de Jong. Beide 
Aarle-Rixtelnaren hebben hun jonge 
jaren doorgebracht op Croy, Frans als 
jachtopzichter en Jeanne als kunst-
smid in de smederij van haar vader 
Karel. Het paar woont nu al twintig 
jaar op landgoed ‘Beukenhorst’ te 
Vught. Frans is daar natuurbeheerder.

Frans, geboren in 1950, is de jongste 
zoon van Johan en Anna Biemans. 
Samen met vijf broers en drie zussen, 
bracht hij zijn jeugd door rondom de 
boerderij op de Opstal. In ’64 verhuis-
de het gezin naar de Van Roijstraat. 
Frans: “Ons vader stopte met boeren. 
We gingen naar de straat.” Na zijn 
studie MTS-Elektro begon hij in ’70 als 
jachtopzichter op Croy. “Mijn hart lag 
veel meer buiten dan in de techniek”, 
vertelt Frans. De jachtopzichter had als 
taak om, mede voor de jaarlijkse ‘Hu-
bertusjacht’, een optimale wildstand te 
creëren. “Alles wat de jacht bedreigde 
werd ‘kort’ gehouden. Ook moesten 
we fazanten kweken voor de jacht. 
Dat was in die tijd volkomen normaal 
en geaccepteerd. Niemand keek raar 

op als ik met mijn geweer door de 
Dorpsstraat fietste.”

Jeanne werd in 1957 geboren als 
derde dochter van Karel en Tonia de 
Jong. Samen met vier zussen en een 
broer bracht zij haar jeugd door op 
Croy. Al op jonge leeftijd belandde zij 
toevalligerwijs in de kunstsmederij van 
haar vader. Jeanne: “Ik was uitgeloot 
voor de studie Activiteitenbegeleiding. 
Onze vaste knecht Gerrie van Brug 
werd ziek, in de vakantie ben ik mee 
gaan helpen. Toen ben ik blijven han-
gen.” Jeanne leerde het vak van haar 
vader in de smederij: “Ons vader zei 
altijd, begin maar.” De samenwerking 
met haar vader vond zij bijzonder: 
“Het was geen alledaagse combinatie 
als ik met mijn vader op karwei ging. 
Mensen zeiden wel eens: oh, ge het 
nog een skône knecht.”

“Ik heb altijd honden gehad”, aldus 
Frans. Hij leidde deze zelf op tot jacht- 
en politiehond: “Mijn eerste Mechelse 
herder reageerde op kerkklokken. 
Als ik op zondagmorgen thuiskwam 
van mijn nachtdienst kon ik niet sla-
pen omdat de herder bij klokkengelui 
voor elke mis begon te huilen en te 
blaffen. De hond is naar Kees van de 
Nieuwenhof gegaan die er zijn eerste 
certificaat politiehond 1 mee haalde.“ 
Ook bij Jeanne thuis hadden ze een 
hond. Jeanne: ”Die liet ik vaak uit. Zo 
heb ik in 1975 Frans in het veld leren 
kennen.”

Het paar trouwde in ‘80 en woonde 
daarna tien jaar in Stiphout. Daar werd 
in ’89 hun zoon IJsbrand geboren. In 
de navolgende jaren werd Frans jacht-
opzichter op verschillende landgoede-
ren. Het gezin verhuisde via de Veluwe 
en de Ooijpolder in ’94 naar particu-
lier landgoed ‘Beukenhorst’ te Vught. 
Hun idyllische jachtopzichterswo-
ning, inclusief houtkachel, kleurig ge-
verfde vensters en reeëngeweien aan 

de muur, beviel meteen uitstekend. 
Jeanne: “We wonen op het landgoed, 
midden in het bos. Als ik ‘s morgens 
eitjes uit het kippenhok haal, zie ik de 
reeën lopen.”

Landgoed Beukenhorst is 320 ha 
groot. Het is in bezit van Jonkheer 
van Rijckevorsel en niet opengesteld 
voor publiek. Frans: “We hadden vijf 
jachtdagen per jaar waarop veelal 
adellijke kennissen van de familie 
van Rijckevorsel kwamen jagen.” 
Na het invoeren van de ‘Flora- en 
Faunawet’ in 2002, veranderde zijn 
werk: “Het jagen werd veel minder 
en het zorgen voor het gebied werd 
meer. Van jachtopzichter veranderde 
mijn baan in flora- en faunabeheerder. 
Ik vind het een verrijking.”

Frans vervolgt zijn verhaal: “Je moet 
voor dit werk wel de mens zijn. Je kunt 
het niet combineren met het vereni-
gingsleven.” Hij realiseert zich dat hij 
geen alledaagse baan heeft en is blij 
dat zijn vrouw achter hem staat. “Ei-
genlijk ben je als gezin natuurbeheer-
der. We hebben veel contact met de 

adellijke familie. Werk en privé zijn 
verweven. Het is geen gewone baan 
maar een manier van leven.” Zijn 
vrouw vult aan: “Je moet wel tegen 
het alleen zijn kunnen.” Dit is voor de 
creatieve Jeanne geen probleem: “Ik 
vilt, maak perkament van de reeën-
huiden die op het landgoed gescho-
ten worden en beschilder deze met 
eigen gemaakte verf. Ik kom meestal 
tijd tekort.” Het paar is gelukkig op 
het landgoed. Frans: “Als wij de lo-
terij winnen veranderen wij ons leven 
niet.” Jeanne: “We passen hier goed.”
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Koppelstraat 7,  Beek en Donk
06-40098040

www.boschmantaxaties.nl

Mijn eerste ervaringen als taxateur 
houden gelijke tred met de invoering 
van de Wet WOZ. Er moeten bestan-
den geactualiseerd worden, met veel 
veldwerk. Dat laatste blijkt een avon-
tuurlijke bezigheid. Doorgaans is een 
steekproef afdoende, bij unieke objec-
ten bel ik aan. Zonder afspraak vooraf, 
want dat is niet doenlijk. Zo ook bel ik 
op een dag aan bij een klein klooster 
onder de rook van Deurne. “U bent 
een  godsgeschenk, hoe u als geroe-
pen komt!”, roept zuster-portier uit. 
“We hebben het er pas nog  over ge-
had, wat het klooster waard zou zijn”. 
Welkom ben ik, “hallelujah!”. Een kop 
thee later vertrek ik weer, mijn neus 
vol kloostergeur: wierook vermengd 
met boenwas. De ene zuster-portier is 
de andere niet. Op een warme, zon-
nige dag wordt mij na aanbellen open 
gedaan door een verleidelijke vrouw 
die bepaald niet als een communi-
cantje gekleed gaat. Godallemachtig, 
wat is ze adembenemend. Zij doet 
verder of er niks aan de hand is. Ik ben 
er daarentegen danig verlegen onder 
tijdens de rondleiding door haar huis. 
Klap op de vuurpijl is het bezoek aan 
een vrijgezelle, bejaarde boer in het 
buitengebied van St-Anthonis. Hij 
dopt zijn eigen boontjes en houdt zelf 
zijn boerderijwoning  ‘schoon’. Bij het 
opendoen van zijn slaapkamerdeur, 
tijdens de rondleiding, slaat een mass-
ieve, adembenemende piswalm me 
tegemoet. “De WC is ‘s nachts te ver, 
dus doe ik het hier”, zegt hij en wijst 
op een emmer, deksel op halfzeven, 
met daarin de gespaarde opbrengst 
van minstens één week. De geur blijkt 
hardnekkig. Eenmaal thuisgekomen 
douche ik me, was mijn haar en zeep 
mijn neus in. Dat helpt met mate: da-
gen later ruik ik het nog. Zelfs nu, het 
moment waarop ik dit schrijf...    

Adembenemend

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

ACTIE

Lezerspodium

KIEZERSBEDROG!
In een democratisch land is het een 
godsgeschenk dat je je mening mag 
uiten en dat je een stem hebt in 
hetgeen wat de politiek voor je, als 
volksvertegenwoordiger, doet.

We hebben gebruik gemaakt van 
het stemrecht in de afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen.
Het was volkomen duidelijk wat de 
uitslag was en wat we de komende 
4 jaar kunnen verwachten. Er waren 
alleen maar loftrompetten over de 
afgelopen 4 jaar. Laarbeek is als 
het ware een voorbeeld voor vele 
gemeenten. Kerngezond en voldoende 
spek op de botten voor de komende 

jaren. Dit allemaal ten verdienste van 
de afgelopen coalitie.

Tot zover alles perfect.

Dinsdagmorgen komt mij ter oren 
dat politiek Laarbeek helemaal op zijn 
kop gaat. Er wordt niet gekozen om 
met de grootste gekozen partij samen 
te werken maar deze volledig links te 
laten liggen.

Vier kleine partijen hebben op een, 
naar mijn mening, slinkse manier beslist 
om samen de coalitie te vormen en de 
grootste partij buitenspel te zetten, naar 
ik denk, zonder deze te raadplegen.

De schrijver van dit stuk heeft nota bene 
gestemd op 1 van deze 4 partijen. De 
stem naar deze persoon is persoonlijk 
maar zeker met de achterliggende 
gedachte dat de coalitie van de afgelopen 
4 jaar daar weer samen zouden werken.
Bijzonder geschokt ben ik dan ook dat 
dit, zoals het er nu uit ziet, niet gaat 
gebeuren. Mijn stem wordt door deze 
actie géén recht aangedaan. Nog sterker 
krijg ik het gevoel als medeorganisator 
van een dorpskwiz de winnaar niet zou 
laten winnen maar gewoon een 5e plaats 
geef. Oké het is maar een kwiz maar hier 
wordt de winnaar toch echt als winnaar 
gekozen door zijn inspanning en kennis!!

Het gevoel van burgerlijke 
ongehoorzaamheid sluipt bij mij naar 
boven om de kiezers die gekozen 
hebben hun stem luid opnieuw te laten 
horen en zich niet bij besluitvorming 
neer te laten leggen.

Als laatste wil ik duidelijk maken dat 
het mij niet is te doen om politieke 
stemmingmakerij, maar dat het mij 
louter is te doen dat de BEVOLKING 
HEEFT GEKOZEN en niet het politiek 
gekonkel als winnaar uit de bus mag 
komen.

Ties van Oorsouw

A. LEENDERS
ELEKTRO

Laarweg 33 te AARLE-RIXTEL
Telefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl

A. LEENDERS
ELEKTRO

Laarweg 33 te AARLE-RIXTEL
Telefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl
“Ook voor het keuren van uw installatie 

volgens de NEN3140”

Mooi in de steigers
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Word donateur van de Omroep Kontakt vriendenclub

Al een groot aantal mensen ging u voor
Mede dankzij uw deelname aan de 

vriendenclub kan Omroep Kontakt u het 
dagelijkse actuele nieuws blijven brengen.

 
Voor slechts €  7,50 bent u al lid.

 
Meld u snel aan via info@kontaktfm.nl

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

Gouden Gazelle � ets overhandigd 
door TRIA Fietsen

Lezerspodium

LezerspodiumLezerspodium

Kunst in het Oude Raadhuis voor kinderen 
van de basisscholen

CDA Laarbeek bedankt kiezersDe Gezondheidsrace
EEN ZEER BIJZONDERE AVOND

“Oh wat een mooie kleuren”,  klinkt het als de 
kinderen binnenkomen in het Oude Raadhuis 
bij het bezoek van afgelopen dinsdag. De 
kunstenares, Arianne Goumans uit Beek en 
Donk zit de kinderen op te wachten. Ze gaat 
in gesprek met de kinderen en laat aan de 
hand van haar tekenblok van vroeger zien 
hoe ze ooit begonnen is.. Hoe je leert tekenen 
en vooral goed kijken, is haar verhaal. De 
kinderen komen al snel met vragen, “vond 
je het moeilijk, moest je alles uit het hoofd 
tekenen, zou ik dat ook kunnen? “

Dan mogen de kinderen het gebouw door en 
d.m.v. een puzzeltje de schilderijen bekijken 
en het puzzelstukje zoeken. Hierdoor leren ze 
bewust kijken. Als ze weer in gesprek gaan 
met de kunstenares, mogen ze allerlei vragen 
stellen.  “Hoe lang doet u over een schilderij, 
hoe bedenkt u een onderwerp, waarom 
schildert u veel dansende mensen?”. Het boeit 
ze écht. Ze laten dan ook op het eind van het 
bezoek de kunstenares met een groot applaus 
merken dat ze er plezier aan hebben gehad en 
wellicht denken ze hier nog weleens aan terug. 

Het scholenbezoek is een onderdeel van het 
schoolprogramma om  kinderen te laten kijken 
naar verschillende soorten kunst. Dicht bij huis 
in het Oude Raadhuis met maandelijks andere 
vormen van kunst.

Bedankt kinderen dat jullie er iedere maand 
weer zijn met jullie leerkrachten. 

Tot de volgende keer,
Commissie Oude Raadhuis

De uitslag van de gemeente-raadsverkiezingen 
was voor het CDA in Laarbeek zeer teleurstellend. 
Volgens velen doet het ook geen recht aan de 
grote en positieve inzet van de afgelopen jaren. 
We zullen 19 maart 2014 niet gauw vergeten. We 
hebben helaas twee van de drie raadszetels in 
moeten leveren. Ondanks deze enorme kater zijn 
we niet gebroken en gaan onverminderd voort om 
onze standpunten naar voren te brengen en onze 
doelen te bereiken. Dat zien we ook als onze plicht 
naar de kiezers toe die op ons gestemd hebben. 

Ruim 800 mensen hebben op 19 maart wel hun 
vertrouwen in het plaatselijke CDA uitgesproken. 
De nieuwe leden die zich de afgelopen week hebben 
gemeld willen er ook voor gaan. Langs deze weg 
willen we iedereen die op het CDA gestemd heeft 
hartelijk bedanken voor hun stem. Zij mogen er op 
vertrouwen dat de CDA fractie er alles aan zal doen 

om ons verkiezingsprogramma 
te verwezenlijken. 

Bij het verklaren van het verlies 
zullen we ook de hand in eigen 
boezem moeten steken. We zullen de terugval 
analyseren en zo snel mogelijk een aangepaste 
strategie bepalen zodat we in de toekomst meer 
succes kunnen boeken. Het is jammer, maar het 
is niet anders. We slaan de handen ineen en gaan 
samen verder met opgeheven hoofd vooruit.

Nogmaals bedankt voor alle sympathie en voor uw 
stem.

Namens het CDA Laarbeek,
Harry Brugmans, voorzitter
Tonny Meulensteen, fractievoorzitter

Op dinsdagavond 18 maart was ik als 
geïnteresseerde en als jurylid voor de 
gezondheidsrace bij een bespreking van 
het team PUUR GROEN uit Lieshout/
Mariahout. Het thema was: Leven met een 
verslaafde. Wellicht, dat u nu wel denkt, 
wat heeft dat met de gezondheidsrace te 
maken? Welnu, gezondheid is meer dan 
meer bewegen en gezonder eten. Ook 
mentale rust en geestelijke balans dragen 
bij aan een goede gezondheid. Dat zal het 
volgende duidelijk maken.

