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Voor Laarbekenaren
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Kijk voor meer info op onze website

€ 1.299,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERGRATIS  installatiekit!
*

vanaf

model 105 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Ivm Hemelvaart 
verschijnen wij 

volgende week op vrijdag! 

vErRas jE mOeDer vOor mOeDerDAg!
Volgende week is het Moederdag! Tijd om je moeder te verrassen! Dat kan bijvoorbeeld via een be-

richtje in de krant. Mail een tekst van maximaal 75 woorden en een foto naar 
redactie@mooilaarbeek.nl. Doe dit voor dinsdag 3 mei en wie weet zie je jouw inzending terug in dit 

huis-aan-huisblad! De meest bijzondere inzendingen maken ook nog eens kans op een leuke prijs! 
Die natuurlijk bestemd is voor … jouw moeder! 

...
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Witte gij’t nog?
Pag. 15

Laarbeek viert Koningsdag

Laarbeek - Het is lang geleden dat het zo koud en nat was tijdens Koningsdag/Koninginnedag. Diverse activiteiten werden afgelast of naar binnen verplaatst. Veel 
mensen gingen op zoek naar een andere invulling voor Koningsdag. Gelukkig waren er ook nog genoeg die toch het dorp ingingen om er samen het beste van te 
maken. In elk dorp vonden leuke activiteiten plaats. Er werd volop genoten. De MooiLaarbeekKrant heeft dit vastgelegd in een speciaal Koningsdag-katern dat u 
in het midden van de krant vindt. Uiteraard vindt u daar ook de nieuwe gedecoreerden in. Afgelopen dinsdag vond de traditionele Lintjesregen plaats, waarbij dit 
jaar 8 Laarbekenaren een lintje uitgereikt kregen. Lees snel verder in ons speciale katern! 

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

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

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

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

Op de foto van twee 
weken geleden kwam 1 reactie binnen:

Mijne heren,
Wie er woonden? Mijn opa en oma van Will, die hadden een cafe. Toen de 
dochter bastie en theo vd heuvel Mijn ouders,
bastie had een kousenbreierie  nadien een win-
kel in kleingoed. Nu woon ik, de dochter, Gerrie 
en Riny vd Rakt er in.
Dit huis staat Gemertseweg 2 in beek en donk.

Groetjes
Gerrie vd Rakt - vd Heuvel

Historische beelden

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

Ruimte(n) voor afscheid, uitvaart vieren,
troost, beleving, samenzijn & nazorg.

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

 SeeYou 
                  memorial jewellery

Memories deserve
 nothing less

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

Selectie van 
gedenksieraden

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, 
mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten, 

die wij mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en na het 
overlijden van mijn man Cor, ons pap en opa,

COR VERSCHUUREN

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel 
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om 

verder te gaan.

Tonnie, Erik & Marie-Louise, Marjolein
Bart, Tom, Gijs, Bram en Isabel 

Dankbetuiging

Aarle-Rixtel is van oudsher een echt 'Mariadorp'. Het oudst bekende document 
vermeldt dat hier in 1249 al een parochiekerk stond met als patrones de Heilige 
Maagd Maria.  Het Onze Lieve Vrouwe Gilde ( De Blauw Schut) was aan deze kerk 
gerelateerd en wordt als zodanig al in 1324 genoemd. De van oudsher befaamde 
kapel van Onze Lieve Vrouw in ’t Zand herbergt het miraculeus  beeldje van Onze 
Lieve Vrouw Zetel der Wijsheid  en dat Aarle-Rixtel al in  de 16 e eeuw tot een 
belangrijke bedevaartplaats heeft gemaakt. Heden ten dage wordt de kapel nog 
dagelijks door talloze mensen bezocht, die er in stilte komen bidden of mediteren 
en na afloop van het bezoek een kaarsje opsteken. Om het verhaal nog completer 
te maken mag ook worden vermeld, dat in de  kloostertuin van de missiezusters in 
het Aarles Broek al vanaf 1908 een prachtige Lourdesgrot is te vinden, die - net als 
de kloostertuin - vrij mag worden bezocht en waar ook menig kaarsje kan worden 
opgestoken. En wat te denken van de traditionele plechtige Mariaomgang die 
elke eerste zondag van de maand mei  wordt gehouden, waarbij het miraculeuze 
Mariabeeldje , geplaatst in een zilveren schrijn, vanaf onze  parochiekerk Onze 
lieve Vrouwe Presentatie door de harmonie, koren, gildes en kerkgangers wordt 
begeleid naar haar standplaats in de eerder genoemde kapel. Tot slot van dit relaas 

kan nog worden vermeld dat Maria ook nog in reliëf op talloze ge-
vels is te vinden met als “topstuk” het prachtige gemeentewapen 
op de gevel van het voormalige gemeentehuis met Onze Lieve 
Vrouw als schildhoudster. Na deze opsomming hoeft het geen na-
der betoog dat we in Aarle-Rixtel de Mariastraat kunnen vinden. 

Deze straat werd in het begin van de jaren vijftig van de vori-
ge eeuw aangelegd als 'ruggengraat' van 
de nieuwbouwwijk de Rixtelse akkers en 
waar vele jaren het Wit-Gele-Kruis-ge-
bouw een centrale plek vond, inmiddels 
vervangen door een prachtig wooncom-
plex voor senioren en jongeren.

Henk van Beek,
Heemkundekring Barthold van Heessel, 
Aarle-Rixtel 

MARIASTRAAT

kan nog worden vermeld dat Maria ook nog in reliëf op talloze ge-
vels is te vinden met als “topstuk” het prachtige gemeentewapen 
op de gevel van het voormalige gemeentehuis met Onze Lieve 
Vrouw als schildhoudster. Na deze opsomming hoeft het geen na-
der betoog dat we in Aarle-Rixtel de Mariastraat kunnen vinden. 

Deze straat werd in het begin van de jaren vijftig van de vori-

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

Onze koffietafels richten we helemaal in naar uw wensen.
 

Zowel mogelijk in ons sfeervolle restaurant als op locatie!
 

Wij denken graag met u mee. Informeer vrijblijvend 
naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl
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'Fusie De Sprankel en Mariabasisschool per 
1 augustus 2017 een feit' 

De dames Ina, Riet en Kitty ontvangen Vrijwilligerspenning

Drie vrijwilligerspenningen voor 
medewerksters 'De Egel'

Redacteur: Danique Verhofstadt
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk) 

Beek en Donk/Aarle-Rixtel - Wet-
houder Joan Briels reikte donderdag, 
namens het college van burgemees-
ter en wethouders van Laarbeek, de 
Vrijwilligerspenning van de gemeen-
te Laarbeek uit aan Ina van Issum-de 
Gouw, Riet Uitterlinde-Cuijpers en 
Kitty van Kaathoven-Janssen. Zij ont-
vingen deze penning in verband met 
hun afscheid als vrijwillige mede-
werkers van Stichting ‘De Egel’. Per 
januari 2016 is deze stichting opge-
houden te bestaan. 

Ina van Issum-de Gouw
In 1985 was Ina een van de initiatief-
neemsters van de Stichting ‘De Egel’. 
Ze is vanaf het begin zeer betrokken 
gebleven. Rond 1990 werd Ina voor-
zitter van de stichting. Deze functie is 
ze tot het eind toe blijven vervullen. 
Ina maakte de winkelplanning, legde 
contacten met de producenten, bena-
derde potentiële producenten en had 
de algehele leiding. Ina was ook nog 
eens verkoopster in de winkel. 

Naast haar werkzaamheden voor ‘De 
Egel’, heeft Ina in het verleden ook an-
der vrijwilligerswerk gedaan. Zo heeft 
ze meer dan 10 jaar meegewerkt aan 
de Hiep Hoi-vakantieweek en ruim 10 

jaar via de voormalige Stichting Sa-
menlevingsopbouw handenarbeid les 
gegeven aan kinderen van 10 tot 14 
jaar. Verder maakt Ina als vrijwilligster 
deel uit van de bezoekersgroep voor 
zieken bij de Buurtvereniging ‘De Een-
dracht’. 

Riet Uitterlinde-Cuijpers
Vanaf 1988 is Riet actief geweest bij 
‘De Egel’. Zij heeft zich met name 
verdienstelijk gemaakt met de ver-
koop van de creatieve werkstukken, 
gemaakt door enthousiaste produ-
centen uit heel de regio. Riet werkte 
gemiddeld 8 uur per week in het win-
keltje aan het Heuvelplein, met zijn 
diversiteit aan verkoopwaar. Daar-
naast heeft Riet ook in het verleden 
via de voormalige Stichting Samen-
levingsopbouw op geheel vrijwillige 
basis meer dan 10 jaar handenarbeid 
les gegeven aan kinderen van 10 tot 
14 jaar. 

Kitty van Kaathoven-Janssen
Net als Riet is Kitty vanaf 1988 werk-
zaam als vrijwilligster bij ‘De Egel’. Ze 
werkte als verkoopster in de winkel 
en fungeerde meer dan 10 jaar als 
secretaris/penningmeester van de 
stichting. Als zodanig verzorgde zij de 
gehele administratie. Gemiddeld heeft 
Kitty 10 tot 15 uur per week aan ‘De 
Egel’ besteed. Naast haar vrijwilligers-
werk bij ‘De Egel’, is Kitty ook onge-

veer 5 jaar actief geweest als leidster 
bij de Scouting in Beek en Donk.

‘De Egel’
De stichting ‘De Egel’ had als doel 
amateurkunstenaars de mogelijkheid 
te bieden om hun werkstukken via 
de winkel van ‘De Egel’ te koop aan 
te bieden. Ruim 50 mensen produ-
ceerden objecten en voorwerpen, van 
keramiek tot kleding en van sieraden 
tot houten kinderspeelgoed. Hierbij 
werd degelijk en origineel materiaal 
gebruikt. De winkel werd bij toerbeurt 
bemand door een 8-tal vrijwilligers. 

Na 30 jaar heeft ‘De Egel’ de moeilijke 
beslissing genomen om te stoppen. 
Er was genoeg aanbod van creatieve 
werkstukken, maar het aantal vrijwil-
ligers dat de winkel in stand moest 
houden was onvoldoende. In decem-
ber is er uitverkoop gehouden en in 
januari is het doek gevallen. 

Afscheidsbijeenkomst
Afgelopen donderdag vond er een 
afscheidsbijeenkomst plaats bij Chalet 
Couvert in Aarle-Rixtel met alle vrij-
willigers van ‘De Egel’. Het gemeen-
tebestuur onderscheidde bij deze 
gelegenheid Ina van Issum-de Gouw, 
Riet Uitterlinde-Cuijpers en Kitty van 
Kaathoven-Janssen met de Vrijwilli-
gerspenning van de gemeente Laar-
beek. 

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Heuvelplein 22, Beek en Donk. 0492-450714 | www.schippersoptiek.com

GRATIS BASIS ZONNEBRIL OP DEZELFDE STERKTE 
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL.

Deze brillenglazen bieden uitstekende bescherming tegen schadelijke UV-stralen.
Dit geldt voor zowel enkelvoudige als Varilux glazen. Deze actie geldt niet voor de 
huiscollecties. Wilt u LUXE zonnebrilglazen, vraag dan naar de actie voorwaarden.

*Deze acties zijn niet i.c.m. andere acties.

Het festivalseizoen is weer begonnen. Alpine oordoppen voor € 12,95

Lieshout - Het College van Be-
stuur van Eenbes Basisonderwijs 
heeft op basis van de FER (fu-
sie-effectrapportage) het voorge-
nomen besluit genomen om tot 
een fusie te komen tussen de Ma-
riabasisschool en Kindcentrum De 
Sprankel. Deze fusie zou per 1 au-
gustus 2017 een feit moeten zijn. 

Onderzoek 
De ‘Stuurgroep onderzoek fusie 
Mariabasisschool - Kindcentrum 
De Sprankel’ deed verkenning 
en onderzoek naar een mogelijke 
fusie van beide basisscholen. De 
stuurgroep heeft inmiddels haar 
werkzaamheden afgerond. De uit-
komst hiervan hebben zij onlangs 
via de FER aan het College van 
Bestuur van Eenbes Basisonderwijs 
gerapporteerd. 

Onzekerheid 
De verkenning en het onderzoek 
naar een mogelijke fusie van bei-
de scholen is voor personeelsle-
den, de leerlingen en hun ouders/
verzorgers een periode van onze-
kerheid. In haar rapport heeft de 
stuurgroep daarom met nadruk 
geadviseerd om op korte termijn 
duidelijkheid te geven over de fu-
sie en het moment van fusie. Het 
College van Bestuur heeft dat ad-
vies overgenomen.

Voorgenomen besluit 
Op basis van de FER heeft het Col-
lege van Bestuur het voorgenomen 
besluit genomen tot fusie van de 
Mariabasisschool en Kindcentrum 
De Sprankel per 1 augustus 2017. 
Dit voorgenomen besluit is inmid-
dels ter instemming voorgelegd 
aan de medezeggenschapsraden 

van beide scholen. Zij hebben twee 
maanden de tijd om hierop te rea-
geren. 

Mollol
Twee keer winst uit drie 
gespeelde spellen. Kon slechter. 
Als spelletjesfanaat en fan 
van Wie Is De Mol bedacht ik 
zo’n zes jaar geleden het spel 
voor m’n vrienden in elkaar te 
zetten. Op dat moment wist ik 
niet hoeveel werk me precies te 
wachten stond. En dat heb ik 
geweten. Een half jaar lang heb 
ik zo’n beetje elk avonduurtje in 
dit spellenavontuurtje gestoken. 
En blijkbaar niet voor niets. Want 
de mol-koorts is sindsdien al 5 
edities op rij gaande. Het recept is 
simpel. Tien kandidaten moeten 
proberen de opdrachten zo goed 
mogelijk te volbrengen. Dit levert 
ze geld op, in ons geval heuse 
mollars. Echter, er is 1 anonieme 
saboteur in het spel. Dit is de 
Mol. Hij zal 
proberen het 
de andere 

kandidaten zo moeilijk mogelijk 
te maken. Diegene die aan 
het eind van de rit weet wie 
de Mol is, wint het spel en 
de daarbij verdiende geldpot. 
Klinkt eenvoudig. Maar als 
kandidaat is het spel moeilijker 
dan gedacht. Het vertrouwen 
in de mensheid verdwijnt. Een 
weekend lang ben je gefocust 
op ieder woord, gebaar en 
gedrag. Alles is verdacht. En 
niets is wat het lijkt. Soms denk 
je na de eerste opdracht al te 
weten wie de saboteur in het 
midden is. Totdat je een half uur 
later met dat verdommese rode 
scherm geconfronteerd wordt. 
Game over. Tabee! Het spel zit 
er op. En je zat dus toch op de 
verkeerde. Heeft ie je toch weten 

te misleiden. Die zogenaamde 
vriend van je. In oktober dit 
jaar vindt alweer onze 6e 
editie plaats. Aan mij de eer ‘m 
mede te organiseren. Daarbij 
zijn de voorbereidingen al in 
volle gang. Nu al mijnheer de 
columnist? Nu al, ja. Je kunt 
niet vroeg genoeg beginnen 
om deze editie onvergetelijk 
te maken. Maar daar komen 
die 8 kandidaten tegen die 
tijd wel achter. En die ene Mol 
natuurlijk wat eerder ...

Joey van der Leemputten

COLUMN

The Art of Window Styling

Uw 2de 
Luxaflex® 
Hor nu met

 50%
korting
Actieperiode
1 t/m 31 mei 2016The Art of Window Styling

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492-463233
www.manderswoonsfeer.nl
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Opening meimaand in de Parochiekerk
Aarle-Rixtel – De meimaand in de Parochiekerk 
in Aarle-Rixtel wordt op een feestelijke en tra-
ditionele manier geopend. Op zondag 1 mei 
luisteren het Onze Lieve Vrouwegilde, het Sint 
Margarethagilde, Gemengd Koor De Klokken-
gieters en Harmonie De Goede Hoop de eucha-
ristieviering op. 

Programma
Aanvang van de viering is 9.30 uur in de Pa-

rochiekerk in Aarle-Rixtel. Na afloop van deze 
viering trekt het Aarlese Lieve Vrouwke, in pro-
cessie met de geestelijkheid, de beide gildes, het 
Gemengd Koor De Klokkengieters, Harmonie De 
Goede Hoop en belangstellenden naar de kapel 
en brengen ze haar weer terug op haar vertrouw-
de plek in de Mariakapel. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om deze jarenlange traditie bij te 
wonen.

Beek en Donk - Het was een gezellige voor-
jaarsbijeenkomst van vele KBO-ers op dinsdag 
19 april in het ontmoetingscentrum te Beek en 
Donk. De middag werd geopend door de waar-
nemend voorzitter George van Issum en direct 
daarna volgde de huldiging van 3 jubilarissen: 
mevrouw M. van den Heuvel- Beks, mevrouw J. 
Verschuren – Wagemans en mevrouw TH. van 
Rossum, die allen 25 jaar lid van het KBO waren.

In het zonnetje gezet
Zij werden nog eens extra in het zonnetje ge-
zet en ontvingen allen een cadeau enveloppe 
met inhoud en een prachtige bos bloemen. Ook 
Omroep Kontakt was aanwezig, die verschillen-
de foto’s maakte en enkele mensen interviewde. 
Eigenlijk waren er in totaal 6 jubilarissen, maar 

de heer M. Verschuren, de heer A. Thuys en me-
vrouw H. Vereijken - van de Wijst konden door 
omstandigheden helaas niet zelf aanwezig zijn.

Programma
Na de huldiging was het woord aan het vissers-
koor uit Beers die een aantal vissers- en Zeeman-
sliederen ten gehore brachten, welke door de 
aanwezige senioren volop werden meegezon-
gen. Kortom, de stemming zat er lekker in. Na 
het optreden van de ‘Beerse Vissers’, werd aan 
de aanwezige KBO leden nog een hapje en een 
drankje geserveerd en werd de middag afgeslo-
ten met een leuke loterij. Al met al was het een 
zeer geslaagde middag waar de senioren met veel 
genoegen op terug kunnen kijken.

Mariahout - De Zonnebloem afdeling Mariahout 
had geen betere dag kunnen uitkiezen voor een 
wandeling in stadspark de Warande in Helmond. 
Woensdag 20 april was namelijk een zeldzaam 
mooie, zonnige en warme lentedag. 

Met drieëntwintig gasten en vrijwilligers werd 
er heerlijk geslenterd over de goed begaanbare 
paden. Er werd natuurlijk even stilgestaan bij het 
eiland waar in de grafkelder leden van de familie 
Wesselman en aanverwanten begraven liggen. 
Daarna ging het langs de nesten van de roeken- 
en reigerkolonie. Indrukwekkend om te zien hoe 
de vogels daar hoog in de bomen samenleven. 
Na het laatste stuk door de bostuin, ging het 

richting terras. Iedereen werd verwend met een 
kopje koffie of thee met een overheerlijk stuk ap-
pelgebak. Voor de echte snoepers zelfs met slag-
room. Daar met zijn allen in het zonnetje was het 
goed uit te houden. Maar na een uurtje ging het 
gezelschap toch langzaam richting het dierenpark 
en langs de volières terug naar de auto’s, om in 
de gure dagen daarna nog te kunnen nagenieten 
van die ontspannen uurtjes samen.

Tot 25 mei. Want dan gaat de afdeling een dagje 
met de bus toeren door het Brabantse en Lim-
burgse landschap, afgewisseld met tussenstops 
om de inwendige mens te versterken.

Huldiging K.B.O. Jubilarissen Beek en Donk
De jubilarissen, vlnr: Mevr. J. Verschuren- Wagemans, Mevr. M. van den Heuvel- Beks en Mevr. Th. van Rossum

Zonnebloem Mariahout wandelt in de 
Warande

Dodenherdenking in Lieshout
Lieshout – In de Sint Servatiuskerk worden, op 
4 mei vanaf 19.15 uur, alle slachtoffers van de 
tweede wereldoorlog herdacht.

Medewerking wordt verleend door de kinderen 
van groep 8 van de Sprankel, opleidingsorkest St. 
Caecilia, gilde Sint Servatius, mevrouw Tineke van 

Hout en Peter van Kaathoven. Om 20.00 uur pre-
cies worden twee minuten stilte in acht genomen. 
Daarna speelt het opleidingsorkest het Wilhelmus. 
De bijeenkomst wordt buiten afgesloten met een 
vendelgroet van het gilde op het kerkplein.

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Agenda 29 april - 5 mei 2016
Vrijdag 29 april 
13.30 Lieshout Sint 
Servatius
50 jarig huwelijksvier-
ing Toon en Gerda 
Maas-Gilsing

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 30 april 
09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk
Opening Meimaand
Eucharistieviering m.m.v. 
Seniorenorkest
De Mariaviering heeft 
in het kader van het 
Heilig Jaar het thema 
‘Barmhartigheid’. 
Er worden in deze viering 
gezamenlijk Marialiederen 
gezongen.
Intenties in deze viering 
voor:  Alle intenties van 
april die opgeschreven zijn 
in het intentieboek van de 
Lourdesgrot, David Stride 
en Jack Crompton oor-
logsslachtoffers, Levende 
en overleden leden van de 
broederschap van Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes,  
Overleden leden van de 
werkgroep Lourdesgrot, 
Willem en Hanneke 
Verbakel-van den Linden 
(verjaardagen), Anna 
de Korte, Jan en Agnes 
Rooijakkers,  Pastoor 
Henk Leemans, Sies van 
Hooft, Martien Poels (nms 
Bernadette buurt), Jan en 
Miet van Zutphen-Corsten.

Zondag 1 mei
09.30 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. 
Gemengd koor De 
Klokkengieters en het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde
Intenties in deze viering 
voor: Toon en Hennie 
Derks,           Frans 
Soontiëns (Handboogver. 

De Eendracht), Overleden 
begunstigers van het 
Onze Lieve Vrouwe Gilde, 
Overleden ouders Martens 
en Jan, Overleden oud-
ers van Duppen–Sterken, 
Jos en Henk,  Clasine van 
Duppen–Heijl, Hanneke 
van Berlo (mged), Familie 
Verhoeven–Filippini, Henk 
Vos (par), Hans van Brug 
(verj), Overleden ouders 
Verschuuren–van Dijk en 
overleden familieleden, 
Overleden ouders van de 
Ven–Martens, Leo van 
den Heuvel, Overleden 
ouders Driek en Annie 
Swinkels–van den Heuvel, 
Marianne Stadelmaier 
(Sonja en Angela Fritsen), 
Overleden ouders Maas– 
Manders, Overleden leden 
van het gemengd koor de 
Klokkengieters, Tot welzijn 
van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint 
Servatius
Eucharistieviering m.m.v. 
Kerkkoor
Intenties in deze viering 
voor: Jan van der Heijden, 
Sjaan van den Heuvel-van 
Asseldonk, Overleden oud-
ers Verkuijlen-van Lieshout 
en overleden familieleden, 
Martinus Bekx (verj).

11.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. 
Michaëlkoor
Intenties in deze viering 
voor: Hary Gervais, Gerta 
Thijssens, Jan en Sjaan 
Heesakkers-van de Ven, 
Toon en Lien Heijnsbergen-
Heesakkers Tiny de zoon en 
Riek de dochter.

Maandag 2 mei
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 3 mei
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 4 mei
09.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intentie in deze viering voor 
Nellie Bouwmans-Biemans

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Dodenherdenking met als 
thema De vrijheid omarmd

19.00 Aarle-Rixtel 
Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 5 mei
Hemelvaart
09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel 
O.L.Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de 
Cantorij

09.30 Lieshout Sint 
Servatiuskerk
Eucharistieviering m.m.v. 
Kerkkoor

11.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. 
Michaëlkoor
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Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Lieshout - De fietsvijfdaagse voor de 
jeugd van Lieshout-Mariahout vond 
vorige week onder professionele lei-
ding plaats. Al voor de vierenveertigste 
keer. Zelfs als het om honderdsten van 
seconden ging, leverde dit voor de or-
ganisatie geen enkel probleem op om 
de nummers 1, 2 en 3 aan te wijzen. 
Petje - of helmpje? - af. 

Spannend
Het ziet er altijd spannend uit. Jonge 
kinderen, die nog een duwtje in de rug 
krijgen bij de start en daarnaast de ge-
concentreerde blikken van de ervaren 
oudere wielrenners. “Als ze die eerste 
bocht maar heelhuids doorkomen”, is 
een veel gehoorde uitspraak langs de 
kant. En dan schieten ze los voor een 
criterium, een tijdrit of de handicaprace 
door de Floreffestraat, Hertog Janstraat, 
Coolhof en Balduinstraat. Vijf avonden 
lang stralen de gezichten van spanning 
én inspanning. Soms is er teleurstelling 
- die natuurlijk bij sporten hoort - als je 
klasgenoot je te snel af is. En wat doe je 
als je naar de fiets van je buurman kijkt 
en moet concluderen dat die niet zou 
misstaan in de Tour de France? Het mag 
blijkbaar de pret niet drukken: sportivi-
teit en meedoen staan  voorop. 

Wielrenners aan het woord
Hugo Kersten (4 jaar) wordt op maan-
dagavond derde bij de jongens. Trots 
zwaait hij met het bosje bloemen dat 
hij in ontvangst neemt van 'ronde-boy' 
Thijs Verhagen. “Hij wilde winnen”, licht 
zijn vader toe. Tijd om Hugo persoonlijk 
te spreken is moeilijk. Hij wil natuurlijk 

k i j k e n 
naar de 
volgende wedstrijd. Tim Verhagen, 
ook vier jaar, vertelt: “Ik doe mee om-
dat ik fietsen zo leuk vind.” Dat komt 
dan mooi uit. Bij de oudste deelnemers 
vertelt Desi Aalders (11 jaar): “Ik doe 
samen met twee vriendinnen mee: Ge-
woon leuk en lekker fietsen!”

Op naar jubileumjaar 
Volgend jaar wordt het 45-jarige ju-
bileum van de wielerjeugdvijfdaagse 
gevierd. Iemand die er vanaf het begin 
bij betrokken is, is Theo van Berlo. Hij 
vertelt: “Ik ben ploegleider geweest en 

nu ben ik de vaste speaker. Ja, je moet 
een paar gekken hebben die dit willen 
doen”, lacht hij breeduit. In het vaste 
comité zitten Monique Jansen, Marcel 
van der Linden en Laura Steegs. Laura 
vertelt: “We gaan in december al langs 
de basisscholen in Lieshout en Maria-
hout voor de kleurplaat ontwerpwed-
strijd. In februari bezoeken we onze 

sponsors, die we hard nodig hebben 
en daarna regelen we alle materialen 
die nodig zijn.” Dat het een intensie-
ve week is, mag duidelijk zijn. Bijna 
200 kinderen fietsten vol plezier door 
de Lieshoutse straten. Het maakt nu al 
nieuwsgierig naar het programma van 
volgend jaar!

Eindstanden Jeugdwielervijfdaagse:
Groep 0 t/m 3 jaar
1 Mees Mulder
2 Chris Engels
3 Isa Spijkers

Groep 1-2 jongste jongens
1 Sem Fleuren
2 Ish Kempen
3 Tim Verhagen

Groep 1-2 jongste meisjes
1 Hilke Klomp
2 Sofie Huygens
3 Kayleigh van Osch

Groep 1-2 oudste jongens
1 Valentijn Wellings
2 Giel van Overbeek
3 Rens van Dungen

Groep 1-2 oudste meisjes
1 Guusje van Dommelen
2 Janne Swinkels
3 Sara Dekkers

Groep 3
1 Stan Coolbergen
2 Gijs Vereijken
3 Jur Leenders

Groep 4
1 Ruud Opsteen
2 Ingmar Penninx
3 Nout van Overbeek

Groep 5
1 Mart Leenders
2 Eva Duijmelinck
3 Cas van Uden

Groep 6
1 Ruud van Rooij
2 Rowald de Groot
3 Coen Verijken

Groep 7/8
1 Nard de Groot
2 Maikel de Groot
3 Philip van Bommel

Bekijk alle uitslagen op de website: 
www.lieshoutsewielrenners.nl. 

Geslaagde 44e Wielerjeugdvijfdaagse Lieshout-Mariahout
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

mijn slijterij
Four Roses Kentucky 

straight bourbon 
whiskey*
fl es 700 ml.

18.89

Smirnoff gold 
collection

of premium vodka*
Gold collection: fl es 700 ml.

Premium vodka: fl es 1000 ml.

19.99/23.99

W 17 - Aanbiedingen gelden van maandag 25 t/m zaterdag 30 april 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

15.69
liter 22.41

Kipfi let
kilo

8.99

5.49

9.99
liter 1.67

1.99
kilo 4.98

3.49
kilo 13.96

1.00Runderbiefstuk
250 gram

4.99

Campina vla
literpak

Daily Fresh roerbakgroenten
Chinees, Italiaans of fi jn

zak ca. 400 gram

Verstegen sauzen
alle soorten

Lipton tea
doosje 20/50 zakjes

1.02-1.95

Robijn wasverzachter
fl acon 750 ml.

Jupiler bier *
krat 24 fl esjes à 25 cl.

14.49

Prijsvoorbeeld: Verstegen satésaus 
kant & klaar, beker 500 gram 

van 2.47 voor 1.60

25%
KORTINGPrijsvoorbeeld: Campina boer en land 

vanillevla, literpak van 1.41 voor 1.05

2+2
GRATIS

(max. 3 kratten per klant)

Bij aankoop van 1 zak Daily Fresh 
roerbakgroenten een bekertje 
woksaus à 140 gram ter waarde 
van € 1.29 GRATIS!

Bij aankoop van 4 fl acons 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 4 fl acons Robijn wasverzachter morgenfris 

à 750 ml. van 14.00 voor 7.00

Maak kans op een 
originele Jupiler barbecue!

35%
KORTING

15. 15.99
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Koninklijke onderscheiding voor Thea Wich-Musters

Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

In het gezellige Brabantse dorpje Lies-
hout staat woonzorgcomplex Franciscus-
hof. Een mooi, gezellige locatie midden 
in het centrum waar u zelfstandig kunt 
wonen. Franciscushof is van alle gemak-
ken voorzien; 

• Zorg dichtbij & Fysiotherapie
• Wasvoorzieningen & Schoonmaakservice
• Ontspanningsactiviteiten
• Huiswinkel 
• Gezellige Gasterij (iedereen welkom)

Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met het Cliëntcontactcentrum.

Vragen over zorg? Bel het Cliëntcontactcentrum 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut) 

of kijk op www.zorgboog.nl

De vijf Laarbeekse gildes zetten zich op de kaart tijdens het ‘Koningschieten’

Jan Rovers schiet zich tot Koning van Laarbeek
Redacteur: Ans van de Kerkhof
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk) 

Beek en Donk - Op het schietter-
rein van Gilde Sint Leonardus uit 
Beek en Donk ‘Het Wipke’ is het  
jaarlijkse Laarbeekkoningschieten 
zondag in volle gang. Hier wordt 
bepaald wie zich het komend jaar 
Koning van de Laarbeekse gilden 
mag noemen. Na het 154e schot 
valt die eer viel te beurt aan Jan 
Rovers. De gewijde vogel valt. 

In Jans 40e jubileumjaar bij het 
Gilde Sint Leonardus een mooi ex-
traatje voor deze toegewijde gilde-
broeder. Leuke bijkomstigheid: het 
idee voor het Koningschild dat hij 
dit jaar mag dragen, komt uit zijn 
koker. Anderen hebben het uitge-
werkt en vormgegeven. 

Geschiedenis van het gilde 
Gilden stammen al uit de middel-
eeuwen. In die tijd hielden zij zich 
vooral bezig met de orde handha-
ven en de veiligheid van de ge-
meenschap. Totdat de Fransen het 
tijdens de bezetting afschaften. 
Nadat de Fransen verdwenen uit 
ons land werden de gilden nieuw 
leven ingeblazen. De veiligheid en 
orde bleef echter voortaan in han-
den van professionele organisaties. 
Daarmee kregen de gilden hun 
huidige bestemming, vooral bewa-
ren van tradities, veel gezelligheid, 
vriendschap en broederschap.