Enkele deelnemers uit het gezondheidsteam 
Lieshout/Mariahout vertelden zeer 
indringend en emotioneel hun eigen 
verhaal. Hoe ze letterlijk en figuurlijk 
aan den lijve hebben moeten ervaren, 
wat het betekent als je met iemand, die 
verslaafd is, moet samenleven. Of het nou 
je dochter of zoon is, of je partner of een 
van je ouders. Wat gebeurt er?  Hoe kan 
dat nou? Zo hoort het toch niet te gaan! 
Waar heb ik dat aan verdiend? Wat heb 
ik/wij verkeerd gedaan? En wat doe je 
dan? Eerst ontkennen: dat kan niet; dat 
kan mij/ons niet gebeuren! Dan de twijfel: 
het zal toch niet? En wat doe je dan: dan 
ga je proberen te helpen, oplossingen(?) 
zoeken. Je probeert hulp te zoeken. Voor 
de verslaafde is er vaak wel professionele 
hulp. Maar voor jezelf? Hoe moet je het 
aanpakken? Hoe houdt je zelf het hoofd 
boven water? En hoe lang houdt je dat 
vol? Wat blijft er van je over? Jaren van 
zorg, verdriet, ellende, maar ook angsten 
en eenzaamheid. Het ‘vreet’ aan je. Dat 
heeft uiteindelijk verstrekkende gevolgen 
voor iemands geestelijke maar ook 
lichamelijke gezondheid.

Voor de verslaafde is er wel professionele 
hulp. Maar is er, na jaren zoeken, ook hulp 
voor jezelf, als partner, ouder, broer, zus of 
kind van een verslaafde? Het resulteert in 
gevoelens van teleurstelling, het idee, dat 
je niet begrepen wordt. Uiteindelijk waren 
zij via, via in contact gekomen met mensen 
in dezelfde situatie. Anderen, die hetzelfde 
hadden ervaren. Een gespreksgroep, die 
ruimte biedt om je verhaal te doen, die de 
gelegenheid biedt om te vertellen, wat er 
met jou is gebeurd, wat er met je leven 
is gebeurd. Dan is er steun en begrip. 
Voor alles wat je hebt meegemaakt en 
hebt moeten doorstaan. En mogelijk nog 
zult moeten doorstaan, want het echte 
probleem (de verslaafde zelf) is daarmee 
niet opgelost. Maar je krijgt wel tips en 
handvatten om er anders mee om te gaan.

Herken je jezelf? Worstel je met dezelfde 
problemen? Ga op zoek naar hulp. En het 
allerbelangrijkste is: wacht niet! Zet je angst 
en schaamte opzij. Je kunt je vrijblijvend en 
anoniem aanmelden. Via het e-mailadres:  
beginnu.nathalie@gmail.com . Zij starten 
in september met een zelfhulpgroep onder 
professionele begeleiding. Wil je liever niet 
deelnemen aan zo’n groep. Schroom dan 
niet om je toch te melden met je probleem. 
Zo nodig kunnen ze je ook individueel een 
hulp en steun bieden. Ook bij problemen 
op een ander vlak is er de mogelijkheid 
om hulp te vinden. Er is een netwerk voor 
zelfhulpgroepen: www.zelfhulpnetwerk.nl.

Ik hoop dat deze brief mensen kan 
overhalen om  zich aan te melden en 
niet jaren met zorgen en verdriet blijven 
doorleven. 

Tony Harings, huisarts n.p. 

“Oh wat een mooie kleuren”,  klinkt het als de 
kinderen binnenkomen in het Oude Raadhuis 
bij het bezoek van afgelopen dinsdag. De 
kunstenares, Arianne Goumans uit Beek en 
Donk zit de kinderen op te wachten. Ze gaat 
in gesprek met de kinderen en laat aan de 
hand van haar tekenblok van vroeger zien 
hoe ze ooit begonnen is.. Hoe je leert tekenen 
en vooral goed kijken, is haar verhaal. De 
kinderen komen al snel met vragen, “vond 
je het moeilijk, moest je alles uit het hoofd 

Dan mogen de kinderen het gebouw door en 
d.m.v. een puzzeltje de schilderijen bekijken 

Lieshout - Speciaal voor de Olympische 
Winterspelen in Sotsji heeft Gazelle als partner 
in sport van NOC*NSF een Limited Edition ge-
produceerd: De Gouden Gazelle!

Deze exclusieve stadsfiets met olympische accen-
ten is in zeer gelimiteerde oplage uitgebracht. Als 
deelnemer aan de Gouden Gazelle winactie, won 

Maud van Doorn uit Sint-Oedenrode één van 
deze 600 unieke fietsen! 

TRIA Fietsen in Lieshout overhandigde vorige 
week de sleutel aan de gelukkig eigenaresse. 
Maud was erg blij met de gewonnen prijs, nadat 
haar fiets tweemaal eerder was gestolen.

Advertorial

Koen Schrama overhandigd de fiets aan Maud van Doorn

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers
Laarbeek - ViERBINDEN Stichting Vluchtelingenwerk 
is op zoek naar vrijwilligers om vluchtelingen (voor-
namelijk Aarle-Rixtel) te helpen om hun weg te vin-
den in de Nederlandse (en Laarbeekse) samenleving.

De ondersteuning vindt plaats op de volgende on-
derdelen: Maatschappelijke begeleiding, waarbij de 
vluchteling wegwijs gemaakt wordt in de samenle-
ving. Informatie en advies: wordt gegeven over o.a. 
kinderbijslag, verzekeringszaken, gezondheidszorg 
en studiefinanciering.

Meer informatie
Voor meer informatie over vrijwilligersvacatures kan 
men contact opnemen met Suzan de Koning van 
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek, Otterweg 
27, 5741 BC Beek en Donk. Tel. 0492-328 807 of 
mailen naar: vrijwilligerswerk@vierbinden.nl   

De vacatures zijn ook te bekijken op de website: 
www.vierbinden.nl of te vinden in de vacaturemap-
pen van de dorpsservicepunten.
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Laarbeek - De eer-
ste vogelwandeling 
van het seizoen start 
zondag 30 maart 
om 8.00 uur. Deze 
wordt verzorgd door 
Vogelwerkgroep de 
Ortolaan van het 
IVN Laarbeek. De 
wandeling zal on-
geveer twee uur 
duren. De start van 
deze wandeling zal 
zijn bij het beken-
de restaurant/café 
Grotels Hof, vanaf 
de parkeerplaats, die 
langs Grotels Hof ligt. De coördinaten van 
Grotels Hof zijn: N51.5224 E5.6919.

Het is spannend welke vogels terug zijn 
uit Afrika of Zuid-Europa. Zullen de tjiftjaf, 
de witte kwikstaart, de boomleeuwerik, de 
boompieper, de fitis, de zwartkop en/of 
de gekraagde roodstaart terug zijn? In het 
naaldbos kunnen zij goudhaantjes, zwarte 
mezen en kuifmezen zien. Nog meer spe-
ciaal zijn de open vlakten, die hier en daar 
in de Grotelse heide zijn. Op deze open 
vlakten met hier en daar bomen, kunnen 

een boomleeuwerik 
of boompieper zitten. 
Of is er kans, dat je de 
vijfde van Beethoven 
hoort, nl. het liedje 
van de geelgors. Ook 
de grote lijster, de 
zanglijster en de heg-
genmus kunnen zich 
laten horen. In som-
mige plasjes zitten de 
dodaars wel eens. In 
het bos is er kans op 
vier soorten spech-
ten, de grote bonte, 
de groene, de zwar-
te, en zelfs de kleine 

bonte. Zelfs de in Nederland oprukkende, 
maar nog zeer zeldzame middelste bonte is 
niet uitgesloten en dan zitten er vijf soorten 
spechten. Van boven kijken de slechtvalken 
in de Mortelse toren op hen neer. Over de 
hele wereld zijn deze beelden te zien. Na 
afloop van de wandeling zorgt de evene-
mentenwerkgroep weer voor koffie.

Bijgaande foto is van Leo van den Heuvel 
uit Lieshout. De foto laat de boomklever 
zien, een van de vele mooie vogels die in de 
Grotelse Hei zijn te zien. 

Lieshout – Percussionist Murk Jiskoot geeft 
zondag 6 april een slagwerkmasterclass in het 
Dorpshuis te Lieshout. Jiskoot is bekend als slag-
werker van het Metropole Orkest. De workshop 
is onderdeel van de masterclassreeks Rhythms 
of Caecilia van slagwerkgroep St Caecilia. 
Slagwerkers uit de hele regio zijn welkom.

Naast het Metropole Orkest speelt Jiskoot ook 
bij het Residentie Orkest en Slagwerkgroep Den 
Haag en is hij artistiek leider van Animadutchi, 
een groep toegespitst op de Afrikaanse slagwerk-
cultuur. In de Rhythms of Caecilia-reeks stonden 
al eerder Mike Schäperclaus en Roël Calister.

De masterclass wordt opgesplitst in twee gedeel-
ten. In het eerste deel speelt en vertelt Jiskoot 
vooral zelf over zijn vak. Na de pauze ligt de na-
druk op samen muziek maken, dan worden de 
eerder uitgelegde technieken spelenderwijs toe-
gepast.

De interactieve masterclass start 6 april om 11.00 
uur en duurt tot 14.30 uur. Aanmelden kan tot 3 
april via rhythmsofcaecilia@gmail.com. Vermeld 
contactgegevens en bij welke vereniging je speelt. 
Deelname kost €10,00. Kijk voor meer informatie 
op www.harmonielieshout.nl.

Beek en Donk – De expositie wordt gehouden 
in ’t Oude Raadhuis van 29 maart t/m 4 april. 
Zeven Brabantse kunstenaars tonen hun werk: 
Henny Adank (Breda), Jelmer Wijma (Vught), 
Kees Habraken (Breda), Peer van Gennep 
(Eindhoven), Emerentia van Vroenhoven (Best), 
Rein van Uden (Schijndel) en Robert Doesburg 
(Waalwijk).

‘t Oude Raadhuis is geopend op zaterdag en zon-
dag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze 
openingstijden wordt men ontvangen door de 
kunstenaars. De toegang is gratis en iedereen is 
welkom.

Kijk voor meer informatie over Stichting KuBra op 
www.stichtingkubra.nl en voor de Brabantse kun-
stenaars op www.brabantsekunstenaars.exto.nl. 

Mooi UIT in Laarbeek

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

www.dorpscafedevrienden.nl

Op koningsnacht komt nederpop coverband 
Sowieso een spetterend optreden geven! 

Gratis entree! Meer info over deze band is te 
vinden op www.sowiesomusic.nl

Tot dan!

Dorpscafé de Vrienden is een gezellige bruine kroeg 
waar regelmatig thema-avonden, live muziek of 
andere feesten worden georganiseerd, kijk eens 
op onze site voor de agenda! Door de zaal en de 

prachtige tuin is er ontzettend veel mogelijk. Feesten, 
bruiloften, borrels, jubilea of andere bijeenkomsten 

organiseren wij met alle plezier voor u.

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

www.dorpscafedevrienden.nl

Op koningsnacht komt nederpop coverband Op koningsnacht komt nederpop coverband 
Sowieso een spetterend optreden geven! Sowieso een spetterend optreden geven! 

Gratis entree! Meer info over deze band is te Gratis entree! Meer info over deze band is te 
vinden op www.sowiesomusic.nlvinden op www.sowiesomusic.nl

Tot dan!Tot dan!

Dorpscafé de Vrienden is een gezellige bruine kroeg 
waar regelmatig thema-avonden, live muziek of 
andere feesten worden georganiseerd, kijk eens 
op onze site voor de agenda! Door de zaal en de 

prachtige tuin is er ontzettend veel mogelijk. Feesten, 
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Vogelwerkgroep de Ortolaan wandelt in 
de Grotelse Heide

Nieuwe editie Rhythms of Caecilia in Dorpshuis

Stichting KuBra presenteert: ‘Positive Radiations’

Mooi Dier

Op zoek...

Dit kleine schatje op leeftijd is Wallie, ze is bij ons 
in de opvang gekomen omdat haar baasje helaas 
niet meer voor haar kon zorgen. In de opvang zijn 
de verzorgers dol op Wallie, het is een lief en sociaal 
hondje. Maar toch hopen we dat ze ons snel gaat 
verlaten, want op deze leeftijd hoort Wallie op een 
vertrouwd plekje te wonen waar ze rustig van haar 
oude dag kan genieten. 

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

Naam:        Wallie
Leeftijd:     10+ (niet exact bekend)
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lekker koel, aangenaam warm

AIRCONDITIONERS

Bij airconditioning denkt u waarschijnlijk direct aan koelen. Met een 
Toshiba airconditioning systeem kunt u echter gedurende 
het gehele jaar het perfecte  binnenklimaat creëren. 
Lekker koel tijdens warme dagen en comfortabel warm tijdens koude 
dagen. En altijd gegarandeerd een frisse schone lucht 
in uw woning of kantoor. 
 
Een comfortabel binnenklimaat begint bij de keuze voor het best 
passende systeem voor uw situatie. Heeft u behoefte aan alleen koelen 
of ook verwarmen? Of bent u op zoek naar een energiezuinig 
alternatief voor uw cv-systeem, al dan niet in combinatie 
met vloerverwarming en warm tapwater?  

Bij uw Toshiba installateur bent u hiervoor aan het juiste adres. Zij 
zorgen voor een professionele installatie en gedegen onderhoud, 
zodat u jarenlang verzekerd bent van een perfect 
binnenklimaat.

•  Energiezuinige inverter
•  met een zeer laag geluidsniveau
•  Innovatieve anti-bacteriële 
 luchtreiniging incl. ionizer
 

Papenhoef 13-15 
5737 BS LIESHOUT (Gem. Laarbeek) 
info@jansenkoeltechniek.nl 
T: 0499-421631 F: 0499-423240

JansenA5staandZWW.indd   1 11-06-12   15:26

Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

Mooi in de steigers

Mooi Jong in het Vak

Hallo Wereld!
Wat is nu het allerbelangrijkste 
voor uw kind? Uiteindelijk komt 
iedereen tot dezelfde conclu-
sie: dat hij/zij gelukkig is. Een 
prettige, vertrouwde en veilige 
leefomgeving is een basisvoor-
waarde voor een gelukkig kind. 
Dit thuisgevoel  is wat Dori den 
Otter van Gastouderopvang 
‘Hallo Wereld’ graag wil aan-
bieden. 

Dori den Otter (47) is inmiddels 
alweer een aantal jaren samen-
wonend met Kees  in Beek en 
Donk. Samen hebben zij 4 kin-
deren in de leeftijd van 16 tot 
22. Een pak levenservaring en 
werkervaring verder, kiest Dori 
nu voor een enorm leuke en 
nieuwe uitdaging: gastouderop-
vang bij haar thuis.   

Ieder kind is uniek en verdiend 
het beste voor hem/haar. Dori: 
“Ik probeer zoveel mogelijk in te 
spelen op de wensen en behoef-
ten van kind en ouders. Ieder 
kind is bij mij meer dan welkom 
en door mijn ervaring kan ik ook 

kinderen opvangen met een be-
perking/handicap. 

Tevens hebben wij thuis  kinder-
ruimte ingericht, voor de ontwik-
keling en plezier van het kind. 
Ook vind ik het belangrijk dat de 
kinderen lekker naar buiten kun-
nen.  Samen spelen in onze tuin, 
in een van de speeltuintjes in de 
buurt, een boswandeling maken 
of naar de geitjes  vinden  kinde-
ren vaak heerlijk.” 

De dagen voor de opvang kun-
nen met Dori in overleg worden 
afgestemd.

Bent u geïnteresseerd of wilt u 
meer informatie, aarzel dan niet 
om contact met Dori op te ne-
men. Gastouderopvang  ‘Hallo 
Wereld’ is ingeschreven bij Via-
viela gastouderbureau.

Hallo Wereld
Wethouder Notenplein 21, 
Beek en Donk
hallo.wereld@outlook.com 
06-46290645

Theo Verbruggen bij KVO kring Uden
Uden/Laarbeek - Theo Verbruggen is 
op woensdag 2 april te gast met een le-
zing over zijn werk als tv verslaggever. 
Deze avond is voor leden en belangstel-
lenden. Veel leden komen uit Laarbeek 
omdat er in Laarbeek geen KVO is.