Gildes in Laarbeek 
Laarbeek telt 5 gilden. Het oudste 
stamt uit 1324: het Onze Lieve 

Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel.  Aar-
le-Rixtel kent ook nog het Marga-
retha Gilde. In Lieshout is het St.
Servatius Gilde actief en in Beek en 
Donk het Leonardus Gilde ofwel de 
‘Rooi skut’ en het St. Antonius Gil-
de, ook wel bekend als de ‘Gruun 
skut’. 
Dat de gilden tradities bewaken, 
blijkt wel uit het gegeven dat alleen 
het Antonius Gilde inmiddels gilde-

zusters kent. Volgens Piet van der 
Burgt “uit armoede omdat ze niet 
genoeg gildebroeders kunnen re-
kruteren.” De vijf gilden van Laar-
beek kennen gemiddeld zo’n 35 
geüniformeerde gildebroeders. Ze 
hebben allemaal wel meer leden of 
vrienden die met een gereduceerd 
tarief aan activiteiten mogen mee-

doen. De leden van het St.Servati-
us Gilde mogen ook mee stemmen 
tijdens de vergadering. Piet van der 

Burgt vertelt: “Bij ons moet je nog 
‘ingeboond’ worden. Inbonen be-
tekent dat je wordt aangenomen 
als lid.” Traditiegetrouw doen ze 
dat daar nog met bonen en erwten. 
Vroeger konden namelijk lang niet 
alle mensen lezen en schrijven. Bo-
nen staan voor akkoord en erwten 
staan voor tegen omdat ze kleiner 
zijn.

Autonoom 
“Elk gilde is autonoom in haar re-
gelgeving. De grote lijn is echter 
voor de meeste gilden wel gelijk”, 
legt Jos van den Heuvel, hoofdman 
van het Margaretha Gilde, uit. De 
kring Peelland, waar de Laarbeekse 
gilden onder vallen, timmert flink 
aan de weg. 

Jongeren
Het Margaretha Gilde is actief met 
het werven van jeugdleden. Zij zijn in 

de luxe positie dat zij een tiental echte 
jeugdleden hebben, die nog geen 16 
jaar zijn. De jeugdgroep waar Koning 
Pieter Smulders toebehoort, is afgelo-
pen maart tijdens het Vendeltoernooi in 
Oploo 1e geworden. 

Het wedstrijdelement boeit jon-
geren meer dan de traditie. Wed-
strijden zijn er vooral met schieten, 
met luchtbuks, geweer en kruis-
boog, vendelen en trommelen. Al 
met al ook voor jongeren kan het 

aantrekkelijk zijn om bij het gilde 
te horen. 

Doop
Voor het eerst in 30 jaar zal er volgende 
week bij het Antonius Gilde een Gilde 
doop worden gehouden. Een pasgebo-
rene van een gildebroeder, die traditio-
neel gedoopt wordt. Volgens de verza-
melde gildebroeders is het leuk om bij 
het gilde te zijn. “Wij zijn de oudste ver-
enigingen, die alle woelige tijden hebben 
doorstaan en nog altijd levend zijn.” 

Jan Rovers vol vreugde nadat hij het laatste stukje van de vogel eraf schiet 

Wij zijn de oudste verenigingen, die alle 

woelige tijden hebben doorstaan en nog 

altijd levend zijn

Pieter Smulders van het St Margaretha Gilde uit Aarle-Rixtel werd bekroond tot Jeugdkoning 

Uw vakkundige meubelstoff eerder
          Paul  van der Velden

Openingstijden
Ma. 13.00 - 17.00 uur

Di. - Vr. 09.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

www.paulvandervelden.nl

Berg 28
Nuenen
(040) 283 5252

sinds 1980

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Aarle-Rixtel – Helemaal sprake-
loos is Thea, als ze nietsvermoe-
dend de trouwzaal van de Cou-
wenbergh binnenloopt en daar de 
burgemeester voor haar aantreft. 
Na een paar tellen valt het kwart-
je: het is Lintjesregen én zij krijgt 
er één vandaag. Met haar mond 
vol tanden hoort ze de lovende 
woorden van burgemeester Henk 
Willems aan. Een flinke lijst van 
verdiensten komt ter sprake. 

MooiLaarbeek 
Een bijzondere uitreiking ook voor 
De MooiLaarbeekKrant. Sinds 2013 
is Thea Wich-Musters freelance re-
dacteur voor dit huis-aan-huisblad. 
Vol passie schrijft zij de mooiste 
verhalen, vaak over Aarle-Rixtel. 
Ze kent heel veel mensen in 'haar' 
dorp en is een echte ambassadeur 
voor dit huis-aan-huisblad. Met 
een kleine delegatie is De Mooi-
LaarbeekKrant dan ook aanwezig 
bij deze bijzondere Lintjesregen. 
"En jullie wisten dit gewoon al een 
tijdje?", brengt Thea vol verbazing 
lachend uit. "Helemaal niets had 
ik in de gaten. Ongelofelijk...", 
stamelt ze. Thea begon met haar 
werkzaamheden bij de krant na-
dat ze afscheid had genomen als 
burgerlid van de raadscommissie 
Beheer Openbare Ruimte voor de 
gemeente Laarbeek.

Bovenstaande werkzaamheden 
is slechts het topje van de ijsberg 
van wat Thea voor Laarbeek heeft 
betekend en nog steeds betekent. 
Het begon allemaal in 1980 toen 
ze als instructrice bij Rijvereniging 
‘De Hoefslag’ aan de slag ging. In 
1986 begon Thea’s vrijwilligers-
werk voor OJA (Open Jon-
gerencentrum Aarle-Rixtel). 
Tot 2002 heeft ze zich daar 
ingezet voor de activitei-
tencommissie, als barme-
dewerkster, redactielid 
van het verenigingsblad 
en adviseur voor het be-
stuur. 

Naast alle bovengenoem-
de vrijwillige bezigheden is 
Thea al sinds 1997 musi-
cerend lid van Harmonie 
De Goede Hoop en zit 
zij sinds 2001 al bij de 
organisatie van Ko-
ningsdag in Aar-
le-Rixtel. Sinds 
2003 zet Thea 
zich ook in voor 
de actiegroep 
‘Niksweg’ en 
de laatste drie 
jaren is bij al 
haar werk-
z a a m h e d e n 
nog het reggae 
en ska-festival 
b i j gekomen , 
dat jaarlijks in 

juni plaatsvindt in Aarle-Rixtel. 

De MooiLaarbeekKrant is ontzet-
tend trots op Thea, die haar Ko-
ninklijke onderscheiding meer dan 
verdiend heeft. 

‘De Hoefslag’ aan de slag ging. In 
1986 begon Thea’s vrijwilligers-
werk voor OJA (Open Jon-
gerencentrum Aarle-Rixtel). 
Tot 2002 heeft ze zich daar 
ingezet voor de activitei-
tencommissie, als barme-
dewerkster, redactielid 
van het verenigingsblad 
en adviseur voor het be-

Naast alle bovengenoem-
de vrijwillige bezigheden is 
Thea al sinds 1997 musi-
cerend lid van Harmonie 
De Goede Hoop en zit 
zij sinds 2001 al bij de 
organisatie van Ko-
ningsdag in Aar-
le-Rixtel. Sinds 



Vrijdag 29 april 20168 

Uitleg van recept:
Snijd de kipfilet in blokjes en bak ze 
in wat olie kort aan in de wok. Haal 
de kipstukjes uit de wok en bewaar 
het bakvet. Maak de peultjes schoon 
en blancheer even kort in kokend 
water met een snufje zout ( 2 min ). 
Laat de peultjes uitlekken. Snij de ui 
in blokjes en de courgette in plakjes 
en fruit aan in de wok met het bakvet 
van de kipfilet. Breng alles op smaak 
met een teentje knoflook, peper, zout 
en nootmuskaat. Meng in een kom de 
roomkaas, room, eieren en de kruiden. 
Vet een platte ovenschaal in met boter. 
Vul nu de schaal met de kipfilet, peu-
ltjes en de overige groenten. Overgiet 
alles met het roomkaas mengsel en 
roer alles goed door elkaar. Bestrooi 
nu het geheel met de geraspte kaas en 
een paar klontjes boter. Bak de schotel 
in een voorverwarmde oven van 200°c 
30-40 minuten.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Kip(oven)schotel met peultjes en roomkaas

Ingrediënten400 gr kipfi let3 el olie
200 gr peultjes1 ui
1 courgette1 teen knofl ook125 gr roomkaas2 dl room2 eieren

40 gr geraspte kaas30 gr boterPeper, zout en nootmus-kaat
3 el kruiden ( peterselie, bieslook )

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Eet smakelijk!
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Koningsdag valt in het water

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Anneke BuikemaKoen Schrama

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Anneke Buikema

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

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

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

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

Huisartsen
Aarle-Rixtel:
Dr. Engels en Dr. Titulaer, 
tel: 0492-381253
Email: aarle-rixtel@huisartsen.nl
Beek en Donk:
Dr. Coenen en Dr. Teunisse, tel: 0492-
338000, spoed 0492-338001
Email: info@huisartsenpraktijkcoe-
nen-teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, 
spoed 0492-463775
Lieshout:
Dr. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274 (voor spoed druk 1)
Huisartsenpraktijk Hentenaar, tel:
0499-422828

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

de razende reporter

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

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

SudokuVery hard

5 4 3

3 2 4 6

8 1 3

5 7

2 3 1 6

9 8

6 5 7

7 5 9 2

4 8 1

Puzzle #270078

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AGENDA
BEVALLING
CONCERT
DRUIVENSAP
DUNKEN
ENGELTJES
FOCUSSEN

GARANTIE
HEVIGE
INTERLAND
JUICHEN
KALMEREN
LUISTEREN
MONSTERS

NATIONAAL
OPTAKELEN
PARODIE
RUSTIG
STAPPEN
STORMEN
TROUWERIJ

TRUFFEL
VANGNET
VORST
VROOM
WATERFIETS
WOKKEN
ZOEKTOCHT

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

DRUIVENSAP WATERFIETS BEVALLING
ENGELTJES INTERLAND LUISTEREN
NATIONAAL OPTAKELEN TROUWERIJ
ZOEKTOCHT FOCUSSEN GARANTIE
KALMEREN MONSTERS CONCERT
JUICHEN PARODIE STAPPEN
STORMEN TRUFFEL VANGNET
AGENDA DUNKEN HEVIGE
RUSTIG WOKKEN VORST
VROOM

Lintjesregen
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Boombankje voor jubilerende buurtvereniging SMW

Paradijs
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MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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Met al het religieuze geweld van 
de afgelopen tijd, het komt zelfs 
zo dichtbij dat uw columnist van 
dienst zijn weekendje Brussel 
door de neus zag geboord door 
de hectische toestanden aldaar, 
vraag je je soms af waarom 
sommige van die idioten (ik heb 
er nog wel andere woorden voor, 
maar die kunnen niet door de 
redactionele beugel) zoveel haat 
en dood zaaien alleen maar om 
in hun ‘paradijs’ te komen. Ikzelf 
zou dat nooit kunnen. Ik denk al 
te veel na voordat ik mijn mening 
geef over een simpel referendum 
over Oekraïne. Kun je nagaan 
hoeveel ik zou nadenken over de 
vraag of ik me op een vliegveld 
zou opblazen, ja of nee. En wat is 
het Paradijs eigenlijk? Volgens mij 
is dat voor iedereen anders. Het 
klinkt als een verhaspeling van 
Parijs en radijs. Maar volgens het 
bijbelboek Genesis is het toch echt 
de hemel op aarde. Ik vind dat het 
paradijs ook kan bestaan in een 
rustige, zonnige avond op het 
dakterras in een vakantiehuisje 
in Zuid-Frankrijk. Als u deze 
column aan het lezen bent, heb 
ik de avond van tevoren John 
Cleese in de Antwerpse 
Stadschouwburg zien 
optreden. Dat kan 
ook al tellen als 
een paradijsje 
op aarde. Het 
woord paradijs 
komt zoals 
wel meer 
woorden via 
het Grieks 
naar ons. 
De Grieken 
hebben het 
ontleend aan het 
Avestisch (een taal 
die in Perzië, het 
huidige Iran, werd 
gesproken). Daar 

betekende het ‘ommuurde tuin’, 
eigenlijk zo’n beetje als het Hof 
van Eden van Adam en Eva. En 
het maakt mij niet zoveel uit waar 
iedereen zijn paradijselijk geluk 
uit haalt, zolang mensen maar op 
een andere manier proberen hun 
geluk te behalen dan door die 
doldwaze acties van die religieuze 
fanatici. Gelukkig kan het paradijs 
ook heel mooie en meer tastbare 
vormen aannemen. Deze maand 
hebben vrienden van mij een 
klein paradijsje (wonder zou ik 
het niet willen noemen, want het 
is natuurlijk maar gewoon het 
vleesgeworden gevolg van een 
intieme zomeravond ergens in 
het afgelopen jaar) in hun armen 
mogen sluiten. Hun paradijselijk 
geluk gaat door het leven met de 
naam Stijn. De Heilige Augustinus 
(dat is de christelijke voorloper van 
alle Stijnen) is onder andere de 
beschermheer van de brouwers. 
Als ik de kersverse vader een 
beetje ken, is die naam dus niet 
toevallig gekozen. Hoe het ook 
zij, ik wens ieder zijn of haar eigen 
paradijs van harte toe, maar met 
deze column de twee nieuwe 

ouders in het 
bijzonder.

Het nieuwe buurtbankje van buurtvereniging SMW, onthuld door wethouder Frans van Zeeland

Fotograaf: Daphne van Leuken 

Lieshout - Buurtvereniging Sluiter 
Melter Wolwever (SMW) is al 40 
jaar een heel actieve buurtvereni-
ging. Dankzij de sponsors (Rabobank, 
Dorpsraad, Rotary club Gemert- Beek 
en Donk – Lieshout) is het gelukt om 
een boombank en zandbak te finan-
cieren voor de buurt. Dit werd afgelo-
pen zondag door wethouder Frans van 
Zeeland onthuld. 

Om 10.00 uur ging de dag van start. 
Verschillende vrijwilligers uit de buurt 
zetten de boombank en zandbank 
in elkaar en plaatsten ze op de daar-
voor bestemde locatie. Rond de klok 
van 14.00 uur was ook de rest van 
de buurt aanwezig, voor de onthul-
ling, die wethouder Frans van Zeeland 
kwam verrichten. 

Joop Hendriks (voorzitter SMW) kreeg 
uit handen van wethouder Van Zeel-
and een cheque van €100,- aange-
reikt voor het 40-jarige jubileum van 
de buurtvereniging. “Namens SMW 
bedanken wij de gemeente voor deze 

cheque. We weten ook al waar het 
geld voor bestemd is. Als buurt willen 
wij de aandacht vragen voor de aan-
leg van een jeu de boules-baan. Een 
grote wens van vele mensen uit onze 
buurt en een ideale combinatie met 
het geplaatste boombankje”, vertelt 
hij. Wethouder Van Zeeland licht toe: 
“Als gemeente juichen wij dit soort ini-
tiatieven toe.” Hij neemt de vraag van 

de jeu de boules baan dan ook graag 
mee terug.

Buurtvereniging SMW kijkt terug op 
een gezellige, goed bezochte dag 
waarbij het bankje al gretig uitgetest 
werd. De dag werd informeel afgeslo-
ten met een hapje en een drankje. 

Naast de buurtbank werd er ook een zandbak geplaatst en onthuld 

Wethouder Joan Briels opent ‘Kleur voor de Deur’

Aarle-Rixtel - Wethouder Joan Briels 
heeft vrijdag het project ‘Kleur voor de 
Deur’ geopend. Na een mooie openings-
speech op de kiosk, ging het gezelschap 
naar de kerk waar twee fraaie bloembak-
ken werden onthuld.

Initiatief 
‘Kleur voor de Deur’ is een actie van de 
initiatiefgroep van de ondernemingsver-

eniging ‘Aarle Onderneemt’. Zij willen 
door het plaatsen van bloembakken en 
kleurrijke beplanting hun dorp een nog 
aantrekkelijker aanzien geven. 

Bloemendorp 
Belangstellenden die een kijken kwamen 
nemen bij de lancering, kregen na afloop 
een drankje aangeboden. Ook mochten 
zij een bloemetje meenemen. ‘’Op naar 

het mooiste bloemendorp van Laar-
beek!’’, aldus een enthousiaste Jantine 
de Jongh, voorzitster van Aarle Onder-
neemt.

Aarle Onderneemt hoopt dat iedereen 
vanaf nu de bloemetjes buitenzet! Voor 
meer informatie kijk op de Facebookpa-
gina: ‘Kleur voor de Deur’. 

Wethouder Joan Briels onthulde samen met Aarle Onderneemt de bloembakken

Jaarmarkt Aarle-Rixtel: Hét uitje 
op Hemelvaartsdag
Aarle-Rixtel - Donderdag 5 mei zal de 
jaarmarkt in Aarle-Rixtel weer plaats-
vinden in het centrum van Aarle-Rix-
tel.  De markt duurt van 11.00 uur tot 
17.00 uur en is gratis toegankelijk.

Deze markt trekt al jaren ruim 15.000 
bezoekers en is ook bij marktlui erg 
geliefd. Met ruim 200 stands, die op-
gesteld staan van het Kouwenbergs 
kerkje tot streekmuseum het Pumpke, 
is er voor ieder wat wils. Omdat het 
dit jaar ook Bevrijdingsdag is heeft de 
organisatie een tandje bij gezet en een 
aantal extra activiteiten georganiseerd.

Er worden een aantal oude ambach-
ten uitgeoefend, te weten tin gieten, 
pottenbakken en klompen maken, ook 
zullen er een aantal oude Daf voertui-
gen te zien zijn. Aan de kinderen is ook 
gedacht, dit jaar is er extra kinderver-
maak, een modeshow en Franks uilen-
wereld. Daarnaast zijn er ook vele ter-
rassen met muziek, op de kiosk en op 
de Kouwenberg is er een discotheek en 
bij grand café Stout is er live muziek!

Kortom meer dan reden genoeg om 
naar de jaarmarkt te komen in Aar-
le-Rixtel om samen Hemelvaartsdag 
én Bevrijdingsdag te vieren!
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Maak kans op 
een Peugeot 107

bij besteding van € 25,- 
aan boodschappen

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop 
van onderstaande producten krijg je t/m <datum> een extra kanskaart.

Hallo nieuwe
Boodschappenwagen

Laarbeek

Hertog mini
Alle soorten, 2 bakjes à 200 ml
2,12 - 2,18

Alfa, Warsteiner of Gulpener
Krat met 24 fl esje à 30 cl
12,94 - 13,89

KitKat, Lion, Bros, Rolo,
Smarties of Nuts
Alle soorten, 2 pakken à 4-5 stuks
3,26 - 3,70

Roosvicee
Alle soorten, 3 pakken à 1,5 liter
3,63 - 4,62

een Peugeot 107een Peugeot 107
bij besteding van € 25,-€ 25,-€

aan boodschappen

HalloHallo nieuwenieuwe

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

Opm Adv_278x388mm_v2.indd   1 08-10-14   16:56

Voor alle moeders van Laarbeek 
gratis vlaai

Bij aankoop van een slagroomtaart van €12,99 ontvangt u één vlaai naar keuze.
Hiervoor moet u de onderstaande knipbon uiterlijk voor donderdag 5 mei inleveren bij 

Jumbo Lieshout of Mariahout, kan ook telefonisch.
De slagroomtaarten en vlaaien kunnen opgehaald worden op zaterdag 7 mei of op 

Moederdag 8 mei (alleen in Lieshout).

Naam:…………………………………………Tel.nr.:……………………………..
Slagroomtaarten aantal:…………..
Vlaai:
Kruimelvlaai  aantal:
Kersenvlaai  aantal:
Abrikozenvlaai aantal:

Knipbon voor gratis vlaai

Ophalen:
Zaterdag 7 mei
Zondag 8 mei

doorsnee 26 cm
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kletskop pen Henk Biemans 

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
 (Beek en Donk)

Om de week lees je in de rubriek KletskopPEN 
een interview met een inwoner uit Laarbeek. 
Hij/zij kiest zelf aan wie hij de pen ‘geeft’. 
Uiteraard laat de interviewkandidaat zijn/
haar handtekening achter op deze nu al 
befaamde MooiLaarbeek-pen!  

Als ge Liessents proat ken de 
ge de hille wirld an

Susan Sneijers geeft haar pen aan Henk 
Biemans (53) uit Lieshout. In zijn loods aan 
de Herendijk kijkt hij ietwat ondeugend onder 
zijn mutsje uit. Tijdens een tas koffie komt de 
filosoof en natuurman in Henk naar boven. 
Een gesprek met een Liessentse mens. 
    
De natuur ontwaakt; fris groen en bomen in 
bloesem. Van wie heb jij de interesse voor 
natuur en bomen?
“Van mijn vader die een boerke was. Hij plantte 
bijvoorbeeld canadassen. Bomen planten had 
hij van geen vreemden. Mijn opa en oma in het 
Achterbos hadden een boerenbedrijf", vertelt 
Henk. “Zij verzamelden kroten die ze te drogen 
legden. Zaden sprongen eruit, werden gezaaid en 
opgekweekt. Mensen stonden dicht bij de natuur.” 
Henk lacht omdat men nu de mond vol heeft van 
CO2-neutraal. “Dat was vroeger vanzelfsprekend, 
mensen deden alles zelf.”

Jij bent net als je vader een boerke, maar ook 
wel een kwajongen?
“Boeren zijn vrije jongens", lacht Henk ondeugend. 
“Ik deed wel eens stoute dingen.” Henk grinnikt 
als hij eraan denkt. “Bijvoorbeeld off-the-road 
crossen. Toen heb ik mijn knie verpest. Ik ben 
andere dingen gaan doen. Maar ik ben in staat 
om op de stand van de zon en windrichting mijn 
motor te navigeren. Ik heb geen TomTom nodig. 
De natuur wijst de weg.”

Welke dingen ben je na je ongeluk gaan doen?
“Bijen houden. De ‘Bie’ uit Biemans is dialect voor 
bijen (bieën).” Henk grinnikt omdat kinderen van 
tegenwoordig het verschil tussen een wesp en 
een bij niet meer weten. “Toch is de stoffige imker 
tegenwoordig weer populair", legt Henk uit. “Soms 
kom je een zwerm tegen. Dat is een splitsing van 
een volk. Ze hebben voor drie dagen voedsel 
bij zich.” Henk vertelt dat geen bij je zomaar zal 
steken. “Je moet voorzichtig en rustig zijn, want 
als je per ongeluk gestoken wordt, kan het gif een 
allergische reactie veroorzaken.”

Naast de bijen nog andere hobby’s?
“Lezen”, lacht Henk. “Dat boek over Piet van Hout 
heb ik onlangs gelezen en ik lees bijvoorbeeld 
het Oude Testament.” Henk voegt er meteen aan 
toe dat hij niet echt gelovig is. “Al die teksten zijn 
doorspekt met spreekwoorden die we nu nog 
gebruiken.” Hij vervolgt: “Vroeger luisterden we 
altijd naar ‘Bij wijze van spreken’. Hein Mandos 
besprak allerlei Brabantse gezegden.” Met dialect 

kun je je, volgens Henk, overal redden. “Als ge 
Liessents proat ken de ge de hille wirld an.” Terwijl 
hij de naamvallen in het algemeen beschaafd 
Liessents uitlegt. “Unne mens en un vrouwke.”

We eindigen toch weer met de bomen. Heb je 
als kweker een favoriete boom?
“Prachtig, kale bomen in de winter", zegt Henk. 
“De contouren en het reliëf in de bast. In mei 
als het nieuwe blad zo prachtig groen is.” Henk 

denkt even na over welke boom hij het mooist 
vindt; “Een notenboom en een wilg. Ik heb een 
bijzondere wilg bij mij op ‘de plak’ staan. Daarin is 
een lijsterbes gegroeid, de vergankelijkheid van 
het leven. Die moet op de foto.”  Een bijzondere 
boom bij een markante man.

Henk geeft de pen door aan het echtpaar Rob 
en Anouska Bardoel uit Mariahout. Zij zijn de 
volgende keer aan de beurt in deze rubriek! 

Henk Biemans wijst met zijn 'KletskopPEN' een lijsterbes aan die in een oude wilg is uitgeschoten 

 KBO Aarle-Rixtel maakt met andere teams de tuin van stichting ‘Bij Ons’ zaai gereed

Deelnemers Gezondheidsrace 2016 zetten zich in bij eerste activiteit 
Redacteur: Danique Verhofstadt
Fotograaf: Johan Maas 

Aarle-Rixtel – Peter Groenendaal, ini-
tiatiefnemer van de eerste activiteit 
van de Gezondheidsrace 2016 en pen-
ningmeester van Seniorenvereniging 
KBO Aarle-Rixtel opende donderdag 
21 april de activiteit die in het teken 
stond van het zaai gereedmaken van 
de tuin van de stichting ‘Bij Ons’. Hij 
verwelkomde alle aanwezigen, met in 
het bijzonder de deelnemende ploe-
gen. 

Voorafgaand aan de avond waren er 
door enkele KBO-leden al veel voor-
bereidende werkzaamheden verricht. 
De tuin was versierd met vlaggen en 
ballonnen en er was een partytent op-
gezet. Ook was er gezorgd voor mu-
ziek. Deze werd verzorgd door Frans 
van Rosmalen en Frans Coppens. 

Deelnemende ploegen
Buurtvereniging ‘D’n Hoge Sute’ uit 
Mariahout, Jeu de boules-vereniging 
‘Du Tie Ut’ uit Aarle-Rixtel en ‘Scou-
ting Aarle-Rixtel’ waren de deelne-
mende ploegen van deze avond. 
Handbalverenging ‘BEDO’ kon helaas 
door miscommunicatie niet aanwezig 
zijn. Door het trekken van een envelop 
werden de werkzaamheden verdeeld. 
‘De Hoge Sute’ maakte de zaaibed-
den links, jeu de boules vereniging ‘Du 
Tie Ut’ maakte de zaaibedden rechts 
en ‘Scouting Aarle-Rixtel’ maakte de 
tegelpaden onkruidvrij. De laatste en-
velop, het omspitten van een gedeelte 
van de tuin, is door de vereniging zelf 
en enkele vrijwilligers uitgevoerd. Tij-
dens de werkzaamheden werd ieder-
een in de gelegenheid gesteld om zijn 
of haar schilderkunsten te tonen op 
een groot schilderij. Het resultaat hier-
van mocht er zijn. Om kwart over 8 

was het verrichten van de werkzaam-
heden afgerond. 

Verloop van de avond
Suzan van Berne gaf, namens de 
stichting ‘Bij Ons’, uitleg over wat de 
stichting als doel heeft; het zoveel mo-
gelijk zelfstandig leven voor kinderen 
met een verstandelijke beperking. Op 
dit moment zijn er 7 kinderen bij de 
stichting aangesloten. Jan van Doren 
gaf uitleg over hoe de werkzaam-
heden op deze avond verdeeld zou-
den worden. Door de dames van de 
KBO-vereniging, die meedoen aan 
de gezondheidsrace, werd tijdens en 
na de werkzaamheden koffie, thee en 
frisdrank geschonken. Ook hadden 
zij fruitspiesjes gemaakt, die erg in de 
smaak vielen. 

Door het harde werken van alle deel-
nemers zag het terrein er keurig uit. Na 
nog een kopje koffie, thee of fris ging 
iedereen met een goed gevoel naar 
huis. De eerste activiteit van Gezond-
heidsrace 2016 was geklaard. 

Onder een heerlijk lentezonnetje ging de eerste activiteit van de Gezondheidsrace 2016 van start 
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AKTIE Notarissen, uw 
goedkope notaris

Transparant, snel en een lage 
prijs. Dat zijn de kernwoorden van 
AKTIE Notarissen. Op 1 mei aan-
staande opent AKTIE Notarissen 
Maas en Peelland gevestigd aan 
de Lage Dijk 10-A te Helmond. 
AKTIE Notarissen is landelijk de 
grootste aanbieder van standaard 
akten tegen lage kosten. Een AK-
TIE Notaris werkt met heldere 
spelregels, een transparante prijs-
opbouw en zonder (overbodige) 
luxe. Hierdoor kunt u aanzienlijk 
besparen op uw notariskosten. 
Bovendien weet u bij AKTIE No-
tarissen vooraf exact wat u kunt 
verwachten en welke kosten u 
maakt voor een akte. Daarmee is 
AKTIE Notarissen dus een goed 
én goedkoop alternatief voor de 
traditionele notariskantoren. 

Voor de niet-standaard akten 
kunt u uiteraard ook terecht Bij 
AKTIE Notarissen, maar zullen 
extra kosten in rekening worden 
gebracht. Uiteraard kunt u ook 
terecht bij ons traditionele nota-
riskantoor, te weten OMD No-
tarissen gevestigd aan de Prins 
Hendriklaan 21a te Helmond. Bij 
OMD Notarissen ligt de prijs voor 
akten weliswaar hoger, maar 
hiervoor wordt u ook totaal ont-
zorgd. Bij AKTIE Notarissen ligt de 
nadruk niet op service, maar op 
goedkope akten. U dient bij AK-
TIE Notarissen meer zelf te doen. 

Ook hierdoor kunnen wij op uw 
notariskosten besparen. U be-
paalt zelf of u kiest voor service of 
prijs. De kwaliteit van de akten is 
overigens evengoed als bij OMD 
Notarissen. Wat dat betreft is er 
geen enkel verschil. De akten van 
AKTIE Notarissen zijn dan ook 
even betrouwbaar als de akten 
van OMD Notarissen. Zekerheid 
zonder franje. 

Voor welke standaard akten kunt 
u terecht bij AKTIE Notarissen? 
AKTIE Notarissen biedt akten 
aan op de volgende rechtsge-
bieden: onroerend goedrecht, 
personen- en familierecht en 
ondernemingsrecht. Hierbij kan 
onder meer gedacht worden aan 
de volgende akten: leverings- en 
hypotheekakten, testamenten, 
samenlevingsovereenkomsten, 
huwelijkse voorwaarden en op-
richtingsakten.

Nieuwsgierig geworden? Kijkt u 
eens op de website www.aktie-
notarissen.nl.

AKTIE Notarissen Maas en Peelland
Lage Dijk 10A
5705 BZ Helmond
085-7827400

AKTIE Notarissen, zekerheid zonder 
franje! 

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Plantjesmarkt
Mooie volle planten
10-cm hoog in 9-cm pot
keuze uit: 
Verbena, 
Vlijtig Liesje,
Begonia, 
Petunia, 
Lobelia of 
Afrikaantjes

Garvinea
“Tuingerbera“

Geschikt voor balkon & terras!

Verkrijgbaar in diverse kleuren,

40-cm hoog in 21-cm pot. Van € 9.99 
40-cm hoog in 21-cm pot. Van € 9.99 

Gezien bij

Iedere zondag  geopend 
van 12.00 tot 17:00 uur

Nu 

€5.99

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
TuincaféDeze aanbiedingen zijn geldig 

van 27 april t/m 3 mei 2016

nu

€3.99

Schilderijen
alle maten 
en soorten

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

Verbouwings-
opruiming

Confetti garden
Hangplanten mix
ø 25 cm in 13-cm pot
€ 3,99 p/stuk

Rozen

50%
korting

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

RozenRozenRozenRozenRozen

nu

€1.99

Waterplanten
Bij de Biezen 
kan je kiezen!
alle maten 
en soorten

*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

van € 5,99

Confetti gardenConfetti gardenConfetti gardenConfetti gardenConfetti gardenConfetti gardenConfetti gardenConfetti gardenConfetti gardenConfetti gardenConfetti gardenConfetti gardenConfetti garden
Hangplanten mix
ø 25 cm in 13-cm pot
€ 3,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

tot 20:00 uur

van € 5,99

Het mooiste groen

Verbouwings-Verbouwings-Verbouwings-Verbouwings-Verbouwings-
opruimingopruiming

Tray à 12 stuks

Gegrilde asperges,
met gegrilde parmaham en rucola

€4,95

Nu
1+1
Gratis

van

AdvertorialHuiswerkbegeleider en computerhulp gezocht 
Laarbeek - Het platform Laarbeek voor 
Elkaar is op zoek naar een vrijwilliger 
die één of meerdere dagen per week 
huiswerkbegeleiding wil geven aan een 
jongen van 12 jaar. Hij heeft ADD en hij 
heeft hulp nodig met plannen, organi-
seren en controleren van zijn huiswerk 
op VWO niveau. Het betreft structurele 
begeleiding vanaf september 2016 voor 

het gehele schooljaar voor 1 tot 2 uur per 
schooldag. Tijden zijn waarschijnlijk van-
af 15.30 uur. Een VOG (Verklaring Om-
trent het Gedrag) wordt gevraagd.

Voor een mevrouw uit Aarle-Rixtel zoekt 
Laarbeek voor Elkaar iemand die haar kan 
helpen met het werken op de computer, zo-
als bijvoorbeeld het maken van fotoboeken. 

Meer informatie
Voor meer informatie over bovenstaan-
de of andere vrijwilligersvacatures kan 
contact opgenomen worden met Suzan 
de Koning van ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek via 0492-328 807 of mai-
len naar: vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 
De vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Aarle-Rixtel - De oproep voor boeken voor 
de boekenmarkt in het Kouwenbergs kerkje 
heeft veel respons gekregen. Ook dit jaar 
puilt het kerkje weer uit met een groot ar-
senaal aan boeken in verschillende genres. 