Mediaman Theo Verbruggen geboren 
en getogen in Erp haalt verhalen vaak op 
met de camera. Theo is vooral werkzaam 
als verslaggever voor het NOS-journaal 
en het NOS Radio 1 journaal. Hij heeft 
in het verleden televisieprogramma’s 

gepresenteerd voor Omroep Brabant, 
zoals het sociëty programma ‘Gestrikt’, 
consumentenprogramma ‘Zaak voor 
TV’ en het cultuurhistorische program-
ma ‘Witte Geit’. Theo heeft jarenlang 
ervaring als royalty verslaggever voor 
Radio 1. De laatste jaren steeds vaker te 
zien in het journaal.

Hoe komt men als boerenzoon terecht 
als verslaggever in het NOS journaal en 
hoe ziet het leven van een nieuwsver-
slaggever eruit. Theo zal aan de hand 

van een aantal reportages de ins en outs 
vertellen over het werk als tv verslag-
gever. Ook benieuwd naar zijn verhaal? 
Dan is men welkom op deze avond. 
Nadere informatie bij het secretariaat 
0492-464579.

Kosten voor leden bedragen €5,00 en 
niet-leden betalen €7,50. Dit is inclu-
sief koffie/thee. De lezing vindt plaats 
in Ontmoetingscentrum Ter Aa, Den Uil 
1A in Erp. De aanvang is 20.00 uur en 
de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Aarle-Rixtel - In gemeenschapshuis 
de Dreef te Aarle-Rixtel wordt op 
zondag 30 maart van 9.00 tot 16.00 
uur een vlooienmarkt gehouden. 
Deze vlooienmarkt wordt georga-
niseerd door de stichting Aarle in 
samenwerking en ten bate van de 
EHBO, volleybalvereniging Cialfo, 
badmintonclub de Ganzeveer en 
de veteranen van ASV’33, allen uit 
Aarle-Rixtel.

Op deze markten kan men een 
kraam of grondplaats huren voor 
de verkoop van tweedehands goe-
deren. Bezoekers kunnen snuffelen 

naar snuisterijen, huisraad,  boeken, 
elektrische apparaten, huishoude-
lijke apparaten, kleding, cd’s, platen, 
speelgoed, kerstspullen, te veel om 
op te noemen. Wie nu eens eindelijk 
de zolder op wil ruimen of van spul-
len af wil komen, die eigelijk zonde 
zijn om weg te gooien, kan nu te-
recht op de gezellige vlooienmarkt in 
Aarle-Rixtel, waar men ook kan ge-
nieten van een kopje koffie, drankje 
of hapje. Entree €2,00 kinderen tot 
12 jaar gratis. Voor informatie/boe-
kingen kijk op www.stichtingaarle.nl 
of bel 06-20888818.

Lieshout - De tieners van &RGTeens en 
&RG PLUS worden uitgenodigd door de 
brandweer uit Lieshout om een oefe-
ning mee te maken. Dit hete spektakel 
wordt gehouden op vrijdag 11 april bij 
de brandweerkazerne aan de Papenhoef 
7 te Lieshout. 

Middels een presentatie wordt er uitge-
legd wat de brandweer allemaal doet. Ze 
gaan met hulp van de brandweer vuur-
tjes stoken en dit ook weer blussen. Een 
auto blussen die in brand staat, dat is 

toch wel heel spectaculair. De buitenac-
tiviteiten worden gedaan door de jeugd-
brandweer van Laarbeek. Ze zien hoe een 
brandende pop, de vlam in de pan en een 
brandende auto geblust kunnen worden. 
Er mag zelfs mee worden gedaan. Een 
spectaculaire en leerzame avond.

De deelnamekosten van deze activiteit 
zijn €1,50 per persoon. Omdat  er een 
indeling gemaakt moet worden van 
groepen is het van belang om vroegtij-
dig te weten met hoeveel deelnemers er 

rekening gehouden moet worden. Men 
dient zich voor 7 april februari via de 
website in te schrijven www.energyteens.
nl en het bedrag te voldoen via rekening-
nummer 105065153. 

Zorg dat je op tijd bent, om 19.30 uur 
word je verwacht bij de brandwerkazerne 
en omstreeks 22.00 uur is het weer afge-
lopen. Deze  activiteit is voor &RG-teens 
en de Lieshoutse &RG Plussers van groep 
7 t/m 15 jaar.

Grote vlooienmarkt in De Dreef

RG-teens/Plus on � re 

Oud collega’s Albert Heijn Beek en Donk gezocht
Heb jij bij de Albert Heijn in Beek en Donk gewerkt? Stuur je naam en telefoonnummer naar albertheijn.beekendonk@
gmail.com. Als je foto’s hebt uit die AH tijd, dan zijn die ook van harte welkom. Reünie in de maak!

Wanneer u een beperkter budget 
heeft zijn er allerlei alternatieven 
voor een houten vloer. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een parketvloer 
of aan laminaat. Wanneer u voor 
parket of laminaat kiest, denk dan 
wel goed aan de kwaliteit van het 
materiaal. Kies voor een product 

wat overeenkomt met de eisen die 
u eraan stelt. Een laminaatvloer 
voor de woonkamer zal veel 
meer gebruikt worden dan van 
een slaapkamer; de vloer van de 
woonkamer zaal daarom sneller 
slijten. 

Vloer tip! 
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COMFORTABEL EN VEILIG WONEN

www.ven-hollanders.nl Kapelstraat 19 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

Zo mooi kan extra comfort zijn
U woont plezierig en wilt nog lang genieten van uw woning. Oók als de jaren 
wat meer gaan tellen. Dat kan, met onze comfort-oplossingen voor uw woning. 
Die maken uw woning namelijk klaar voor een volgende fase in uw leven. Dat 
merkt u aan extra comfort. Maar dat ziet u niet. Want stijl en gemak gaan bij 
ons uitstekend samen. Mooi toch?

 Snel en zonder grote verbouwingen

 Hoge kwaliteit materialen en afwerking

 Deskundig advies op maat

Profiteer van 
het verlaagde 

BTW tarief 21% 6%
op arbeidskosten, vraag naar de voorwaarden.

Mooi in de steigers

‘Hieperdehieperdehieperdepiep .....’, 
meester wacht ‘hieperend’ op een 
enthousiaste klas verjaardagsvierende 
kinderen die een oorverdovend ‘Hoera’ 
zullen gaan scanderen voor de jarige 
Thomas die zich sinds vandaag ook of-
fi cieel lid mag noemen van de ‘club der 
12-jarigen’. Enigszins generend staat 
hij zijn matte klasgenoten aan te gapen 
vanaf zijn spreekbeurtpositie vooraan 
in de klas. Je ziet hem denken: ‘Na dit 
nummer nog een stel van dit soort mee-
deiners en dan kan ik die slappe handen 
eindelijk schudden. Laat me meteen die 
chipszakken uitdelen!’

‘Hoera’, kort en zonder al te veel power 
klinkt het vanaf de tribuneplekken in 
de klas. Alsof men een zak cement de 
lucht in moet duwen gaan de armen de 
hoogte in. Meester komt er oerendhard 
bovenuit, zijn 30 koorknapen en koor-
knapinnen halen bij lange na niet de 
decibellen die ze normalerwijze wel ha-
len op een doorsnee vrijdagmiddag als 
de bel aangeeft dat de schoolweek ten 
einde is. ‘Kom aan, kinders, knal er eens 
een waarachtig DJ Tiësto hoeraatje uit. 
Hieperdepiep ....’, ‘HOEra’, en jawel, 
de meest trouwe bandleden schieten 
warempel een aantal octaven hoger, 
waardoor zelfs Thomas ineens doodleuk 
deelneemt aan het geheel: de jarige job 
dirigeert!
 
Dat brengt ons bij fase 2 van het vieren 
van de verjaardag, onderdeel ‘zang’: 
Ei, ei, ei in een canon! Hilariteit alom, 
aangezien het gospelensemble al vrij 
snel de g-sleutel bijster is en dus dood-
leuk ‘ei, ei, ei, met een lepeltje erbij’ door 
blijft blaten. Jarige job heeft inmiddels de 
muzieksmaak te pakken en heeft zijn Ri-
hanna’s en Jay Z’s als een waar dirigent 
in zijn macht. Met een groot neerwaarts 
armgebaar, waar een fi tnessinstructeur 
nog iets van kan leren, maant hij zijn 
orkest tot stilte. Zoals gebruikelijk wordt 
na deze ode het Engelstalige ‘Happy 
birthday’ ingezet en middels een armge-
baar omhoog weet Thomas de plotsel-
ing muzikale jongeren uit volle borst 
deze songtekst te laten weergalmen. De 
mond van de meester staat open, maar 
er komt geen geluid uit. De verbazing 
is groot, wanneer het ‘to you’ voor een 
laatste maal davert tussen de 4 wandjes, 
waarna een heuse ovatie volgt met een 

golvende klassenwave als toegift voor 
maistro Thomas.
 
Tijd voor de traktatie. Aan Thomas om 
te bepalen wie er als eerste de jarige 
hand mag komen schudden. Natuurlijk 
wordt alles uit de kast getrokken om 
naar de pijpen van Thomas te dansen 
en dus de eerste keus te hebben tus-
sen de naturelle chips of de paprikaanse 
hartige lekkernij. Zodra de uitverkorenen 
groep stormachtig de jarigen net niet 
heeft omgeduwd wordt er gauw een 
‘profi ciat’ naar het hoofd van Thomas 
geslingerd en graait men in de tas naar 
de meest geliefde kleur chipszak. Ver-
volgens volgt de ereronde langs de sippe 
tweede en derde keusjes die smachtend 
wachten op hun felicitatiebeurt om tot 
slot al crunchy krakend bij de meester 
aan te komen: ‘Mees, mogen we al naar 
buiten?’ Voorzien van enige vochtige 
consumptie is er voor de meester natu-
urlijk geen uitweg: ‘Doe maar, en gooi de 
lege zakjes wel in de daarvoor bestemde 
prullenbakken, he?’ Als vanzelfsprekend 
roept de milieubewuste toekomst: ‘Dat 
doen we toch altijd.’
 
Na afl oop van het ritueel der verjaren 
is het tijd om de schade op te maken. 
Links en rechts liggen nog resten van 
het te snelle schrokken van de kinderen 
die deze ochtend ontbijtloos waren. De 
grote supermarktzak ligt zielloos langs 
de papierbak, ongevuld. Een drietal 
chipszakjes, kleur rood, smaak naturel, 
liggen te garen in het zonlicht wat door 
het raamkozijn schijnt. De jarige Thomas 
is inmiddels ook met de noorderzon ver-
trokken richting de speelplaats en heeft 
alles voor wat het is gelaten. De vijf 
minuten van glorie en 
glans zijn geweest.  
Thomas kan er weer 
een jaar tegen, 
zonder kroon, maar 
met een muzikaal 
hoogstandje rijker.

Mees Joost

Hoera!
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Stichting Bedrijven Belangen Laarbeek hield na jaren donderdag weer een bedrijfsbezoek

Miljoenenbedrijf geeft ondernemers kijkje in de keuken
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Aarle-Rixtel – De gemeente Laarbeek 
telt enkele grote bedrijven. Hieronder 
valt ook Vereijken Kwekerijen; ofwel 
de tomatenkwekerij. Veertig on-
dernemers namen donderdagavond 
een kijkje in de keuken van dit mil-
joenenbedrijf. Dit gebeurde tijdens 
het bedrijfsbezoek van Stichting 
Bedrijven Belangen Laarbeek (SBB). 
Eigenaar Hans Vereijken – tevens 
‘Ondernemer van het Jaar 2013’ – 
wist zonder probleem 2.5 uur de aan-
dacht op zich te vestigen. 

Bestuur SBB 
Het is jaren geleden dat de SBB be-
drijfsbezoeken organiseerde. Met de 
komst van een nieuw bestuur werd 
deze activiteit weer nieuw leven inge-
blazen. Roel Janssen nam afgelopen 
oktober de voorzittershamer over van 
Frank van Asten. Het secretariaat-
schap, waar Guus Gijsbers verant-
woordelijk voor was, werd overge-
nomen door Pieter Kuhn. Bestuurslid 
Henk Beekmans blijft in het bestuur 
zitten.  De communicatierol in het be-
stuur is inmiddels overgenomen door 
Nikki Barten. 

Dit – bijna volledig – nieuwe bestuur 
heeft veel plannen voor de toekomst. 
Een eerste stap hierin was het or-
ganiseren van een bedrijfsbezoek. 
Niemand minder dan de ‘Ondernemer 
van het Jaar’ vonden zij hiertoe be-
reid. Voorzitter Roel Janssen is tevre-
den over de activiteit: “We kregen in 
totaal veertig aanmeldingen hiervoor 
binnen. Een heel mooi aantal. Het is 
een goed begin richting de toekomst.”

Vereijken Kwekerijen 
Na ontvangst kregen de aanwezi-
gen een presentatie van Hans. De 
gedreven ondernemer legde uit hoe 
het bedrijf in elkaar steekt. Op en-
kele vragen na, was het muisstil in de 
zaal. Vervolgens nam Hans de onder-
nemers mee de kassen in. De gehele 
club was onder de indruk van wat zij 
gedurende deze avond hoorden en 
zagen. Vol passie vertelde Hans over 
hoe het bedrijf te werk gaat en liet 
dit ook zien, van de kassen tot het 
energiesysteem en de nieuwe verpak-
kingshal. 

Tevreden
De SBB kijkt terug op een sfeervol-
le, informatieve avond en bedankt 
Vereijken Kwekerijen voor deze gast-
vrijheid. 

Meer informatie
Ben je ondernemer en heb je ook in-
teresse om lid te worden van de SBB? 
Stuur dan voor meer informatie een 
mailtje naar 
secretariaat@sbblaarbeek.nl. 

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl

p
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

W14 - Aanbiedingen gelden van maandag 31 maart t/m zaterdag 5 april 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Boonacker tarwebrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden
1.99

1.59

Noord Waarland gesneden kaas
van onze versafdeling

jong, jong belegen of belegen
prijs per 100 gram

1.19-1.36

1.09

Kibbeling
100 gram

1.29

0.99

Wagner Original Piccolinis
alle soorten
pak 9 stuks

2.46-2.56

1.59

1.99Rundergehakt

500 gram
2.99

Markant ijsthee
alle soorten

4 pakken/fl essen 
à 1500 ml.

4.92-5.80

3.00
liter 0.50

4 stuks

Omo of Sunil wasmiddel
alle soorten

fl acon 700-1500 ml.
pak 1440 gram

Bij aankoop van 
2 artikelen 50% korting. 

1+1
GRATIS

Campina pap
alle soorten

pak 750 gram
1.15/1.18

LITER 1.32

0.99

1+1
GRATIS

Unox stevige soepen
alle smaken
blik 800 ml.

1.85-2.04

1+1
GRATIS
1+11+1

liter 1.24

0.99

kilo 3.98

0.59

Witlof

500 gram
0.99

kilo 1.18

Markant koffi epads
alle soorten

3 zakken 
à 36 stuks

8.40-8.58

5.00
3 zakken

Wicky vruchtendrink
alle smaken

3 pakken 
à 1500 ml.

2.61

2.00
liter 0.44

3 pakken

Page toiletpapier
dubbellang of original

pak 16/32 rollen
11.49/12.21

OP=OP

7.99
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Dennis van Ham
Harmonielaan 19 Beek en Donk
T. 0628750843 
E. info@klusperuur.nl

www. Molenveld 7  Beek en Donk  Tel: 06-43798589  www.westhoffvoegwerken.nl

Eerste 25 klanten 10% korting op totaalpakket!

Nieuwbouw       Gevelrenovatie     
Stoomcleanen	 	 Graffiti	verwijdering
Sandwashing       Impregneren

Mooi in de steigers

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Als voorheen een werknemer met een 
contract voor bepaalde tijd dat niet 
verlengd werd ziek uit dienst ging, had 
dit geen verdere financiële gevolgen voor 
de werkgever. De werknemer werd door 
de werkgever ziek uit dienst gemeld bij 
het UWV en ontving aansluitend een 
Ziektewetuitkering van het UWV. Daarmee 
hield het voor de werkgever op.

Met ingang van 1 januari 2014 is dat anders.

Vanaf deze datum kan het UWV een 
uitbetaalde Ziektewet- of WGA-uitkering 
aan de werkgever doorbelasten middels 
een verhoogde gedifferentieerde premie. 
Dit geldt ook voor werknemers die binnen 
28 dagen na einde dienstverband ziek zijn 
geworden. Vandaar wordt re-integratie 
steeds belangrijker. 

De doorbelasting is mede afhankelijk 
van de grootte van de onderneming. 
Kleine ondernemers (totale loonsom tot 
307.000 euro, peiljaar 2012) betalen geen 
gedifferentieerde premie maar een vaste 
premie. Ondernemers met een totale 
loonsom vanaf 307.000 euro (middelgrote 
en grote ondernemingen) betalen wel 
(deels) een gedifferentieerde premie. Hoe 
groter de loonsom, hoe groter het deel aan 
gedifferentieerde premie en des te groter 
de gevolgen kunnen zijn. Voor het jaar 
2014 wordt gekeken naar de verstrekte 
uitkeringen in 2012. 

Mocht u over dit lastige onderwerp graag 
meer willen weten, neem dan gerust 
contact op met mr. Bart Kusters of mr. Marc 
van de Ven van Juridisch Adviesbureau 
Laarbeek B.V.. Wij zijn bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of per 
e-mail: info@ja-laarbeek.nl.

Modernisering ziektewet: 
re-integratie nog belangrijker!

• acupunctuur
• therapeutische     
  massage
• lichttherapie

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

Heieindseweg 8, Mariahout 
06 - 13831488   0499 - 421214

Beek en Donk – De Teugelders van 
Ganzendonck zijn op zoek naar filmpjes 
over het Beek en Donkse carnaval. Deze 
kunnen gaan over bijvoorbeeld de optocht, 
sauwelavond of één van de vele andere ac-
tiviteiten uit het heden en verleden. 

De Teugelders vieren komend carnavals-
seizoen hun 55-jarig jubileum en willen 
het beschikbare filmmateriaal gebruiken 
voor een speciale activiteit welke later be-
kend wordt gemaakt. Iedereen die filmma-
teriaal ter beschikking wil stellen (in welke 
vorm of formaat dan ook) kan contact 
opnemen door een email te sturen naar 
info@teugelders.nl. Als men een telefoon-
nummer vermeldt bellen de Teugelders 
voor een afspraak. Digitale filmpjes kun-
nen ook rechtstreeks worden gestuurd via 
de website www.WeTransfer.com.

Beschikbaar gestelde filmpjes worden ge-
kopieerd (digitaal gemaakt) en de eige-
naar behoudt het origineel. Ook kan de 
eigenaar een digitale versie van zijn/haar 
filmpje ontvangen zodat dit bewaard blijft 
voor de toekomst.

Teugelders zijn op zoek naar � lmpjes

Beek en Donk - De lente is weer be-
gonnen en dan begint het Hiep-Hoi-
gevoel te kriebelen. De kindervakan-
tieweek is dit jaar gepland van 18 tot 
en met 22 augustus op het evene-
mententerrein in Beek en Donk. De 
voorbereidingen voor de kinderva-
kantieweek zijn al in volle gang.

Hoe de kindervakantieweek er precies 
gaat uitzien, wordt nog niet verklapt. 
Wat er wel verteld kan worden is 
dat men een hele week naar de on-
derwaterwereld gaat waar heel veel 
spannende dingen meegemaakt gaan 
worden.

Alle kinderen die de basisschool be-
zoeken mogen meedoen, dus vanaf 
groep 1. Ze maken een verdeling 

in onder- en bovenbouw (boven-
bouw is vanaf groep 5). Je mag één, 
maximaal twee vriendjes of vrien-
dinnetjes opgeven waarbij je graag 
in het groepje wil komen zitten. Op 
de dinsdagavond blijven alle boven-
bouwkinderen in de onderwater-
wereld voor een leuke avond. Meer 
uitleg hierover volgt op de web-
site www.hiephoibeekendonk.nl 
en in het infoboekje. Kijk regelmatig 
op de website, daar is alles te vinden 
over Hiep-Hoi.

Om alles goed te kunnen organiseren 
is het belangrijk dat men het aan-
tal deelnemers kent. Als je mee wilt 
doen, vraag dan je papa en mama 
om jou op te geven. De inschrijf-
avonden zijn op woensdag 2 april en 

dinsdag 8 april van 19.00 tot 21.00 
uur in Kindcentrum De Raagten aan 
de Otterweg.

Natuurlijk zijn er weer veel vrijwilli-
gers nodig. Daarom wil de organisatie 
alle ouders vragen een dag, dagdeel 
of misschien wel een hele week mee 
te komen helpen. Zij kunnen dan 
worden ingedeeld om een groepje te 
begeleiden, of een post te zijn onder-
weg tijdens een speurtocht, schmin-
ken, mee helpen opbouwen of afbre-
ken etc.  Ook op de dinsdagavond 
hebben ze vrijwilligers nodig. Het zou 
fijn zijn als jullie hen komen helpen en 
zorgen dat de kids een super leuke 
vakantieweek hebben. Kom en doe 
mee. Opgeven voor meehelpende 
ouders en leiding kan op dezelfde 

inschrijfavonden of via de website. 
Formulieren zijn op de inschrijfavon-
den beschikbaar, maar ook te down-
loaden via de website. 

Inschrijven Kindervakantieweek Hiep Hoi 

Hiep Hoi Beek en Donk

TRIABEZORGER

Luc Lentjes uit Aarle-Rixtel
mag een waardebon van €10,- afh alen 

bij Tria Fietsen

van de maand

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

We hebben heel erg veel goede reac-
ties ontvangen deze week, heel erg 
veel mensen dachten dat het Eduward 
van Berlo uit Lieshout was, maar het 
was toch echt Martien (ofwel Tineke) 
van Vijfeijken uit Aarle Rixtel.

Een greep uit de goede inzendingen; 
De afgebeelde man op de foto is na-
tuurlijk Tineke van Vijfeijken, samen 
met broer Jan was hij een van de 
echte dorpsfiguren in Aarle-Rixtel. 
Ze waren vaste klanten en de beste 
innemers bij de kroegjes van Tid de 
Smed en Dikke Miet. Prachtige ver-
halen zijn er over te vertellen.
Rini Daniëls

De man op de foto in De MooiLaarbeekKrant is mijn buurman van vroeger Martien 
van Vijfeijken van de Asdonkseweg uit Aarle-Rixtel op d’n Heikant. Ik woonde thuis 
in de Biezen. 
Gr Liesbeth Manders – Verhoeven

Op deze foto staat:Tineke van Vijfeijken van Den Heikant uit Aarle-Rixtel
Dinette van Rosmalen

Tineke van Vijfeijken. Hij woonde samen met zijn broer Jan op de Asdonkseweg in 
Aarle-Rixtel.
L .Aarden

De man in De MooiLaarbeekKrant is Tiny Van Vijfeij-
ken.
Met vriendelijke groeten,
Jenny Sloots

De man op de foto is volgens mij Tineke van Vijfeijken 
van de Asdonkseweg in Aarle-Rixtel.
Ria Bekkers

Telefonische reacties kwamen binnen van;Hr Van Ba-
kel, HR Swinkels, Wim Verschuren, Adriaan Dekkers 
en Gerry Sloots

Historische beelden
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voetbal

Sparta’25
Zaterdag 29 maart
13.15 Gemert G2 - Sparta’25 G1
14.30 Avesteyn A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Someren A3G
14.30 Sparta’25 B1 - Blauw Geel’38 B1
14.30 Sparta’25 B2 - Stiphout V B2
14.30 Stiphout V B3 - Sparta’25 B3
13.00 Sparta’25 C1 - Blauw Geel’38 C1
13.15 ZSV C2 - Sparta’25 C2
13.00 Sparta’25 C3 - VOW C1
13.00 Venhorst C2G - Sparta’25 C4G
11.30 Deurne D1 - Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2G - WEC D3G
11.30 Sparta’25 D3 - VOW D1
11.45 Avanti’31 D3 - Sparta’25 D4
10.00 Boekel Sport E1 - Sparta’25 E1
09.15 Sparta’25 E2 - ZSV E2
10.00 Helmondia E2 - Sparta’25 E3G
10.30 Boskant E1 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5G - Schijndel E8
09.15 Sparta’25 E6 - Bavos E3
09.30 Mierlo Hout E9 - Sparta’25 E7G
10.30 Sparta’25 F1 - Mierlo Hout F1
10.15 Blauw Geel’38 F2 - Sparta’25 F2
10.30 Sparta’25 F3G - ELI F2G
10.30 Rhode F7 - Sparta’25 F4G
10.30 Irene F1 - Sparta’25 F5
10.30 Sparta’25 F6G - Rhode F8
10.30 Sparta’25 F7 - Blauw Geel’38 F8
11.30 Gemert F14 - Sparta’25 F8G
12.30 Helden MA1 - Sparta’25 MA1
11.30 Sparta’25 MC1 - Boekel Sport MC2
09.15 Spartaantjes - trainen
16.30 Volkel Vet. - Sparta’25 Vet.

Zondag 30 maart
11.00 Rhode 3 - Sparta’25 3
10.00 Sparta’25 5 - Mifano 4
10.00 Sparta’25 6 - Rhode 4
13.00 Venhorst 4 - Sparta’25 7
10.00 Sparta’25 8 - Avesteyn 3
10.00 SC Irene VR1 - Sparta’25 VR1

ASV’33
Jeugd zaterdag 29 maart
14.30 Venhorst A1 – ASV’33 A1
14.30 ASV’33 B1 – Someren B2
13.15 Schijndel MB2 – ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – Stiphout Vooruit C1
13.15 Gemert C5 – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 C3 – Avanti’31 C4G
11.45 Schijndel D3 – ASV’33 D1
10.30 ASV’33 D2G – Schijndel D5
12.00 ONDO E1 – ASV’33 E1G
11.00 SJVV E2 – ASV’33 E2G
10.30 ASV’33 E3G – DVG E5G
10.30 ASV’33 E4 – Gemert E7
09.15 ASV’33 F1 – Erp F1
09.00 S.V. Brandevoort F2 – ASV’33 F2
10.00 S.V. Brandevoort F12 – ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F4 – SCMH F2
09.15 ASV’33 F5G – MVC F2

Veteranen zaterdag 29 maart
16.30 ASV’33 – Helmondia

Senioren zondag 30 maart
14.30 ASV’33 1 – Liessel 1
11.30 ASV’33 2 – Mariahout 3
11.30 ASV’33 3 – Gemert 5

Uitslagen jeugd zaterdag 22 maart
ASV’33 A1 – ELI A1 3-1
Schijndel B2 – ASV’33 B1 0-2
NWC B2 – ASV’33 B2 3-0
ASV’33 MB1 – Someren MB1 3-1
MVC’19 C1 – ASV’33 C1 0-4
ASV’33 C2 – Rhode C4 7-0
DVG C3 – ASV’33 C3 2-2
ASV’33 D1 – Blauw Geel’38 D3 1-1
Blauw Geel’38 D8 – ASV’33 D2G 5-5
ASV’33 E1G – SVSH E1 3-5
ASV’33 E2G – MULO E3 4-0
Nijnsel/TVE E2G – ASV’33 E3G 3-3
Rood Wit’62 E8 – ASV’33 E4 5-5
Mariahout F1G – ASV’33 F1 0-13
ASV’33 F2 – HVV Helmond F1 2-7
ASV’33 F3G – Stiphout Vooruit F7G 9-2
Boekel Sport F5 – ASV’33 F4 0-1

Uitslagen senioren zondag 23 maart
Maarheeze 1 – ASV’33 1 4-2
NWC 5 – ASV’33 2 2-2
ASV’33 3 – Oranje Zwart  2 3-3
ASV’33 4 – Avanti’31 4 4-3
Westerbeekse Boys 1 – ASV’33 5 2-1
ASV’33 VR1 – SJVV VR2 1-1
WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

Eli
Woensdag 26 maart 
20.00 ELI Vr2 – NWC  Vr1

Zaterdag 29 maart
14.30 ELI A1 – Stiphout V. A1
14.30 ELI B1 – Bavos B1
12.30 ELI D1 – SCMH D1
12.30 ELI D2 – SCMH D2
10.30 ELI E1 – ZSV E1
10.30 ELI E2 – Rood Wit ’62 E8
10.30 ELI F1 – DVG F2
15.00 Gemert B3 – ELI B2
13.00 MVC C1 – ELI C1
13.00 Boekel Sport C4 –  ELI C2
09.15 Rhode E8 – ELI E3
10.30 Sparta 25 F3 – ELI F2
11.15 Venhorst F4 – ELI F3

Zondag 30 maart 
11.00 Deurne 5 – ELI 2
12.00 Blauw Geel/Jumbo 15 – ELI 4
12.00 Rhode 7 – ELI 5
11.00 ELI Vr 1 – WEC Vr 1

Woensdag 2 april 2014:
18.30 ELI E3 – Mulo E10

Mariahout
Zaterdag 29 maart
10.00 Mariahout F3 - Erp F5
10.00 Mariahout F4 - Boekel Sport F5
10.15 Schijndel/DE WIT F7 - Mariahout F5
10.30 WEC F1 - Mariahout F1
10.30 Gemert F5 - Mariahout F2
11.15 Mariahout E1 - Boekel Sport E5

11.15 Mariahout D1 - Boekel Sport D1
11.45 Boekel Sport D5 - Mariahout D2
13.00 Mariahout C1 - Schijndel/DE WIT C3
13.00 Mariahout C2 - Bavos C3
14.30 Mierlo Hout A2 - Mariahout A1
14.30 Mariahout B1 - DVG B1
15.00 MULO B2 - Mariahout B2

Zondag 30 maart 
10.00 Avesteyn 4 - Mariahout 4
10.30 Mariahout 5 - Rhode 10
11.30 ASV’33 2 - Mariahout 3

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 23 maart
Sen 2 – De Korfrakkers 3 2 – 16 
Sen 1 – De Horst 1      5-4

Programma zaterdag 29 maart
Sportpark Mariahout
10.30 AspC1 – KSV/SVSH
12.00 AspB1 – Be Quick 
Sportpark Erp
9.30 De Korfrakkers – PupE1
Sportpark Sint Agatha
10.00 Quick Up – PupE2
Sportpark Berlicum
10.00 BMC – W1 
11.30 BMC – PupD2
Sportpark Heeswijk-Dinther
11.30 Altior – PupD1
Sportpark Sint-Michielsgestel
11.30 Geko – JunA1

Programma zondag 30 maart
Sportpark Reusel
11.30 Rosolo 3 – Sen 2 
Sportpark Venhorst
13.00 Jes 1 – Sen 1 