Naast (moderne) literatuur waaronder 
veel romans en thrillers is ook het aanbod 
aan informatieve boeken weer groot. De 
opbrengst van deze boekenmarkt komt 
ten goede aan het onderhoudsfonds 

van het Aarlese kerkje. De boekenmarkt 
wordt gehouden op zondag 1 mei en 
Hemelvaartsdag 5 mei, beide dagen van 
11.00 tot 17.00 uur

Boekenmarkt in Kouwenbergs kerkje 
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Lindsey 
Kanters 

Vroeger had ik een grúwelijke 
pesthekel aan de juffrouw van de 
derde klas lagere school omdat zij 
zich manifesteerde als de-bitcherige-
juffrouw-from-hell. Wij lagen elkaar 
niet, maar ik was niet de enige! Haar 
ongecontroleerde wellust botvierde 
ze op al haar leerlingen waardoor ik 
haar verketterde. Ondanks dat ik me 
schikte naar haar luimen en nukken, 
werkten haar stemmingswisselingen 
vreselijk op mijn zenuwen. Maar 
zo gauw ze over Hannibal begon 
te vertellen, verdween dat gevoel 
als sneeuw voor de Spaanse zon en 
voelde ik me een stuk relaxter. Dan 
nam ze mij mee in haar verhalen, 
dat Hannibal op zijn olifanten Lliber 
veroverde en beleefde ik haar 
verhalen driedimensionaal. Echter… 
mijn kinderlijke fantasie werd 
werkelijkheid, want warempel… 
vijftig jaar na dato kwam ik er achter 
dat haar verhalen op waarheid 
berusten…
Toen ik veertien jaar geleden in 
Spanje kwam wonen vernam ik dat 
'mijn' dorpje Lliber wel dégelijk in de 
geschiedenisboeken vermeld staat 
onder de tweede-Punische-oorlog 
tussen Rome en Carthago. Generaal 
Hannibal (247-182 voor Christus) 
wilde met zijn Carthagese leger het 
Mascaratgebergte oversteken, hier… 
in het nabijgelegen Altea. Omdat 

het Mascaratgebergte voor olifanten 
onbegaanbaar bleek werd er voor 
een alternatieve route gekozen. 
Vanuit Benidorm ging de beroemde 
veldtocht via de 625mtr hoge 
Coll-de-Rates die uitkomt in 'mijn' 
Jalónvallei en waarover ik eerder al 
eens heb geschreven. Ondertussen 
werd door het olifantenleger vrijwel 
alles volledig met de grond gelijk 
gemaakt. Vanaf mijn zonneterras 
kijk ik zó op Coll-de-Rates waar een 
uitzichtpunt is gecreëerd en bijna 
door ál mijn gasten is bezocht en 
gefotografeerd. Het is een berg die 
makkelijk begaanbaar is… zeker voor 
olifanten (knipoog)! Als ik op dat 
uitzichtpunt sta denk ik vaak terug 
aan de verhalen over Hannibal. Dit 
uitzicht heeft hij, zijn leger en zijn 
olifanten dus óók zo gezien. Wat 
moet Hannibal daarvan genoten 
hebben! Vanaf dit uitzichtpunt is de 
berg Montgó goed zichtbaar. Omdat 
deze berg qua vorm op een olifant lijkt 
wordt deze door Nederlandse expats 
'Ollie' genoemd. Zijn slurf komt tot 
ver in de Middellandse Zee, met als 
uiterste puntje… een vuurtoren. 
Rij ik via de provinciale weg van 
Lliber in zuidelijke richting naar de 
kustplaats Altea, dan moet ik door de 
piepkleine tunneltjes van Mascarat 
en zie links en rechts van de weg 
een enórme kloof. Pfff denk ik dan; 

geen wónder dat het leger van 
Hannibal niet over dit gebergte kon. 
Herinneringen brengen me terug 
naar het Aelese Mariëngaarde, waar 
ik voor straf in de hoek moest staan. 
En passant stond ik recht onder het 
kruisbeeld de toorn Gods zachtjes 
over de-bitcherige-juffrouw-from-
hell uit te smiespelen. Jezus keek 
mij aan met een van pijn vertrokken 
gezicht. Ach, die had het altijd nog 
zwaarder dan ik of de olifanten van 
Hannibal! Adios Hannibal. Adios 
Laarbeek. Hasta la próxima vez.

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

Luchtpost

spanje

Hannibal

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

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

AANGEBODEN
Gratis afhalen: grindtegels 60x40 cm. Wit 
en 20x20 cm. Zwart. Tel. 0492-461920

Gratis af te halen hardhouten voordeur, excl. 
Slot. Mail: jelleverhoeven@hotmail.com

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

Sleutelbos gevonden op het Berkendijkje 
(Beek en Donk). 3 sleutels, met 3 sleutel-
hangers, waaronder label Sportcentrum 
Coach en een hoofdje. Af te halen bij kan-
toor MooiLaarbeek

Blauw knuffeldoek (beertje) gevonden op 
het Piet van Thielplein, Beek en Donk. Af te 
halen bij kantoor MooiLaarbeek

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

LES/CURSUS
Kruiden in de natuur. Wat kun je ermee? 
Hoe voedzaam zijn ze? Hoe herken je ze? 
Dat wil ik je graag leren. Interesse? Bel Leny 
van Gastel, Lieshout 0499-425096 of mail: 
lenyvg@hotmail.com

TE HUUR
Kleine opslagruimte in Aarle-Rixtel. Tel. 06-
22849257

TE KOOP  
Te koop: ½ ha (5.000m2) grond + stal. 
Recreatief gelegen tussen de bossen. 
Geheel omrasterd. Tel.: 0492-463064

Te koop: jonge bruine legkippen vol-
ledig ingeent. Tel. 0499-471755 of 
06-13894215

A.s. zondag geopend van 10.00-17.00u. 
Diverse maten hedera 's, taxus van plant-
goed tot 2.50 meter, diverse maten haag-
beuken, bomen ook fruitbomen.  Van 
Heesch Groencentrum, Kerkdijk zuid 7B 

Sint-Oedenrode, 0413-472040

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

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

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

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

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

Partij kinderkopjes, vanwege de grillige 
vormen zeer geschikt voor rotstuin. Prijs 
12 cent per stuk. tel. 0499-422121

1-persoons seniorenbed incl. nachtkast-
je en elektrisch bedienbare lattenbodem 
met 3 zones. Kleur eiken. €150,00. Tel. 
06-18290572

Tomatenplanten, courgetteplanten, 
koolplanten, slaplanten, andijvieplant-
en; Kapelstraat 39, Beek en Donk. Tel. 
06-53309580

A.s. zondag geopend van 10.00-17.00u. 
Staande geraniums € 0,99 p.st. het gehele 
seizoen. Zomerbloeiers en kuipplanten, 
alle soorten groente- en kruidenplant-
en, vaste planten, coniferen en heesters. 
Potgrond en meststoffen. Van Heesch 
Groencentrum, Kerkdijk-Zuid 7B 
Sint-Oedenrode, 0413-472040
 
Te koop: 2 SHOEI-motorhelmen (zwart). 
Maat M en S €85,00 per stuk. Tel. 
0499-422102

Te Koop: 2, 2-delige Lookwell motor-
pakken (zwart met blauw). maat jas: M en 
S. Broeken: maat L en M. Z.g.a.n. €95,00 
per pak. Tel. 0499-422102

Gehele maand mei zomerbloeiers en 
kuipplanten: iedere werkdag geopend 
tot 20.00uur. Van Heesch Groencen-
trum, Kerkdijk zuid 7B Sint-Oedenrode, 
0413-472040.

Enkele bergkasten voor berging of auto-
garage. Tel. 06-22849257

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

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

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

"De schoonheidssalon...
voor een goed gevoel 
en een mooie huid"

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

www.pacovers.nl / info@pacovers.nl
Beekerheide 6, 5741 HC Beek en Donk

Vraag vrijblijvend een offerte aan: 088-444 9550

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

spankappen • afschermzeilen • voorzettenten caravans • verandazeilen

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:

Verandazeilen op maat

Gefeliciteerd Riny met je 
70e verjaardag

Van je Angels

www.atelier-xplore.nl 
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Een geslaagde Moederdag 

viert u bij Pluk
Binnen & Buiten 
Speeltuin voor de 

kids

GewOOn... de allerlekkerste pannenkoeken

A Koppelstraat 35, Beek en Donk      T 0492 - 46 11 81      WWW pannenkoekenhuispluk.nl

kids

Pluk heeft uitgebreid!

Wij zijn trots dat onze nieuwe 

tuinkamer is gerealiseerd. 

Hiermee hebben we 50 extra 

plaatsen en ons restaurant 

met 1/3 vergroot!

8 MEI nemen
wij de tuinkamer in gebruik!

oederdag
luk
oederdag
luk
oederdag

Kom á la 
carte eten  
of geniet van onze

*

* Uitsluitend op reserving.
Voor meer informatie,

zie onze website.

arte eten  Elke moeder 
ontvangt 
een leuke 

attentie!

 

dinsdag t/m vrijdag 
10.00-17.00   

zaterdag         
10.00-16.00 

Voor een origineel 

Heuvelplein 32a Beek en Donk                             0658 988 162 

moederdagcadeau 

Pannenkoekhuis Pluk, altijd in 
beweging
Wie kent ze niet? De gebroeders 
van de Laar. Met hun unieke 
pannenkoekenhuis concept bre-
ken ze zo’n beetje alle records. 
Een van de verdiensten van hun 
jarenlange inzet is de verkiezing 
van het leukste pannenkoeken-
huis van heel Nederland. En bij 
Couverts tot hotspot 2016.

Met de liefde voor hun produc-
ten waarbij ze hoofdzakelijk na-
tuurlijke ingrediënten gebruiken 
die ze direct bij de lokale leve-
ranciers selecteren, maken zij 
het voor iedere bezoeker elke 
keer weer tot een feestje. Door 
de enorme populariteit kwam 
het wel eens voor dat er letterlijk 
rijen gasten stonden te wachten 
op een plaats om met het gezin 
te kunnen genieten van de Pluk 
beleving. Ook hieraan hebben de 
gebroeders van de Laar hard ge-
werkt en met een uitbreiding van 
50 plaatsen is het restaurant met 
1/3e in capaciteit gegroeid.

De ingebruikname van deze 
nieuwe vleugel zal plaats vinden 
op Moederdag 8 mei aanstaan-
de. Op deze dag, die in het teken 
staat van de spil van ieder gezin, 
zal moeder naast een culinaire en 
emotionele verwennerij ook van 
Pluk als afsluiter nog een leuke 
attentie ontvangen.

Ook deze dag is er weer te ge-
nieten van het  a la carte menu 
maar ook weer van het speciaal 
ontwikkelde 'Tapan' (zie site voor 
tijden), een combinatie van tapas 
en pannenkoek met een inmid-
dels al befaamd karakter. Dus 
voor een onvergetelijk Moeder-
dag in Beek en Donk dan moet je 
gewoon, bij Pluk zijn!

GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Kof etafels
Personeelsfeesten -  Jubilea - Evenementen

 PANNENKOEKENHUIS  A Koppelstraat 35, 5741 GA 
Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81 

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

Originele

pannenkoeken!

n

Zonnig terras,prachtig uitzicht!

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

Vonderweg 5a-b, Beek en Donk, 0492 - 46 50 50 Benieuwd naar de mogelijkheden?  www.dekoppelen.nl

Cadeaubon 
t.w.v. €25,-

Koppelstraat 35, 
5741 GA, Beek en Donk

T 0492 - 46 11 81
www.pannenkoekenhuispluk.nl

Advertorial

Fotopuzzeltocht door TTV ‘Een en Twintig’

Groot Laarbeeks jeu de boules toernooi

Beek en Donk - Dit jaar wordt de 25e 
fotopuzzeltocht gereden. Ook nu zijn er 
een aantal prijzen te winnen. Een waar-
debon van €50,00, €25,00, 3x €12,50 
en twee waardebonnen voor fietsbe-
nodigdheden. Om dit te vieren wordt 
er dit jaar een extra gratis dagtocht ge-
houden op 10 juli. Deze route zit bij het 
routeformulier.

De tocht gaat vanuit Beek en Donk rich-
ting Keldonk, St. Oedenrode en van Ol-
land naar Liempde om van daar via Bos-
kant, Nijnsel en Mariahout weer terug 
te keren naar Beek en Donk. De route 
heeft een lengte van ca. 50 km.

U start bij de poort van TTV ‘Eén en 
Twintig’. U bepaalt zelf wanneer u gaat 
fietsen, maar de tocht moet voor 30 
september 2016 zijn gereden. U kunt 
alleen, met z’n tweeën, met het hele 
gezin of een hele groep meedoen. Ook 
kan men de route meerdere malen rij-
den of in verschillende etappes fietsen. 

Extra tocht op 10 juli
Vanwege de 25e fotopuzzeltocht is er 

naast de traditionele tocht een extra 
tocht uitgezet van ca. 25 km. Met de 
extra tocht zijn ook prijzen te winnen 
(waardebonnen van €50,00, €25,00  en 
3x €12,50). De extra tocht wordt door 
de vereniging aangeboden, aan hen die 
een exemplaar van de fotopuzzelfiet-
stocht hebben gekocht. De extra tocht 
is een dagtocht en kan alleen gereden 
worden op zondag 10 juli 2016. De prij-
zen worden dezelfde avond uitgereikt in 
de kantine van TTV ‘Een en Twintig’.

De fotopuzzeltocht kost €4,00 en is 
vanaf 11 mei 2016 verkrijgbaar bij: Bloe-
matelier ‘De 4 seizoenen’(Piet van Thiel-
plein 15, Beek en Donk), Snackbar ‘De 
Beemd’ (Kapelstraat 48, Beek en Donk), 
Bloemsierkunst Fons (Heuvelplein 81, 
Beek en Donk), Mw. A. van Uden (Nieu-
we Erven 12, Mariahout)en Cafetaria 
eethuis ‘De kiosk’ (Heuvel 12, Lieshout)

Meer informatie over de route kunt u 
krijgen bij Harrie van den Eijnde (Model 
van der Donckstraat 6 in Beek en Donk, 
tel. 0492-464209) of kijk op www.tt-
veenentwintig.nl.

Ontstaan van de fotopuzzeltocht
In de bestuursvergadering van 1988 
werd er gebrainstormd over activitei-
ten die men kon organiseren in ver-
band met het 40-jarig bestaan van de 
tafeltennisvereniging. De toenmalige 
secretaris, Marie Vogels, deed de sug-
gestie om een fotopuzzeltocht uit te 
zetten. De puzzeltocht werd door de 
leden goed ontvangen en de eerste 
tocht was een feit. De tocht werd uit-
gezet door Ad van de Heuvel en Peter 
van den Eijnde zorgde voor de foto’s. 
In het eerste jaar werden 117 wed-
strijdformulieren verkocht en het deel-
nemersrecord werd gevestigd in 2003 
met 178 deelnemers. De route start 
altijd bij de poort van het clubgebouw 
van Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig. De tocht heeft een lengte van 
ongeveer 50 km. In 1998 nam Harrie 
van de Eijnde het stokje over van Ad, 
die nu de route controleert. Het wordt 
alleen steeds moeilijker om nieuwe 
wegen te vinden omdat de organisatie 
gebonden is aan een aantal kilometers 
en het startpunt van de tocht.

Beek en Donk – Omroep Kontakt 
houdt op 3 juli een groot Laar-
beeks triplet jeu de boules kam-
pioenschap. Dit toernooi wordt in 
het kader van de Gezondheidsrace 
2.0 georganiseerd. Het kampi-
oenschap vindt plaats op het par-
keerterrein achter Kindcentrum De 
Raagten, aan de Otterweg in Beek 
en Donk. 

Iedereen vanaf 16 jaar kan zich met 
een team van drie personen in-
schrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 
€10,00 per team. Deze dag wordt 
er met triplets, teams van drie spe-
lers, gespeeld. De aanvang van het 

toernooi is 10.00 uur en rond 16.30 
wordt de finale gespeeld. 

Ben jij sportief aangelegd? Vorm 
een team en doe mee aan het Laar-
beeks triplet toernooi. 

Er zijn wel een aantal spelregels. 
Van de drie spelers mag er maar 
één lid zijn van een jeu de boules 
vereniging in Laarbeek. Ook mag 
er een team samengesteld worden 
van inwoners uit de gemeente zon-
der dat daarbij een jeu de boules 
speler zit. 

Inschrijven
Jeu de boules is een sport voor jong 
en oud. Schrijf je in en mail de in-
schrijving voor 25 juni naar info@
kontaktfm.nl of geef het af in de 
studie van Omroep Kontakt aan 
de Otterweg 25. Zorg bij het in-
schrijven dat de naam van het team 
vermeld wordt en de namen van 
de drie deelnemers. Schrijf ook op 
waar je vandaan komt. De €10,00 
voor het inschrijfgeld kan contant 
betaald worden bij inlevering van 
de inschrijving, of overgemaakt 
worden op bankrekeningnummer 
NL85RABO 0105 0519 50 t.n.v. 
stg. Laarbeekse Omroep Kontakt. 
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Aarle-Rixtel - Wil je in het huwelijksboot-
je stappen, of genieten van een mooi con-
cert, dan ben je in het Kouwenbergs kerk-
je, gelegen aan het Kouwenbergplein te 
Aarle-Rixtel, op het juiste adres. Vroeger 
had dit kerkje een andere bestemming: tot 
1976 kwamen hier de lokale Nederlands 
Hervormde families bij elkaar om hun 
wekelijkse dienst te volgen. Vandaar 
dat dit kerkje in de volksmond nog vaak 
Protestants kerkje wordt genoemd. De 
koster woonde naast het kerkje in Villa 
Reposa. Kostersdochter Geesje Tabor (77) 
haalt herinneringen op. 

De Nederlands Hervormde familie Tabor 
woonde in de jaren ’30 aan Sluis 9 te 
Mierlo. Vader Gerrit werkte bij de Vlisco: 
“Mijn ouders gingen ook in Helmond naar 
de kerk. Daar hoorden zij dat er in Aarle-
Rixtel een koster werd gezocht voor het 
Protestants kerkje. Het huis naast het kerk-
je was de kosterswoning. Zo kwamen wij in 
1942 in Villa Reposa terecht." 

Koster 
De taken van de kersverse koster bestonden 
voornamelijk uit het openen en sluiten van 

de deuren, ’s winters de kachel opstoken 
en dingen voorbereiden voor speciale ge-
legenheden zoals een trouwdienst of het 
Laatste Avondmaal op Goede Vrijdag. 
Omdat er slechts één dienst per week was, 
waarvoor een dominee uit Helmond overk-
wam, had vader Gerrit voldoende tijd om 
zijn kosterschap te combineren met zijn 
baan bij de Vlisco. 

Poetsen en verstoppertje spelen 
Geesjes moeder, Geesje Derks, had als taak 
het kerkje te poetsen. Dochter Geesje, 
oudste van zes kinderen, hielp haar al op 
jonge leeftijd mee: “Dat was een hele klus. 
Eerst alles stoffen, spinnenjagen, vegen en 
daarna met de dweil er door.” Gelukkig 
bood het kerkje de jonge kostersdochter 
ook nog andere mogelijkheden: “Rondom 
het kerkje kon je heel goed 

verstoppertje spelen en 
stilstaan vangertje. Ik heb er zelfs ler-
en fietsen. Ik klom dan via een laag 
muurtje van de kerk op mijn doortrap-
per. Afstappen kon ik niet. Ik fietste 
gewoon ons huis binnen en liet me 
daar tegen de muur vallen.” 

Niet alleen Geesje maar ook de Aarlese 
gemeenschap had profijt van het kerk-
je: “In de oorlog werden er soldaten 

ge legerd 
in de meis-
jesschool. 
Toen is de 
vijfde klas van zuster Elise verhuisd naar 
het Protestants kerkje.” In Villa Reposa 
bood de familie Tabor ondertussen onder-
dak aan twee Joodse echtparen. Geesje: 
“In oorlogstijd probeer je toch mensen te 
helpen.”

Verkoop kerkje 
Vanwege de liefde besluit Geesje in 
‘61 Katholiek te worden: “Ik kreeg een 
Katholieke vriend: Martien Verbeeten. Mijn 
vader en moeder hadden daar geen moe-
ite mee maar de ouders van Martien, die 
al wat ouder waren, wel. Toen ik Katholiek 
werd kwam alles goed en kon ik daar niks 
verkeerd meer doen.” Het jonge paar trou-
wt, verhuist diverse keren (binnen Aarle-
Rixtel) en krijgt vier kinderen. De familie 
Tabor verlaat in’68 Villa Reposa. Geesje 
legt uit: “Toen overleed mijn vader. Omdat 
het een kosterswoning was moesten ze 
eruit om plaats te maken voor een nieuwe 
koster.” Na teruglopend kerkbezoek wordt 
het kerkje uiteindelijk in ’76 verkocht aan 
de gemeente Aarle-Rixtel.

Vrijwilligerswerk 
Dat Geesje een groot hart heeft blijkt uit 
haar jarenlange intensieve vrijwilliger-
swerk. Vanaf ’74 tot ’93 vangt zij, ook na 
het plotseling overlijden van haar echtge-
noot Martien in ‘86, jonge kinderen op 
uit de sloppenwijken van Parijs. Geesje 
vertelt: “Die kwamen telkens voor een 
periode van drie maanden, totdat ze de 
leeftijd kregen dat ze naar school moesten. 
Mensen dachten wel eens dat we daar 
iets voor kregen maar dat was niet zo. Ze 
kwamen met een lege koffer hier en gin-
gen met een volle koffer weer naar huis. 
Die kinderen noemden ons altijd ‘mama en 
papa Holland’. Voor de rest was het praten 
met handen en voeten, wij spraken geen 
woord Frans. Ik heb het altijd heel graag 
gedaan. Alleen het afscheid nemen was 
iedere keer zwaar.” Geesje is blij dat ze met 
één kind, nu inmiddels 36 jaar, nog steeds 
een goed contact heeft: “Zij kan nu ge-
woon ‘Aarles’ praten en heeft mij gezegd 
dat ze erg dankbaar is dat ze altijd mocht 
komen. Toen mijn tweede man, Bert van 
Boxmeer, op 12 december 2015 overleed, 
is zij zelfs speciaal overgekomen voor zijn 
begrafenis.”

het kerkje kon je heel goed 

In oorlogstijd probeer je toch 

mensen te helpen
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verstoppertje spelen en 
stilstaan vangertje. Ik heb er zelfs ler-
en fietsen. Ik klom dan via een laag 
muurtje van de kerk op mijn doortrap-
per. Afstappen kon ik niet. Ik fietste 
gewoon ons huis binnen en liet me 

Niet alleen Geesje maar ook de Aarlese 
gemeenschap had profijt van het kerk-
je: “In de oorlog werden er soldaten 

Een recente foto van 
kostersdochter Geesje

Broer Antoon en Geesje
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

GELDIG VAN 29 APRIL T/M 1 MEI

VANAF DINSDAG 26 APRIL

ROOMBOTER APPELFLAPPEN

VLEESTOMATEN

MANGO

BEEFBURGERS*

SUGAR SNAPS
OF PEULEN*

    

Hortensia

Dipladenia SundavilleBloe
iende perkplantjes

20 liter.

Potgrond

Boven: Geert en Geesje. Onder: 
vader Gerrit, Hans en moeder Geesje 

(Oude) mobiele telefoons gezocht
Beek en Donk - de Stichting Opkikker gaat in 2016 
door met het inzamelen van oude mobiele tele-
foons. Voor iedere telefoon krijgt de stichting een 
vergoeding. De opbrengst komt volledig ten goede 
aan de organisatie van ‘Opkikkerdagen’ voor gezin-
nen met een langdurig ziek kind.

Rosemarie Vogels heeft tot 2015, met behulp van 
vrijgevende mensen, 400 mobiele telefoons in Laar-

beek ingezameld. Rosemarie heeft nu weer 50 tele-
foontjes verzameld en weggestuurd. Alle mobieltjes 
die u kwijt wil, zijn van harte welkom bij Stichting 
Opkikker. Inleveren kan bij Rosemarie Vogels, Riet-
zangerlaan 17 in Beek en Donk. Bij haar huis en bij 
de gymzaal aan de Otterweg staat een doos met de 
logo van Stichting Opkikker waar de mobieltjes in-
geleverd kunnen worden. Voor meer informatie kan 
gebeld worden naar 0492-462108.

Beek en Donk - De volgende dansmiddag staat al 
weer voor de deur. Op dinsdag 3 mei aanstaande 
zal er in de ontmoetingsruimte van de Waterpoort 
weer een dansmiddag gehouden worden.

Onder leiding  van huis-DJ Arie Wagelmans zullen 
verschillende gezelschapsdansen voorbij gaan ko-
men zoals de Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een 

Swing. Iedereen is welkom, men heeft geen partner 
nodig. De middagen zijn goed voor lijf en leden en 
houdt je jong! 

Dus dinsdag 3 mei dansen in De Waterpoort van 
13.30 uur tot 16.00 uur. Voor meer informatie kun 
je terecht bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 06-45203227. 

Dansmiddag in De Waterpoort 
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bijeenkomst
gedecoreerden

Bourgondische tafels!Bourgondische tafels!
 Ideaal voor op uw feest!

Tafel vol bourgondisch eten met diverse lekkernijen met vis en vlees tot 
aan verse broden, salades, tapenades, wraps, een grote carpaccio-spiegel 

en nog veel meer lekkers. Voor ieder genoeg wils, de hele avond lang!

Wij kunnen ook het complete feest voor u verzorgen!
Informeer naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

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

Culinair Asperge avontuur

*** 
Op zondag 1 mei organiseert 	Landgoed d’n Heikant	 
samen met gastkok Hans Claas, een Asperge menu

U wordt om 17.30 uur ontvangen met een aperitief en een amuse                                                          
Aansluitend serveren wij vanaf 18:00 uur een 3	gangen Aspergediner

Wij serveren u het volgende:

** 
Aperitief met een amuse van het huis

** 
Licht gebonden Aspergesoep met julienne van beenham

** 
Diamanthaas met Asperges en Bearnaisesaus                                                                                  

of 
Zalm met Asperges en Hollandaisesaus

** 
Verrassend Lente dessert

€ 22,50 pp

Wij verheugen ons om u te ontvangen
Reserveren kan tot en met zaterdag 30 april 12.00 uur

Jos en Rita Vogels
Landgoed d’n Heikant

Mooi UIT in Laarbeek

Fotograaf: Joost Duppen
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Beek en Donk – Bijna dertig Laar-
beekse ondernemers hebben 
donderdagavond hun netwerk 
vergroot tijdens een informele 
speeddateavond. Ondernemers-
club Vier organiseerde deze bij-
eenkomst, die plaatsvond bij Café 
Dave van de Burgt. Presentatie-
coach André Driessen leidde de 
avond in goede banen. Vooraf gaf 
hij een presentatie over het pit-
chen van je bedrijf. 

In een informeel gezelschap zitten 
bijna dertig Laarbeekse onderne-
mers aan lange tafels in de zaal 
van Dave van de Burgt. Gastspre-
ker André Driessen vertelt door 
middel van voorwerpen over het 
presenteren van je bedrijf. Hierin 
komen de do’s en don’ts aan bod. 
Vol inspiratie wordt na zijn presen-
tatie gestart met het speeddaten. 
Per sessie praten de ondernemers 
vijf minuten met elkaar. Ieder krijgt 
twee minuten de tijd om zijn/haar 
bedrijf te pitchen. In de laatste mi-
nuut worden er vragen over en 
weer gesteld, om vervolgens af te 
sluiten met het uitdelen van visite-
kaartjes. 

Succes 
Dat de avond zijn vruchten af-
worp, bleek wel na afloop van de 

speeddates. De tijd vloog voorbij. 
Ondernemers die elkaar nog niet 
kenden, gingen aan de bar verder 
in gesprek. Iedereen was lovend 
over de avond. “Dit moet ieder 
jaar georganiseerd worden. Het is 
een super leuke, goede manier om 
je netwerk te verbreden. In Laar-
beek kent bijna iedereen al een 
aantal ondernemers, maar zo leer 
je er nog meer kennen en degenen 

die je al kent, leer je ook weer op 
een andere manier kennen”, aldus 
een van de aanwezigen.

Ondernemersclub Vier
Nieuwsgierig naar de activi-
teiten van Ondernemersclub 
Vier? Kijk dan op de website: 
www.vierlaarbeek.nl of mail naar 
info@vierlaarbeek.nl voor meer in-
formatie. 

Ondernemers vergroten netwerk tijdens speeddateavond 

13 t/m 20 mei www.losophetveld.nl

Mariahout – Midden op het veld, naast 
biologische boerderij de Janmiekeshoeve, 
verrijst medio mei een tijdelijk restaurant, 
vol met Laarbeeks lekkers. Initiatiefnemer 
Robert de Jong – bekend van zijn (voorma-
lige) partybedrijf ‘Fiësta’ - tovert samen 
met zijn team acht dagen lang de lekkerste 
lunches en diners op tafel. Wie erbij wil 
zijn, moet snel zijn: het grootste deel van 
de plaatsen is al gereserveerd. 

Robert, wat kunnen mensen verwachten 
van dit pop-up restaurant?
“LOS op ’t Veld vindt plaats van 13 tot en 
met 20 mei. Mensen kunnen kiezen voor 
een lunch of een diner. Er komt een trendy 
ingerichte tent te staan midden in het veld. 
In een sfeervolle ambiance genieten de 

bezoekers van al het lekkers aan streekpro-
ducten dat Laarbeek te bieden heeft. Het is 
een culinaire reis door onze gemeente. Terwijl 
je eet, geniet je ook nog eens van de prachtige 
omgeving waarin je je begeeft.” 

Hoe ben je op dit idee gekomen?
“Ik heb door mijn bedrijf jarenlange ervaring 
in het organiseren van events op locatie. In 
de loop der jaren mocht ik bij veel bedrijven 
een kijkje in de keuken nemen. Daarbij zag 
ik dat Laarbeek ontzettend veel moois te 
bieden heeft aan producten. Echter is dit niet 
bij iedereen bekend. Het leek mij geweldig 
om deze producten allemaal op de kaart te 
zetten, maar ook om ze allemaal bij elkaar te 
brengen. Laarbeek heeft zoveel eigen, mooie 
producten, van melk tot asperges en van to-

maten tot bier. Achter ieder ingrediënt schuilt 
een verhaal. Deze verhalen komen tot leven 
bij ‘LOS op ’t Veld’. We hebben van zoveel 
mogelijk streekproducten een heerlijke lunch 
en diner in elkaar gezet.”

En… wordt het een succes?
“Ja! Daar ben ik van overtuigd. De diners zijn al 
voor driekwart volgeboekt en ook de lunch zit 
al voor de helft vol. De reserveringen stromen 
binnen. Iedereen is heel enthousiast over het 
idee. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings 
(D66/agrarische ontwikkeling) opent op 8 mei 
het pop-up restaurant.”

Voor de mensen die geïnteresseerd zijn: 
wat zijn de kosten?
“Voor een lunch betaal je €24,50. Je krijgt 

Laarbeek verrijkt met pop-up restaurant: ‘LOS op ’t Veld’
hiervoor drie gangen en een aperitief. De 
lunch begint om 12.00 uur. Alle gerechten 
worden tegelijkertijd uitgeserveerd. Iedereen 
krijgt dus hetzelfde. Mocht je een allergie of 
echt een bepaalde wens hebben, houden we 
daar natuurlijk rekening mee. Om 15.00 uur 
is de lunch afgelopen. Het diner kost €49,50 
en bestaat uit vier gangen. Ook dit bedrag is 
inclusief aperitief. Deze avonden starten om 
18.00 uur en zijn om 22.30 uur afgelopen. Het 
is van groot belang dat je op tijd aanwezig 
bent!” 

Reserveren
Wil je meer weten over ‘LOS ’t Veld’ of wil je 
reserveren? Ga dan naar de website  
www.losophetveld.nl. Hopelijk tot ziens bij  
de Janmiekeshoeve!

   Dorpsstraat 102
   5737 GE Lieshout
   Tel. 0499-421469

Merks v.o.f.

   Tel. 0499-421469

www.merks-lieshout.nl

Minimaal €100,- 
seizoenskorting

 Verkoop
 Reparatie
 Service

Inruil oude machine mogelijk

Vraag naar de voorwaarden

Fractiebijeenkomst CDA Laarbeek
Laarbeek - CDA Laarbeek houdt op 
woensdag 4 mei om 20.45 uur haar 
fractiebijeenkomst in de Dreef te 
Aarle-Rixtel. Deze avond worden 
de agendapunten van de komende 
commissievergaderingen inhoudelijk 
besproken en getoetst aan het verkie-
zingsprogramma en coalitieakkoord.

Aanstaande woensdag komen de vol-
gende punten aan de orde. Begroting 

van de diverse samenwerkingsver-
banden waarin Laarbeek deelneemt; 
de bereikbaarheid Zuidoost Brabant; 
schoonmaak gemeentelijke gebou-
wen; rapportage zorg en ondersteu-
ning 2015 en het jaarverslag van Hel-
mond-de Peel 2015.

Verder kunt u natuurlijk altijd zaken aan 
de orde stellen waarvan u vindt dat ze 
de aandacht van de politiek behoeven. 

Graag nodigen zij u uit om aanwezig 
te zijn en met hen van gedachte te 
wisselen over de voornoemde agenda-
punten en wat mogelijk verder ter ta-
fel komt. Let wel: in verband met de 
Dodenherdenking op 4 mei start de 
bijeenkomst niet om 20.00 uur maar 
om 20.45 uur.
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Beek en Donk - Voor de vijfde keer 
wordt dit jaar in de regio op Hemel-
vaartsdag de middeleeuwse Torendag 
gehouden. Eén van torens die dan de 
aandacht krijgt is de Oude Toren in 
Beek en Donk. 

U bent op donderdag 5 mei van harte 
welkom om de prachtige toren te bezoe-
ken. In de toren is een kleine expositie 
ingericht en er zijn diverse filmpjes te 
zien over de historie van de Oude Toren 
en de verdwenen kerk. Onder begelei-
ding van leden van heemkundekring ‘De 
Lange Vonder’ kunt u desgewenst de to-
rentrap beklimmen om de middeleeuwse 
toren van binnen te ervaren en de om-
geving vanuit de hoogte te bekijken.

Ook dit jaar worden korte rondleidin-
gen verzorgd rondom de toren en langs 
de historische grafmonumenten op de 
sfeervolle Beekse begraafplaats.

De Oude Toren op het kerkhof aan de 
Dr. Timmerslaan in Beek en Donk is op 

donderdag 5 mei geopend van 12.00 tot 
16.00 uur. De toegang is gratis. Meer in-

formatie over de regionale Torendag is te 
vinden op www.kerkenindepeel.nl.

Vonderweg 15A, 5741 TE  Beek en Donk     T. 0492 - 747 124
info@dk-garagebedrijf.nl     www.dk-garagebedrijf.nl 

Vonderweg 15A, 5741 TE  Beek en Donk     T. 0492 - 747 124
info@dk-garagebedrijf.nl     www.dk-garagebedrijf.nl 

Download de app, registreer uw 
kenteken en maak optimaal en 
snel gebruik van voordelen zoals: 

* Automatische APK -herinnering
* Afspraken plannen
* Chatten
* Digitaal schade melden
* Hulp bij pech of storingen
* Acties en het laatste nieuws

Zoek op dk-garagebedrijf in de App Store 
of in Google Play en download onze app!

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Beekse Oude Toren geopend voor publiek COLUMN
Koninklijke Harmonie 

Oefening & 
Uitspanning 
125 jaar

Koninklijke Harmonie Koninklijke Harmonie 

“Twéé violen en een trommel en 
een fluit, want … is jarig en de 
vlaggen hangen uit.” Mijn jong-
ste klarinetleerlingen kwamen de 
afgelopen weken dit lied tegen in 
hun lesboek. Dit werd dan, samen 
met de juf, luidkeels ingezet. De 
meiden kunnen namelijk, naast 
klarinet spelen, ook heel mooi 
zingen. Op die puntjes vullen we 
natuurlijk ‘O&U’ in, het grootste 
feestvarken van dit jaar. We vieren 
dat feestje vier dagen lang in mei. 
Op zaterdagavond 21 mei laat 
het harmonieorkest van zich ho-
ren met Proms Royale. Al 125 jaar 
lang maakt O&U op hoog niveau 
klassieke muziek. Een mooie ou-
verture, fijne walsen en een vu-
rige paso doble mogen dan ook 
niet ontbreken in het programma.  
Ook swingende Zuid-Amerikaanse 
muziek, Franse chansons en Hon-
gaarse dansen passeren de revue. 
Daarnaast trakteert O&U graag 
op wat rock-, pop- en musicalmu-
ziek. We begeleiden lokale talen-
ten Kristel Vereijken en Peter van 
de Greef, waarbij we niet alleen 
onze instrumentale kunsten to-

nen, maar ook ons eigen zangta-
lent mogen laten horen. Zangeres 
Maartje van de Weijer komt speci-
aal uit Frankrijk naar Beek en Donk 
voor dit jubileumconcert. De laat-
ste twee artiesten die hun mede-
werking verlenen aan Proms Ro-
yale zijn beiden niet vies van een 
talentenjachtje op zijn tijd: Erwin 
Nijhoff bereikte de finale van ‘The 
Voice’, Brigitte Heitzer won ‘Op 
zoek naar Evita’. Brigitte trad al 
regelmatig op met orkesten, voor 
Erwin wordt dit de eerste keer met 
harmoniebegeleiding. We zijn dus 
de 21e getuige van een primeur.  
Overigens kunt u tijdens het feest-
weekend ook uw eigen talenten 
tentoonspreiden, bijvoorbeeld bij 
‘Heel Beek bakt… en Donk ook’, 
of tijdens ‘Beek en Donk presen-
teert’. De klarinetmeisjes tonen 
overigens hun zang- en danstalent 
bij Circus Arundo: een muzikale 
circusvoorstelling voor en door de 
Beek en Donkse basisschoolkinde-
ren. Het complete feestprogram-
ma is te vinden op www.oenu.nl.

Jonie Pijpers

Talenten

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

Torendag in Mariahout op Hemelvaartsdag
Mariahout – De kerk en de omgeving in 
Mariahout is op Hemelvaartsdag 5 mei 
te bezichtigen. Vanaf 13.00 tot 16.00 
uur staan kerk, park, begraafplaats en 
grot open voor bezoek. Deze Torendag 
wordt georganiseerd door ‘Kerken in 
Peelland’. 

Mariahout heeft veel te bieden. De 
kerk en de parochie dateren uit 1933. 
Het is de kerk Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes.  De bouwpastoor is pastoor 

Van Eijndhoven. Zijn buste staat voor 
de kerk. Bij de kerk ligt een mooi aan-
gelegd park. Naast het kerkhof bevindt 
zich een War Cemetery, waar twee En-
gelse soldaten liggen begraven. Zij sneu-
velden tijdens de bevrijding in 1944. Bij 
de kerk is de grot te bezichtigen. Dit is 
een natuurgetrouwe kopie van de grot 
in Lourdes. In vroeger dagen werd en 
ook nu nog wordt deze grot veelvuldig 
bezocht door pelgrims. Café-restaurant 
‘De Pelgrim’,  tegenover het kerkplein, 

herinnert hieraan. In de kerk zelf hangt 
de bekende kruiswegstatie van Roes-
tenburg.  Ook het orgel is de moeite 
waard om te zien en te horen. Het orgel 
is van de bekende orgelbouwer Smits.

De kerk en omgeving is een rijksmo-
nument. Tijdens de Torendag (in Ma-
riahout is vanwege het risico van  een 
beklimming, de toren niet toegankelijk) 
zijn er vrijwilligers aanwezig, die over de 
bezienswaardigheden kunnen vertellen.
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Duurzaamheid
Door de gemeente is recentelijk het 
rapport ‘Programmaplan duurzaam-
heid’ uitgebracht. Het is de bedoe-
ling dat burgers ideeën gaan dragen 
m.b.t. dit onderwerp vanuit een Bot-
tom-up benadering.

Om het wat concreter te maken 
heb ik zelf een aantal suggesties 
geformuleerd, die ik hier graag wil 
weergeven. De opsomming is verre 
van  compleet, maar is wellicht een 
prikkel om anderen ook een bijdrage 
te laten leveren aan het duurzaam-
heidsdebat.

1. De gemeente voert een duurzaam 
inkoopbeleid zowel in materiele als 
immateriële zin.
2. De gemeente voert een duurzaam 
HRM-beleid  door te investeren in 
scholing en in op innovatie gerichte 
competenties aangaande duurzaam-
heid.
3. De gemeente voert een duurzaam 
HRM-beleid  gericht op behoud en 
bevordering van kennis en vaardig-
heden, waarbij kortstondige dienst-
verbanden zoveel mogelijk worden 
vermeden.
4. De gemeente voert een duurzaam 
onderhoudsbeleid Openbaar Groen 
door het gebruik van pesticiden te 

vermijden, het bevorderen van de 
biodiversiteit met voortvarendheid 
ter hand te nemen en zich hierbij niet 
te beperken tot kosmetische maatre-
gelen
5. De gemeente voert daadwerke-
lijk een actief en progressief hand-
havingsbeleid t.a.v. overtreding van 
wet- en regelgeving t.b.v. het be-
houd van natuur- en landschap
6. De gemeente voert een actief 
landschapsbeleid t.b.v. het behoud 
en versterking van de kwaliteit van 
natuur en ( historisch) landschap
7. De gemeente herstart een actief 
monumentenbeleid ter behoud en 
versterking van het historisch erf-
goed
8. De gemeente voert een proactief 
beleid in het doen opsporen /signa-
leren van verborgen/latente zorg- en 
hulpvragen binnen de Laarbeekse 
gemeenschap.
9. De gemeente neemt het voortouw 
in het stimuleren van het gebruik van 
zonne-energie door het aanbrengen 
van zonnepanelen op alle gemeen-
telijke gebouwen  en faciliteren van  
het aanbrengen van zonnepanelen 
op schoolgebouwen en sportaccom-
modaties.
10. De gemeente faciliteert/stimu-
leert de aanleg van zonnepanelen 

voor oplaadpunten van elektrische 
fietsen bij horecagelegenheden en 
recreatiebedrijven
11. T.a.v. 9 en 10 kan de gemeente 
evt. gebruik maken van een lokale 
jonge en innovatieve onderneming, 
die is gevestigd in Aarle-Rixtel.
12. De gemeente maakt zoveel mo-
gelijk gebruik van Ledverlichting bij 
de (openbare) verlichting.
13. De gemeente richt 30 kilome-
terzones zodanig in, dat deze door 
de weggebruiker ook als zodanig 
worden ervaren, doorgaand (sluip)
verkeer ontmoedigt  o.a. uit oogpunt 
van veiligheid en leefbaarheid en ge-
richt op het terugdringen van fijnstof 
in drukke woon/winkelstraten.
14. De gemeente investeert in maat-
regelen die zijn gericht op de be-
wustwording bij de burgers t.a.v. 
duurzaamheid en faciliteert dit be-
wustwordingsproces in het lokale 
onderwijs en burgerlijke initiatieven.
15. De Gemeente stelt  niet alleen 
een eenmalig bedrag maar ook struc-
tureel gelden ter beschikking voor 
het uitvoeren duurzame maatregelen 
zoals o.a. hiervoor omschreven

Henk van Beek, participerend burger 
uit Aarle-Rixtel

LEZERSPODIUM

Het thema van dit jaar is 'Piraten'

Inschrijven voor Kindervakantieweek Lieshout

Lieshout - Nog een paar maanden en 
dan gaat de Kindervakantieweek in 
Lieshout weer van start. Deze wordt 
gehouden van maandag 29 augustus 
tot en met vrijdag 2 september. Dit 
jaar wederom op sportpark ’t Luijte-
laar aan de Herendijk. Het thema van 
dit jaar is: ‘Piraten’.  Wat dat allemaal 
met zich mee gaat brengen? Wie 
weet, nog eventjes geduld..

Wil je meedoen aan de Kindervakan-
tieweek in Lieshout? Schrijf je dan in 
op onderstaande dagen of digitaal via 
hun website. De kleurplaten, welke 
tevens je inschrijfformulier is, zijn in-
middels op school uitgereikt. Heb je 
nog geen kleurplaat gehad, kijk dan 
op www.kvwlieshout.nl of mail naar 
info@kvwlieshout.nl.

Inschrijven kan op maandag 16 mei 
op de Pinksterbraderie in Lieshout, van 

11.00 tot 17.00 uur of op donderdag 
19 mei in het Dorpshuis te Lieshout, 
van 19.00 tot 20.30 uur.

Digitaal inschrijven
Ook dit jaar kan je jezelf digitaal in-
schrijven. Op de website van de Kin-
dervakantieweek vind je het digitaal 
inschrijfformulier, zowel voor deelne-
mers als voor leiders. De inschrijving is 
pas definitief als zij de inschrijving en 
het inschrijfgeld ontvangen hebben. 
De digitale inschrijving sluit op zondag 
22 mei. Daarna is het niet meer moge-
lijk om in te schrijven.

Ook zoeken ze uiteraard nog veel, heel 
veel leiding! Vanaf het 2e jaar van het 
voortgezet onderwijs kun je meedoen 
als leiding, of als begeleider tijdens 
spellen of tochten. Als je dat leuk lijkt 
en je hebt tijd om 1 of meerdere da-
gen bezig te zijn met kinderen, schrijf 

je dan in. Je kan je nu al opgeven, vul 
dan je gegevens in op de website. Het 
kan ook op bovenstaande inschrijfda-
gen. Heb je nog vragen neem gerust 
contact met de organisatie op (Coen 
Verbakel, tel. 06-19202829)

Ook kun je jezelf telefonisch aanmel-
den op 06-19202829 (Coen Verbakel). 

Denk niet dat je het niet kunt, of dat 
een ander zich wel aanmeldt, zij ho-
pen dit jaar weer zo’n 300 kinderen in 
te mogen schrijven, en om die groep 
in goede banen te leiden, hebben ze 
weer vele handjes nodig. Ook voor die 
leiders die al jaren meedoen, ook die 
worden gevraagd om zich even offici-
eel op te geven. Ook bestaat hier de 
gelegenheid om je maatschappelijke 
stage te lopen. Wil je hier meer over 
weten? Mail of bel dan gerust.

Archieffoto van de Kindervakantieweek Lieshout 2015

Vrijwilligers halen ruim €500,00 op

Geldinzameling Cendra voor ALS

Aarle-Rixtel -Zelfs de weergoden 
hielpen de  vrijwilligers van  Cen-
dra om geld in te zamelen voor de 
spierziekte ALS. Er was regen en 
mogelijk sneeuw voorspeld, maar 
het geluk was hen goed gezind en 
deze dag bleef grotendeels droog. 
Het idee kwam uit de meiden-
groep  om een vrijwilligster, van 
wie haar man aan deze ziekte is 
overleden, te helpen om meer be-
kendheid te geven aan deze ziek-
te. 

De uitvoering kwam in handen 
van Wendela Bevers, die met hulp 
van haar zus en vrienden en samen 
met alle betrokkenen en vrijwil-
ligers op pad zijn gegaan om er 
een fantastische bijeenkomst van 
te maken. Gek werden ze van de 
telefoontjes en mailtjes, maar vast-
beraden gingen ze voor hun doel. 
Er waren heuse marktkraampjes en 
spelletjes zoals envelop trekken en 
muntvissen. Voor de sportieve-
lingen  waren er een sponsorloop 
en een fietstocht. Door middel 
van  gesprekken en folders heb-

ben ze informatie verstrekt over de 
ziekte. 

ALS is een van de meest ernsti-
ge en invaliderende aandoening 
van het zenuwstelsel na de eerste 
symptomen is de gemiddelde le-
vensverwachting 3 tot 5 jaar. Alle 
artikelen op de kramen en de te 
winnen prijzen waren gesponsord 
door Laarbeekse ondernemers 
waarvoor zij ze ontzettend bedan-
ken, mede de mensen die wilden 
parkeren bij ontmoetingscentrum 
De Dreef danken zij voor het be-
grip dat zij elders moesten par-
keren. Met koffie en gebak was 
het een drukbezochte dag, welke 
een bedrag ver boven de €500,00 
heeft opgeleverd. Dit bedrag 
wordt ter beschikking gesteld aan 
de stichting ALS voor onderzoek 
naar deze vreselijke ziekte. 

Al met al was het voor het bestuur 
een niet te evenaren dag en zijn ze 
trots op het behaalde resultaat. Be-
kijk alle foto’s op www.cendra.net.

Datum 1e communie mei 1940 Lieshout gezocht
Lieshout – Piet van de Kam uit Lie-
shout deed in mei 1940 zijn eerste 
communie in de Sint Servatiuskerk in 
Lieshout. Op 10 of 11 mei is er een 
inval geweest van de Duitsers. Ie-
mand uit Lieshout is dit aan het uit-
zoeken en verder aan het uitwerken.

Om de precieze datum te ach-
terhalen is het van belang om te 
weten wanneer de eerste commu-
nie plaatsvond in mei 1940 in de 
Sint Servatiuskerk in Lieshout. Piet 
weet namelijk nog dat zijn vader 
na die dag is thuisgekomen. 

Weet u hier meer van? Neem dan 
contact op met de redactie: 0492-
832182 (bereikbaar tijdens kan-
tooruren).  Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden, zijn wij op zoek naar een 

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR

Functie eisen:
Opleiding(MBO) elektrotechniek.
Ervaring met calculeren.
Ervaring met werkvoorbereiding.
Geen 8-5 mentaliteit.

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct 
op zoek naar een 

ALLROUND ELEKTROMONTEUR

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van 
inbraakbeveiligingsinstallaties, CCTV installaties, brandmeldinstallaties, 
noodverlichtingsinstallaties en het uitvoeren van NEN1010 en NEN3140 
keuringen. Waar nodig verricht je ook reguliere werkzaamheden zoals het 
aanleggen en installeren van elektrotechnische installaties.

Functie eisen:
- Opleiding (MBO) Elektrotechniek
- Ervaring in de beveiligingstechniek heeft de voorkeur
- In het bezit van een geldig diploma Basisveiligheid VCA
- In het bezit van een geldige Verklaring van Betrouwbaarheid
- In het bezit van rijbewijs B

Wat bieden wij:
Goede arbeidsvoorwaarden.
Flexibele werktijden.
Korte lijnen binnen het bedrijf.

Stuur je CV naar henk@vdvleutenelektrotechniek.nl
Meer info over bovenstaande vacatures op 

WWW.VDVLEUTENELEKTROTECHNIEK.NL

Fijne feestdagen en 
een gelukkig 
nieuwjaar!

Nijverheidweg 12, 
5492 NK Sint-Oedenrode

0413-477337
www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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Ophaaldata binnengebied

Kort nieuws

Gemeente actueel

Levering rijbewijzen komende week

Oproep aan sportclubs: zet je sport in de kijker!

Agenda’s raadscommissies

Gemeentehuis en milieustraat gesloten

4 mei Dodenherdenking

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Voorbereidingen groenwedstrijd Entente Florale in volle gang!
• Waterleidingen Heindertweg en Schoolstraat Aarle-Rixtel vervangen
• Werkzaamheden Lage Heesweg
• Laarbeek laagste woonlasten van alle Peelgemeenten 
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Op vrijdag 29 april komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

De Rijksdienst voor het Wegverkeer levert op 5 mei geen rijbewijzen uit aan de 
gemeente. Bovendien is het gemeentehuis op 6 mei ook gesloten. Spoedaanvragen 
die aangevraagd zijn in de ochtend worden gewoonlijk de volgende werkdag 
geleverd. Dit geldt dus niet voor rijbewijzen die woensdag 4 mei zijn aangevraagd. 
Spoedrijbewijzen die woensdag voor 12.30 uur in het gemeentehuis aangevraagd 
zijn, worden pas op maandag 9 mei geleverd.

Laarbeek heeft veel te bieden op het gebied van sport en beweging. Vorig jaar is 
een eerste gezamenlijke sportkennismakingsdag georganiseerd, in en rondom de 
sporthallen. Door het enthousiasme van bezoekers en de circa dertig deelnemers 
komt er een vervolg. Dit jaar vindt Laarbeek Sportief plaats op zondag 11 
september van 10.00 tot 13.00 uur. Alle sportaanbieders zijn welkom om hieraan 
mee te doen. Dat kan in de vorm van een demonstratie, iets interactiefs of het 
geven van informatie. Het idee is dat inwoners van Laarbeek aan het begin van 
het seizoen, kennis kunnen maken met het sportaanbod in Laarbeek. Laarbeek 
Sportief richt zich niet alleen op de jeugd, maar op alle leeftijden, van jong tot oud. 

Doet uw vereniging ook mee?
Alle sportverenigingen en overige sportaanbieders die bij de gemeente bekend 
zijn, hebben een brief en e-mail gekregen. Organisaties die niet benaderd zijn en 
ook graag mee willen doen, kunnen contact opnemen met Jaccy van den Enden, 
e-mail jvdenden@vierbinden.nl en telefoon 06 5012 0096 of met Ilse van Ham 
via e-mail ilse.v.ham@laarbeek.nl of telefoonnummer 06 5364 8781. Verenigingen 
kunnen zich aanmelden tot en met vrijdag 6 mei.

Volgende week zijn er weer drie commissievergaderingen. De vergaderingen van 
deze raadscommissies starten om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek. U 
bent daarbij van harte welkom. De agenda’s vindt u hieronder. 

Agenda raadcommissie Sociaal Domein donderdag 10 mei 2016
1.  Opening.
2.  Vaststelling van de agenda.
3.  Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 29 maart 2016.
4.  Ingekomen stukken en mededelingen.
5.  Jaarverslag 2015 Helmond - De Peel, gemeente Laarbeek.
6.  Rapportage Zorg en Ondersteuning 2015.
7.  Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
8.  Rondvraag.
9.  Sluiting.

Agenda raadcommissie Ruimtelijk Domein donderdag 11 mei 2016
1.  Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3.  Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 30 maart 2016.
4.  Ingekomen stukken en mededelingen.
5.  Stand van zaken bouwplannen.
6.  Voorstel tot wijzigen van de komgrens Lieshout.
7.  Vestigen ‘alleenrecht’ schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen. 
8.  Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.
9.  Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Agenda raadcommissie Algemene Zaken donderdag 12 mei 2016
1.  Opening.
2.  Vaststelling van de agenda.
3.   Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 31 maart 2016.
4.  Ingekomen stukken en mededelingen.
5.  Voorstel tot ontslag en benoeming van een lid van de commissie Sociaal Domein. 
6.  Kadernota en zienswijze ontwerpbegroting VRBZO 2017.
7.  Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 en meerjarenraming 
 Gemeenschappelijke Regeling Blink.
8.  Zienswijze op begrotingswijziging 2016 en conceptprogrammabegroting
 2017 GGD.
9.  Zienswijze conceptbegroting 2017 MRE.
10. Voorstel in te stemmen met 1e begrotingswijziging 2016, begroting 2017
 en jaarrekening 2015 Peel 6.1.
11. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

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

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

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

Woensdag 4 mei is er een Dodenherdenking in de Michaelkerk in Beek en Donk. 
Deze herdenking is voor iedereen toegankelijk en het gemeentebestuur nodigt 
iedereen dan ook uit om hierbij aanwezig te zijn.
Het programma bestaat uit twee delen. Om 18.30 uur start er een bijeenkomst in 
de Michaelkerk in Beek en Donk. Daar zorgen het jeugdorkest van harmonie O&U 
uit Beek en Donk en het koor Euphonia uit Aarle-Rixtel voor stemmige muzikale 
ondersteuning. Onder andere de Laarbeekse Veteranenvereniging en Amnesty 
International dragen op hun eigen wijze bij een de bijeenkomst. 
Na afl oop is er een stille tocht van de Michaelkerk naar het herdenkingsmonument 
naast het gemeentehuis. Deze tocht is onder begeleiding door de gildes Sint 
Leonardus en Sint Antonius en harmonie O&U.

Vanaf 19.45 uur is er de herdenking bij het monument naast het gemeentehuis. 
Onder andere waarnemend burgemeester Willems houdt een toespraak. Er worden 
kransen gelegd namens het gemeentebestuur en de Laarbeekse veteranen. 
Amnesty legt bloemen en ook het publiek is in de gelegenheid om bloemen te 
leggen.

U bent van harte welkom.

Ophaaldata buitengebied
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 Donk op dinsdag 
 Lieshout en Mariahout op woensdag
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Koppelstraat 37
Postbus 190
5740 AD  Beek en Donk
T  0492 469 700
F 0492 469 701
E  gemeente@laarbeek.nl
I  www.laarbeek.nl 
F facebook.com/GemeenteLaarbeek
T @Laarbeeknieuws

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag t/m woensdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen) 
Woensdag: 
14.00 - 17.00 uur (alléén Burger-
zaken) en van 18.00 - 19.30 uur 
(alléén Burgerzaken en Bouwen 
& Wonen)

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m woensdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag t/m woensdag:
13.00 - 17.00 uur
Woensdag:
18.00 - 19.30 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek
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Koningsdag
2016

Koningsdag

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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Piet van der Burgt, lid in de Orde van Oranje-Nassau

Thea Musters-Wich, lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marianne Swinkels-Koenen, lid in de Orde van Oranje-Nassau

Pieter Verschuuren, lid in de Orde van Oranje-Nassau

Acht Koninklijke Onderscheidingen uitge  reikt tijdens de Lintjesregen in Laarbeek

Lintjesregen in Laarbeek 
Het is stipt 09.00 uur als burgemeester Henk Willems aanbelt bij Piet van der Burgt. In vol 
ornaat (gekleed in zijn gildekostuum) opent hij de deur. Al snel ziet hij dat niet alleen de burge-
meester voor de voordeur staat, maar ook heel veel andere mensen. Het huis van Piet stroomt 
vol met familie, vrienden, (vrijwilligers)organisaties, pers en collegeleden. Het kwartje valt: ze 
komen voor hem! En dat is niet voor niets dat Piet een Koninklijke Onderscheiding krijgt …

Verdiensten:
In 1977 tot 1981 was Piet voorzitter van de KPJ (Katholiek Plattelands Jongeren) in Mariahout. 
Ondertussen begon hij in 1979 met de functie van voorzitter/secretaris van de Boerenbruiloftor-
ganisatie in Mariahout. Dit deed hij tot 2012. Terwijl Piet voorzitter/secretaris was, werd hij in 
1980 ook nog bestuurslid van Buurtvereniging ‘Van Heideriet tot Ginder’. Deze functie behield 
Piet tot 2002. In 1997 werd hij daarnaast voorzitter van deze buurtvereniging. Vanaf 1981 werd 
Piet vendelier en koperbollenpoetser bij het Sint Servatiusgilde Lieshout. Sinds 2013 is hij ook 
penningmeester van dit gilde. Deze functies voert Piet nog steeds uit. In 1985 tot en met nu 
is Piet vrijwilliger als decorbouwer bij Toneelvereniging Mariahout. Sinds 1993 tot heden is hij 

ook bestuurslid/penningmeester van de Stichting Sint 
Servatiuskapel Lieshout-Mariahout. Van 1998 tot 
1999 was Piet vrijwilliger bij de herbouw van de 
Lourdesgrot in Mariahout. Vanaf 2010 tot heden is 
hij ook nog eens vrijwilliger bij de Stichting Open-
luchttheater Mariahout.

Met zo’n waslijst aan werkzaamheden, is het niet 
opmerkelijk dat vanmorgen bij Piet de bel ging. 
“Piet van der Burgt is zowel bestuurlijk als uitvo-
erend zeer actief. Hij heeft kennis van allerlei zaken. 
Piet is kundig, nauwkeurig, zeer betrokken en heeft 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij is inspirerend, 
creatief en een zeer prettige vrijwilliger om mee samen te 
werken”, aldus de organisaties waarvoor Piet zich in zet. 

Om 10.00 uur is de vergadering van Thea’s werk in de Couwenbergh in Aarle-Rixtel afgelopen. 
Ze opent de deur en ziet daar een collega van De MooiLaarbeekKrant. “Wat toevallig. Moet je 
hier foto’s maken?”, vraagt ze nog. De fotograaf, Liesbeth van Boxtel, neemt Thea mee naar 
boven en pardoes … in één keer staat ze zelf in het middelpunt van de belangstelling. Zichtbaar 
geëmotioneerd luistert ze naar de mooie woorden van burgemeester Henk Willems, die vertelt 
waarom de Koning heeft besloten Thea een Koninklijke onderscheiding te geven.  

Verdiensten:
Vanaf 1978 tot 1996 was Thea lid van de Rijvereniging ‘De Hoefslag’ in Aarle-Rixtel. Vanaf 1980 
werd zij bij deze vereniging ook instructrice. Naast deze functies was Thea actief bij de organisa-
tie van de tweejaarlijkse toernooien. 

In deze periode werd Thea vanaf 1986 tot 2002 ook vrijwilligster bij Open Jongerencentrum 
Aarle-Rixtel, en dus ook lid van de activiteitencommissie, barmedewerkster, redactielid van het 
verenigingsblad en adviseur van het bestuur. Sinds 1997 is Thea musicerend lid van Harmonie De 
Goede Hoop in Aarle-Rixtel. Vanaf 2001 is ze ook nog eens vrijwilligster van de organisatie van 

de Koninginne-/Koningsdag. 
Vanaf 2003 tot en met nu is Thea lid van het Com-
ité Landelijk Laarbeek / actiegroep ‘Niksweg’. 
Vanaf 2010 tot 2014 was Thea burgerlid van 
de raadscommissie Beheer Openbare Ruimte en 
sinds 2013 is ze redactielid van het weekblad De 
MooiLaarbeekKrant.

“Thea Musters-Wich is een enthousiaste, gedreven, 
creatieve en initiatiefrijke vrouw die erg betrokken is 
bij alles wat ze doet. Ze is een vrijwilligster met een 
groot hard voor de medemens. Daarnaast heeft Thea 
ook nog eens het vermogen om anderen te stimuleren”, 
aldus de lovende woorden namens alle organisaties. 

Bij De Raam in Lieshout wordt druk getennist. 
Ondertussen stroomt het vol met mensen. Alle-
maal kijkend naar de tenniskunsten van Mari-
anne Swinkels-Koenen. Zij is zo geconcentreerd, 
dat ze het gezelschap helemaal niet in de gaten 
heeft. Zelfs als burgemeester Willems de ten-
nisbaan oploopt, ziet ze niks … totdat ie haar 
op haar schouders klopt. Onder luid gelach en 

gejuich wordt Marianne onder begeleiding van 
Willems mee naar binnen genomen. Daar krijgt 

ze – samen met het publiek – te horen waarom zij 
deze onderscheiding verdiend heeft. Lees en huiver: 

Verdiensten:
In 1977 tot 2013 was Marianne medeoprichter van de Bibliotheek 

Lieshout. In deze periode was ze ook vrijwilligster bij diverse projecten en 
in overleggroepen. Terwijl Marianne deze functies bekleedde, werd ze in 

1979 vrijwilligster en gedurende diverse periodes bestuurslid bij de Stichting Samenlevingsop-
bouw Lieshout/Mariahout. Vanaf 1995 was dit bij de Stichting Welzijn Laarbeek en vanaf 2012 
bij de Stichting Vierbinden. 

Sinds 1998 is Marianne bestuurslid bij de Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout. Vanaf 
2000 tot heden is ze ook lid van de Werkgroep Gezondheids Voorlichting en Opvoeding (GVO). 
Sinds 2005 is Marianne actief lid van de Seniorenvereniging/KBO Lieshout. Vanaf 2013 werd ze 
ook voorzitter van de Werkgroep Oudereneducatie Lieshout. Natuurlijk is Marianne ook lid van 
deze werkgroep.
Sinds 2013 is Marianne bestuurslid van de Stichting Openluchttheater Mariahout. 

Marianne Swinkels-Koenen is een enthousiaste, kordate en toegewijde vrijwilligster met een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zowel bestuurlijk, organiserend als uitvoerend heeft zij zich 
erg behulpzaam opgesteld voor diverse organisaties en werkgroepen op het gebied van onderwi-
js, welzijn, gezondheid, cultuur en recreatie. Marianne is een prettige vrijwilligster om mee samen 
te werken en stimuleert anderen. 

Nietsvermoedend zat Pieter Verschuuren bij de 
uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding 
van Thea Wich-Musters in de zaal. “Ik was 
daarvoor uitgenodigd”, lacht hij. Niet wetende 
dat zijn familie en vrienden beneden op hem 
zitten te wachten. Met een smoes lokt Jos Gru-
ijters Pieter naar beneden. Het kwartje valt snel 
als hij een zaal vol bekenden zitten. “Helemaal 

niets had ik in de gaten”, lacht hij, waarna burge-
meester Willems uitgebreid begint te vertellen 

waarom ook hij deze Koninklijke Onderscheiding zo 
verdiend heeft. 