Programma woensdag 2 april
Sportpark Mariahout
20.00 MW2 – SCMH MW1
20.00 R1 – Prinses Irene R1
Sportpark Schijndel
20.00 Celeritas (S) MW1 – MW1

handbal

KPJ 
Uitslagen Aspiranten
Handbal Someren D1 - 
KPJ Beek en Donk D2 10-7
Oranje Wit D1 - KPJ Beek en Donk D1 7-19
KPJ Beek en Donk E1 - Apollo E1 10-9
KPJ Beek en Donk DB1 - 
Bouwcenter Centen HVW DB1 6-22
KPJ Beek en Donk DS1 - Apollo DS2 6-20

Uitslagen Senioren
Dames KPJ Beek en Donk - Vûr Slès 16-11

BEDO
Uitslagen:
Gemengde D-jeugd – DOS ‘80  15-12

Jongens B-jeugd – Achilles ‘95  16-20
VHC – Dames 2  21-10
VESPO – Heren 4  16-14
VESPO – Heren 3  21-14
Achilles ‘95 – Heren 2  26-21
Heren 1 – DOS ‘80  33-25

tafeltennis

ATTC’77
Uitslagen:
Stiphout 1 – ATTC´77 1 4-6
Veldhoven 5 – ATTC´77 2 7-3
Veldhoven 10 – ATTC´77 3 3-7
ATTC´77 4 – Bergeijk 5 4-6
ATTC´77 5 – Veldhoven 16 4-6
ATTC´77 6 – Veldhoven 19 8-2
ATTC´77 jeugd 1 – Valkenswaard 3-7
ATTC´77 jeugd 2 – Taverbo/Sabo 4 6-4

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 21 maart 
Jan van Grinsven – Dave v/d Burgt 1-1
Geert-Jan Otten – Niels Schoonings 0-3
Mark v/d Burgt – Philip Oosthoek 1-3
Stand per 21 maart 
1.Mark v/d Burgt 16-37
2.Philip Oosthoek 16-32
3.Dennis van Dommelen 17-28
4. Niels Schoonings 16-27
5. Geert-Jan Otten 19-27

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 24 maart 
Antoon Smits - Jan Verbakel  0-2
Antoon Maas - Antoon Rooijakkers  0-2
Harrie Bouwmans - Albert Kluijtmans  0-2
Cor Verschuren - Antoon Maas  2-0
Frits Wilbers - Huub Biemans  2-0
Mies Van de Biggelaar - 
Antoon Rooijakkers  2-0
Theo van Hoogstraten - Joop Kerkhof  1-1
Frits Poulisse - Willie Vorstenbosch  0-2
Henk Hollanders - Jan van Hout  0-2
Jan van Dijk - Henk Meerwijk  2-0
Manuel Villalon - Antoon Wagemans  2-0
Theo Verheijen - Frits Tak  2-0
Jaspert Swinkels - Piet Verhagen 0-2

Uitslagen dinsdag 25 maart 
Lambert van Bree - Tonny de Louw 0-2
Henk van den Bergh - Gerrit van Osch  2-0
Ad Barten - Ad de Koning  0-2
Antoon Smits - Henk Verhappen  2-0
Harrie van Kleef - Henk Mastbroek  0-2
Wim Swinkels - Jan Hesselmans  2-0
Herman van de Boom - Lou Muller  0-2
Huub Biemans - Jan van Neerven  2-0
Marinus Steegs - Wim Swinkels  2-0
Leo Migchels - Frits Poulisse  2-0
Bert van de Vorst - Hendrik Korsten  2-0
Pieter Rooijackers - 
Theo van Hoogstraten  0-2
Piet Goossens - Mari Verbakel  0-2
Tonnie Raaijmakers - Christ Marin 0-2

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 19 maart 
Lijn A
1.Jose en Jan 70,24%
2.Annie en Thera  63,10%
3.Elly en Henny  61,90% 
4.Henny en Francien  57,14%
5.Nellie en Annie  55,36%
Lijn B
1.Toos en Janny  70,83%
2.Jose en Margreet  55,90%
3.Berdy en Riet  55,21%
4.Lien en Corry  53,13%
5.Diane en Kitty  52,78%
De volgende zitting is op woensdag 2 
april, aanvang 19.30 uur bij Café-Zaal De 
Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 20 Maart 
1. Hans en Jopie   58,59%                                                                                                                                  
2. Emmie en Josephien        55,47%
3. Jo en Mien  55,21%                                                                                                                          
4. Marie en Mia                    54,17% 
5. Gerard en Corrie  53,13%
De volgende zitting is op donderdag 27 Maart, 
aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 25 maart 
1.Nelly Graat/Tony Werners  67,50%
2.Cor en Nelly Verschuren  65,00%
3.Riet van der Linden/Pieta Slaats  63,13%
4.Koos Vogels/Cor van de Berg  56,25%
5.Lien Meulensteen/Jos de Vries  55,00%
De volgende zitting is op dinsdag 
1 april, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum te Beek en Donk. 

Bridgeclub ‘De poort van Binderen’ Lieshout
Uitslag 25 maart
1e Arno en Joos          66,32 %      
2e Lies en Lodewijk     59,38 %
3e Cellie en Hans         57,29 %
4e Leo en Kees          52,78 %         
5e Marianne  en Leny  51,74 %

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 25 maart
0-1 Chris v. Laarhoven - Thijs Knaapen
½-½ Dirk-Jan Gloudemans - 
         Johnny v.d.  Laarschot
½-½ Hans Claas - Willy Constant
1-0 Herman Konter – Jef Verhagen

Programma 1 april
Chris v. Laarhoven - Albert v. Empel
Aloys Wijffelaars - Hein v. Bree
Thijs Knaapen - Zjon v.d. Laar
Frans v. Hoof - Willy Constant
Dirk-Jan Gloudemans - Herman Konter
Hans Claas - Jef Verhagen

rolschaatsen

Voor verdere informatie zie de oplage van 
De MooiLaarbeekKrant van 3 april a.s.

Deelnemende makelaars:

Rollerclub neemt afscheid van 
een bijzonder voorzitter

Beek en Donk - Frank van Asten had het 
al een tijdje aangekondigd, het wordt 
tijd voor een nieuwe voorzitter. Na 
elf jaar trouwe dienst bij RC De Oude 
Molen gaf hij woensdag 19 maart tij-
dens de Algemene Ledenvergadering de 
voorzittershamer over aan zijn opvolger, 
Wouter Verboven. Een afsluiting van 11 
mooie en bewogen jaren als voorzitter 
van een bijzondere vereniging.

Twaalf jaar geleden werd Frank van Asten 
door de rolschaatsclub gevraagd of hij de 
taak van voorzitter op zich wilde nemen. 
Hoewel hij eigenlijk niets kende van het 
rolschaatsgebeuren nam Frank de uitda-
ging aan en was al snel besmet met het 
rolschaatsvirus. Inmiddels kan hij terug 
zien op vele hoogte- en ook wat diepte-
punten. Hij herinnert zich zelf het liefst de 
hoogtepunten, zoals het jubileumjaar in 
2007 waar de club zelf een prachtig NK-
Show organiseerde en ook nog eens de 
titel wist te veroveren in vier categorieën.

De sport en de club kenmerkt zich door 
het grote beroep dat er gedaan wordt 

op vrijwilligers. Voor Frank was het altijd 
een streven om zoveel als mogelijk de 
juiste mensen op de juiste plaats te heb-
ben. En dat je met zo’n club veel kunt 
bereiken komt samen in de jaarlijkse 
KerstROLLERshow. Het slotspektakel is 
voor hem altijd een bijzonder kippen-
velmoment, als alle deelnemers in vol 
ornaat op de baan staan is dat voor hem 
het clubmoment, waar hij volop van ge-
niet.

Tijdens zijn afscheid bij de algemene le-
denvergadering nam Frank even de tijd 
om met de leden en belangstellenden 
terug te kijken naar de mooie jaren die 
hij binnen de vereniging heeft beleefd. 
Ook bedankte hij alle mensen waar hij 
mee samen had mogen werken. Frank 
neemt geen afscheid van de club, hij 
blijft zich voor de club inzetten in diverse 
commissies die graag gebruik maken 
van zijn kennis en kunde. “Want een-
maal bevangen door het rolschaatsvirus, 
dan blijft het voor altijd kriebelen” stelt 
Frank. Middels een ere-lidmaatschap is 

Frank bedankt voor zijn jarenlange inzet, 
en voor altijd aan de club verbonden. 

Meer informatie over de club en de sport 
is te vinden op: 
www.rcdeoudemolen.nl

Frank van Asten neemt afscheid als 
voorzitter van RC De Oude Molen
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FC Bayern Munchen werd afgelopen dinsdag de 
vroegste kampioen ooit in Duitsland.

Wie is tot op heden in de Nederlandse eredivisie 
de vroegste kampioen ooit en wanneer werd dat 

kampioenschap behaald?

Stuur uw antwoord voor dinsdag (1 april) 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

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

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Sebastian van den Wildenberg 

Antwoord vorige editie: 
Real Madrid - Barcelona 3-4 

Cadeaubon kan tot 3 april worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Wij plaatsen containers voor de afvoer van 
bouw- en sloopafval, puin, hout, zand en 
groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, 
ZZP’ers, hoveniers en particulieren. 
De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.
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Wij plaatsen containers voor de afvoer van Wij plaatsen containers voor de afvoer van 

groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, 

De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.

Mooi in de steigers

Fons van der Linden houdt unieke afsluiting bridgecursus

“Vooroordelen over bridge verdwijnen als sneeuw voor de zon”
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - Dertig cursisten van 
bridgedocent Fons van der Linden 
speelden vrijdag een bridge-
drive in Conferentiecentrum ‘De 
Couwenbergh’. Zij hebben afgelopen 
winter met succes een bridgecursus 
gevolgd. Vrijdag brachten zij het ge-
leerde in praktijk en maten hun krach-
ten in een onderlinge drive. Daarna 
sloten zij de de cursus in stijl af met 
een gezamenlijk diner.

Unieke afsluiting
Fons speelt al zestien jaren bridge en is elf 
jaren actief als bridgedocent. “Hoewel 
de beginnerscursus behoorlijk pittig is, 
is er onderweg helemaal niemand afge-
haakt”, vertelt Fons. “Integendeel, er is 
zoveel samenhorigheid tussen de cur-
sisten ontstaan, dat deze afsluiting, hier 
in De  Couwenbergh, daar het unieke 
gevolg van is.”

De cursus
Fons vertelt dat hij de cursus heeft ge-
geven in Lieshout en in Beek en Donk. 
De cursus omvatte twintig sessies, tel-
kens anderhalf uur theorie en anderhalf 
uur praktijk. “De spelregels van bridge 
zijn echt niet moeilijk”, zo vertrouwt 
Fons DeMooiLaarbeekKrant toe. “Het 
kost wel flink wat oefening om de vaar-
digheden, die bij bridge horen, goed 
onder de knie te krijgen.”

De deelnemers 
De cursisten hebben zich om ver-
schillende redenen aangemeld voor 
deze cursus. Zo was bij Leo Bosch uit 
Lieshout, met het stijgen der jaren, 
de behoefte om over te stappen naar 
een denksport. Erik en Wilma van 
Duppen uit Aarle-Rixtel willen tijdens 
vakanties graag mee kunnen doen met 
een bridgedrive. Dora Donkers - van 
Vijfeijken uit Lieshout leerde tijdens 
deze cursus de fijne kneepjes van het 
spel. Allen noemen ook de gezelligheid 
en het plezier die het spelen van bridge 
met zich meebrengt. Ze zijn allemaal 
vol lof over de wijze waarop Fons de 
cursus heeft verzorgd. Tijdens de pauze 
wordt hij dan ook lovend toegesproken 
en ‘in de bloemetjes’ gezet.

Ontspannen, maar fanatiek 
Daarna gaat de wedstrijd in een ont-
spannen sfeer, maar wel fanatiek, 

verder. In de wedstrijdzaal klinkt een 
gezellig geroezemoes. Tussen de spel-
rondes in, wordt er gezellig gebuurt 
en gelachen. Rond vijf uur maakt Fons 
de uitslag bekend. Jan en Maria van 
Asseldonk uit Lieshout hebben deze 
drive gewonnen. 

Kennismaken met bridge
“Over bridge bestaan helaas hardnek-
kige vooroordelen”, verzucht Fons. 
“Maar als mensen eenmaal kennis 
hebben gemaakt met bridge, verdwij-
nen al die vooroordelen, als sneeuw 
voor de zon”, zo beweert hij stellig. 
Kennismaken met bridge is in Laarbeek 
vrij gemakkelijk. Er zijn wel zes bridge-
verenigingen actief. Ook KBO’s bieden  
mogelijkheden om te bridgen. “En na-
tuurlijk start ik komende winter weer 
met een nieuwe beginnerscursus”, zo 
blikt Fons al weer vooruit.

De deelnemers van de bridgedriver afgelopen vrijdag in De Couwenbergh
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BRABANTSE MONTAGE DAKBEDEKKINGEN

•Nieuwbouw
•Renovatie
•Onderhoud
•Zinkwerken
•Isolatiewerken

BEEK EN DONK 0492-34 74 60
w w w . b r a b a n t s e m o n t a g e . n l

Aarle-Rixtel/Lieshout - Bij het Sint 
Servatius gilde in Lieshout heeft op 
zondag een Kringwedstrijd Brabants 
wipschieten plaatsgevonden. De op-
komst van de schutters was ondanks 
het regenachtige weer goed. De pres-
taties van de Laarbeekse schutters 
was wederom voortreffelijk. 

De eerste plaats bij het onderdeel 
viertallen was voor het Onze Lieve 
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel met de 
schutters: Gerard Maas, Bjorn Kerkhof, 
Henk van der Velden en gastschutter 
Gerard van de Ganzenwinkel. Bij het 
onderdeel vrije hand was de eerste 
plaats voor Henk van der Velden van 
het Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-
Rixtel, de 6e plaats op dit onderdeel 

was voor Gerard van de Linden van 
het Sint Servatius gilde uit Lieshout, die 
ook bij de bejaarden beslag legde op 
de 2e plek. De puistprijzen werden als 
volgt gewonnen:1e Jan Gevers Beek 
en Donk 2e Klaas v/d Zanden Lieshout 
3e Bert Vorstenbosch Lieshout 4e Toos 
van Veghel Lieshout 5e Frits Kiggen 
Someren 6e Gerard v Ganzenwinkel 
Aarle-Rixtel.
De volgende wedstrijd Brabants wip-
schieten is op 6 April bij het Onze 
Lieve Vrouwe gilde in Aarle-Rixtel op 
het ‘t Jan van Doorenpaviljoen, nabij 
het Hagelkruis. Aanvang 13.00 uur. U 
bent welkom om deze wedstrijd bij te 
wonen.

Laarbeekse uitslagen Sint Servatius 
Lieshout Kringwedstrijd 23 maart
Vrije Hand: 1e Henk v/d Velden Aarle-
Rixtel, 6e Gerard v/d Linden Lieshout.
Viertal: Gilde Onze Lieve Vrouw 
Aarle-Rixtel 
Schutters 1 Gerard Maas, 2 Bjorn 
Kerkhof, 3 Henk v/d Velden,  4 Gerard 
v Ganzenwinkel.
Bejaarden: 2e Gerard v/d Linden 
Lieshout
Puist: 1e Jan Gevers Beek en Donk, 
2e Klaas v/d Zanden Lieshout, 3e 
Bert Vorstenbosch Lieshout, 4e Toos 
van Veghel Lieshout, 6e Gerard v 
Ganzenwinkel Aarle-Rixtel, 7e Andre 
van Nuenen Beek en Donk.

wielersport OLV Gilde winnaar viertal 
Brabants Wipschieten

Krijgsman Soranus wint in Liessel
Lieshout - Donderdagavond nam 
Krijgsman Soranus deel aan het door 
Kunst en Vriendschap uit Liessel ge-
organiseerde nederlaagtoernooi. Het 
uitgangspunt was daar het gemiddelde 
dat vorig jaar geschoten was. Voor 
Kunst en Vriendschap was dat 207,1. 