Verdiensten:
Vanaf 1988 tot 1997 was Pieter bestuurslid van Rabobank Aarle-Rixtel en als vicevoorzitter heeft 
hij in 1996 de fusie met de Rabobanken Lieshout en Beek en Donk begeleid. In 1997 tot 2003 
werd hij dan ook bestuurslid van Rabobank Laarbeek. Sinds 2004 is Pieter initiatiefnemer en 
bestuurslid van de Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel en vanaf 2007 is hij voorzitter van deze 
stichting. Als initiatiefnemer en bestuurslid behartigt Pieter de belangen van de inwoners van 
Aarle-Rixtel op allerlei gebieden en brengt hij verschillende initiatieven tot ontwikkeling. Boven-
dien is hij als vertegenwoordiger in het Platform Noord Oost Corridor intensief betrokken bij de 
problematiek van de regionale wegenstructuur. 

“Pieter is een kundig en betrokken bestuurder die anderen stimuleert en activeert. Zijn inzet, 
vasthoudendheid en communicatieve kwaliteiten worden enorm gewaardeerd”, besluit de 
burgervader.
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Jan van Schijndel, lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dilia en Antoon Verhoeven beiden lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ton Schepens, ridder in de Orde van Oranje Nassau

Acht Koninklijke Onderscheidingen uitge  reikt tijdens de Lintjesregen in Laarbeek

Lintjesregen in Laarbeek 
Het regende dinsdag overal in het land Lintjes! En zo ook in ons mooie 

Laarbeek. Het college van burgemeester en wethouders had het druk tijdens de 
traditionele Lintjesregen: ze gingen maar liefst bij acht inwoners langs om ze te 

onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau.

Het is regenachtig. In de fruittuin naast het Ontmoetingscentrum staat een tent opgezet. Daar-
omheen hangen oranje slingers. Voor Jan van Schijndel was het snel duidelijk toen hij hier 
aankwam. Vandaag werd hij in het zonnetje gezet! Bescheiden, maar trots liet hij de mooie 
woorden van burgemeester Willems tot zich komen. In alle knusheid werd er gefeliciteerd 
en geproost met elkaar! Want ook Jan heeft als vrijwilliger ontzettend veel betekend voor de 
maatschappij. En nog steeds …  

Verdiensten:
Vanaf 1954 tot heden is Jan vrijwilliger bij voetbalvereniging Sparta’25. Eerst was hij jarenlang 
lid als voetballer en later als leider en trainer van diverse jeugdteams, jeugdcoördinator en scout 
van de KNVB. Momenteel is Jan nog actief als bezorger van het clubblad en als lid van de Fitte 
Vutters, een groep vrijwilligers die wekelijks het sportpark schoonmaakt en diverse onderhoud-
skussen verricht. 

Sinds 1976 is Jan lid van de EHBO-vereniging Beek 
en Donk. Vanaf 1988 tot heden is hij ook vrijwilliger 
bij de parochie Beek en Donk. Gedurende 25 jaar 
is Jan actief geweest bij de Kerstversiergroep van 
de Leonarduskerk en sinds 2009 is hij wekelijks 
actief bij het onderhoud van de begraafplaats De 
Oude Toren. 

Vanaf 2005 is Jan bestuurslid van de Volks-
tuinvereniging Beek en Donk. Sinds 2010 tot 
heden is hij ook mantelzorger voor zijn hulpbe-
hoevende zwager. Van 2011 tot 2012 was hij cap-
tain van het Gezondsheidsteam Beek en Donk. Sinds 
2011 is Jan ook vrijwilliger bij De Zonnebloem afdeling Beek 
en Donk. 

“Ik dacht dat wij familiefoto’s zouden gaan mak-
en”, lacht Antoon terwijl zijn huis vol staat met 
mensen. Bij binnenkomst twijfelde het echtpaar 
nog of de onderscheiding naar Dilia of naar 
Antoon zou gaan. Burgemeester Henk Willems 
bleek zich tot Dilia te wenden. Nadat zij na veel 
lovende woorden van Willems onderscheiden 
was, zag het ernaar uit dat het feestje in hu-

ize Verhoeven afgelopen was. Maar niets bleek 
minder waar. Tot Antoons grote verbazing ging de 

burgemeester verder met het uitreiken van nog een 
Koninklijke Onderscheiding. “Dit is enorm uniek en 

ontzettend mooi om te doen”, aldus de burgemeester, 
die vol trots twee onderscheidingen op één adres uitreikte. 

Waarom zij beiden een onderscheiding hebben verdiend? Dat leest 
u hieronder. 

Verdiensten Dilia: 
Sinds 1982 tot heden is Dilia vrijwilliger bij IVN Laarbeek. Meerdere jaren was ze actief als 
IVN-gids. Al meer dan 25 jaar is Dilia een actief lid van de Vogelwerkgroep ‘de Ortolaan’ en 
bovendien is ze maar dan 15 jaar een behulpzaam beheerster van de IVN-winkel. Sinds 1987 is 
Dilia vrijwilligster bij de activiteitenbegeleiding in Zorgboogcentrum De Regt en en vanaf 1988 

werkt Dilia ook nog eens jaarlijks als vrijwilligster bij het versieren van de kerk voor de viering 
van Kerstmis. 

“Dilia staat bekend als een gezellige liefdevolle dame, die zich volledig inzet met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de taken die haar zijn toevertrouwd”, aldus de organisaties 
waarvoor zij zich inzet. 

Verdiensten Antoon: 
Antoon is vanaf 1977 tot heden medeoprichter bij IVN Laarbeek. Ook is hij vanaf het begin als 
vrijwilliger actief bij deze organisatie. Vanaf 1980 tot 1984 was hij secretaris van IVN Laarbeek. 
Sinds 1985 is Antoon medeoprichter en voorzitter van de IVN vogelwerkgroep ‘de Ortolaan’. 

Antoon is met name actief op het gebied van vogelnatuurcursussen. Bovendien is hij vanuit de 
IVN-werkgroep Biodiversiteit voor diverse instanties een goede raadgever op het gebied van 
natuur, milieu en landschap. Hij is een goede raadgever vanwege zijn deskundigheid op het 
gebied van vogels en hun leefbaarheid. 

De vogelwerkgroep ‘de Ortolaan’ richt zich op een groot aantal activiteiten op het gebied van 
studie, monitoring, cursussen, etc. Deze vogelwerkgroep organiseert ook (studie)bijeenkomsten 
en excursies. De werkgroep neemt ook jaarlijks deel aan een groot aantal landelijke projecten van 
Sovon en Vogelbescherming. De leiding van Antoon bij deze projecten was en is cruciaal voor het 
succesvol afronden. Verder is Antoon de voortrekker van Laarbeekse projecten ter ondersteuning 
van vogels.

Als achtste, de laatste in de Laarbeekse Lintjesregen, was Ton Schepens aan de beurt. Nietsver-
moedend was hij naar het Beek en Donkse Parkpaviljoen gelokt. Toen de deur daar eenmaal 
openging, viel het kwartje snel. “Wauw, wat een verrassing!”, aldus de gelukkige. Burge-
meester Henk Willems sprak vol lovende woorden over het fantastische werk dat Ton allemaal 
verricht heeft en nog steeds doet. “Een voorbeeld voor velen”, aldus de burgervader. Waarom? 
Dat leest u hieronder. 

Verdiensten:
Vanaf 1965 tot 1981 was Ton lid van de leiding van de Verkenners en daarna bestuurslid bij de 
Sherpa’s en de Rowans. Sinds 1982 is hij ook medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Mis-
sie Ontwikkeling Vrede (M.O.V.) Aarle-Rixtel. Voorheen was Ton voorzitter van deze stichting. 
Tijdens de periode dat Ton medeoprichter en bestuurslid van M.O.V. is, was hij vanaf 1991 tot 
1996 oprichter en drijvende kracht van de Wereldwinkel Nistelrode. 

Vanaf 2002 tot heden is Ton medeoprichter en voorzitter van de Stichting Vrienden van Ghana. 
Vanaf 2004 tot 2011 was hij bestuurslid bij de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Daarna 
werd hij secretaris van deze vereniging en vanaf 1 januari 2015 werd Ton adviseur. 

Sinds 2007 bekleedt Ton ook de functie van voorzitter bij de Stichting Sun in Ghana. Vanaf 2008 

tot nu is hij vrijwilliger bij de Stichting Nederlandse 
Lourdesbedevaart voor Zieken. In 2012 werd Ton 
bestuurslid van de Stichting Solidariteitsfonds Laar-
beek en voorzitter van het Platform ‘Zorgen doe je 
samen’. Deze functies zijn nog steeds in het bezit 
van Ton. 

Naast alle genoemde functies is Ton in het ver-
leden als vrijwilliger actief geweest voor de bad-
mintonclub Aarle-Rixtel, een reis naar Polen vanuit 
Nistelrode, het project ‘Bijna Thuis’ en het project 
‘Samen Verder’, beide in Son en Breugel. 

Ton staat bij de verschillende organisaties bekend als een zeer 
betrokken, gedreven en enthousiast bestuurder. “Hij weet con-
tacten te leggen, informatie uit te dragen, mensen te motiveren, te mobiliseren en enthousiast te 
maken om zo het gestelde doel te bereiken. Zich inzetten voor gemeenschappen om de leefbaar-
heid te vergroten loopt als een rode draad door het leven van Ton. Hierbij houdt hij het belang 
van de minderbedeelde voor ogen”, aldus de burgervader. 

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
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Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
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beek en donk
Fotograaf: Joost Duppen
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Fotograaf: Martin Prick
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Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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Dit was 

Koningsdag 2016!

Tot volgend jaar!

Oranjeloop (kinderen)OranjeloopOranjeloop
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Verleende vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wet milieubeheer
Wet omgevingsvergunning

Verordening Inburgering Laarbeek 2015

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Buurtvereniging De Regt voor het houden van een rommelmarkt op het 

Molenveld in Beek en Donk op zondag 22 mei 2016 van 10.00 tot 16.00 uur 
(verzonden op 20 april 2016),

• BZET De Bosduvels voor het organiseren van een fietsspektakel in Mariahout 
op zondag 5 juni 2016 van 7.30 tot 15.00 uur (verzonden op 21 april 2016),

• Ok-moi voor het organiseren van een zeepkistenrace in de Dorpsstraat in 
Lieshout op 26 juni 2016 van 12.00 tot 18.00 uur (verzonden op 26 april 2016), 

• Buurtvereniging Bernadettebuurt voor het organiseren van de jaarlijkse 
vlooienmarkt op het buitenterrein van het Openluchttheater gelegen aan 
de Mariastraat in Mariahout op zondag 15 mei 2016 van 9.30 tot 13.30 uur 
(verzonden op 26 april 2016),

• Sold Out voor het organiseren van een muziekevenement in muziekcentrum Het 
Anker, Pater Vogelsstraat 39 in Beek en Donk op zaterdag 10 december 2016 
van 20.30 tot 1.30 uur, (verzonden op 26 april 2016).

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie  Ingediend  Werkomschrijving
Koperwiek 8, Mariahout  11-04-2016 plaatsen van een overkapping
Beekerheide 20, Beek en Donk  18-04-2016 uitbreiden van een bedrijfshal
Kamillestraat 3, Beek en Donk  20-04-2016 plaatsen van een erker
Deense Hoek 22, Lieshout 21-04-2016 plaatsen dakkapel, wijzigen overstek
Groes, Beek en Donk 2 02-04-2016 bouwen van een woning
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke 
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is 
beslist.

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

• In verband met een vlooienmarkt op het KPJ-terrein, geldt aan beide zijden 
van de Heereindsestraat en Pater Becanusstraat een parkeerverbod. Deze 
maatregel geldt op zondag 8 mei 2016 van 8.00 tot 16.30 uur. 

• In verband met de Dorpsfeesten is een gedeelte van de Lijsterstraat tussen 
de Bosscheweg en de Merelstraat in Aarle-Rixtel afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op 6, 7 en 8 mei 2016.

• In verband met de jaarmarkt is de Dorpsstraat, de Kouwenberg en een 
gedeelte van Kerkstraat, een gedeelte van de Klokstraat en een gedeelte 
van de Mariastraat in Aarle-Rixtel afgesloten voor alle verkeer behalve voor 
voetgangers. 

• Ook geldt er een parkeerverbod aan weerszijden van de Bosscheweg, 
Janssenstraat, Molenstraat, Goossensstraat, Termeerstraat, Haffmansstraat en 
een gedeelte van de Lieshoutseweg. Deze maatregelen gelden op donderdag 5 
mei 2016 van 5.00 tot 21.00 uur.

• In verband met een stille tocht op 4 mei 2016 is de Koppelstraat, tussen de 
Slotstraat en het Raadshuisplein afgesloten voor alle verkeer behalve voor 
voetgangers. Deze maatregel geldt op woensdag 4 mei 2016 van 19.00 tot 
20.30 uur.

Melding 8.41 Wet milieubeheer Van B restaurant Dorpsstraat 25 Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat 
een melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door 
Van B restaurant, Dorpsstraat 25 in Aarle-Rixtel. Hierop is het Activiteitenbesluit 
milieubeheer van toepassing. 

De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in 
het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij 
de heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

Twee definitieve omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning te verlenen aan:
• Maatschap Van der Aa- Dekkers, voor het veranderen van de bestaande 

inrichting of de werking daarvan, aan Knapersven 38 in Mariahout;
• Mts. M.A.J.J. en A.M.R.W. van Rooi voor het veranderen van de bestaande 

inrichting of de werking daarvan, aan Herendijk 4 in Lieshout.
De beschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 29 april tot vrijdag 
10 juni 2016 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis 
Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden 
gegeven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout 
van deze afdeling onder nummer 0492 469 700.
De definitieve beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de 
ontwerpbeschikkingen.
Tegen deze besluiten kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze 
heeft ingediend, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd 
beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank Den Bosch, Postbus 90125, 5200 
MA Den Bosch.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift 
kunt u toesturen aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch (postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch). Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de 
vergunde activiteit wordt stopgezet. 
Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u 
een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in 
’s-Hertogenbosch (postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift 
te worden gevoegd. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het loket Bouwen  
en Wonen.

De gemeenteraad heeft tijdens zijn vergadering op 21 april 2016 besloten om in te 
stemmen met de Verordening Inburgering Laarbeek 2015. Reden voor een nieuwe 
verordening is dat de juridische grondslag voor deze verordening is veranderd met 
de komst van de Participatiewet. Wat inhoud betreft is de verordening hetzelfde als 
de vorige verordening. Het zijn slechts regeltechnische wijzigingen. De verordening 
heeft alleen betrekking op personen die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig 
waren.

Beleidsregel alleenstaande ouderkop Laarbeek 2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens zijn vergadering van 
18 april 2016 besloten de beleidsregel compensatie alleenstaande ouderkop 
Laarbeek 2016 vast te stellen.
De bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder is vanaf 1 januari 2015 gelijk 
aan die van een alleenstaande. Dat betekent een inkomensachteruitgang. Ter 
compensatie van het inkomensverlies, kan de alleenstaande ouder vanaf die datum 
een extra toeslag in het kindgebonden budget aanvragen bij de Belastingdienst. 
Voor sommige alleenstaande ouders geldt echter dat ze niet in aanmerking komen 
voor een Alo-kop. Met deze beleidsregel kan het college in bepaalde gevallen, ter 
compensatie, een hogere norm toekennen. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Peel 6.1 Zorg en Ondersteuning, bereikbaar via telefoonnummer 14 0492.

Bezwaarschriften

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

Vaststelling wijziging Verordening gemeentelijke 
rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek 2015

De gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek hebben een gezamenlijke 
rekenkamercommissie ingesteld. Deze rekenkamercommissie doet, namens 
de gemeenteraden onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Effecten als maatschappelijk belang 
en de financiële vertaling komen echter ook aan bod. 
De commissie levert een bijdrage aan de kwaliteit van het lokale bestuur, aan 
de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de versterking van de 
publieke verantwoording daarover. 

In zijn vergadering van 21 april 2016 heeft de gemeenteraad van Laarbeek de 
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek 
2015, die op 10 december 2015 was vastgesteld, gewijzigd. Met de wijziging wordt 
de vergoeding voor de leden van de rekenkamercommissie geregeld.

De gewijzigde verordening treedt op 1 mei 2016 in werking en kan gelezen worden 
op de site van de gemeente (www.laarbeek.nl). Voor nadere inlichtingen kunt u 
contact opnemen met de griffie van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 
0492 469 700.

Laarbeekvoorelkaar.nl
Als u wat tijd over heeft 

voor een ander

Bel 0492 469 700 of meld het 
op www.laarbeek.nl

Gat in de weg?
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Kamikaze
Ik weet het, gisteren zongen we nog met zijn allen Oranje boven, maar deze ijsvogel moet het met oranje 
onder doen. We hebben weer Koningsdag gevierd, en de lintjes zijn weer uitgereikt aan mensen die zich op 
wat voor manier dan ook verdienstelijk hebben gemaakt. Ook onze eigen Thea van de redactie heeft een lintje 
gekregen en we zijn met z´n allen trots op haar! Het zit in de mens om de natuur naar zijn hand te zetten en 
soms lukt dat ook. We hebben een week of zes geleden een broedwand voor de ijsvogel gemaakt op Eco 
camping de Biezen en twee weken later hebben de ijsvogels er een nest gemaakt. Het baltsgedrag zoals de 
visoverdracht en de paring hebben we in die weken mooi vast kunnen leggen vanuit een schuilhutje.
Op dit moment zitten ze te broeden dus is de rust weergekeerd. Ik ben ook bezig geweest om te proberen de 
ijsvogel in de vlucht vast te leggen als hij zich als een kamikaze in het water stort, of voorbij komt vliegen. Het 
valt niet mee, het gaat allemaal razendsnel, maar op deze foto is het toch redelijk gelukt.
Dat is voor mij dan weer genieten van onze Mooie Laarbeekse natuur!

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

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

SNS niet door de bank genomen: 
klantvriendelijkste bank van Nederland!

Advertorial

Er zijn van die momenten dat je zit te 
glimmen van trots en een klein gaatje 
in de lucht springt. Als SNS Manager 
had ik deze week zo’n moment samen 
met mijn team. Want SNS is door 
SAMR gekozen tot klantvriendelijkste 
bank van Nederland 2015. Met een 
prijs ben je altijd blij, maar op deze 
prijs ben ik extra trots.

Om te beginnen is het een hele mooie 
prijs die we te danken hebben aan de 
stem van onze klanten. De jury bestaat 
namelijk uit willekeurig geselecteerde 
consumenten. Ruim 46.000 stuks. Su-
per dat juist zij ons weten te waarder-
en om onze beschikbaarheid, het 
nakomen van onze beloftes, het niet 
onnodig lastigvallen en niet moeilijk 
doen over formaliteiten, fouten durven 
toegeven én oplossen en tot slot onze 
oprechte betrokkenheid. De award is 
daarmee een groot compliment van 
onze klanten voor iedereen binnen ons 
bedrijf met klantcontact.

Maar zeker ook voor SNS Gemert. 
Want afgelopen jaar zijn wij, SNS Ge-
mert, door onze klanten uitgeroepen 
tot meest klantvriendelijke SNS van 
Nederland. 
Dus landelijk en lokaal de beste! 

Deze prijs is een geweldig mooie 
waardering en we zullen er binnen 
SNS alles aan blijven doen om klaar te 
staan voor onze klanten. Eigenlijk heel 
normaal, maar met deze beloning toch 
best bijzonder. 

Mijn weekend kan niet beter beginnen. 
En voordat ik dat ga doen, wil ik alle 
collega’s en mijn eigen team bedanken 
voor hun inzet en betrokkenheid. Want 
zo’n prijs als deze win je alleen als je het 
samen doet.

Pim van Zutven

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

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

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

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

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

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

Koppelstraat 9              Aarle Rixtel  
06 - 8227 1840    www.ycatelier.nl  

Repareren en vermaken van 
kleding,  gordijnen en andere 
texti el producten

Openingsti jden:  
Woensdag: 18.00-21.00 u 
Vrijdag: 09.00-19.00 u 
Verder op afspraak 

YC Atelier

Uitschrijving personen Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Afgehandelde sloopmeldingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat de volgende persoon niet meer woont 
op het adres waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven:

Naam   Geboortedatum  Geboorteplaats
M.J. Skalski  17 mei 1992  Tarnowskie Góry

Reden
Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel 
2.20 lid 3 van de wet BRP. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet 
meer in Nederland woont.

Contact
Staat uw naam hier vermeld? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit 
artikel, contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via 
telefoonnummer 0492 469 700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van publicatie tegen 
de uitschrijving bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester 
en wethouders van Laarbeek, Postbus 190 5740 AD Beek en Donk. U kunt de 
voorzieningen rechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te 
treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk 
is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor de 
behandeling van een dergelijk verzoek is griffi erecht verschuldigd.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
ontwerpbeschikkingen zijn genomen:

Locatie  Kern  Inzagetermijn  Werkomschrijving
Kapelstraat 29  Beek en Donk  25-4 t/m 6-6 2016  verbouwen van een koetshuis
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen 
bovengenoemde ontwerpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Wanneer geen zienswijze wordt ingediend, kan later geen beroep 
worden ingesteld.

Locatie Werkomschrijving  Activiteit
De Els 15 en 19 t/m 31, De Vlier 1 t/m 35,  verwijderen van asbest  slopen
Beukenlaan 2, 2a en 54 t/m 80
en Beukenlaan 73 t/m 99, Beek en Donk
Brabantlaan 26 t/m 44, 45, 49, Aarle-Rixtel verwijderen van asbest  slopen

Geef het vanuit thuis door op 
www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?
Regel het snel via
www.laarbeek.nl

Uittreksel nodig?
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De meeste mensen denken bij ‘duurzaamheid’ 
nog sterk aan energie en milieu. De 

gemeente Laarbeek wil nu haar 
verantwoordelijkheid nemen op het 
gebied van duurzaamheid, maar 
daarbij hebben we het nu niet alleen 
over groene energie. Formeel is het 
als volgt geformuleerd:
‘Een ontwikkeling die tegemoet 

komt aan de noden van het heden, 
zonder de mogelijkheden van 

toekomstige generaties om in hun 
behoeftes te voorzien in het gedrang te 

brengen’. 

Concreet zijn in het programmaplan 
de uitgangspunten geformuleerd:
• Het plan wordt uitgewerkt in sporen 

voor de korte termijn en de lange termijn.
• De gemeente wil graag gebruik maken van de kennis 

en energie in de samenleving.
• De rol van gemeente en inwoners verandert. De gemeente wil meer ‘loslaten’ 

maar zonder haar verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. De inwoner zal 
vaker in de omgeving zelf draagvlak moeten creëren voor initiatieven.

• Het is niet de bedoeling om het beschikbare geld zo snel mogelijk uit te geven. 
Zijn de plannen op termijn winstbeogend, dan is sprake van een lening en 
dient het geld op termijn terug te vloeien in de ‘pot’. Maar gaat het om niet-
winstbeogende initiatieven met als doel maatschappelijk rendement, dan kan 
het terugvloeien van de investering achterwege blijven.

• Binnen het programma wordt uitgegaan van de meerwaardebenadering. 
Daarmee wordt bedoeld dat als een idee bijdraagt aan meer dan één 
deelgebied (zie boven), de kans groter is dat er een financiële bijdrage uit het 
duurzaamheidsbudget komt.

• Jong geleerd is oud gedaan. De jeugd dient het duurzaamheidsstokje op enig 
moment van de huidige generatie volwassenen over te nemen. Het is daarom 

zaak om kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk over dit onderwerp te 
informeren.  

• De gemeente gaat experimenteren met het burgerbudget. Initiatiefnemers 
krijgen de beschikking over een budget en kunnen dit  zelfstandig naar 
eigen inzicht inzetten (met zo min mogelijk voorwaarden). Bijvoorbeeld voor 
sociale, culturele of maatschappelijke activiteiten, maar wel met een duurzame 
achtergrond. Het initiatief kan bovendien komen van iedere individu, groep of 
vereniging in Laarbeek.

• De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en zal de energiehuishouding 
van gemeentelijke gebou-wen (gemeentehuis, ontmoetingscentra en 
sportaccommodaties) en de inkoop van producten onder de loep nemen.

• Initiatieven die de komende maanden al opgezet worden, zijn de organisatie 
van een duurzaamheidsmarkt en de doorlichting van het energiegebruik in 
gemeentelijke gebouwen. 

De gemeente daagt 
haar inwoners uit om 
initiatieven te ontwikkelen 
die bijdragen aan 
duurzaamheid. Het gaat 
dus niet enkel om energie 
en milieu, maar ook om 
de sociale aspecten van 
duurzaamheid in de volle 
breedte. En de gemeente 
is bereid hierin geld te 
investeren. Een mooie kans 
om uw idee of gedachte 
voor het voetlicht te 
brengen heeft u tijdens 
de ‘Dragons Den’. In 
het najaar van 2016 
wordt dit evenement 
georganiseerd. 

√  Duurzaamheid is zo algemeen!
√  Duurzaamheidsprogramma ‘bekt’ niet bepaald lekker. 
√  Iedere pagina beginnen met ‘de initiatieven in het kader van duurzaamheid’ zorgt ook niet echt voor veel enthousiasme…
We zijn daarom op zoek naar een goede titel voor het duurzaamheidsprogramma. En wie kan die beter bedenken dan de mensen die ermee aan de slag gaan? U dus! Een 
duurzaam Laarbeek is van, voor, en door ons allemaal. Van titel en werkgroepen tot ideeën en realisatie zullen we samen oppakken.

Wat zoeken we?
Een naam of kreet waarbij het voor iedereen meteen duidelijk is dat we het hebben over duurzame initiatieven in Laarbeek. Een fris idee en verse inspiratie is daarvoor 
broodnodig. We doen een beroep op u om ons van een creatieve maar duidelijk titel voor het programma te voorzien. De woordwolk hieronder geeft weer wat wij zoal 
belangrijk vinden in dit duurzaamheidsprogramma.

Wat zijn de criteria?
• U moet uw bijdrage voor 20 mei 2016 e-mailen naar duurzaamheid@laarbeek.nl. 
• De titel moet niet alleen over natuur en energie gaan maar alle drie de dimensies dekken. 
    Die drie dimensies zijn:

• Mens & maatschappij
• Economie
• Milieu, natuur & grondstoffen.

• De titel moet origineel, fris en herkenbaar zijn, dus niet uit de categorie ‘beter goed gejat, 
   dan slecht verzonnen’.
Bovendien helpt het als de titel:
• niet al te lang is,
• goed te visualiseren is, waardoor een logo of beeldmerk mooi kan aansluiten op de titel. 
   U mag een idee voor een logo of beeldmerk natuurlijk altijd meesturen.

Prijs
Iedere prijsvraag heeft een prijs, deze dus ook! Voor de beste individuele inzending hebben wij € 100,- over die vrij te besteden is aan ieder duurzaam initiatief in Laarbeek. 

Prijsvraag voor pakkende titel duurzaamheidsprogramma!

Programmaplan duurzaamheid

Het college 
heeft op 18 april 2016 

ingestemd met het programmaplan 
duurzaamheid. In dit plan staat 

omschreven hoe de gemeente het proces 
om te komen tot een duurzamer Laarbeek 

wil aanpakken. U kunt hier de hoofdlijnen van 
het plan lezen. Wilt u toch meer weten dan 

is het programmaplan ook in zijn geheel 
te downloaden op de website van de 

gemeente Laarbeek 
www.laarbeek.nl.

Wat is 
een Dragon’s Den?

In de Dragon’s Den krijgen 
initiatiefnemers (inwoners, verenigingen, 
instellingen, scholen, startende bedrijven, 
gevestigde bedrijven, wie dan ook!) de 

mogelijkheid om hun idee te presenteren aan een 
jury. In de beste ideeën wordt door de gemeente 

geld geïnvesteerd. U wordt nadrukkelijk uitgenodigd 
om ideeën in te brengen verdeeld over de drie 

deelgebieden. Publiek is hierbij van harte welkom. 
Denkt u alvast na over een mooi, goed of 
innovatief idee. Wij komen hier dan over 

enige tijd op terug terwijl u nu de 
tijd hebt om uw idee uit te 

werken.

Milieu, 
natuur en 

grondstoffen

Mens en 
maatschappij

Economie

Het brede begrip duurzaamheid knip-
pen we in drie deelgebieden op, die 
elkaar wel overlappen en beïnvloeden. 
Dat zijn deze drie gebieden.
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‘T Café van Lieshout

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

‘T Café van Lieshout
Feestje voor max. 130 personen? Info aan de bar

Mooi UIT in Laarbeek

Kamerkoor Cantique zoekt nieuwe dirigent(e)
Aarle-Rixtel – Kamerkoor Canti-
que is een gemengd koor uit Aar-
le-Rixtel en omgeving met een 
vier- tot vijfstemmig repertoire 
van barok tot romantiek. Sinds 
enkele jaren worden zij muzikaal 
geleid door Rob Rassaerts, helaas 
heeft deze te kennen gegeven 
deze functie om gezondheidsre-
denen neer te moeten leggen. Ka-
merkoor Cantique is daarom nu op 
zoek naar een nieuwe dirigent(e).

Cantique bestaat sinds 1992. Het 
koor bestaat uit zo’n 20 man en 
ze repeteren wekelijks op dinsdag-
avond in café Van Bracht aan de 
Kerkstraat in Aarle-Rixtel. Een paar 
keer per jaar verzorgen zij een uit-
voering.

De ervaring heeft geleerd dat het 
niet eenvoudig is om een nieuwe 
dirigent te vinden. Zij willen daar-
om niet alleen kandidaten, maar 

iedereen die hen bij deze zoektocht 
kan helpen, vragen om contact op 
te nemen met Peter van Lierop via 
0492-382668 of 06-13205715. 
Dit kan ook door te mailen naar 
kamerkoorcantique@gmail.com. 
Meer informatie over kamer-
koor Cantique kunt u vinden op 
www.kamerkoorcantique.nl.

Mooie afsluiting met Rob Scheepers in Ons Tejater
Al weken was de voorstelling 
van Rob Scheepers uitverkocht 
en het was dan ook volle bak op 
zaterdag 23 april in Ons Tejater. 
‘Schroot’ was de titel van zijn ca-
baretprogramma, maar het was 
bepaald geen schroot wat hij ons 
voorschotelde. Ik kende hem als 
Tonprater in de Carnavalsperiode 
maar in deze vorm had ik hem 
nog niet eerder gezien. Losjes 
stond hij op het podium. Het kon 
gewoon je buurjongen zijn, die 
wat met je stond te kletsen. Een 
gewone man, met een gezin met 
vier kinderen, die ons even kwam 
vertellen wat hij zoal had meege-
maakt in zijn leven. Op vakantie 
in Tsjechië en dat dan na 20 jaar 
nog eens over doen. Het liep als 
een rode draad door zijn voor-
stelling. Hij had een goed contact 
met zijn publiek, zeker met de 
man met een kleine auto. Die liet 

hij niet meer los. Ook als je vier 
kinderen had was je niet veilig. Er 
waren verdacht weinig mensen 
in de zaal met vier kinderen en 
ik hoopte maar dat niemand zo 
slim was om mij daarvoor aan te 
wijzen. En natuurlijk zat er deze 
keer geen enkele automonteur 
in de zaal. Mooi vind ik het altijd 
als mensen hun tekortkomingen 
toegeven. Niks van auto’s weten. 
Geen idee hebben waar ze het 
in de garage over hebben. Rob 
Scheepers, een gewone jonge-
man uit een klein dorp. Sterksel, 
geen bakker, geen bus. Als een 
waterval kregen wij de leuke 
woordspelingen over ons heen 
gestrooid. Uitleg over sterilisatie, 
een ‘gewoon’ Eindhovens gezin 
in de stiltecoupe van de trein, de 
truc met de pinautomaat. De zaal 
lag dubbel en het ging eigenlijk 
nergens over. En dan op het ein-

de dat grandioze idee om je eens 
te resetten. Moeten we allemaal 
eens gaan doen. Het was een 
mooie afsluiting van een goed 
seizoen voor Ons Tejater. 

Nelly de Groot-Cooijmans

Recensie Kaartverkoop promsconcert 
Sounds of Caecilia van start

Lieshout - De kaartverkoop voor het 
Sounds of Caecilia promsconcert gaat 2 
mei van start. Het concert vindt plaats 
tijden het Sounds of Caecilia XXL-jubi-
leumweekend van Harmonie St Caeci-
lia, op vrijdagavond 9 juli. Kaarten zijn 
te koop bij verschillende verkooppun-
ten in Laarbeek.

Meerdere keren liet Harmonie St Caecilia 
met haar harmonieorkest en slagwerk-
groep zien hoe de Lieshoutse vereniging 
kan swingen. Vrijdagavond gebeurt dat 
weer tijdens het promsspektakel in de 
feesttent. Het harmonieorkest en de 
slagwerkgroep versterkt met een vet 
combo en zangers spelen pop, rock, la-
tin, filmmuziek en nog veel meer. 