Donderdag kwamen ze uit op een 
gemiddelde van 197,5. Een negatief 

gemiddelde dus van 9,6. Krijgsman 
Soranus deed het beter. Vorig jaar kwa-
men ze uit op 199,5,  deze keer eindig-
den ze op 198,8. Een tekort weliswaar 
van 0,7 maar in vergelijking met Kunst 
en Vriendschap werd er met een verschil 
van 8,9 punt gewonnen. Beste schutter 
van de avond was Ad Endevoets die 
met zijn 237 punten tot een gemiddelde 
van 9,5 punt per schot kwam.

De uitslag 
Ad Endevoets 237, Rik v/d Westerlo 
226, Willem Bekx 226, Theo v/d 
Laar 208, Paul v/d Broek 207, Arjan 
v.d.Heuvel 207, Maarten v/d Elsen 199, 
Stephan Wijffelaars 175, Rita Endevoets 
159, Nelly v/d Laar 144.

handboogschieten
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tennis Open dag 

tennisvereniging 
‘t Slotje   

Lekker gymmen 
in Mariahout

Beek en Donk - Tennisvereniging ‘t 
Slotje houdt op zaterdag 29 maart 
een Open Tennisdag. Wil jij nieuwe 
mensen ontmoeten, leren tennissen 
of gewoon lekker een balletje slaan? 
Dan ben je van 12.00 tot 14.00 van 
harte welkom op het tennispark aan 
de kerkakkers.

T.V. ‘t Slotje heeft een gezellig en ge-
varieerd programma op en naast de 
tennisbaan. Iedereen kan vrijblijvend 
en op een laagdrempelige manier 
kennis maken met de tennissport. Zo 
is er speciaal voor gezinnen een aan-
gepast. Ouders krijgen dan tegelijk 
les met de kinderen. Natuurlijk kunt 
u zich ook individueel aanmelden, 
dus schroom niet. 

Tennis is een uitdagende verenigings-

sport voor alle leeftijden en niveaus. 
Daarnaast is tennis gezond, ontspan-
nend, gezellig en kan het gespeeld 
worden wanneer het jou uitkomt. 
Ervaar hoe tennis ook jou uitdaagt! 
Meer informatie is te vinden www.
tv-slotje.nl.

De Open Tennisdagen zijn een initi-
atief van de Koninklijke Nederlandse 
Lawn Tennis Bond (KNLTB) en zijn 
verenigingen. Zo’n 500 verenigin-
gen verspreid over Nederland or-
ganiseren een open dag in de week 
van 22 t/m 30 maart 2014. Kijk op 
www.opentennisdagen.nl voor een 
overzicht van alle deelnemende ver-
enigingen en hun programma.

Mariahout - Ben jij tussen de 3 en 6 
jaar en heb jij zin om lekker te bewe-
gen? Dat kan iedere woensdag van 
14.30 uur tot 15.30 uur in het buurt-
huis te Mariahout. 

Tijdens de gymlessen komen de 
grondvormen van bewegen aan bod, 
waarbij deze op een leuke en speelse 
manier worden aangeboden aan de 
kinderen. Jongens en meisjes tussen 
3 en 6 jaar zijn van harte welkom om 
eens langs te komen en ze mogen dan 
twee lessen mee doen om te kijken of 
ze het leuk vinden.

Heeft u kinderen tussen de 3 en 6 jaar 
en willen die op een speelse manier le-
ren gymmen, kom dan eens langs op 
woensdag tussen 14:30 uur en 15:30 
uur in het buurthuis te Mariahout. 
Daar verzorgt Anouk van Erp van 
Turnvereniging De Ringen de gymles-
sen voor de kinderen.

We weten allemaal hoe belangrijk be-
wegen is en je kunt er niet vroeg ge-
noeg mee beginnen. Deze lessen zijn 
een mooie start en een goede basis 
voor onze sportende jeugd. 

tafeltennis Thriller voor 
ATTC´77 in 
Stiphout

Aarle-Rixtel - De vaandelteams van 
tafeltennisverenigingen ATTC´77 en 
Stiphout zijn in spannende strijd om 
het kampioenschap van de eerste klas-
se D vermengd. Op 22 maart troffen ze 
elkaar in Stiphout onder toeziend oog 
van familie en fanatieke clubgenoten.

Voor Jean Paul Kanters en William 
Vlamings begon het slecht met ver-
lies tegen respectievelijk Jan Mulder 
en Frenklin van der Burgt. In de der-
de wedstrijd trof Bart Boetzkes Carlo 
Seelen, tegen wie hij het erg moeilijk 
had. Bart wist enkele matchpoints weg 
te werken en won uiteindelijk de beslis-
sende, vijfde game. 

Jean Paul en William waren inmiddels 
hersteld van hun verlies en pakten het 
dubbel, wederom nipt. Dit wisten de 
heren van ATTC’77 door te zetten. 
Ze wonnen nog vier wedstrijden, alle-
maal in het maximaal mogelijke aantal 
games, waarvan drie in de verlenging. 
Een gelijkspel zou gezien de set stan-
den misschien terecht zijn, maar de 
6-4 overwinning was een voldongen 
feit. Door deze knappe prestatie zijn ze 
Stiphout tot op één punt genaderd en 
met een wedstrijd minder gespeeld heb-
ben ze nu de beste kaarten in handen.

Het derde team deed deze week we-
derom goede zaken in de vierde klasse. 
Ze lijken zonder een greintje pijn af 
te stevenen op het kampioenschap. 
Karel van der Putten, Tonny Segers 
en Mark Rovers speelden deze week 
zonder Misja Elshof tegen Veldhoven 
10. Karel beet het spits af tegen Peter 
Kim. Aangezien beide heren het ver-
dedigende spel feilloos beheersen en 
alleen Karel af en toe de aanval op-
zocht, duurde de wedstrijd 70 minuten 
(normaal is dat ongeveer 20 minuten). 
Karel won met 15-13 in de vijfde game. 
Tonny en Mark hadden later minder 
geduld tegen de geroutineerde verde-
diger en verloren. Verder verloor Mark, 
na twee keer ruim op voorsprong te 
hebben gestaan, nog van Rob van den 
Hurk. De overige wedstrijden waren 
voor ATTC. 

Met de behaalde 7-3 overwinning 
staan ze nu 8 punten voor op de num-
mer 2 MTTV´72 – 2 uit Mierlo. Leuk 
detail is dat Karel nog alle wedstrijden 
gewonnen heeft!

turnen

Mariahout - In de hoofdklasse B van 
het vrouwenkorfbal begon afgelopen 
zondag het tweede deel van de veld-
competitie. Flamingo’s degradeerde 
in de zaal ongelukkig naar de over-
gangsklasse, maar kon zich in deze 
veldwedstrijd te herpakken ten koste 
van het twee plaatsen hoger geklas-
seerde De Horst uit Groesbeek. Op 
het zware veld van sportpark De 
Heibunders werd het 5-4.

Gaby Habraken was hersteld van haar 
blessure en stond weer in de basis. Op 
het moment dat de wedstrijd begon, 
wakkerde de wind behoorlijk aan en 
begon het flink te regenen. Geen ge-
makkelijke omstandigheden om goed 
en aantrekkelijk te korfballen. Marleen 
de Groot kreeg uit haar eerste aan-
valsactie een strafworp en verzilverde 
die: 1-0. Het duurde niet lang voordat 
De Horst de gelijkmaker scoorde. Na 
de vakwissel combineerde Flamingo’s 

geduldig en organiseerde over het al-
gemeen goed. Er werd gezocht naar de 
kansen, maar het schotpercentage was 
door de lastige weersomstandigheden 
laag. Dat gold overigens ook voor De 
Horst dat, ondanks goed verdedigen 
van Flamingo’s, na een minuut of tien 
een 1-2 voorsprong nam. In de 24e 
minuut haalde Anouk van Eijndhoven 
prima uit van grote afstand: 2-2. Een 
paar minuten werd Robin Vogels on-
reglementair afgestopt bij een doel-
poging. Marleen de Groot benutte de 
daaropvolgende strafworp en bepaal-
de de ruststand op 3-2.

Helen van Wanrooij kwam na de pau-
ze in de ploeg voor Sanne Scheepers 
en even later Marina van de Boom 
voor Gaby Habraken. Ook in de 
tweede 35 minuten was Flamingo’s 
de sterkere ploeg. De Horst probeerde 
zich op allerlei manieren vrij te spelen, 

maar de defensie van Flamingo’s had 
de boel onder controle en kon vaak 
de rebound pakken. Dat leidde tot de 
nodige frustraties aan de kant van de 
bezoeksters. De Mariahoutse aanval 
bleef rustig en bekeken opbouwen, 
zich aanpassend aan de moeilijke om-
standigheden. Robin Vogels wist de 
rebound te pakken na een schot van 
Marleen de Groot en scoorde van 
dichtbij de 4-2. De Horst pikte vervol-
gens aan, waarna Helen van Wanrooij 
voor 5-3 tekende. Het slotdoelpunt 
was een afstandstreffer van de Horst, 
de winstpunten bleven verdiend in 
Mariahout. 
In de reserve hoofdklasse A moest 
senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken  gereedschappen en ver-
huur, het opnemen tegen koploper De 
Korfrakkers 3 uit Erp. Korfrakkers was 
een maatje te groot, einduitslag 16-2.

Flamingo’s wint in regen en wind 
van De Horst

korfbal

Flamingo’s viert 50-jarig bestaan
Mariahout - Korfbalclub Flamingo’s 
uit Mariahout werd op 24 maart 1964 
opgericht. Een grandioos feestweek-
end staat gepland voor het weekend 
van 30 mei, maar uiteraard heeft de 
vereniging de officiële jubileumdatum 
op maandag 24 maart 2014 niet on-
opgemerkt voorbij laten gaan.

Ter voorbereiding op het ballon-
nenfestijn en om de kinderen van 
Basisschool Bernadette nog eens ken-
nis te laten maken met de sport korf-
bal hebben Flamingo’s speelsters Gaby 
Habraken, Robin Vogels en Danielle 
van den Boom op donderdag 20 maart 
aan alle klassen korfbalclinics gegeven. 
Uiteraard werd er aandacht besteed 
aan de spelregels en daarnaast was er 
vooral ruimte om de opgedane ken-
nis in de praktijk te brengen tijdens 
een aantal oefeningen, om te eindigen 
met een korfbalwedstrijd. Er werd en-
thousiast meegedaan en hier en daar 
moest worden toegegeven dat korfbal 
zo makkelijk nog niet is.

Op maandag 24 maart, om klokslag 
15.00 uur, werd er gestart met een 
groot ballonnenfestijn op de speel-
plaats van Basisschool Bernadette in 
Mariahout. Uiteraard waren alle ba-
sisschoolkinderen van de partij en 
daarnaast mocht Flamingo’s rekenen 
op een groot aantal toegestroomde 
toeschouwers bestaande uit leden en 
oud-leden, vrijwilligers, kinderen en 
overige betrokkenen van de club.
De sfeer zat er goed in en het aantal 
ballonnen in de lucht en enthousiasme 
van de kinderen en overige aanwezi-
gen gaf een meer dan feestelijke tint 
aan deze bijzondere dag in de geschie-
denis van Flamingo’s. Deze aftrap van 
het jubileumjaar, om het 50 jarig be-
staan van Flamingo’s te vieren, belooft 
veel goeds voor het feestweekend dat 
gepland staat in mei. Reserveer 30 en 
31 mei en 1 juni alvast in de agenda, 
zodat je zeker van de partij kan zijn tij-
dens alle geplande festiviteiten!

Kijk voor meer foto’s op de 
Facebookpagina van Flamingo’s en 
www.korfbalflamingos.nl. 

Flamingo’s ballonnenfestijn

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

12 april 
Masta inspectiedag

laat                     uw aanhangwagen 
of caravan keuren!

Gelieve vooraf aan te melden
KijK ooK eens op www.masta.nl

gratis

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

• Geen eigen risico 
 

 

• Gratis leenauto

• Innovatief schadeherstel
 

• Begeleiding alle    
verzekeringsmaatschappijen

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

PERSONEELSADVERTENTIE

Spontane, representatieve verkoopmedewerker (m/v) 15 á 20 uur per week

Spontane, representatieve verkoopmedewerker (m/v) voor zaterdag

Schoonmaakmedewerker voor zaterdagmiddag en één avond in de week

Leeftijd vanaf 16 jaar          Interesse? Bel tijdens kantooruren
Marc 06-51531332   Dave 06-53156474
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WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTEN KUNSTGRAS!

Mooi in de steigers

ASV’33 in 2e helft hard onderuitvoetbal

Aarle-Rixtel - ASV’33 speelde een 
prima eerste helft maar kon dat in de 
tweede helft niet vasthouden tegen 
een ontketend Maarheeze. De rood-
witten begonnen deze middag prima 
en zetten Maarheeze constant onder 
druk, iets waarop Maarheeze totaal 
geen antwoord had.

In de 6e minuut was ASV’33 voor de 
eerste keer gevaarlijk, een vrije trap 
van Rene de Vries miste op een haar na 
het vijandelijke doel, een paar minuten 
later was Erwin v Dijk dicht bij de ope-
ningstreffer. In de 14e minuut was het 
alsnog raak via Rene de Vries. Hij trof 
doel met een schitterend afstandsschot 
en tekende voor de 0-1. Nog steeds 
wist Maarheeze niet onder de druk 
van ASV’33 uit te komen en enkele 
minuten later kon Thomas Fritsen sim-
pel intikken na een goede voorzet van 
Bart Renders 0-2. Het duurde tot de 
20e minuut voordat Maarheeze voor 
de eerste keer gevaarlijk kon worden 
middels een goed genomen vrije trap. 

Voor rust had ASV’33 de wedstrijd op 
slot kunnen gooien als Nick Hendriks 
de opgelezen kans die hij kreeg had 
kunnen verzilveren, maar helaas ging 
de bal rakelings langs de verkeerde 
kant van de paal. 

Na rust een heel ander Maarheeze, 
nu waren het de Maarhezenaren die 
ASV’33 onder druk zette en hierop 
had ASV’33 geen antwoord, de rood/
witten kwamen nog maar sporadisch 
voor het vijandelijke doel en een te-
gentreffer kon bijna niet uitblijven. 
Toch was het Thomas Fritsen namens 
ASV’33 in de 51e minuut die met een 
bekeken lobje bijna de doelman van 
Maarheeze verraste, maar de bal kets-
te via de binnenkant paal uit het doel. 
Hierdoor bleef Maarheeze nog steeds 
in de wedstrijd. 

Een vijftal minuten later scoorde 
Maarheeze alsnog de aansluitingstref-
fer, na twee fantastische reddingen 
van doelman Roy Verbakel was het 

Lesley Daams die de 1-2 op het score-
bord bracht, niet veel later lag de 2-2 
al in het  Aarlese doel en Maarheeze 
was niet meer te stoppen. Ze wals-
ten over de Aarle-Rixtelnaren heen. 
Tussendoor kreeg Bart Renders een 
kans om nog enigszins iets terug te 
doen, maar daarna liep Maarheeze 
uit naar een 4-2 voorsprong. ASV’33 
probeerde nog wel iets aan deze te-
leurstellende stand te doen, maar 
Maarheeze gaf geen krimp meer en 
daardoor kon ASV’33 teleurgesteld 
huiswaarts keren, waar komend week-
end de zeer belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Liessel staat te wachten.

Opstelling ASV’33; Roy Verbakel, 
Robbert Mol, Sander vd Waarsenburg, 
Peter Raymakers (83e Floris Boon), 
Dennis Verbakel, Erwin v Dijk, Joris 
v Brug (75e Kai Vervoort), Thomas 
Fritsen, Bart Renders, Rene de Vries, 
Nick hendriks (80e Thijs v Uden)

Mariahout ziet FC Uden 
kampioenschap vieren

Voetballen bij ELI

Mariahout - De wedstrijd tegen FC 
Uden stond geheel in het teken van 
het aanstaande kampioensfeest van 
de Udenaren. De gele en blauwe 
rook trok op aan het begin van de 
wedstrijd en de spanning was voel-
baar.

Mariahout, dat duidelijk niet de on-
derliggende partij was in deze wed-
strijd, kon het verdiende puntje niet 
mee terugnemen naar Mariahout. In 
de 35e minuut was het de topscorer 
van FC Uden, Patrick Witjes,  die de 
bal achter Rick van den Heuvel wist te 

schieten en het publiek, met toeters 
en bellen, kon laten juichen.

In de tweede helft was het vooral 
Mariahout dat richting het doel van FC 
Uden aan het voetballen was en een 
punt wilde behalen deze zondag. Helaas 
voor Mariahout wist Thijs van de Voort 
wederom  de nul te behouden. Na het 
eindsignaal kon het kampioensfeest los-
barsten in Uden. Eindstand  1-0.

Mariahout feliciteert FC Uden van harte 
met het behalen van het kampioen-
schap in de 4e klasse H.

Lieshout - Op maandag 7, woens-
dag 9, maandag 14 en woensdag 16 
april mogen jeugdleden uit de D-, 
E- en F-teams van voetbalvereni-
ging ELI uit Lieshout een vriendje of 
vriendinnetje meebrengen naar de 
training. 

Op deze avonden zijn er allerlei leuke 
voetbalvormen en wedstrijdjes. Op 
deze manier wil ELI kinderen laten 
kennismaken met de voetbalsport 
en de club. Voor ouders/verzorgers 
is het tijdens de activiteiten mogelijk 
om in gesprek te gaan met mede-
werkers van de club. Overigens kun-
nen kinderen en jongeren bij ELI ge-
durende het gehele voetbalseizoen 
gratis enkele proeftrainingen volgen 
om te bepalen of zij wel of niet wil-
len gaan voetballen.

Nieuwelingen die voor 20 april lid 
worden van ELI zijn er van verzekerd 

dat zij in het seizoen 2014-2015 
kunnen deelnemen aan alle trai-
ningen, wedstrijden en activiteiten 
van de club. Voor meer informatie 
over proeftrainingen of aanmelden 
kunnen belangstellenden terecht bij 
Lique van der Aa via e-mail: 
mail4vanderaa@gmail.com

Beek en Donk - Tegen van Kuringe 
Adviesgroep, dat bij winst zelfs al 
kampioen zou kunnen worden, wist 
RIjwielhandel v.d. Berg onverwacht 
een punt mee naar huis te nemen. 
Lange tijd zag het daar niet naar uit en 
leek van Kuringe af te stevenen op een 
vroeg kampioenschap. 

De 3-1 voorsprong werd echter in de 
laatste 8 minuten toch nog omgebogen 
naar een 3-3 gelijkspel. Voor v.d. Berg 
een welkom punt waarmee het verder 
afstand neemt van de ploegen in de 
gevarenzone. v.d. Berg liet het balbezit 
aan van Kuringe, maar kwam er telkens 
gevaarlijk uit, waarmee het het nodige 
gevaar stichtte. van Kuringe creëerde 
ook kansen, maar kon de beslissing niet 
forceren. Het gelijke spel mag daarom 
verdiend worden genoemd.

D3 Architecten wint nipt
In de voorafgaande wedstrijd gaf Café 
Zaal De Tapperij ruimte aan van Kuringe 
om al deze avond kampioen te worden 
door zelf met 3-2 ten onder te gaan te-
gen D3 Architecten, dat daarmee zelfs 

nog uitzicht heeft op de 2e plek op de 
ranglijst. In een gelijkopgaand duel kon 
het alle kanten op en bleef het onze-
ker welke ploeg er met de winst van-
door zou gaan. Met nog 2 minuten op 
de klok was het H. v. Lent die met een 
klassieke punter de winnende goal wist 
te maken namens D3. Zo verzuimde de 
Tapperij om de kans op het kampioen-
schap overeind te houden. Met nog 2 
wedstrijden te gaan en 6 punten ach-
terstand wordt het nu wel heel moeilijk.

K. Vesters grote man bij Vesters/Roos 
Combinatie
Vesters/Roos Combinatie had een rela-
tief eenvoudige avond getuige de 5-2 
winst op Traxx Party en Kartcentrum. 
Traxx beleefde enkele weken geleden 
een opleving waardoor klassebehoud 
zeker mogelijk was, maar nu heeft het 
nog 2 wedstrijden om de achterstand 
van 2 punten (en een wedstrijd meer 
gespeeld) nog goed te maken op voor-
ganger Sevenmiles.nl. Voor Vesters/
Roos was K. Vesters weer op dreef als 
vanouds en scoorde 4 keer.

Puur Baden heeft genoeg aan 3 pro-
ductieve minuten
Puur Baden heeft een prima 2e sei-
zoenshelft achter de rug en is gestaag 
aan het stijgen op de ranglijst. Ook El 
Sombrero Verhuur moest ondervinden 
dat er weinig te halen valt tegen deze 
ploeg. In eerste instantie gaven de 
ploegen elkaar weinig toe, maar een 
kwartier voor tijd plaatste Puur Baden 
een tussensprint en scoorde 3x in 3 
minuten. Daarmee was de wedstrijd 
gespeeld en kreeg het El Sombrero op 
de knieën. De gedeelde 3e plaats is 
voor Puur Baden al meer dan verwacht 

o.b.v. de prestaties in de eerste helft 
van de competitie en ook plek 2 is nog 
altijd mogelijk.

Puntendeling Aben & Slag en FC Geerts
Aben & Slag Advocaten en FC Geerts 
Autobedrijf deelden gebroederlijk de 
punten. Daar zal FC Geerts achteraf 
nog de meeste voldoening aan over 
hebben gehouden, daar het twee keer 
op achterstand was gekomen en enigs-
zins gelukkig aan de gelijkmaker kwam. 
Met ongeveer 150 jaar aan voetba-
lervaring op het veld, werd het een 
tactisch schouwspel waar weinig on-
doordachte dingen gebeurde. Het 2-2 
gelijkspel leverde achteraf alleen maar 
lachende gezichten op zonder dat de 
ploegen er iets mee op waren gescho-
ten.

Belangrijke winst Meulensteen/van 
Lieshout
FC Avondrood is lastig te kloppen en 
dat bleek maar weer eens na 36 mi-
nuten voetballen. Meulensteen leek 
een eenvoudige overwinning binnen 
te slepen, maar na 4-1 werd het toch 
nog 4-3 in de slotfase. Hectiek kreeg 
de overhand en de wedstrijd kreeg 
een hoger paniekgehalte, maar de 
winst werd wel over de streep getrok-
ken. Daarmee heeft de ploeg 4 punten 
voorsprong op de achtervolgers met 
nog 2 wedstrijden voor de boeg. Winst 
in de volgende wedstrijd zou dus be-
tekenen dat Meulensteen de kampi-
oensvlag van de B-klasse mag hijsen en 
het volgend seizoen in de A-klasse mag 
gaan proberen.

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

Rijwielhandel v.d. Berg pakt puntzaalvoetbal

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

KIEZERS BEDANKT VOOR DE GROTE STEUN!

vlnr: Jordy Brouwers, Frans van Zeeland, Monika Slaets, Frans van Lierop. Ron Verschuren

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl
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Aarle-Rixtel - Het kleine broertje 
van de FATJAM is de Mini-FATJAM. 
Toen in 1990 een paar vrachtwa-
gens zand werden gestort op de 
Valkendijk zijn de lokale crossers 
aan de slag gegaan om er een ‘BMX 
dirt jump spot’ van te maken. Vanaf 
toen hebben de gebroeders De Jong 
ook ieder jaar een ‘voorjaars jam’ 
gehouden om het buitenseizoen te 
openen. De locals noemden dit toen 
gemakshalve de Mini FATJAM.

Vorig jaar was er nog sneeuw in 
maart, nu is er hoop op beter weer, 
maar doorgaan doet het altijd. Op 
Zaterdag 29 Maart van 13.00 tot 
18.00 uur zijn de jumps klaar voor 
de kids, beginners, gevorderden, en 
de ‘Killer Jump’ kan verplaatst wor-
den naar een spectaculaire afstand 
voor de echte stuntmannen. 

Iedere BMX rijder kan zich vermaken 
op de ‘Sugar Hills’ aan de Valkendijk. 

De dag staat in het teken van gezel-
ligheid en samen lekker BMX-en 
zonder enige druk. Entree en deel-
name is gratis, zoals ieder jaar. Er is 
muziek en om 15.30 uur wordt er 
gekeken welke BMX-ers een prijs 
verdienen. Naast plaatselijke BMX 
helden worden ook professionele 
rijders uit binnen- en buitenland ver-
wacht.

Mini-FATJAM in 
Aarle-Rixtel

bmx

Tom van den Boogaard

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

BUS HUREN € 75.00 per dag 
incl. 100 Kilometer vrij.

Telefoon: 0492 361111 
E-mail: offerte@vanhelvoorttaxi.nl 

info@vanhelvoorttaxi.nl     -     www.vanhelvoorttaxi.nl

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Lieshout - Door een verliespartij tegen 
de koploper uit Oirschot en een over-
winning op middenmoter BC Budel 
heeft BCL-R1/’t Verswarenhuys de 
derde plaats in poule 1 van de vijfde 
klasse steviger in handen gekregen. In 
die midweekcompetitie lijkt het achter-
halen van de koploper niet meer aan 
de orde: een tweede plaats lijkt op dit 
moment het hoogst haalbare voor het 
competitieteam uit Lieshout.

BCL-R1/’t Verswarenhuys – BC 
Oirschot-R2: 1-7
In de midweekcompetitie heeft de 
thuiswedstrijd tegen de koploper uit 
Oirschot uiteindelijk toch nog een punt-
je opgeleverd voor het Lieshoutse team. 
Toch waren er meerdere spannende 
partijen. De herendubbelpartij was dat 
niet. Jos Kluijtmans en Peter van der Tol 
waren niet opgewassen tegen de sterke 
Oirschotse heren. In de damesdubbel-
partij lagen de krachten al dichter bij el-
kaar. Ingrid Bergé en Ida van de Lockant 
wisten goed tegenspel te bieden, pun-
ten te scoren, maar wisten uiteindelijk 
geen set binnen te slepen. Dat lukte in 
de eerste mixpartij van Peter van der 
Tol en Ida van de Lockant ook niet. In 
de tweede mixpartij lukte dat wel: Jos 
Kluijtmans en Ingrid Bergé vochten zich 
naar een overwinning door met 21-19, 
21-19 de beide sets te winnen. 

Uiteindelijk bleef het ook bij die ene 
overwinning. In de singlepartij wist 
alleen Peter van der Tol veel tegen-
stand te bieden. Hij won zelfs de 
eerste set, maar kon het uiteindelijk 
in de tweede en derde set niet meer 
bolwerken. Ida van Lockant, Ingrid 
Bergé en Jos Kluijtmans kwamen 
niet eens zo ver. Zij verloren in twee 
sets van hun tegenstander, waardoor 
de eindstand van 1-7 op de borden 
kwam.

BCL-R1/’t Verswarenhuys – BC 
Budel-R5: 5-3
De thuiswedstrijd tegen het recrean-
tenteam van BC Budel is in een over-
winning geëindigd voor BCL-R1/’t 
Verswarenhuys. Die overwinning 
werd vooral gehaald door de mix-
partijen zeer goed af te werken. In 
de dubbelpartijen, waarmee gestart 
werd, speelden Ingrid Bergé en Ida 
van de Lockant sterk. Zij wonnen dan 
ook vrij eenvoudig in twee sets. In de 
herendubbelpartij hadden Marthijn 
Junggeburth en Peter van der Tol 
het moeilijker. Ze maakten (te) veel 
fouten en verloren uiteindelijk met 
17-21, 17-21. In de daaropvolgende 
mixpartijen werd dus het verschil ge-
maakt. Zowel Marthijn Junggeburth 
en Ingrid Bergé als Ida van de Lockant 

en Peter van der Tol wisten in twee 
sets hun tegenstander af te troeven. 

In de afsluitende singlepartijen werd 
die voorsprong niet meer uit han-
den gegeven. Ingrid Bergé en Ida 
van de Lockant wonnen hun single-
partij zeer eenvoudig. Peter van der 
Tol en Marthijn Junggeburth hadden 
het veel moeilijker. Zij speelden beide 
een zware, lange driesetter en wisten 
die beide niet winnend af te sluiten, 
waardoor de eindstand van 5-3 uit-
eindelijk de boeken in zal gaan.

Beek en Donk - Zaterdag werd de 
zaalcompetitie van de gemengde 
D-jeugd afgesloten met een wedstrijd 
tegen DOS ‘80. Aangezien het kampi-
oenschap al enkele weken zeker was, 
stond deze dag in het teken van de 
huldiging. 

Door de laatste wedstrijd winnend 
af te sluiten kwam het team op het 
mooie totaal van 34 punten uit 18 
wedstrijden. Een terechte kampioen 
dus. Natuurlijk mag zeker niet verge-
ten worden dat toch wel een groot 
deel te danken is aan Maarten Staal 
die de basis legde voor dit team de af-
gelopen jaren. Hij stapte na ruim 4 jaar 
over naar de nieuwe lichting.

Met twee nieuwe trainers, Teun 
Manders en Christian van Hoof , werd 
aan de techniek gespijkerd. Voor de 
nieuwe coaches, Theo van Dinter 
en Lambèr van Osch was het alleen 

nodig het team te blijven motiveren. 
Hierdoor werd een hecht en goed 
team in elkaar gezet dat bijna niet te 
stoppen bleek. De eindstand van de 

competitie zegt in dit geval genoeg. 
Verder rest hen nog de trouwe suppor-
ters te bedanken die elke week trouw 
de thuis en uit wedstrijden bezochten.

Beek en Donk - Heren 1 wist het sei-
zoen positief af te sluiten met een 
duidelijke overwinning op nummer 2 
DOS ‘80. De heren hebben daarmee 
de derde plek in de competitie zeker 
gesteld en kunnen terug kijken op 
een competitie waar ze van iedereen 
minstens één keer gewonnen hebben, 
inclusief de nummers 1 en 2. 

Heren 2 wist het seizoen helaas niet 
positief af te sluiten en verloor bij 
Achilles. De tweede plaats kwam niet 
meer in gevaar. Geen slechte prestatie 
voor dit jonge team dat vorig jaar uit 
de 4e klasse is gepromoveerd. Heren 
3 en 4 sloten allebei hun seizoen af bij 
VESPO. Het waren waarschijnlijk de 

laatste wedstrijden in de huidige sa-
menstelling. Volgend jaar worden deze 
teams naar verwachting bij elkaar ge-
voegd. Beide teams moesten de pun-
ten in Boekel laten. Heren 3 maakte 
weinig kans. Heren 4 versloeg vooral 
zichzelf. Na een kansloze eerste helft 
kwam Bedo op gelijke hoogte maar 
wist toen niet door te drukken. VESPO 
speelde de wedstrijd rustig uit nadat ze 
weer een voorsprong hadden behaald. 