De avond is vooral gericht op show. Veel 
licht en geluid, een groot Led-scherm en 
vooral veel gezelligheid. Stilstaan wordt 
moeilijk, er mag gedanst en meegezongen 
worden. Net als voorgaande edities be-
looft dit weer een groot succes te worden. 

Een klein legertje zangers en zangeres-
sen uit de omgeving staan op het po-
dium. Dit keer is gezocht naar nieuwe 
zangers en zangeressen met veel prom-
servaring en voeling met de muziek. Op 
de website van de vereniging, www.
harmonielieshout.nl is meer informatie 
over het programma en de artiesten te 
vinden. 

Kaarten kosten €16,00 en zijn te koop 
in Lieshout bij Dio Drogisterij Mark, in 
Mariahout bij restaurant De Pelgrim, in 
Beek en Donk bij Bloemsierkunst Fons 
en in Aarle-Rixtel bij Snoeperij Jantje. 
Het concert op vrijdagavond is bedoeld 
als echte feestavond. In de vrije ver-
koop zijn er alleen nog staplaatsen be-
schikbaar, maar niet getreurd. Ook op 
zondagmiddag speelt het harmonieor-
kest een selectie van haar proms-reper-
toire, dan is er voldoende plaats in de 
tent om te zitten en rustig te genieten 
van de muziek.
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Een ontbijt op bed mag met Moederdag natuurlijk niet ontbreken... 

Daarom bezorgen wij op 8 mei weer een heerlijk Moederdagontbijt     
aan huis, zodat je zelf de deur niet uit hoeft om je moeder                
een geweldige verrassing te geven. 
aan huis, zodat je zelf de deur niet uit hoeft om je moeder                

Geef je bestelling eenvoudig door via 
  info@sluys6.nl 

Mooi UIT in Laarbeek

De Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel komen eraan 
Aarle-Rixtel – Na de Koningsdag van 
afgelopen week, worden alle peilen 
gericht op de Dorpsfeesten in Aar-
le-Rixtel. Deze week wordt er al be-
gonnen met het opbouwen van de 
tent en het inrichten van het terrein 
langs de Dreef. 

Voor programma en dergelijke zie 
www.dorpsfeesten.info. Vorige week 
woensdag was de ouderenavond ge-
houden door Dorpsfeesten in samen-
werking met de KBO. Volgende week 
donderdag is de jaarlijkse aftrap van de 
Dorpsfeesten met de jaarmarkt. Daar-
na zijn vrijdag, zaterdag en zondag 
allerlei festiviteiten in en om de tent 
voor jeugd en volwassenen. Heb je zin 
in een gezellige avond? Kom dan zeker 
een keer kijken in de tent.

Beek en Donk - Top Team Huibers 
is een groep van 6 personen die op 
1 en 2 juni de Alpe d’Huzes gaat 
beklimmen. Dit jaarlijks evene-
ment is opgezet om geld in te za-
melen voor het KWF-kankerfonds 
doormiddel van sportieve presta-
tie. Het geldt wordt gebruikt voor 
onderzoek naar bestrijding van 
kanker. 

Via facebook (facebook.com/
TopTeamHuibers) kunt u zien wat 
de motieven en acties van Top-
Team Huibers zijn. Om geld in te 
kunnen zamelen wordt er door 
TopTeam Huibers een aantal acti-

viteiten georganiseerd, waaronder 
een heerlijk diner bij de 3gebroe-
ders uit Gerwen waarbij u meteen 
het KWF steunt. Op woensdag 25 
mei vanaf 18.00 uur kunt u daar 
een voortreffelijk 3-gangen keu-
zemenu verkrijgen voor de prijs 
van €29,50. Dus naast het feit dat 
u kunt genieten van een heerlijk 
menu steunt u tevens een goed 
doel. Inmiddels zijn er al 21 aan-
meldingen en nog steeds een aan-
tal plaatsen vrij dus meldt u zich 
snel aan. Dat kunt u doen door 
te e-mailen naar: info@de3ge-
broeders.nl of te bellen naar: 040-
2906644 (vanaf 12.00 uur).

Fietste Mee voor het goede doel 
Beek en Donk – Wethouder Van 
Zeeland geeft op 16 mei, 2e Pink-
sterdag, het startsein voor de 27ste 
Fietste Meetocht. Het is vooral een 
gezellige fietstocht van ongeveer 35 
km met drie rustmomenten, waarbij 
telkens iets te drinken wordt aange-
boden. Deze fietstocht start tussen 
11.00 en 13.00 uur bij de blokhut van 
de Scouting aan de IJsweg (achter de 
vroegere basisschool De Raagten). 
Het inschrijfbedrag bedraagt €3,00. 
Kinderen onder 12 jaar mogen gratis 
meefietsen met hun ouders.

Deze fietstocht wordt georganiseerd 
door de Stichting Goede Doelen 
Laarbeek. Deze is twee jaar geleden 
opgericht door het St. Leonardusgil-
de en Scouting Beek en Donk. De 
opbrengst is dit jaar bestemd voor 
een project in Namibië. Dit project is 
aangevraagd door Pater Martin v/d 
Avoird, lid van de congregatie van de 
Paters Oblaten, die vroeger in Beek 
en Donk een klooster hadden.  

Pater Martin is in mei 1969 vertrok-
ken naar de missie en werkt nu al 47 
jaar als missionaris in Namibië. Op dit 
moment bestuurt hij twee parochies 
in Witkrans en Cambridge, twee 
plaatsen die ruim 100 km van elkaar 
liggen. Daar is ook een grote school 
bij. Ruim 200 kinderen, die erg ver 
van school wonen, verblijven in een 
hostel (pensionaat) en gaan alleen 
maar tijdens de vakanties naar huis. 
Vooral in de koude woestijnnachten 
in de maanden juli, augustus en sep-
tember is daar behoefte aan warme 

dekens. Martin zou die graag willen 
aanschaffen, maar hij heeft hiervoor 
geen geld. En daarom wil de Stich-
ting Goede Doelen Laarbeek hem 
hierbij financieel ondersteunen. Voor 
dit doel houden ze ook een loterij en 
zowel voor, tijdens als na de fietstocht 
kunt u loten kopen voor 50 cent per 
stuk. De trekking vindt plaats na af-
loop van de fietstocht om 16.00 uur 
bij de finish op het terrein van de 
Scouting onder toeziend oog van 
Wethouder van Zeeland.

Men gaat wandelen of fietsen om te 
genieten  van de natuur, maar ook 
omdat bewegen erg positief is voor 
de gezondheid. Door deel te nemen 
aan deze Fietste Meetocht onder-
steunt u tevens een project voor een 
goed doel in een ontwikkelingsland. 
Daarom nodigt de organisatie u van 
harte uit om aan deze fietstocht deel 
te nemen. 

TopTeam Huibers en 3gebroeders slaan handen ineen
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Opnieuw scoort de wijkzorg en wijkverpleging van de 

Zorgboog hoge cijfers bij het onafhankelijke tevreden-

heidsonderzoek. Het gemiddelde rapportcijfer was een 

8,9 en ruim een derde van onze cliënten gaf ons zelfs een 

10! Dat zijn cijfers waarmee wij graag bij u thuiskomen. 

Wij bedanken onze cliënten voor dit mooie compliment. 

Ook dank aan alle medewerkers voor hun deskundige en 

liefdevolle inzet waarmee zij dit mooie resultaat moge-

lijk hebben gemaakt

U kiest toch ook voor wijkzorg van de Zorgboog?

de Zorgboog  |  Postbus 16  |  5760 AA Bakel  |  T 0900 - 899 86 36  |  info@zorgboog.nl  |  www.zorgboog.nl

  www.facebook.com/zorgboog  |   DeZorgboog  |   Zorgboog

Nog geen indicatie, maar 
wel zorg nodig? Bel en vraag 

om een bezoek van onze 
wijkverpleegkundige. Wij 

helpen u graag!

Cliënten waarderen ons met een 

8,9

Wat 36 jaar geleden op De Daal 18 in 
Gerwen begon, heeft zich op de Berg 
28 voort gezet. 
Er was 25 jaar geleden behoefte aan 
meer ruimte om goed te kunnen 
werken en het pand op de Berg leek 
destijds een ideale plek om een eigen 
bedrijf te hebben, waar je ook nog 
boven kon wonen. Iets wat ze graag 
wilden. En terugkijkend was dat des-
tijds dus goed gezien.

Voor zichzelf gaan werken
Na een gedegen opleiding heeft Paul 
van der Velden ongeveer acht jaar 
voor verschillende kleine bazen ge-
werkt. “Bij de een leer je dit, bij de 
ander dat. Je hebt een baas nodig om 
het vak te leren”. Maar daarna werd 
het tijd om voor zichzelf te gaan be-
ginnen. En nu zijn er grote en kleinere 
klussen en werkt Paul voor particulie-
ren en interieurbedrijven. 

Klandizie
Steeds meer mensen weten de com-
fortabele zitmeubelen te waarderen, 
en willen ze meubels via herstoffering 

met een nieuwe frisse bekleding een 
tweede leven geven.
Zowel voor klassieke en moderne 
meubelen geldt dat als het frame nog 
goed is, het altijd de moeite is om een 
zitmeubel opnieuw te laten stofferen.
Een vrijblijvende prijsopgave is dan 
mogelijk ook bij u aan huis. Naast het 
stofferen kunt u ook terecht voor re-
paratie. Dit varieert van een kapotte 
veer of houtverbinding, tot het ver-
vangen of bijvullen van donzen of 
schuimkussens.
De nieuwste collectie meubelstoffen 
en leer bekleding kunt u altijd in de 
winkel komen kijken.
Klanten komen vooral, van Nuenen 
en  de regio Eindhoven en Helmond. 
Zo  gebeurt het regelmatig dat er 
groepen binnen zijn bij het Vincent-
re en dat iemand daar al eerder klaar 
is met kijken, dan zelf even op pad 
gaat, de weg oversteekt en de stof-
feerderij ziet waar men juist naar op 
zoek was.

Paul en Betsy
Betsy is de drijvende kracht achter 

haar man. Ze adviseert de klanten in 
de winkel, doet de administratie en 
verleent hand- en spandiensten waar 
nodig. Een pre bij Paul is dat hij zelf 
het werk aanneemt, zelf maten op-
neemt en het zelf stoffeert. 
Het wonen en werken zo samen be-
valt ze goed, ze zouden het zo weer 
overdoen.

Paul gaat nog wel even door
Stoppen is nog lang niet aan de orde. 
Paul is pas 61 en als je eigen baas bent 
kun je ook zelf je werktijden bepalen. 
Hij koestert zijn vak en betreurt het 
dat het aan het uitsterven is. Jongelui 
lijken het niet meer op te pakken. Een 
enkeling stapt er nog in. Dat is dan 
wel een echte liefhebber.

Voor meer informatie
Zie onze website www.paulvander-
velden.nl of bel 040 283 52 52
Of kom naar onze winkel de ope-
ningstijden zijn ma van 13.00-17.00 
uur, di-vr van 09.00-12.00 en 13.00-
17.00 uur. Zaterdag is de zaak geslo-
ten of op afspraak open 

Meubelstoffeerderij Paul van der Velden 25 jaar 
op de Berg, Nuenen

Advertorial

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

HEUVEL 6  -  LIESHOUT  -  0499-421231  -  PROFILEDECONCURRENT.NL

Hemelvaartsdag 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur 

Moederdag 
Aanbieding 15% korting

op alle fietstassen en manden

Jaarlijkse zomerreis

oMase bezoekt Strijbeek en Breda
Mariahout - Breda en Strijbeek zijn dit 
jaar de plaatsen waar de busreis van 
oMase naar toe gaat tijdens de jaarlijkse 
zomerreis.

Als eerste brengt men een bezoek aan 
Snijhortensiakwekerij Inrana in Strijbeek 
waar men uitleg krijgt over het ontstaan 
van het bedrijf en een rondleiding door 
de kwekerij. Daarna is er nog een de-
monstratie bloemstukken maken en deze 

stukken worden verloot onder de aan-
wezigen. 

Na de lunch brengen de dames een 
bezoek aan het Chassé Theater in Bre-
da voor een kijkje achter de schermen 
van dit bekende theater. Je komt nu op 
plaatsen waar normaal gesproken alleen 
artiesten vertoeven en ziet wat er zich in 
de coulissen afspeelt. De dag wordt af-
gesloten met een diner bij de Pelgrim.

Kienavond bij CV De Raopers
Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers houden op vrijdag 29 april 
een kienavond. 

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis 

aan het Grotenhof 2 te Lieshout. De 
kienavond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open om 19.00 uur. Iedereen is 
welkom om mee te spelen.
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COLUMN

Harmonie 

St. Caecilia viert 

8, 9 en 10 juli 

groot feest
en directeur Brede School Bernadette, Leo Donkers viert mee! 

‘Onder de groene hemel, in de 
blauwe zon, speelt het blinkend 
harmonieorkest in een grote 
regenton’, zo zingt Boudewijn de 
Groot en zo ongeveer ziet mijn 
muzikale leven er ook uit. 
Ging ik met mijn melodica op 
muziekles in een zaaltje bij 
bakkerij van de Ven. Mijn eerste 
muziekinstrument kon mij niet 
lang bekoren, de blokfluit op 
de Pedagogische Academie al 
evenmin.
Wel had ik al op jonge leeftijd 
de drive om schoolmeester te 
worden. Meester Teurlings, ook 
in Mariahout nog bekend, leerde 
mij in de zesde klas de eerste 
noten.

Was het zijn fanfare die mijn 
aandacht bleef trekken? De mu-
ziekfeesten versterkten het effect 
in elk geval. Jaren later heb ik na 
het carnavalsfeest een bariton 
sax gekocht en daarop mijn eer-
ste echte muzieklessen genoten. 
Daarna heb ik mij aangesloten 
bij een van de vele orkesten die 
toen in de regio ontstonden. Ik 
zou mijn muziekavondje echt 
niet meer willen missen. 

In de jaren dat ik directeur ben 
van de Bernadetteschool heb 
ik vaak leden van de harmonie 
St Caecilia op school ontmoet. 
Met hetzelfde enthousiasme 
waarmee zij de bevolking van 
hun muziek laten genieten 
introduceren zij de muziek-
instrumenten op onze school 
aan de Mariahoutse kinderen. 
‘Jong geleerd is, ook al jong 
gedaan’, spelen in een blin-
kend harmonieorkest onder 
een stralende zon.

Leden van St Caecilia, van 
harte gefeliciteerd met jullie 
jubileum. 
Leo 
Donkers
 

Bedrijf:     Hulplijn Peelregio
Eigenaren:  Marjolein Linssen,
    Coördinator project Hulplijn Peelregio 
Redacteur:  Mariëlle de Beer

“Waar kunnen we u mee helpen?”

Dat is wat u als eerste te horen krijgt wan-
neer u het nummer van Hulplijn Peelregio 
belt. Sinds januari 2015 zijn gemeenten 
verplicht om een algemene hulplijn voor 
inwoners in te stellen. Slechts in twee re-
gio’s in Nederland is deze hulplijn lokaal 
georganiseerd, waarvan Laarbeek er - als 
onderdeel van samenwerkingsverband Peel 
6.1 - één van is. Marjolein Linssen coördi-
neert dit initiatief van LEVgroep Leven & 
Verbinden. Om meer te weten te komen 
over de werkwijze, wordt er koffiegedron-
ken met Marjolein.

Marjolein, hoe ben je in de functie van co-
ordinator terechtgekomen en wat spreekt je 
aan?
“Ik ben afgestudeerd als maatschappelijk 
werkster en heb geruime tijd binnen de fo-
rensische psychiatrie en verslavingszorg ge-
werkt. Binnen het project Hulplijn Peelregio 
van de LEVgroep draait alles om de cliënt. 
De focus ligt op wat de cliënt vraagt en van 
daaruit wordt gehandeld. Aan het einde van 
een telefoongesprek wordt de cliënt ge-
vraagd of het gesprek hem/haar iets heeft 
opgeleverd bijvoorbeeld. Er wordt gewerkt 
vanuit de motivatie van de cliënt. Dat is wat 
mij zo aansprak in deze functie.”

Hoe werkt de hulplijn precies en voor wie is 
deze bedoeld?
“De hulplijn is anoniem en bedoeld voor ie-
dereen die een luisterend oor zoekt of even 
niet meer weet hoe verder te gaan. We zijn 
24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen 

per week. Onze vrijwilligers zijn geen pro-
fessionele hulpverleners maar bieden een 
luisterend oor voor alle vragen. Die kunnen 
variëren van heel klein tot groot, van privé 
tot zakelijk. Soms kan het geven van prak-
tisch advies volstaan maar als er meer aan 
de hand is of ingeval van crisis, verwijst een 
medewerker van de hulplijn direct door naar 
specialistische hulp (al dan niet lokaal). Onze 
vrijwilligers fungeren als een soort van eer-
ste vangnet”, vertelt Marjolein, “ze stellen 
de vraag waar ze de persoon in kwestie mee 
kunnen helpen en bekijken welke hulp ge-
boden kan worden.”

Ik begrijp dat jullie op zoek zijn naar nieu-
we vrijwilligers? Zijn er nog bepaalde eisen 
waaraan je als vrijwilliger moet voldoen?
“Er zijn momenteel 12 vrijwilligers ac-
tief binnen dit project maar we zoeken 
nog nieuwe vrijwilligers. Er zijn een aantal 
richtlijnen maar geen specifieke vereisten 
om vrijwilliger voor de hulplijn te worden. 
Leeftijdsindicatie: vanaf een jaar of 20, in ie-
der geval wanneer je uit de puberteit bent”, 
lacht Marjolein. “Man, vrouw, verschillende 
karakters: iedereen kan zich aanmelden. Op 
dit moment is het een heel diverse club in de 
leeftijd van 24 tot en met 78 jaar. Het aller-
belangrijkste is dat je goed kunt luisteren en 
goed aan kunt sluiten bij de behoeften van 
een hulpvrager.”

Wat hebben jullie een nieuwe vrijwilliger te 
bieden?
“Behalve een kleine onkostenvergoeding, 
krijgen nieuwe mensen van ons een training 
aangeboden. Om de zoveel tijd organise-
ren we een terugkomdag waarop de trai-
ning in groepsverband wordt geëvalueerd. 
Om de zes weken hebben we intervisie 
met alle medewerkers. Het is belangrijk om 
te overleggen met elkaar en ervaringen te 

delen. Soms komen er hele heftige verhalen 
voorbij en het is goed wanneer je die dan 
kunt delen met collega’s. En niet te verge-
ten; ons jaarlijkse teamuitje, altijd heel ge-
zellig! Je werkt in drie wisselende diensten 
(dag/avond/nacht) vanuit thuis; de telefoon 
wordt doorgeschakeld. Maar als coördina-
tor ben ik uiteraard ook altijd beschikbaar 

voor tussentijds overleg of om even lekker 
te sparren”, besluit Marjolein.

Weet u even niet hoe het verder moet en 
zoekt u een luisterend oor? Bel dan 24 uur 
per dag 085-0200011. De vrijwilligers van 
Hulplijn Peelregio staan u graag (anoniem) 
te woord!

Marjolein Linssen

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

OP DE KOFFIE BIJ...  HULPLIJN PEELREGIO

Leden van St Caecilia, van 
harte gefeliciteerd met jullie 
jubileum. 
Leo 
Donkers

Mariahout - Vorige week woensdag was 
het wel een heel bijzondere dag voor 
Zonnebloem afdeling Mariahout. Tij-
dens de drukbezochte jaarvergadering 
zijn Bertha van den Heuvel en Ria Din-
nissen gestopt met hun bestuurstaken.

Bertha werd bedankt voor de bestuursta-
ken die zij 17 jaar heeft verricht en Ria 
voor 25 jaar als bestuurslid waarvan de 
laatste jaren als voorzitter en kartrekker 
van vele activiteiten. Tijdens de vergade-
ring werd kalenderjaar 2015 besproken, 
de financiën doorgenomen en werden 
Wilma Dingemans, Gonnie Leenders en 
Henrie Bouwmans unaniem tot nieuwe 
bestuursleden gekozen. Wilma Dinge-
mans gaat vanaf nu de voorzittershamer 
hanteren. Bij deze wil de Zonnebloem 
afdeling Mariahout nogmaals Ria en Ber-
tha bedanken voor het vele goede werk 
dat ze verricht hebben en aangeven dat 
zij het prettig vinden dat ze als vrijwilliger 
blijven binnen hun vereniging.  

Jaarvergadering Zonnebloem afdeling Mariahout

Bertha van den Heuvel (l) en Ria Dinnissen (r)

Feestelijk tintje vanwege het 35-jarig bestaan

Ontspanningsmiddag Zonnebloem afdeling Beek en Donk
Beek en Donk - De Zonnebloem afde-
ling Beek en Donk houdt op dinsdag 
17 mei voor haar gasten weer een ont-
spanningsmiddag. Deze middag  heeft 
een extra feestelijk tintje  vanwege het 
35-jarig bestaan van deze afdeling.  

Op 20 mei 1981 is De Zonnebloem af-
deling Beek en Donk opgericht. Het 
bezoekwerk en het verzorgen van acti-
viteiten voor zieken en mensen met een 
fysieke beperking was in 1981 het doel 
van de zonnebloem, ook nu nog is dit 
hun voornaamste doelstelling. Behoort u 
tot hun doelgroep, dan bent u van harte 
welkom. De zaal van Herberg ‘t Huukske 
gaat open om 12.30 uur. Om 13.30 uur 

staat de koffie klaar met iets lekkers erbij. 
Dan treedt op Nico van de Wetering. Tij-
dens de pauze krijgen de bezoekers een 
consumptie met een hartig hapje aange-
boden. Na de pauze treedt Nico van de 
Wetering weer 3/4 uur op. Om 16.30 
uur een lekker kopje soep, broodje kro-
ket en een kop koffie. Sluiting van deze 
feestelijke bijeenkomst 17.30 uur. Wilt u 
deze middag bijwonen, geef je dan tijdig 
op, want vol is vol. Graag op eigen gele-
genheid komen.

Tijdens de activiteit van 19 april is geno-
ten van het optreden van Gerry van Hou-
tert. De voetjes kwamen zelfs los op de 
vloer, ook nu belooft het weer een mooie 

middag te worden. Wie deze middag wil 
bijwonen kan zich tot 13 mei opgeven bij 
Mw. Maria Jansen tel. 0492-781734, of 
bij Mw. Jo Doudart de la Grée of bij Mw. 
Toos van der Linden tel. 0492-462974.
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www.ven-hollanders.nl
Kapelstraat 19 - Beek en Donk      Tel. 0492 - 46 43 43

Rob Hollanders
Rob Hollanders kwam ooit als stagair bin-
nen en is inmiddels als directeur al jaren 
een vertrouwd gezicht van Totaal Installatie-
bedrijf v.d. Ven-Hollanders. Meer en meer wil 
hij zich profi leren als comfortinstallateur. 
“Mensen blijven langer thuis wonen en wil-
len daarbij meer comfort: dé toekomst voor 
installateurs.”
 
Mooiste aan het vak
Van iets ouds wat nieuws maken. En dat 
je daar dan mensen blij mee maakt. Daar 
doe ik het uiteindelijk voor. Daarnaast vind 
ik het afwisselde karakter van het werk en 
de mengelmoes aan diensten en producten 
die we leveren erg leuk. Van het verkopen 
en installeren van complete badkamers tot 
CV-werkzaamheden en het installeren van 
duurzame technieken als warmtepompen.

Mooi project
Vrij recent hebben we een grote verouderde 
woning in Aarle-Rixtel volledig gestript, 
opgeknapt en voorzien van de nieuwste in-
stallaties. Daar kwam van alles bij kijken: 
loodgieterswerk, een nieuwe CV, speciaal 
inregelwerk en een nieuwe WTW bijvoor-
beeld. Installatietechnisch een omvattend 
project met veel uitdagingen.

Kansen
We vergrijzen met z’n allen en het wordt 
steeds meer gestimuleerd om langer thuis te 
blijven wonen. Daarom hebben we ons sinds 
kort laten opnemen in het register Comfort 

Installateurs bij Uneto-VNI. Hiervoor heb ik 
een korte opleiding gevolgd en heb ik nu 
de papieren voor een comfortinstallateur. 
We willen ons profi leren als een specialist 
in het vergemakkelijken van woningen. Dat 
kan gaan om luxe voorzieningen zoals au-
tomatische gordijnen, tot noodzakelijke aan-
passingen in een badkamer voor senioren of 
in een woning voor mensen die slecht zien.

Wij moeten vooral een herkenbare en een 
betrouwbare partner blijven voor onze 
klanten in de regio.

ADVERTORIAL

Werkgroep-Opstekel voor Cendra waar tieners 
zich thuisvoelen
Ad de Hoon, actief met Cendra -een 
vrijwilligersorganisatie die vanaf 2005 
op velerlei wijze ondersteunend  is 
naar de tienerjeugd- werd geïnter-
viewd door Erik van Haperen, fractie-
lid van Politieke Partij De Werkgroep. 
Ad zelf over Cendra maar ook zijn 
antwoord op de vraag wat zijn taak 
bij deze vrijwilligersorganisatie is: 
“Mijn functie is voorzitter van deze 
geweldige club mensen en ik draag 
en vertegenwoordig de mening van 
deze vrijwilligers. Hen gun ik alle 
credits. Onze vrijwilligers komen af-
spraken na, hebben hun kwaliteiten 
en zien hun taak niet als vrijblijvend. 
Daar houden we elkaar ook aan. 
Daarnaast heeft iedere vrijwilliger, net 
als in een gezin, medezeggenschap in 
de toekomstige plannen”. Ad is zeer 
bevlogen over al deze vrijwilligers. 

Ook De Werkgroep is enthousiast 
over deze organisatie en reikt daarom 
graag aan Cendra een Opstekel uit. 
Dit voor hun verdiensten en enorme 
inzet. Hieronder de antwoorden van 
Ad op de aan hem vijf gestelde vra-
gen. 

Welk doel streeft Cendra naast? 
CENDRA is er om de tieners beter te 
laten socialiseren met de rest van de 
gemeenschap en er voor ze te zijn 
wanneer deze daar behoefte aan 
hebben. Tevens biedt Cendra ruimte 
aan om eigen initiatieven op te pak-
ken en zich te ontplooien zonder in-
vloed van ouders of opvoeders.

Voor welke doelgroep?
CENDRA is er voor tieners (vanaf 10 
jaar tot aan volwassenheid) zonder 
uitzondering van afkomst, huidskleur, 
psychische of lichamelijke beperkin-
gen.

Wat houdt de ALS-dag in die zondag 
24 juni gehouden is in Aarle-Rixtel?
Zoals altijd doet CENDRA mee aan 
een goed doel.  De kinderen van de 
jonge damesgroep hebben dit jaar 
bedacht om extra aandacht te be-
steden aan de ziekte A.L.S. waar een 
van onze vrijwilligers aan is overle-
den, dus alle lof gaat naar degenen 
die dit groots hebben aangepakt met 
kraampjes spelletjes en sponsorloop.

Is Cendra naast Aarle-Rixtel ook ac-
tief in andere Laarbeekse dorpen?
Allereerst werken de verschillende 
tienerwerken in ons dorp vaak samen 
als het gaat over gezamenlijke activi-
teiten die onder Tienerwerk Laarbeek 
vallen. Jeugd uit de anderen Laar-
beekse dorpen is ook welkom. Wel 
zijn we in eerste instantie gericht op 
jeugd uit Aarle-Rixtel om hen een 
eerlijke kans te geven in onze maat-
schappij.

Wat heb je voor de toekomst nog 
voor plannen?

Het waarborgen van ons tienercen-
trum zodat het nog lang bestaat. Op 
dit moment leiden we jonge vrijwil-
ligers en bestuursleden op zodat zij 
het over kunnen nemen. In de toe-
komst willen we, net zoals we dat 
nu voor de dames doen, ook voor de 
jongemannen avonden organiseren. 
En tot slot hopen, dat de olievlek die 
CENDRA creëert tot maatschappelijk 
mee-functioneren, zich uitbreidt.

Als aanvulling meldt Ad nog dat 
Cendra zeer korte lijntjes heeft met 
de mensen die met hen aan de toe-
komst van onze jeugd werken en ze 
elke kans aangrijpen om met iedereen 
samen te werken in het belang van 
het kind. 

Dat samenwerken verdient nu terecht 
een Opstekel, aldus alle fractieleden 
van De Werkgroep. Bestemd ook 
voor alle jeugdafdelingen in de ande-
re Laarbeekse dorpen.

Fractie De Werkgroep

LEZERSPODIUM

Cendra vrijwilligers houden De Opstekel vast omringd door Werkgroep 
fractieleden; v.l.n.r.: Rick van Bree, Erik van Haperen, Wendela Bevers, 
Matty van de Laar, Liesbeth van de Heuvel en Veerle van Schaijk.

Dorpsraad Lieshout bezorgd over 
veranderingen busvervoer Hermes 
Lieshout – Dat Hermes de aanbesteding 
van de concessie in Zuid-Oost Brabant 
heeft gewonnen is op 15 december 2015 
bekend geworden. Dit betekent dat Her-
mes de komende tien jaar het busvervoer, 
waaronder ook de buurtbus Laarbeek, in 
Zuid-Oost Brabant verzorgt.

Inmiddels is bekend geworden wat dit gaat 
betekenen aan nieuwe buslijnen en de wij-
zigingen daarin. De definitieve dienstrege-
ling is nog niet vastgesteld omdat ook de 
NS haar dienstregelingen gaat wijzigen. In 
het krantenbericht wordt er over gespro-
ken dat buslijn 21 in de avond en de week-
enden niet meer door de kom van Lieshout 
rijdt. Gemakshalve werd er geopperd dat 
men dan in het weekeinde maar met de 
buurtbus moest gaan. Het probleem is dat 
de buurtbus niet in de weekenden rijdt. 
De consequenties voor de inwoners van 
Lieshout is dat men, indien men in het 
weekend met de bus wil reizen, de enige 
mogelijkheid is om naar de bushalte bij de 
Bavaria rotonde te lopen en daar op de lijn 

121 te stappen. Dit lijkt de Dorpsraad Lies-
hout onaanvaardbaar en zeker erg lastig als 
men slecht ter been is. Door hen is meerde-
re malen aan Hermes en de Provincie ge-
vraagd om duidelijk te maken hoeveel pas-
sagiers er in Lieshout gedurende de avond 
en de weekenden gebruik maken van de 
bus. Een en ander om duidelijk te krijgen 
of er inderdaad te weinig gebruik wordt 
gemaakt van deze bus en of er een andere 
oplossing denkbaar is. Echter men is tot nu 
toe niet in staat of genegen deze cijfers aan 
de Dorpsraad kenbaar te maken. Ten einde 
raad heeft de Dorpsraad van Lieshout be-
sloten om een aangetekend schrijven aan 
de Provincie te sturen met een beroep op 
de Wet Openbaarheid van Bestuur.

De Dorpsraad wil graag van de inwoners 
van Lieshout weten wat zij van deze plan-
nen vinden. Hiervoor kunt u een brief stu-
ren naar hun secretariaat, M. Hubrechsen, 
Ruitjensakker 14, 5737 HA Lieshout of een 
mail via de site www.dorpsraad-lieshout.nl.

Wij zijn uw bank.

RegioBank meest 
klantgerichte bank

Winnaar CCDNA Award 2016 
in de categorie banken

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Blijverslening maakt langer 
thuis wonen mogelijk 
Ook in Laarbeek wonen steeds meer 
ouderen. En dat is positief nieuws, want 
dat komt omdat we gezonder leven. 
Daardoor blijven ouderen langer mo-
biel, en kunnen ze langer meedoen met 
de samenleving. Vaak willen ze dan ook 
zo lang mogelijk in hun eigen huis blij-
ven wonen. Soms moeten er dan aan-
passingen aan het huis worden gedaan, 
en dat kunnen flinke investeringen zijn: 
denk aan een drempelloos huis, brede-
re deuren of een aangepaste badkamer. 
Het is echter een probleem dat ouderen 
niet of moeilijk een lening of hypotheek 
kunnen krijgen bij banken. Ze beschik-
ken wel over vermogen, maar dat zit 
vaak in het huis. In zo’n geval kan een 
‘blijverslening’ uitkomst bieden. De ge-

meente verstrekt dan via een landelijk 
fonds (SVn.nl) een lening, met het huis 
als onderpand. Als op enig moment het 
huis wordt verkocht gaat het geld weer 
terug in het fonds, en wordt het weer 
beschikbaar voor anderen. 
Afgelopen donderdag tijdens de raads-
vergadering hebben wij dan ook een 
motie ingediend die het college ver-
zoekt om te onderzoeken in hoeverre 
deze blijverslening ook in Laarbeek 
kan worden ingevoerd. Alle partijen 
stemden vervolgens voor onze motie. 
Een positief resultaat dus! Hopelijk kan 
deze blijverslening snel worden inge-
voerd. 