De Jongens B-jeugd sloot hun kampi-
oensjaar helaas af met een nederlaag, 
maar dit team is sinds het kampioen-
schap geplaagd door blessureleed dat 
de toch al kleine selectie onder druk 
zet. Het kampioenschap is er niet 

minder verdiend om! Dames 2 had 
geen schijn van kans tegen koploper 
VHC maar kan desondanks terug-
kijken op een geslaagd seizoen waar 
toch de nodige wedstrijden werden 
gewonnen. 

Dames 1 had de competitie vorig 
weekend al afgesloten en was na een 
goede eerste helft van de competitie 
een beetje afgezakt. Alleen de Meisjes 
B-jeugd moet nog een wedstrijd spe-
len, de laatste wedstrijd kon afgelopen 
weekend niet doorgaan. Voor Heren 1 
staat mogelijk nog een inhaalwedstrijd 
op het programma maar deze zal geen 
invloed meer hebben op de eindklas-
sering van de heren.

Op 12 april begint de veldcompetitie. 
De eerste helft werd na de zomerva-
kantie gespeeld, dit wordt nu weer 
opgepakt. Er doen vier teams mee: 
Gemengde D-jeugd, Jongens B-jeugd, 
Meisjes B-jeugd en een Dames senio-
ren team.

Bedo is altijd blij met versterking. Voor 
wie wil handballen bij Bedo, kijk voor 
meer informatie op www.hvbedo.nl, 
op de Facebookpagina 
www.facebook.com/hvbedo, of neem 
contact op per e-mail info@hvbedo.nl.

badminton Winst en verlies recreantenteam 
Badminton Club Lieshout

Gemengde D-jeugd HV BEDO kampioen

Martijn Junggeburth, hier op de training 
met Karin van Lieshout, speelde een 
goede partij tegen BC Budel-R5.

handbal

Boven v.l.n.r: Lambèr van Osch (coach), Jasper Wissmann, Marijn de Brouwer, Bram 
v/d Avoird, Harm van Heugten, Rowen Bongers, Riva Bongers, Kevin van Dinter, 
Cristian van Hoof (trainer)
Onder v.l.n.r.: Staf van Rooij, Manon van Osch, Lise de Wit, Sofie van Dartel, 
Christel van Dinter, Theo van Dinter (coach) Niet op de foto: Teun Manders (coach)

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

voor een gigantische kwaliteit
Weber BBQ’s en accessoires 25% korting. Op=Op  

a.s. zondag open van 12.00 – 17.00uur.

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

BEDO sluit zaalcompetitie af
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O.L.V. Ruitertjes 
actief op NK en 
Indoor Brabant
Aarle-Rixtel - De Nederlandse 
Kampioenschappen springen voor po-
ny’s vond plaats op zaterdag 22 maart. 
Al vanaf 8 uur moesten de eerste com-
binaties aanwezig zijn op het KNHS 
centrum in Ermelo. Namens ponyclub 
O.L.V. Ruitertjes uit Aarle-Rixtel waren 
maar liefst 3 combinaties afgevaardigd 
voor dit kampioenschap.

Als eerste startte Stefanie Baten met 
Amigo in de klasse AB-L. Na een fout-
loos basisparcours ging deze combinatie 
alles op alles zetten om vooraan te kun-
nen eindigen. Dat betekent supersnel 
rijden en heel kort wenden, want iedere 
seconden telt. Helaas was een wending 
te kort genomen waardoor de pony 
stopte en dat kost vervolgens veel tijd. 
De combinatie eindigde uiteindelijk toch 
op een mooie 7e plaats.

Vervolgens was het de beurt aan Maartje 
Verbakel met haar supersnelle pony 
Juliette in de klasse C-M. Zij reed een 
fantastisch basisparcours. Helaas viel er 

een balk van de hindernis in de barrage. 
Jammer, maar toch eindigde ze op een 
hele verdienstelijke 7e plaats. Tenslotte 
kwam Chiara Dirks aan de start met haar 
pony Cosha in de klasse DE-M. Chiara 
had helaas een pechbalkje in het ba-
sisparcours. Helaas mocht ze hierdoor 
geen barrage rijden en werd ze 17e. 
 
Maartje Verbakel en Chiara Dirks wa-
ren ook uitgenodigd om deel te nemen 
in de klasse DE-M aan het prestigieuze 
Indoor Brabant in de Brabanthallen in 
Den Bosch op zondagochtend 23 maart. 
‘s Morgens vroeg moesten Chiara Dirks 
met Cosha  en Maartje Verbakel met 
haar 8-jarige pony Kenzo (foto) alweer 
acte-de-presence geven. Helaas hadden 
ze beiden een balk in de eerste ronde. 
Dankzij de snelle tijd van Chiara moch-
ten zij ook nog deelnemen aan de barra-
ge. Helaas had ze hierbij 2 balken. Beide 
dames gingen echter zeer tevreden naar 
huis na deze bijzondere ervaring en zij 
hopen volgend jaar weer van de partij te 
kunnen zijn.

Maartje Verbakel met ‘Kenzo’

Kimberly Loos actief op Indoor Brabant springen
Mariahout – Kimberly Loos van po-
nyclub de Pioniertjes nam op 23 
maart deel aan de Indoor Brabant 
springen in ’s Hertogenbosch. Er de-
den 41 combinaties mee aan deze 
wedstrijd.

Kimberly  reed een foutloos parcours 
met haar pony July , waardoor ze 
barrage mocht rijden. Er mochten 
20 combinaties starten in de 2de 
ronde waarvan 11 ruiters het eerste 
parcours foutloos hadden gereden, 
ook een aantal die een balk had-
den in het basisparcours, mochten 
meedoen, Kimberly reed een snelle 
barrage omdat ze zeer kort kon 
wenden. Ze was 2,5 seconde snel-
ler als de winnaar, maar helaas viel 

er halverwege de barrage een balk 
naar beneden. Ze behaalde een uit-
stekende 7e  plaats en kreeg een 
waardebon en een super grote strik. 
Daarnaast mocht ze een zeer leuke 
ereronde rijden voor een groot pu-
bliek.

Kimberly  was ook afgevaardigd naar 
de Nederlandse kampioenschapen 
met haar pony Jazz. De pony werkte 
zeer goed mee in de eerste man-
che waardoor ze foutloos waren. 
Ze moest daarna nog een manche 
rijden, helaas bleef de voorste balk 
van de oxer niet liggen, waardoor ze 
11e werd en zeer fijn gereden had. 
Er deden  25 combinaties mee.

Albers Pistoriusstraat 11   |   Aarle-Rixtel   |   0492 - 382 037

“Kwaliteit, vakmanschap en betrouwbaarheid”
Uw woninguitbreiding vergunningsvrij zonder betaling van bouwleges? 

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak
Kapelstraat 3 - Beek en Donk - 0492-384848 - info@richarddebeer.nl

Mooi in de steigers

judo Budoclub Beek en Donk in actie 
op lagebandentoernooi

Beek en Donk/Gemert - 9 Judoka’s 
van Budoclub Beek en Donk deden 
zondag in Gemert mee aan een la-
gebandentoernooi. Dit werd georga-
niseerd door ‘Judo en Jiu Jitsu club 
Gemert’ in Sportcentrum Molenbroek. 

Voor Sara Spierings, de jongste van 
het team, was het haar eerste toer-
nooi. Haar eerste twee wedstrijden 
verloor ze nog door een worp en 
houdgreep. Daarna ging het beter en 
won ze met een worp en een houd-
greep haar derde wedstrijd. Hiermee 
werd ze derde in haar poule. Sven 
Beckers en Joep Goossens kwamen in 
dezelfde poule uit. Sven en Joep verlo-
ren hun wedstrijden tegen de anderen 
in de poule. Hun onderlinge wedstrijd 
was spannend, deze werd uiteindelijk 
door Joep met een waza-ari gewon-
nen. Joep werd vierde, Sven vijfde. 

Mike van Lierop en Thom Boot kwa-
men ook samen in één poule uit. Mike 
verloor eerst twee wedstrijden maar 
wist in zijn derde Thom in de houd-
greep te houden. Daarna verloor hij 
de volgende twee met een yugo en 
een houdgreep. Thom won zijn eerste 
wedstrijd op beslissing van de scheids-
rechter, daarna verloor hij de overige 
wedstrijden, waarvan de laatste maar 
net op beslissing van de scheidsrech-
ter. Mike werd vierde in deze poule en 
Thom zesde. Tijn Korsten begon goed 
door 2 yugo’s en een waza-ari tegen 

zijn eerste tegenstander te scoren. 
De volgende twee verloor hij met 
een yugo resp. waza-ari. Tijn werd 
daarmee derde in zijn poule. 

Gijs de Visscher wist zijn eerste wed-
strijd nipt te winnen op beslissing 
van de scheidsrechter, maar moest 
de overwinning in de volgende drie 
aan zijn tegenstanders laten. Gijs 
werd vierde in zijn poule. Jega van 
Rhee begon goed door zijn eerste 
wedstrijd met een houdgreep te 
winnen. De tweede verloor hij door 

een houdgreep, maar daarna gaf hij 
zijn tegenstanders geen kans meer. 
Met een houdgreep resp. een prima 
worp besliste hij de laatste twee 
wedstrijden in zijn voordeel. Jega 
werd tweede in zijn poule. Jenna 
van Rhee mocht bij wat de ouderen 
tegen zware tegenstanders aan de 
slag. Soms gaf dat gewicht de te-
genstanders genoeg voordeel. Eén 
van haar wedstrijden wist ze wel met 
een yugo te winnen, de overige drie 
verloor ze. Jenna werd vierde in haar 
poule.

Het team is trots op de door hen gewonnen prijzen

1e prijs voor Bram van Lieshout

Beginnerstoernooi voor leden 
Judo vereniging Avanti

Mariahout - Zeven judoka’s van judo-
club Mariahout hebben deelgenomen 
aan het Lage Bandentoernooi geor-
ganiseerd door Judoclub Gemert. Dit 
toernooi werd zondag gehouden in 
sporthal ‘Molenbroek’ te Gemert. 

Bram van Lieshout wist al de partijen 
in zijn poule winnend af te sluiten, 
waarvan twee met ippon en één met 

een waza-ari. Hij behaalde een mooie 
en verdiende eerste plaats. Sem de 
Rooij wist twee partijen in zijn poule 
te winnen met de volle tien punten en 
zo een mooie derde plaats te beha-
len. Fabrizio Deben en Sanne de Rooij 
wonnen beide één partij met een ip-
pon  en één partij met een yuko, voor 
hen beide was er ook een derde plaats.

Inge van de Ven zat in een zware 
poule ingedeeld, maar wist toch een 
partij te winnen met een ippon. Ze 
behaalde hiermee een derde plaats.  
Ook voor Veerle Robbescheuten was 
er een derde plaats, door een overwin-
ning met de volle tien punten. Marco 
van Vijfeijken lukte het niet om een 
overwinning te behalen, hij eindigde 
als vijfde.

Lieshout - Judoclub Gemert heeft op 
zondag 23 maart hun beginnerstoer-
nooi gehouden. Op dit toernooi werd 
door de judoka’s van Avanti fel maar 
zeker zeer sportief gestreden.

De resultaten bij dit toernooi waren 

wederom goed. 

De uitslagen: 1e Marius Penninx, 2e 
Iris van der Kuijlen, 4e Tim van der 
Kuijlen.
Judoka’s proficiat met jullie behaalde 
succes.

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20
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E V E N E M E N T E N
Donderdag 27 maart 
Doorlopende expositie Elisabeth van 
Hees t/m 31 maart
10.00 uur, Van Schijndel Anteak, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk 

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

Kienen Kansplus
20.00 uur, Zaal De Pelgrim, Mariahout 

Vrijdag 28 maart 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, Lieshout 

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

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

Zaterdag 29 maart 
Mini FATJAM
13.00 uur, Valkendijk, Aarle-Rixtel 

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel 

Stichting KuBra presenteert:
’Positive Radiations’ 
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk 

Manifestatie rondom coalitievorming
15.00 uur, 
Gemeentehuis, Beek en Donk 

De grote Joël Borelli show
Café Zaal ‘de Tapperij’, Beek en Donk

Huukske The Reunion met 
Eclips Coverband
22.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk 

Zondag 30 maart 
IVN vogelwandeling Grotelse Heide
8.00 uur, parkeerplaats restaurant 
Grotels Hof, Bakel 
Wake up! It’s summertime
8.00 uur, Lifestyle Center Laarbeek, 
Beek en Donk 

WTC Beek en Donk, Lentetocht
9.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk 

Vlooienmarkt 
9.00 uur, MFC. de Dreef, Aarle-Rixtel 

Clubkampioenschappen De Ringen
10.00 uur, Sporthal D´n Ekker, 
Beek en Donk 

Jumbo superslak wedstrijd
13.00 uur, Vossenberg 11, Mariahout 

Rundje Bloasmuziek
14.00 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel 

Woensdag 2 april 
Achterbanvergadering Woningstichting 
Laarbeek
20.00 uur, De Dreef, Aarle Rixtel 

Vrijdag 4 april 
Beginnerscursus Badmintonclub Mixed
20.50 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk 

Zaterdag 5 april 
Geranium en potgrond actie Scouting 
Beek en Donk
10.00 uur, Beek en Donk 

Voorjaarskermis t/m dinsdag 8 april
15.00 uur, Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

Expositie en toneeluitvoering voor en 
door kinderen
17.00 uur, Buurthuis Mariahout 

Plugged - Unplugged
20.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk 

Zondag 6 april 
WTC Beek en Donk, Parel van Brabant
8.30 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk 

Rommelmarkt ‘De Boemerang’
10.00 uur, Café zaal Dave v/d Burgt, 
Beek en Donk 

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

Vlooienmarkt sint Servatius gilde
10.00 uur, Manege provinciale weg 26, 
Lieshout 

Slagwerkmasterclass Rhythms of 
Caecilia met Murk Jiskoot
10.00 uur, Dorpshuis Lieshout 

Brabants wipschieten kringwedstrijd
13.00 uur, Jan van Dooren Paviljoen, 
nabij t’Hagelkruis, Aarle-Rixtel 

Lentebeurs
13.30 uur, Zorgboogcentrum de Regt, 
Beek en Donk 

Expositie en toneelvoorstelling 
voor en door kinderen
13.30 uur, Buurthuis Mariahout 

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

Gemengd Koor De Klokkengieters en 
Sine Nomine met Stabat Mater
15.00 uur, Missieklooster Kostbaar 
Bloed, Aarle-Rixtel 

Maandag 7 april 
Kienen in het Ontmoetingscentrum
13.45 uur, Ontmoetingscentrum, 
Otterweg, Beek en Donk 

Jaarvergadering Zorg om het Dorp 
Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout 

Woensdag 9 april 
Seizoensworkshop LENTE
10.00 uur, Beatrixlaan 13, Aarle-Rixtel 

Vrijdag 11 april 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D´n Perdenbak, 
Lieshout 

Workshop &RG-teens On Fire
19.30 uur, Club Energyruimte, 
Dorpshuis Lieshout 

Zaterdag 12 april
Motorweekend Harley Davidsonclub 
Liberator 
10.00 uur, Lieshoutseweg 74A, 
Aarle-Rixtel 

Sponsordiner
19.00 uur, Conferentiecentrum 
De Couwenbergh, Aarle-Rixtel 

Zondag 13 april 
WTC Beek en Donk, Meijerijtocht
8.30 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk 

Motorweekend Harley Davidsonclub 
Liberator 
10.00 uur, Lieshoutseweg 74A, 
Aarle-Rixtel

Heropening TRIA Fietsen
11.00 uur, TRIA Fietsen, Lieshout 

Open dag HBS de Eendracht
11.00 uur, Lijsterstraat 25, Aarle Rixtel 

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