Namens de fractie van PNL

LEZERSPODIUM
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MooiBoerdonk
Erwin v.d. Tillaar winnaar

Boerdonkse Biljartkampioenschappen Libre 2016

Boerdonk - De afgelopen week was 
Boerdonk in de ban van het Boer-
donks Biljartkampioenschap Libre. 
Van 18 t/m/ 22 april werd in gemeen-
schapshuis ‘Den Hazenpot’, door 28 
biljartliefhebbers uit Boerdonk, ge-
streden om de ‘Den Hazenpot-trofee’. 
Daarnaast mag de winnaar deelne-
men aan de supercup, welke wordt 
gehouden op zaterdag 10 september 
2016 in gemeenschapshuis ‘’t Span’ 
te Keldonk. 

In 7 poules van 4 werd een onderlinge 
competitie gespeeld. De 7 poulewin-
naars en de 9 best presterende spelers 
plaatsten zich voor de tweede ronde. 
Door loting werd bepaald wie je tegen-
stander was. Er werd gespeeld volgens 
het knock-out systeem. Wie verloor, 

lag uit het toernooi. Deze wedstrijden 
waren daarom ook erg spannend, en 
de uitslagen verrassend. Na de twee-
de ronde volgden de kwartfinale en 
halve finale. Hiervoor wisten zich te 
plaatsen: Erwin v.d. Tillaar (door winst 
op Bert Bekkers ), Theo Donkers (door 
winst op Bert v.d. Donk), Henk Bie-
mans (door winst op Janus Bekkers), 
en Tommy v.d. Velden (door winst op 
Roy Huijbers). 

In de eerste halve finale speelde Erwin 
v.d. Tillaar tegen Theo Donkers. Erwin 
moest 84 caramboles maken en Theo 
44. Beiden speelde een goed toernooi 
tot aan deze wedstrijd. Theo kwam nu 
niet verder dan 30 caramboles. Erwin 
wist uiteindelijk zijn gemiddelde wel 
te overtreffen en maakte er 90 in 20 
beurten. De tweede halve finale ging 
tussen Tommy v.d. Velden en Henk 
Biemans. Henk, (19 caramboles) speel-
de een uitstekend toernooi. Tommy 
(35 caramboles) was wat wisselvallig. 
Ook in deze partij. Henk wist te win-
nen met 33 caramboles tegen 20 voor 
Tommy.

Om de derde plaats werd gestreden 
tussen Theo Donkers (44) en Tommy 
v.d. Velden (35). Beide spelers wisten 
zich deze wedstrijden te revancheren 
ten opzichte van de halve finale. Het 

werd een spannende wedstrijd. Echter 
had Tommy net iets meer geluk dan 
Theo. Met nipt verschil wist Tommy 
met 34 caramboles te winnen en ein-
digde als derde. Theo maakte er 40, 
en werd vierde. De finale tussen Erwin 
(84) en Henk (19) was eveneens span-
nend. Na een aarzelend begin nam Er-
win een voorsprong. Niet lang daarna 
maakte Henk een mooie serie en lag in 
gewonnen positie. Maar de wedstrijd 
duurt 20 beurten, en ze waren nog niet 
op de helft of Erwin trok de stand weer 
gelijk. Waar Henk weer regelmatig zijn 
caramboles maakte, moest Erwin meer 
bogen op grote series. 2 beurten voor 
het einde nam Henk een voorsprong. 
Erwin ‘poetste’ deze weer weg met 
een serie van 23. In de laatste gelijk-
makende beurt moest Henk 5 caram-
boles maken voor de winst. Het lukte 
hem echter niet. Henk bleef steken op 
een keurig aantal van 26. Erwin had er 
134 gemaakt. Ook keurig. Erwin v.d. 
Tillaar werd daarom kampioen, en mag 
dus namens Boerdonk, deelnemen aan 
de Supercup. De organisatie wenst 
hem daarbij dan ook heel veel succes. 

De organisatie wil alle deelnemers, tel-
lers en schrijvers, vrijwilligers van ‘Den 
Hazenpot’ en natuurlijk het publiek 
bedanken voor de bijdrage aan een 
wederom geslaagd toernooi.

 De winnaars, vlnr: Henk Biemans, 
Erwin v.d. Tillaar en Tommy v.d. Velden

Multifunctionele ruimte voor 
RKSV Boerdonk

Boerdonk herdenkt oorlogsslachtoffers

Naar Lourdes in Boerdonks 
Onderonsje

Boerdonk – Door vele uurtjes te zweten, 
op zaterdag 23 april, door de vrijwilli-
gers Cor en Corke van de Vossenberg, 
Hans Huijbers, Willie Brugmans, Wim 
van den Akker, Eric Bouw, Piet van den 
Crommenacker en Rini Opheij is er een 
nieuwe ruimte bijgekomen. 

En niet zomaar een! nee, een multifunc-
tionele ruimte nog wel. Loungeruimte, 
verblijfsruimte, rookruimte etc. Middels 
een flinke bijdrage van de Club van 50 
heeft de R.K.S.V. Boerdonk een prachtige 
overkapping neer kunnen zetten. En aan 
iedereen die dit prachtige resultaat mede 
mogelijk heeft gemaakt: bedankt!

Boerdonk - De kinderen van groep 7 en 8 van basis-
school Sint Nicolaas uit Boerdonk en de Dorpsraad van 
Boerdonk gaan op woensdag 4 mei de oorlogsslacht-
offers herdenken. Groep 7 en 8 hebben het oorlogs-
monument in Boerdonk geadopteerd en mogen zich 
adoptieklas noemen. Zij zijn al druk bezig met het 
thema oorlog. 

Samen met de dorpsraad hebben ze een programma 
opgezet voor 4 mei. Zij nodigen iedereen in Boerdonk 
uit om samen met hen de oorlogsslachtoffers te her-
denken bij het Lancaster monument aan de Bossche-
weg. 

Programma
19.15 uur wordt er verzamelen voor de Hazenpot. 
Mensen die moeilijk ter been zijn kunnen plaats ne-

men in de huifkar. Dan lopen ze in stille tocht naar het 
kerkhof waar de kinderen van groep 7 en 8 een bloem 
leggen en een groet brengen aan Harrie v/d Akker en 
aan de Indië veteranen. De Stille tocht trekt weer verder 
via Pastoor van Schijndelstraat, Geluckweg, Veerstraat, 
Bosscheweg. 19.55 uur Aankomst monument, er staan 
stoelen waar u op kunt gaan zitten. 20.00 uur 2 Minu-
ten stilte waarna er een toespraak volgt door de wet-
houder, de kinderen lezen gedichten voor en er worden 
bloemen gelegd. The Last Post wordt gespeeld en het 
Wilhelmus wordt ten gehore gebracht. Daarna lopen ze 
met zijn alle weer terug naar de Hazenpot waar voor ie-
dereen een kopje koffie of thee klaar staat. Doorpsraad 
Boerdonk, de kinderen en leerkrachten van groep 7 en 
8 hopen u allen te mogen begroeten om samen met 
hen nog eens stil te staan bij al die mensen die in de 
oorlog hebben gevochten, geleden en zijn gestorven.

Boerdonk - Twee jaar geleden maakte 
het zangkoor van Boerdonk een reis 
naar Lourdes. In het Onderonsje op 
maandag 2 mei komt mevrouw Roo-
sen daar nog eens op terug, onder 
andere met beeldmateriaal. Van 10.00 
tot 11.30 uur komt zij in Den Hazen-
pot met de bezoekers praten over deze 
Zuid-Franse bedevaartplaats. 

Mevrouw Roosen is verbonden aan de 
stichting Organisatie Limburgse Bede-
vaarten, een stichting die bedevaarten 
naar Lourdes organiseert. De bezoekers 
van het Onderonsje kunnen luisteren 
naar de enthousiaste verhalen en hun 
eigen ervaringen vertellen. Ook op 
vragen over de zin of de onzin van be-
devaarten wordt serieus ingegaan. De 
toegang tot het Onderonsje is gratis, 
de koffie en thee voor eigen rekening.

LSV - Boerdonk: 0-1

3e overwinning op rij voor Boerdonk

Boerdonk - De derde overwinning op rij voor Boer-
donk 1, tegen de laagvlieger LSV, maar wel een van 
de zwaarste wedstrijd van de laatste weken. LSV is 
dan misschien niet het beste team in de 5e klasse H 
maar wat ze tekortkomen aan talent, maken ze goed 
door heel hard te werken en niet bang om ook fysiek 
te spelen, zeg maar op het randje en erover. 

Boerdonk had het hier de gehele wedstrijd moeilijk 
mee. De eerste helft waren de beste kansen zeker 
voor LSV, voetballend was Boerdonk zeker beter maar 
dat zegt niet alles. Een vrije trap die net voor langs 
vloog en Paul van Alphen een teen te kort kwam. 

Zo was de tweede helft geheel anders, na enkele mi-
nuten was Daan Dortmans zijn tegenstander te snel 

af en kon van de achterlijn voorzetten op Paul van 
Alphen, die een niet te missen kans kreeg, 0-1. LSV  
ging nu nog harder spelen, en de scheidsrechter had 
hier en daar wel wat harder mogen optreden. Kansen 
waren er voor LSV de gehele wedstrijd niet meer, voor 
Boerdonk slechts enkele mogelijkheden, nadat Daan 
Dortmans het veld was afgeschopt mocht A-speler 
Axel van Overdijk zijn debuut maken in Boerdonk 1. 
De drie punten gingen dik verdiend mee naar huis. 

Volgende week komt VOW naar Boerdonk. Boer-
donk probeert hier een stunt tegen te halen. Na de 3 
broers v/d Crommenacker, in begin jaren 70, stonden 
er voor het eerst weer drie broers aan de aftrap bij 
Boerdonk 1, ditmaal de gebroeders van Alphen.

Maak kans op een gratis 
boeket bloemen voor 

Moederdag!
Bij een aankoop bij één van de winkeliers op

het Winkelplein Laarbeek ontvangt u een kanskaart. 

WIN!

De actie loopt van 2 t/m 6 mei 2016

Er zijn 50 boeketten t.w.v. 
€12,95 beschikbaar! 

Prijswinnaars worden 
vrijdagavond 

6 mei gebeld!
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Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

• Vernieuwde showtuin
• Specialistisch advies
• Thuisbezorging mogelijk

RUIM ASSORTIMENT SIERBESTRATING

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 17:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

Binnenschilderwerk
Mooi binnenschilderwerk is cruciaal voor 
de perfecte uitstraling van het huis. Zeg nu 
zelf, een prachtig interieur is een stuk minder 
indrukwekkend met een verkleurde, gelige 
muur op de achtergrond. Sprankelend witte 
muren laten jouw complete interieur stralen. 
Niet alleen voor de uitstraling is schilderwerk 
belangrijk. Het onderhouden van het 
schilderwerk zorgt ook voor bescherming tegen 
slijtage, vocht en schimmels. De onderdelen 
van de woning gaan dan ook een stuk langer 
mee wanneer je het huis regelmatig laat 
schilderen. Binnenschilderwerk is ongeveer 
eens in de 7 jaar aan vervanging toe. Denk 
bij binnenschilderwerk aan de volgende 
onderdelen: trap, kozijnen en deuren, plafond 
en muren.

Buitenschilderwerk
Buitenschilderwerk is iets vaker toe aan 
onderhoud dan binnenschilderwerk. 
Ongeveer eens in de 5 jaar dient jouw huis 
aan de buitenkant geschilderd te worden. 
Denk hierbij aan het schilderen van de gevel, 
kozijnen, deuren en dakkapel.
Schilderwerk op het zuiden en westen van 
het huis is over het algemeen eerder aan 
onderhoud toe, door de invloed van zon 
en regen op het buitenschilderwerk. Een 
geschilderd huis ziet er fris en netjes uit, maar 
beschermt ook de onderdelen van de woning 
tegen weersomstandigheden. Zonder goed 
schilderwerk loop je bijvoorbeeld het risico 
dat de houten kozijnen gaan rotten.

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

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens
Kasten
Deuren
Kozijnen

Specialist in 
kozijnrenovatie

Van zowel houten als 
kunststof kozijnen.

Maatwerk
Inloopkasten

Geheel naar uw 
wensen in te delen
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Sportend Laarbeek
voetbal Blauw-witten behouden kansen op 2e periodetitel

Moeizame zege voor ELI tegen RKPVV 
Lieshout - Tegen de Helmondse hek-
kensluiter RKPVV heeft ELI een zwaar-
bevochten 0-2 overwinning behaald en 
daarmee de kansen op het behalen van 
de 2e periodetitel behouden. Het spel 
dat het team van trainer Theo Donkers 
deze middag liet zien was echter ui-
terst pover. Het aantal geslaagde com-
binaties was op een hand te tellen. 

Pas nadat de thuisclub met 10 man 
kwam te staan lukte het ELI om tot sco-
ren te komen. Dat de beide doelpunten 
van Sem Steenbakkers kwamen was 
geen verrassing, omdat hij als enige met 
enkele individuele acties gevaarlijk was. 
Tegen de hardwerkende thuisclub, die 
pas twee keer tot winst was gekomen, 
wist ELI pas na 23 minuten voor het 
eerst gevaarlijk te worden. Aanvoerder 
Lex Hollanders kwam een teenlengte 
te kort om uit een strakke voorzet van 
Sem Steenbakkers te scoren. In het ver-
volg van de 1e helft was alleen David 
da Silva en Bas Hollanders een keer 
dreigend voor het doel van RKPVV. In 
blessuretijd was de thuisclub dichtbij 
een voorsprong, maar Robin Evers pa-
reerde de bal van Van Teeffelen. 

Na de thee werd ELI wel sterker en dat 
leverde in de 53e minuut een strafschop 
op toen Sem Steenbakkers op volle 
snelheid in het beruchte gebied ten val 
werd gebracht. De slap ingeschoten 
bal van Stijn Donkers werd een prooi 
voor doelman Wing Choi. De thuisclub 
ging steeds meer geloven in een goed 
resultaat en wist vaak de 2e bal te ver-

overen, maar gevaarlijk werd RKPVV 
niet omdat de ELI-defensie degelijk 
opereerde. 20 minuten voor tijd kwam 
de thuisclub met 10 man te staan toen 
een nieuwe overtreding op Sem Steen-
bakkers rood opleverde. Met een man 
meer was het even later Steenbakkers, 
die op aangeven van David da Silva de 
bevrijdende openingstreffer scoorde, 
0-1. Direct hierna wist de goed inval-
lende Bob Egelmeers een vrije trap van 
Roel van Mook net niet te verzilveren 
en bleven enkele individuele acties van 

Steenbakkers zonder treffer. Pas in de 
88e minuut kwam aan alle onzekerheid 
een einde. De sterk spelende linksach-
ter Aaron Hurkx leverde een prima 
voorzet af, die Sem Steenbakkers wist 
te verzilveren, 0-2. 

Door deze overwinning blijft ELI 
meedoen voor de play-offs. Daar-
voor is zondag wel een overwinning 
nodig in de uitwedstrijd tegen Irene 
uit Gemonde.

Thimos Politis kopt de bal laag weg. Joost van 
der Tol en Bas Hollanders kijken namens ELI toe

Sparta'25 E7 voorjaarskampioen

Beek en Donk - Door de overwinning 
op NWC E10 haalde Sparta'25 E7 het 
voorjaarskampioenschap binnen!

De spelers die in dit team zitten zijn: 
Noortje van den Boogaard, Lars van 
Ham, Jasper van Ham, Concalo Teles 
Camphilo, Mats Trilsbeek, Eef van de 

Ven, Nora Dispinois, Justin van der 
Westerlo, Alec van Eijk en Jorg van der 
Sommen.

Het team staat onder leiding van trai-
ners Christian Trilsbeek, Erwin van den 
Boogaard, Patrick van der Sommen, 
Osman Malin en Joel Martens.

Mariahout - VV Mariahout trad zondag 
op sportpark 'de Braak' aan tegen de on-
geslagen koploper Mulo. Bij winst kon-
den de Helmonders de champagne ont-
kurken en het kampioenschap vieren. 

Mulo ging meteen in de aanval om zo 
snel mogelijk de 1-0 op het scorebord te 
zetten.Mariahout weerde zich gretig en 
dat kostte Kevin Ketelaars in de 15e mi-
nuut een gele kaart. Wat Mulo ook pro-
beerde, ze kregen de bal niet in het doel. 
Op de counter kreeg Mariahout ook af 
en toe een kansje. Sander Scheepers 
probeerde het met een afstandsschot, 
maar deze werd gekeerd door de keeper 
van Mulo. In de 44e minuut kreeg Ma-
riahout een vrije trap op ongeveer 20 

meter. Deze belandde in de muur.

Na rust bleef Mulo op zoek naar de 
overwinning, maar waren minder ge-
vaarlijk dan de eerste helft. In de 80e 
minuut kreeg Mariahout weer de kans 
om te scoren uit een vrije trap. Coen van 
Eijndhoven schoot deze bal maar net 
over het doel. De wedstrijd eindigde zo-
als deze begonnen was: 0-0. 

Na afloop kon Mulo toch het kampioen-
schap vieren. Ze hadden genoeg aan het 
gelijkspel omdat achtervolger VOW had 
verloren. Zondag 1 mei speelt Mariahout 
op het eigen sportpark tegen RKGSV, de 
nummer 5 van de competitie. 

Lieshout – Na een royale 7-1 overwin-
ning op Rhode F2 kwam de droom uit. 
Met een polonaise door de Eli-kan-
tine en een ereronde in twee nostal-
gische cabriolets door de straten van 
Lieshout, vierde Eli-F1 het kampioen-
schap.

Vrijdagavond waren ze vroeg naar bed 
gegaan. De volgende ochtend werd 
om 9.15 uur afgetrapt in de uitwed-
strijd tegen Rhode F2. Bij winst was 
het kampioenschap in de 1e klasse 
202 een feit, samen met Schijndel/
De Wit. De tientallen meegereisde 
supporters trotseerden de kou om dit 
mooie moment mee te maken. Eli-F1 
kwam voortvarend uit de startblok-
ken. Met goed positiespel werden de 
aanvallers Ruben Hagedoorn en Daan 
Kuijn in stelling gebracht. In de eerste 
minuten waren er meerdere doelrijpe 
kansen voor Eli. De verdediging met 
Rens Verhagen, Job Ruis, Ruud Op-
steen en reservekeeper Evan Verkuijlen 
stond als een huis. Spelverdeler Mau-
ro Gilsing was heer en meester op het 
middenveld en zorgde met zijn prach-
tige passes voor veel aanvalskracht. 
Eli-F1 miste doelman Bart Vermaeten 
vanwege een armbreuk en Krijn Jan-
sen die op vakantie was. Ondanks het 
forse veldoverwicht en de vele kansen 

wilde de bal er maar niet in. De ver-
dediging van Rhode stond goed op de 
plek en ook de keeper wist vele scho-
ten te pareren. Toen zelfs een schot 
van Daan Kuijn via de rechter paal naar 
de linker paal en vervolgens terug in 
het veld stuiterde, leek het er op dat 
de felbegeerde winst niet kon worden 
binnengehaald. Zou de druk dan toch 
te hoog zijn?

Met een ruststand van 0-0 was het alle 

hens aan dek voor de coaches Jorn Gil-
sing en Jurgen Verhagen om de spelers 
op scherp te zetten. Gelukkig was het 
Rens Verhagen die vroeg in de tweede 
helft met de verlossende goal de span-
ning doorbrak. Toen ging het snel. Het 
bekende fraaie samenspel van dit ta-
lentvolle team kwam op gang en bij 
het eindsignaal stond de teller op 1-7. 
De kinderchampagne kon worden ont-
kurkt. Proficiat Eli-F1.

Mariahout - De dames van VV Ma-
riahout speelden zondag hun laat-
ste thuiswedstrijd van dit seizoen. 
Tegenstander was Volkel. In de uit-
wedstrijd wisten de dames een 0-1 
overwinning te boeken door een af-
standsschot van Tessa in blessuretijd. 
 
Beide teams begonnen fel aan de wed-
strijd, al werd het na 20 minuten spe-
len al wel duidelijk dat Mariahout toch 
het betere van het spel had. Het was 
wachten op het eerste doelpunt en 
die viel in de 27e minuut. Joyce ging 
goed door op rechts, speelde de vrij-
lopende Mara aan en die wist keurig 
af te ronden, 1-0. Voor Mara alweer 
haar 22e doelpunt dit seizoen. Enke-
le minuten later liet de andere spits 
van Mariahout het publiek opnieuw 
juichen. Op aangeven van Mara wist 
Emy de bal strak binnen te schieten, 
2-0. Op het moment dat de wisselspe-
lers zich alvast richting de kleedkamers 

wilden begeven, kon er opnieuw wor-
den gejuicht. Mara tekende met een 
schitterend afstandsschot voor een 
3-0 ruststand.

De 2e helft was nog geen 2 minuten 
oud of Volkel maakte de 3-1. De da-
mes waren na deze tegentreffer weer 
bij de les. Marielle en Marsha werden 
na een uur spelen ingebracht. Na een 
goed lopende combinatie werd Mara 
in stelling gebracht, maar het schot 
dat volgde, werd goed gepareerd. De 
controle ontbrak echter en Emy rea-
geerde het snelst en tikte beheerst de 
4-1 binnen. In de laatste minuut werd 
het door een onfortuinlijk doelpunt 
van Marianne nog 4-2 en pikte zo 
stiekem haar doelpuntje mee! Toch 
weer een goede overwinning  voor de 
dames.

De spelers en begeleiding van Sparta'25 E7 vieren het kampioenschap

Kampioenswedstrijd eindigt in 0-0

VV Mariahout houdt Mulo 
op gelijkspel

Polonaise en ereronde voor kampioentjes

Eli-F1 viert kampioenschap

Laatste thuiswedstrijd winnend afgesloten: 4-2

Dames Mariahout kloppen Volkel

Eli F1 viert trots het kampioenschap

JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl
BEZOEK ONZE SHOWROOM 
VOOR DESKUNDIG ADVIES!

SNEL,

INTELLIGENT,

EFFICIËNT.

De VIKING iMow robotmaaiers
Terwijl u leuke dingen doet, zorgt hij ervoor 
dat uw grasperk perfect onderhouden is!

Raadpleeg onze website voor meer info.

YOU RELAX, iMow

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie
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Stiphout Vooruit met 0-1 verslagen

ASV'33 blijft in 'winning mood'
Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft afgelo-
pen zondag wederom een goede stap 
gezet richting een eventuele plek in 
de nacompetitie. Met de kleinst mo-
gelijke overwinning van 0-1 gingen 
de drie punten richting Aarle-Rixtel. 
Vooraf aan de wedstrijd werd er nog 
een enveloppe met geld door de spe-
lers van ASV’33 beschikbaar gesteld 
aan Stiphout Vooruit, voor selectie-
speler Nicky van den Eijnden, waarbij 
de verschrikkelijke ziekte ALS is ge-
constateerd.

In de eerste helft had ASV’33 een klein 
veldoverwicht maar tot echte kansen 
kwamen beide teams niet. ASV’33 
kon 5 minuten voor de thee profiteren 
van een foutje in de verdediging van 
Stiphout Vooruit, waardoor het enig-
ste doelpunt van de wedstrijd een feit 
was. De snelle Thijs van Uden kon zich 
vrij maken van zijn directe tegenstan-
der en zette de bal scherp voor, hier-
bij gleed een verdediger van Stiphout 
Vooruit uit zodat de bal kwam bij de 
geheel vrij staande Ronnie Heijmans, 
en die weet wel raad met zulke kansen 
0-1.

Na de rust een dominerend Stiphout 
Vooruit, zeker de eerste 15 minuten na 
rust, hierdoor  kwam ASV’33 er bijna 
niet meer uit. Dit resulteerde in enkele 
kansen voor de Stiphoutenaren, maar 
ASV’33 hield het doel schoon. Omdat 
Stiphout Vooruit alleen gebaat was bij 
het behalen van punten kreeg ASV’33 
naar mate de wedstrijd vorderde steeds 

meer ruimte voorin, en werd het bij 
vlagen ook meerdere malen gevaarlijk. 
Ook de doelpogingen namens ASV’33 
van met name Thijs van Uden en Ron-
nie Heijmans troffen ook geen doel. In 
de 80e minuut dacht iedereen dat de 
beslissing gevallen was, een slim hak-
je van Ronnie Heijmans resulteerde in 
een doelpunt. Echter de grensrechter 
van Stiphout Vooruit had buitenspel 
geconstateerd, al was hij op het hele 
sprotpark de enigste, wist hij toch de 
scheidsrechter van zijn gelijk te over-
tuigen en keurde de scheidsrechter het 
doelpunt af. Gelukkig was deze foute 
beslissing geen beslissing die bepalend 
was voor het uiteindelijke resultaat en 

kon ASV’33 weer drie punten bijschrij-
ven.

Aanstaande zondag treedt ASV’33 
thuis aan tegen MVC uit de Mortel en 
probeert het zeker om de goede serie 
waar ze toch mee bezig zijn voort te 
zetten.

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

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Zoekt de beste chauffeurs!

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

HFWorks Logistiek personeel BV 
Het Schakelplein 10
5651 GR Eindhoven

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

Bel nu of kijk op www.hfworks.eu 
voor ons actuele vacature aanbod!

Op zoek naar 
een vaste baan 
met vrijheid?

Tel. 0492 - 66 55 05, Goorsedijk 6 te Mierlo
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Schrijf je nu nog in 

voor schooljaar 2016-2017 voor 

de volgende opleidingen:

• Vakman GWW 

• Straatmaker

• Schilderen

• Metselen

Beste BOUWOpleiding 2016 

7e elftal Sparta'25 speelt 
kampioenswedstrijd

Beek en Donk – Sparta’25 7 trad zon-
dag thuis aan tegen Mariahout 4. Een 
belangrijke hindernis te nemen rich-
ting een mogelijk kampioenschap en 
een wedstrijd met een extra groen-
wit-tintje gezien het Beek en Donkse 
karakter van Mariahout 4. 

Speciaal voor de gelegenheid was Je-
roen Venrooij naar de kapper geweest 
(dat moet geholpen hebben). Sparta 7 
deed wat het moest doen: dit Maria-
hout 4 even flink over de knie leggen 
en met 6-0 terug naar Mariahout (of 
Beek en Donk) sturen. 

Dit betekent dat de wedstrijd ko-
mende zondag, thuis tegen UDI'19 9 
(aanvang 12.00 uur) de beslissing kan 
gaan geven. Leuk detail, UDI 9 speelde 
zondag gelijk tegen laagvlieger DVG 5 
waardoor de Beek en Donkse groen-
witten zondag aan één puntje genoeg 
hebben om het kampioenschap bin-
nen te slepen. Sinds te lange tijd kan 
er weer een seniorenteam kampioen 
worden bij Sparta’25. Laat dit de eer-
ste zijn in een mooie reeks komende 
jaren. 

Het 7e team van Sparta'25

Spartanen blijven in gevecht tegen degradatie

Sparta'25 komt tekort tegen 
Volharding

Beek en Donk – Sparta’25 speelde zon-
dag op het eigen sportpark tegen Vol-
harding. De eerste helft ging gelijk op 
en waren de grootste kansen voor de 
thuisploeg. Met name Jaccy van den 
Enden was een paar keer dichtbij. Het 
was dan ook heel jammer dat Sparta 
zichzelf niet beloonde met een voor-
sprong tegen de kampioenskandidaat. 

In de 41ste minuut gaf scheidsrechter 
Stevens een dubieuze corner en zorgde 
Volharding-speler Wouter Evers voor de 
openingstreffer. Dit was een flinke dom-
per voor het goed spelende Sparta’25. 

De tweede helft begon dramatisch voor 
Sparta'25. Doelman Fabio Neijts blun-
derde nadat Rob Branje vanaf eigen 
helft een lange bal gaf en deze over de 
keeper stuiterde. Het geloof was ver-

dwenen bij de groen-witten. Volhar-
ding-aanvoerder Jip Verstegen schreef 
de 0-3 op zijn naam door vanaf twintig 
meter de bal snoeihard tussen de palen 
schoot. Invaller Kas van de Bosch tikte 
het vierde doelpunt binnen. 

Hierdoor blijft Sparta'25 in de gevaren-
zone en duurt het gevecht tegen de-
gradatie voort. In de stand verandert er 
niets tussen de onderste 6 ploegen. Er is 
nog steeds kans op rechtstreekse degra-
datie, nacompetitie maar ook zeker op 
klassebehoud. 

Het goede spel in de 1e helft geeft toch 
wel vertrouwen voor een goede afloop 
van de competitie. Maar dan moeten de 
spelers wel ook het geloof hebben, hou-
den en uitstralen als ze binnen de lijnen 
staan. Gas erop!

Aarle-Rixtel - ASV'33 VR2 werd zon-
dag 24 april ongeslagen kampioen 
met nog 3 wedstrijden te gaan. De 
wedstrijd tegen Stiphout Vooruit VR1 
werd met liefst 15-1 gewonnen.

De dames hebben nu 15 wedstrijden 
gespeeld en 45 punten, met een doel-
saldo van 120 voor en 4 tegen en zijn 

door niemand meer te achterhalen. Dit 
is extra knap omdat de dames dit jaar 
hun debuut maken bij de senioren.

ASV’33 wil de dames en hun begelei-
ding van harte feliciteren met het beha-
len van het kampioenschap. 

ASV'33 Vrouwen 2 kampioen
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Moet het geen 'sportvakantie' zijn, 
hoor ik u denken!
Nee, want een sportvakantie is 
een vakantie waarin meestal louter 
en alleen gesport wordt, waarin je 
lekker bezig bent met een sport 
waar je van houdt, op een locatie 
waar dat mogelijk is etc. Je kiest 
zo'n vakantie uit omdat je graag 
beweegt, jezelf dwingt tot een 
prestatie, gaan tot een uiterste 
en veel van je lichaam vragend! 
Geweldig toch!
Zo'n vakantie had ik me nu 
voorgesteld, maar het loopt 
helemaal anders, helaas. Alhoewel 
helaas, het resultaat maakt ook hier 
heel veel goed!
Je moet trouwens ook niet elke 
week met heel slecht voetbal 
punten pakken, want dan verlang 
je op een gegeven moment ook dat 
dat er wat meer lijn in komt.
En over lijnen gesproken...er wordt 
geschilderd bij mij thuis en daar zijn 
'strakke lijnen' héél belangrijk heb 
ik begrepen. Het benadert zelfs 
bijna een wedstrijd, op welk vlak 
dan ook, het lijkt wel een sport!
Allereerst blijkt ook hier het weer 
belangrijk te zijn. Bij slecht weer 
binnen, bij goed weer gaat het 
buiten door! Dan moet je ervoor 
zorgen dat je goed en degelijk 
materiaal hebt en dit de hele tijd 
goed blijft verzorgen, zodat je 
beslagen ten ijs komt.
Verder blijft de schilder altijd 
'doorgaan', geen tijd voor 
onderbrekingen, maar er voor gaan, 
zorgen dat er 'meters' gemaakt 
worden. Niet alleen dit telt, er zal 
ook een prestatie neergezet moeten 
worden v.w.b. het resultaat! Dat 
moet er goed, strak en helder 
uitzien. Meerdere malen evalueert 
hij zijn eigen werk en wordt er met 
de 'werkgever' bekeken hoe het er 

uit ziet en of alles naar tevredenheid 
is. Daarna weer verder met het 
plannen en kijken wanneer weer 
verder te gaan. Kamer voor kamer 
wordt alles afgewerkt en ik probeer 
er voor te zorgen dat alles aan de 
kant is, zodat er     gewoon elke 
keer weer begonnen kan worden. 
Ook het schuren, plamuren en 
gronden vallen mij deze week ten 
deel, voorwaar geen kattenpis!
Op een gegeven moment doet 
alles pijn; van vingers, armen 
en schouders, tot je nek en rug! 
Vakantie, zeggen ze dan! 
Respect voor de schilder, die 
natuurlijk dit gewend is, dag in 
dag uit. Maar het lijkt wel of ik 
een finalewedstrijd heb gespeeld, 
tot het uiterste gegaan ben om 
te winnen, mezelf helemaal leeg 
gespeeld hebt, maar met een 
overwinning van het veld stap. 
En dan voel je niks meer, euforie 
voert de boventoon!
En zo zie ik dit ook! Weken wordt er 
geschilderd, wordt er een prestatie 
neergezet en is het resultaat er 
zeker naar. Hoe zal dat er straks 
uitzien, als alles weer een frisse look 
heeft? 
Ben bang dat ik straks aan vakantie 
toe ben!

R. van den EndenR. van den Enden

'Vakantiesport'
COLUMN

LIMADO AUTOBANDEN EXPORT 
 
Wij zijn voor ons bandenmagazijn op zoek naar een  

 logistiek medewerker 
De baan 
Tot jouw taken behoren het uitzetten van banden in ons 
magazijn alsmede het klaarmaken van orders voor afnemers in 
het buitenland. Na een proefperiode kan de functie uitgroeien 
tot een fulltime aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling. 
 
Jij 
Jij bent een harde werker tussen de 20 en 30 jaar en wilt graag 
werken in een jong team. Daarnaast ben je representatief en 
ben je in bezit van rijbewijs B, zodat je lokale bestellingen kunt 
afhandelen. 
 
Wij 
Naast een uitstekend salaris en secundaire 
arbeidsvoorwaarden bieden wij voldoende mogelijkheden voor 
opleiding en ontwikkeling. Verder maak je gebruik van  een 
pensioenregeling en andere collectieve verzekeringen en kom 
je terecht in een informele, maar ook professionele werksfeer. 
 
Limado Autobanden Export  
Limado Autobanden Export is gespecialiseerd in de handel en 
export van autobanden wereldwijd. Met een team van 15 
medewerkers en meer dan 25 jaar ervaring zijn wij een 
professionele en betrouwbare handelspartner voor afnemers uit 
binnen- en buitenland.  

 
Contact 
Stuur je sollicitatie voorzien van CV voor 13 mei naar 
Limado Autobanden Export, De Stater 10, 5737 RV Lieshout 
of naar kantoor@limado.nl. 
Voor vragen kun je contact opnemen op telefoonnummer  
0499-421014 of kijk op onze website www.limado.nl. 

Beek en Donk - Nadat Café-Zaal De 
Tapperij in het seizoen 2014/2015 
de dubbel in het WAC wist te pak-
ken, wist het dat ook te doen in het 
huidige seizoen. Na de titel was ook 
de beker een prooi voor de mannen 
in het wit en zwart. Op de slotavond 
van het WAC-seizoen wist De Tappe-
rij de overige 3 teams te verslaan in 
de finaleronde en de trofee mee naar 
huis te nemen. 

Naast De Tapperij bleken de overige 
overgebleven teams allemaal B-klas-
sers te zijn. Zo blijkt maar weer dat de 
charme van het bekertoernooi toch zit 
in het bekende David en Goliath ver-
haal. De 4 finalisten maakten in een 
kleine competitie onderling uit wie 
zich de laatste prijs van het seizoen 
toe mocht eigenen. Café Thuis en 
Hurkmans Plaatwerk streden voor wat 
ze waard waren, maar wisten het niet 
te bolwerken tegen DK Garagebedrijf 
en De Tapperij. Alsof het zo had moe-
ten zijn bleken laatstgenoemde teams 
ook het slotduel van de avond tegen 
elkaar te moeten spelen. DK streed 
dapper, maar wist De Tapperij niet af 
te houden van de bekerzege. 

De uitslagen:
Café Thuis – De Tapperij 0-2
DK Garagebedrijf – Hurkmans Plaatwerk 
3-0
DK Garagebedrijf – Café Thuis 1-0
Hurkmans Plaatwerk – De Tapperij 0-2
Hurkmans Plaatwerk – Café Thuis 7-1
De Tapperij – DK Garagebedrijf 2-0

Ondertussen was de kantine van 
Sporthal D’n Ekker al aardig volgelopen 
met leden, ereleden en sponsoren. Na-
dat alle finalisten zich hadden gedoucht 
en ook hadden plaatsgenomen in de 
kantine nam WAC-voorzitter M. Mar-
tens het woord. Hij dankte eenieder voor 
de bijdrage die men had geleverd aan dit 
seizoen. Een prettig seizoen, waarbij er 
elke donderdagavond lekker een potje 
zaalvoetbal kon worden gespeeld met 
aansluitend een gezellig samenzijn in de 
kantine. Speciale dank ging uit naar het 
personeel en uitbater H. van Gend die 
nogmaals een oproep deed om samen 
nieuwe leden dan wel nieuwe teams 
te werven, zodat het WAC verder kan 
groeien en bloeien. Na het officiële deel 
was er een gezellig en drukbezocht sa-

menzijn, waarbij er ook genoten kon 
worden van een ouderwets ‘frietbuffet’ 
met dank aan H. van Gend.

Deze avond werden natuurlijk de kam-
pioenen van dit seizoen gehuldigd. Ca-
fé-Zaal de Tapperij (A-klasse) en 1. FC 
Geerts (B-klasse) mochten de trofee van 
het kampioenschap trots boven de hoof-
den tonen. Café-Zaal de Tapperij had de 
eer dit ook met de beker van het beker-
toernooi te mogen doen. De topscorers 
van beide klassen, R. Ros (A-klasse, 
Tapperij) en T. van Berlo (B-klasse, Café 
Thuis), konden ook hun prijzen ophalen. 
Tot slot werd de Cees van Oorschot-tro-
fee uitgereikt aan het sportiefste team 
van het seizoen. Deze forse beker zal te 
bewonderen zijn in het café van Dave 
van de Burgt. FC van de Burgt (A-klasse) 
wist deze nipt te winnen.

Hiermee sluiten ze het seizoen 2015-
2016 af. Ze zien elkaar komend seizoen 
weer bij het WAC.  

zaalvoetbal De dubbel voor het 2e achtereenvolgende jaar

De Tapperij zegeviert ook in 
bekertoernooi

rolschaatsen 1e plaats voor Birgit van Berlo

Mooie resultaten selectiewed-
strijd NieuwegeinBeek en Donk - De eerste wedstrijd 

selectie en vrij rijden werd zaterdag 
23 april gereden in sporthal de Ga-
lecop in Nieuwegein. Dertien rijdsters 
van RC de Oude Molen reisden zater-
dag en/of zondag af naar Nieuwegein 
om hier aan deel te nemen.

Op zaterdag reden de jongere rijd-
sters. ’s Morgens moesten Danique de 
Groot, Cloë de Ridder en Jill Donkers 
de spits afbijten met het figuren. 

Uitslag figuren supermini’s: Danique 
de Groot 6e. Mini’s: Cloë de Ridder 4e, 
Jill Donkers 6e.
De middag startte met de Supermini's. 
Alle zenuwen werden onder bedwang 
gehouden en er werd naar tevreden-
heid gepresteerd, zelfs na een blessure 
bij een enkeling. Anouk Verbugt be-
haalde een mooie 5e plaats, Danique 
de Groot 6e, Laura Jacobs 7e en Naila 
Raaijmakers 8e plaats. 

Voor RC de Oude Molen mochten 3 
rijdsters uitkomen in de klasse Mini. 
Alle drie de rijdsters deden flink hun 
best en lieten hun beste sprongen zien 
tijdens de kür. Helaas werd er een paar 
keer gevallen, maar ondanks dat wa-
ren de prestaties redelijk. Pleun Wil-

lems behaalde een 12e plaats, Cloë de 
Ridder werd 17e en Anne v.d. Aa werd 
18e.

De laatste categorie die dag waren de 
Espoirs. Chloë Donkers reed haar kür 
netjes en behaalde daarmee een 8e 
plaats. Op zondag reden de wat ou-
dere rijdsters hun figuren en/of de vrije 
kuren. Bij de Cadetten reed Michelle 
een hele mooie wedstrijd, met goede 
figuren en een sterke korte kür. Kim-
berly had wat last van zenuwen waar-
door er wat foutjes ontstonden, maar 
reed wel een goede lange kür. Bij de fi-
guren bleven de dames dicht bij elkaar.

Uitslag figuren: Michelle de Koning 
werd 4e, Kimberly van Schijndel 5e en 
Chloë Donkers 6e.
Uitslag vrij rijden: Michelle een 5e 
plaats en Kimberly werd 8e.

Birgit van Berlo kwam uit in de klasse 
Junioren Figuren, zij reed een goede 
wedstrijd met hier en daar een foutje 
maar werd beloond met een 1e plaats. 
Wat later op de middag was het de 
beurt aan Marloes Kluijtmans. Zij 

kwam uit in de klasse senioren. Ze reed 
twee mooie kuren, helaas in de lange 
kür een paar foutjes. Dit alles werd be-
loond met een terechte 2e plaats. Pro-
ficiat met de behaalde resultaten.

handboogschieten

4e en 5e wedstrijd van Ganzenwinkel toernooi

St. Antonius en Vredelust bezoeken De Eendracht
Aarle-Rixtel - Het was de beurt aan 
St-Antonius – Nijnsel en Vredelust - 
Deurne om in Aarle-Rixtel aan het van 
Ganzenwinkel toernooi mee te doen 
op donderdag 21 april.  Het was de 
4de en 5de  wedstrijd in een reeks van 
17.  De gasten uit Nijnsel waren met 
7 schutters aanwezig, en de gasten uit 
Deurne met 8. Van De Eendracht de-
den 11 schutters mee, de 6 banen wa-
ren dus goed bezet met 26 schutters. 

Frank Schepers was bij De Eendracht 
de beste schutter met een score van 
230.  Van de 11 schutters waren er 
8 met een score boven de 200, dat 
is goed resultaat voor De Eendracht. 
St. Antonius had voorafgaand aan de 
wedstrijd opgegeven 1326 punten te 
gaan schieten,  het werden er uiteinde-
lijk 1188.   Een negatief resultaat van 

-138.  Dat is opmerkelijk als je nagaat 
dat de hoogste score van de avond op 
naam kwam van Johan Schepers met 
245 punten, hij had opgegeven om 
240 punten te gaan schieten.   245 
punten is een uitzonderlijk hoge sco-
re, want de maximale score is 250. Jo-
han schoot  21 keer 10,  3 keer 9 en 1 
keer een 8, hij staat nu dan ook op de 
3de plaats in de rangschikking van alle 
schutters van heel  Nederland. Vrede-
lust had opgegeven om 1515 te schie-
ten, zij kwamen uit op een totaal van 
1488.  Een negatief resultaat van 27.

Uitslag van De Eendracht  
1 Frank Schepers 230, 2 Erwin Wijn-
hoven 225, 3 Toon van Hoof 225, 4 
Walter Jansen 209, 5 Paul van Bakel 
205, 6 Jan van Rooy 205, 7 Geert van 
Ganzenwinkel 204, 8 Jo Maas 204, 9 

Martijn van der Heijden 193, 10 Henk 
Verachtert 173, 11 Martien 
van de Graef 159

Op zaterdag 23 april heeft het 1e zestal 
van De Eendracht meegedaan aan de 
Rayonkampioenschappen in de C klas-
se. Zij hebben een verdienstelijke 4e 
plaats behaald.  De individuele scores 
van Erwin Wijnhoven (444) en Wal-
ter Jansen (446) waren de hoogste 2 
scores van alle deelnemende schutters 
uit het Rayon. Hierdoor werd het net 
niet halen van de podiumplaatsen met 
het team toch nog goedgemaakt.  De 
volgende wedstrijd is op donderdag 28 
april,  dan komt Kunst en Vriendschap 
uit Liessel en op zaterdag 30 april komt 
Concordia uit Erp  bij De Eendracht op 
bezoek voor het Van Ganzenwinkel 
toernooi.  
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www.woneninhetklavier.nl

Bezoek de
bouwplaats op 

17 mei van 17:30
tot 19:00 uur!

Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs
T: 0492 66 18 84

Van den Berk & Kerkhof 
Makelaars en Taxateurs
T: 0492 38 66 00

Weer volop 
bouwactiviteit
in Het Klavier

Weer volop 
bouwactiviteit
in Het Klavier
Het Klavier is weer volop in beweging! Sinds we gestart zijn met het “Kopen = bouwen” zijn diverse woningen 

verkocht waarvan de bouw inmiddels is gestart. Binnenkort wordt ook weer gestart met de bouw van nog eens 

vier woningen. Twee van deze woningen zijn nog beschikbaar (Het Klavier 3 en 38). Heeft u interesse in een van 

de woningen in het Klavier? Neem dan contact met ons op of kom op dinsdag 17 mei tussen 17:30 en 
19:00 uur naar de bouwplaats en laat u ter plaatse informeren. 

Het Klavier 3: Start bouw mei 2016 Het Klavier 5: Start bouw mei 2016, beschikbaar Het Klavier 7 Het Klavier 9: Beschikbaar

Het Klavier 11: Beschikbaar Het Klavier 13: Voorbehoud verkoop eigen woning Het Klavier 15: Beschikbaar Het Klavier 17: Beschikbaar

Het Klavier 19: Beschikbaar Het Klavier 21: In aanbouw Het Klavier 23: In aanbouw Het Klavier 18: Beschikbaar

Het Klavier 8 Het Klavier 40: In aanbouw Het Klavier 38: Start bouw mei 2016, beschikbaar Het Klavier 36: Start bouw mei 2016

Verkocht
In optie

Verkocht

Verkocht
Verkocht

Verkocht
Verkocht

Verkocht

✓ Kopen = direct bouwen!

✓ Voorbehoud eigen woning

✓ Korting op de vrij-op-naam-prijs!
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biljarten 13e Laarbeekse 
Kampioenschappen Driebanden

Lieshout - Na twee weken strijd 
tussen de 120 deelnemers (nieuw 
record!) vonden zaterdag 23 april 
de finales van de 13e Laarbeekse 
Kampioenschappen Driebanden 
plaats in het Dorpshuis te Lies-
hout, georganiseerd door biljart-
vereniging ‘Nooit Volleerd’.

Uitslagen A-klasse
Kampioen: Henk v/d Bergh, 2e: 

Ton v/d Baar, 3e: Piet van Lierop 
en 4e: Jozef van Leuken.

Uitslagen B-klasse
Kampioen: Rien Cooijmans, 2e: 
Henk Marinussen, 3e: Peter Schee-
pers en 4e: Richard van Deursen.

Uitslagen C-klasse
Kampioen: Jan Donkers, 2e: Koen 
v/d Berk, 3e: Richard Spierings en 

4e: Frans Verharen.

Loterij
De prijzen van de loterij zijn gevallen 
op de volgende nummers: 72 – 76 – 
248 – 268 – 316 – 322 – 773 – 802 
– 840 – 996 – 1020 – 1060 – 1069 – 
1080 – 1200 – 1220 – 1430 - 1498. 
De nog niet afgehaalde prijzen kun-
nen opgehaald worden bij Lucien van 
Veggel, Hemelrijk 15 te Lieshout.

Op de voorste rij vlnr: Henk Marinussen, Rien Cooijmans en Henk v/d Bergh. Staand vlnr: Koen v/d Berk, Jan Donkers, 
Peter Scheepers, Frans Verharen, Richard van Deursen, Richard Spierings, Ton v/d Baar, Piet van Lierop en Jozef van Leuken

Uw Hypotheekrente aanpassen?
Nieuwe hypotheek afsluiten?

    Vraag ons advies,
ook voor uw bestaande

    hypotheek!

Brouwersstraat 25 | Beek en Donk | 0492  34 99 88

www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist - Snel en deskundig - Dé shop voor hypotheken

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

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!

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

Zondag 1 mei open van 
12.00 tot 16.00 uur

Porto kost €1095,-

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

Beek en Donk – Biljartclub ‘Kanaal-
zicht’ heeft in zijn jonge bestaan de 
competitie succesvol afgesloten. Op 
zaterdag 14 mei worden om 20.00 uur 
onder het genot van een hapje en een 
drankje de prijzen uitgereikt. 

De eerste prijs is voor Noud Vogels, de 

tweede prijs voor Piet van der Heijden 
en de derde prijs voor Jan van Neer-
ven. De biljartclub start ook met een 
zomeravond competitie. Deze com-
petitie wordt om de Jan Verschuren 
bokaal gespeeld. Jan was lid van de 
biljartclub en overleed helaas dit jaar. 
De speeldata en tijden voor deze com-

petitie worden nog bekend gemaakt. 

De biljartclub heeft nog plaats voor en-
kele nieuwe leden. Deze leden dienen 
woonachtig te zijn in de Waterpoort. 
Informatie hierover kan worden opge-
vraagd bij N. Vogels of P. v.d. Heijden, 
Rembrandplein nr.3 en nr.16. 

Lieshout - Het was een drukte van je-
welste op zondag 24 april bij schiet-
terrein ’t Wipke in Beek en Donk. 
Daar werd geschoten voor de nieuwe 
Laarbeekkoning. De organisatie was 
dit jaar in handen van het Sint Antoni-
us Gilde uit Beek en Donk. Alles was 
tot in de puntjes geregeld, op enkele 
fikse hagelbuien na. Maar zelfs de ha-
gel konden de 5 gilden van Laarbeek 
het plezier niet ontnemen.

Nadat de oud-Koning, Peter van de 
Burgt van het Sint Servatius Gilde Lie-
shout, was ontdaan van zijn konings-
schild, kreeg hij uit handen van Frans 
Biemans een replica aan geboden.
Middels het 3 maal rond de boom 
trekken werd de schietboom ontdaan 
van alle boze geesten. Tijdens een ge-
zellige sfeer onder de Gildebroeders 
werd er begonnen met het schieten. 
Geheel onverwacht schoot Jan Rovers, 
van het Sint Leonardus Gilde uit Beek 

en Donk de vogel bij het 154ste schot 
naar beneden. Dit was pech hebben 
voor Piet van der Burgt, de vader van 
de oud-Koning, hij zou na Jan aan de 
beurt geweest zijn, wat niet wil zeggen 
dat de vogel dan naar beneden geko-
men zou zijn.

Ondanks het slechte weer, was het 
een gezellige middag, ook voor de 
jeugd die met de buks op een houten 
vogel schoten.

1e plaats voor Noud Vogels

Biljartclub ‘Kanaalzicht’ reikt prijzen uit

koningschieten Sint Servatius Gilde neemt deel 
aan Laarbeek Koningschieten

Frans Biemans spelt de replica op de revers van aftredend Laarbeekkoning Peter van der Burgt
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

T/M ZONDAG 

8 MEI  
de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

MEIVAKANTIE

VROEGE VOGELS

KORTING!

*Excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films

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

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

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

ONDERHOUDSBEURT ! ?
GRATIS LEENAUTO &

GRATIS HAAL- EN BRENGSERVICE

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76
autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl

AUTO CORSTEN
OPEL ERKEND
REPARATEUR

paardensport

Lieshout - De pony ruiters en amazones streden 
op 22 april bij Manege D'n Perdenbak. Op deze 
mooie zwoele avond was het gezellig druk en 
werd er goed gereden door de ruiters uit Laar-
beek en omgeving. Zij lieten mooie proeven zien 
aan de jury en menigeen ging met een mooie 
prijs naar huis. Met 25 jonge ruiters was het een 
drukke, maar ontspannen avond.

De volgende ruiters uit Laarbeek reden mee:
In de categorie B, klasse B, kwamen Juul Hel-
lings en Alex in de ring, zij lieten 2 nette proe-
ven zien en werden 2x 3de met 190 en 177 
punten.

Tussen de grote groep van de categorie CDE, 
klasse B, kwam Amber van Aerle in de ring met 
Stefan, zij werden 11 met 172 punten in de 1ste 
proef en 9de in de 2de proef met 173 punten.

Ook de categorie CDE, klasse L1 en L2, was een 
groep met 8 ruiters, hier werden Maud Vesters en 
Carien bij de 2de proef 2de met 194 punten en 
1ste bij de 2de proef met 196 punten, Emma van 

Rooi werd 3de bij de 1ste proef met 192 punten 
en zij werden 7de bij de 2de proef met 157 pun-
ten. Anne van Schijndel en Evi werden 4de in de 
1ste proef met 188 punten en 2de in de 2de proef 
met 193 punten. Michelle v/d Heuvel en Juweel-
tje werden 5de met 186 punten in de 1ste proef 
en 4de in de 2de proef met 182 punten. Robin 
Bardoel en Happy werden 7de in de 1ste proef 
met 181 punten, Robin startte ook met Agrion's 
Warren en daarmee werd ze 8ste in de 1ste proef 
met 177 punten en 5de in de 2de proef met 181 
punten.

In de categorie DE, klasse M2 reed Sylvia v/d 
Hurk en Jessie 2 nette proeven, zij werden 1ste 
met 200 punten in de 1ste proef en 2de in de 
2de proef met 178 punten.

De volgende wedstrijd is op 6 mei voor de paar-
den. Wil je hiervoor inschrijven, mail je gegevens 
naar wedstrijdderaam@live.nl of kijk op hun site 
www.stichtingderaam.nl. 

Hoogste score in klasse M2 voor Sylvia 
v.d. Hurk

Laatste wedstrijden 
seizoen voor Bedovo

volleybal

Beek en Donk - Hoewel het seizoen al eer-
der in de competitie werd beslist door de dames 
van Bedovo beloofde er afgelopen zaterdag nog 
een spannende wedstrijd op het spel te staan. HLB 
Van Daal, de concurrent in de competitie van dit 
jaar trad aan naar Beek en Donk. Hoewel er met 
vol enthousiasme aan de wedstrijd werd gestart, 
was dit niet terug te zien in het spel. 

HLB van Daal walste met gemak over de dames 
heen met wat servicedruk. Next/Bedovo dames 1 
wist dit niet onder controle te krijgen waardoor de 
1e twee sets werden afgegeven. Een motivatie-
boost na de derde gewonnen set mocht niet baten, 
HLB van Daal mocht vertrekken met 4 punten op 
zak. 

Café Thuis/Bedovo Heren 1
Ondanks het feit dat er niets meer op het spel stond, 

was Café Thuis/Bedovo Heren 1 zeer gemotiveerd 
om het seizoen in deze laatste wedstrijd, een on-
vervalste streekderby, goed af te kunnen sluiten. 
Bedovo ging sterk van sterk, maar door een aantal 
persoonlijke fouten werd de eerste set toch nog af-
gegeven. Via Koen Spierings en Joost van Vijfeijken 
was er de tweede set een goede dreiging vanaf de 
middenpositie, waardoor er ook aan de buitenkant 
volop gescoord kon worden. Café Thuis/Bedovo 
Heren 1 bleef de gehele wedstrijd knokken maar 
DKJO bleef evengoed voor elke bal werken. Helaas 
was het DKJO dat in een zinderende slotfase aan 
het langste eind trok. Met 24-26 werd de vierde set 
en daarmee de wedstrijd verloren. 
 
Namens alle teams bedankt volleybalvereniging 
Bedovo alle sponsoren en alle trouwe suppor-
ters. Tot volgend seizoen.
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Beek en Donk – Bijna twee maanden 
geleden ging Badmintonclub Mixed van 
start met iets nieuws: Bad-MINI-ton. 
Een mooie manier voor kinderen van 4 
en 5 jaar om kennis te maken met bad-
minton. Maar ook zeker om veel plezier 
te hebben en om te ervaren hoe leuk het 
is om te sporten. Inmiddels zijn er al 9 
kinderen die wekelijks ontzettend hun 
best doen tijdens de training. Dat levert 
lachende gezichten op, ook bij de toe-
schouwers.

Al ruim voor 18.30 uur staan de kinderen 
klaar om te beginnen met de training. Ze 
kunnen niet wachten. Ze gaan de banen 
op, waar overigens geen badmintonnet-
ten te vinden zijn. Dat is echt nog veel te 
moeilijk. Maar onder leiding van Anniek 
van Leuken leren ze spelenderwijs een 
heleboel dingen. En dat moet ook wel, 
want kinderen van deze leeftijd kunnen 
nog niet te lang hetzelfde achter elkaar 
doen. Dan zijn ze te snel afgeleid. Samen 
met sportwerker Jaccy van den Enden 
heeft Anniek haar programma uitge-
stippeld. En om alles in goede banen te 
leiden wordt ze ook nog ondersteund 
door twee jeugdleden, Lieke Fransen en 
Sanne van Lieshout. De kinderen leren 
onder andere hoe ze hun racket goed 

vast moeten houden, hun reactiever-
mogen wordt getraind en ook aan het 
voetenwerk wordt aandacht besteed. Ter 
ondersteuning zijn hiervoor allerlei hulp-
middelen aangeschaft.

Ook de ouders en andere toeschouwers 
op de tribune genieten van het enthou-
siasme van de kinderen. “Je krijgt er een 
lach van op je gezicht als je ziet hoeveel 
plezier de kinderen hebben”, zegt ere-
voorzitter Ruud Fransen. Hij is bovendien 
trots op zijn dochter en alle vrijwilligers 
die bad-MINI-ton hebben opgezet bij BC 
Mixed. 

Laarbeek Sportief!
Tijdens Laarbeek Sportief! op 11 sep-
tember aanstaande besteedt BC Mixed 
extra aandacht aan bad-MINI-ton. Met 
een mooie demonstratie laten de kinde-
ren zien wat ze allemaal geleerd hebben. 
En als er kinderen van 4 en 5 jaar op de 
tribune zitten, dan kunnen die natuurlijk 
meedoen. 

Voor meer informatie over bad-MINI-
ton kijk je op www.bcmixed.nl en volg 
je de vereniging op Facebook, twitter en 
Instagram. 

badminton

BCL-M2/VKS Autoservice niet meer te achterhalen

Midweekteam Badminton Club Lieshout kampioen
Lieshout - In de eerste poule van de 
vijfde klasse is BCL-M2/VKS Autoser-
vice kampioen geworden in de mid-
weekcompetitie. Met een 2-6 overwin-
ning op het vierde midweekteam van 
BC Alouette heeft het team 64 punten 
verzameld en daardoor niet meer te 
achterhalen door BC Bergeijk-M2. 

BC Alouette-M4 - BCL-M2/VKS Auto-
service: 2-6
De laatste wedstrijd in de midweek-
competitie was voor BCL-M2/VKS Au-
toservice slechts een formaliteit: immers 
met een ruime voorsprong in de eerste 
poule van de vijfde klasse kon het kam-
pioenschap hen niet meer ontgaan. Vol 
enthousiasme werd dan ook afgereisd 
naar Best waar de laatste wedstrijd van 
dit seizoen gespeeld ging worden tegen 
BC Alouette-M4. Marthijn Junggeburth 
en Jos Kluijtmans werden al snel met 
hun neus op de feiten gedrukt: zij ver-
loren meteen hun eerste set waardoor 
ze volop aan de bak moesten om toch 
uiteindelijk in drie sets hun partij te win-
nen. Ida van de Lockant, weer helemaal 
terug na een langdurige blessure, en In-
grid Bergé wonnen in hun dubbelpartij 
de eerste set redelijk eenvoudig, maar 
lieten zich in de tweede set verrassen 
door de dames van Alouette. Uiteinde-
lijk hadden ook zij een derde set nodig 
om tot winst te komen. 

De mixpartijen waren ook goed aan 
elkaar gewaagd. Marthijn Junggeburth 

en Ida van de Lockant wonnen in twee 
sets, redelijk eenvoudig. Jos Kluijtmans 
en Ingrid Berge speelden weer een drie-
setter die ze deze keer, net niet kon-
den winnen. Ida van de Lockant had 
haar wedstrijdritme nog niet helemaal 
te pakken en verloor haar singlepartij. 
Ingrid Bergé, daarentegen, had niet al 
te veel moeite om tot winst te komen. 
Marthijn Junggeburth speelde zoals 
verwacht met veel tactiek en won dan 
ook redelijk eenvoudig. Jos Kluyijtmans 
moest echt alle zeilen bijzetten. Na een 
bloedstollende eerste set, die door Jos 
werd gewonnen met 19-21, verloor 
hij de tweede set. Het hoogtepunt van 

de avond was zijn derde set. Met een 
achterstand van 18-12 wist hij uitein-
delijk toch te winnen met 19-21. Totaal 
uitgeput, na drie keer een driesetter te 
hebben gespeeld kon hij dan toch sa-
men met zijn teamgenoten genieten 
van het kampioenschap in de “Mid-
weekcompetitie, 5e Klasse, poule 1”. 

Op de woensdagavond er na, de weke-
lijkse speelavond van Badminton Club 
Lieshout, is BCL-M2/VKS Autoservice 
door het bestuur uitgebreid gefelici-
teerd én in de bloemen gezet ter gele-
genheid van deze titel.

BCL-M2/VKS/Autoservice met Ingrid Bergé, Ida van de Lockant, 
Ine Schipperheijn, Jos Kluijtmans, Martijn Junggeburth en 
invaller Niels Dirven. Invaller Bert Schepers staat niet op de foto

“Genieten van het enthousiasme van de kinderen”

Veel animo voor Bad-MINI-ton

Shuttles vangen en verzamelen

Zondag 1 mei 

geopend van 

12.00 - 17.00 uur

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

Mariahout en Lieshout achter Jos 
Martens en Zn.

Lieshout - De 29e Oranjeloop vond af-
gelopen zondag plaats in Lieshout, met 
als vast onderdeel de ouder-kindloop 
voor kinderen tot en met 6 jaar en de 
Scholierenloop. In totaal deden er 56 
kinderen en ruim 250 volwassenen mee 
aan dit Laarbeeks loopevenement. Door 
de slechte weersvoorspellingen was 
de opkomst iets minder dan vorig jaar, 
maar de Oranjeloop was wel weer ge-
zellig en succesvol.

Ouder-kindloop en Scholierenloop
Al vroeg op zondagmorgen waren Le-
den van Runnersclub Lieshout druk bezig 
met  het opbouwen van de start en finish 
locatie. De eerste lopertjes kwamen zich 
al melden voor de ouder-kindloop en de 
scholierenloop. De gezamenlijke war-
ming-up, was een dansje die de kinderen 
al op school geleerd hadden. Iedereen 
deed mee en het was bewonderings-
waardig hoe mooi gelijk het ging. On-
der grote publieke belangstelling werd 
een afstand van 500 meter gelopen. Een 
mooi gezicht om de allerkleinsten - naast 
papa of mama - te zien strijden. Ook de 
scholieren waren erg fanatiek en zetten 
hun beste beentje voor. De nummers 1, 
2 en 3 kregen een plekje op het erepodi-
um en een certificaat. Daarna was er nog 
voldoende tijd om zich te laten schmin-
ken, om het springkussen onveilig te 
maken of om een lekkere wafel te halen 
bij de Roparunners van Running Team 
Laarbeek. 

Oranjeloop
Om 11.00 uur klonk het startschot voor 
de Oranjeloop. De lopers konden kiezen 
tussen 1, 2, 3 of 4 ronden van 5 kilome-
ter. De deelnemers aan de halve mara-
thon maakten een extra lus van ruim 1 
kilometer. Ondanks de slechte weers-
voorspellingen waren de omstandig-
heden redelijk goed, alleen de laatsten 
op de halve marathon kregen nog een 
hagelbuitje. Er werd felle strijd geleverd 
voor de ereplaatsen op elke afstand. 
Op de 5 km. finishte de eerste 3 dames 
binnen 8 seconden. Natuurlijk behaalde 
sommige lopers een mooie overwinning 
op zichzelf met een persoonlijk record. 

De overwinning op de halve marathon 
ging naar Ralf Smets uit Valkenswaard 
in 1:23:30 voor Arno Arts uit Nuenen 
1:24:56. Een mooie 3e plaats was er voor 
Dorus Jaspers uit Gemert. Bij de dames 
ging de overwinning op naar Marleen 
Kuijpers uit Erp. Deze voetbalster liep in 
haar allereerste loopwedstrijd naar een 
tijd van 1:51:41. 2e werd Maaike van de 
Heijden uit Helmond in 1:52:35 en de 3e 
plaats was voor Lut Kollenburg uit Eind-
hoven in 1:58:55. Op de 10 kilometer 

was het Maike van Veggel uit Lieshout 
die een podiumplaats behaalde, met 
een tijd van 46:44 werd zij 3e op deze 
afstand. De eerste drie op elke afstand 
ontvingen een mooi levensmiddelenpak-
ket van Jumbo Laarbeek. De prijs voor de 
beste Laarbeeker op de halve marathon 
ging naar Ben van Rossum uit Lieshout. 
Hij ontving een mooi pakket van drogis-
terij Dio Mark uit Lieshout. Helaas was er 
geen Laarbeekse deelname bij de dames 
op de halve marathon. Alle uitslagen zijn 
te vinden op www.runnersclublieshout.
nl en www.uitslagen.nl alleen door een 
technische storing zijn er geen uitslagen 
van de 10 kilometer en de halve mara-
thon. 

Uitslag ouder-kindloop en scholieren-
loop
Meisjes 4 jaar:  
1. Marit Penninx, 2. Rosa van Loon, 3. Elin 
van Falier, 4. Jade van Hoof. 
Jongens 4 jaar: 
1. Giel Hovers.
Meisjes 5 jaar: 
1. Loes van Hoof, Hilke Lomp.  
Jongens 5 jaar: 
1. Kay van Hoof, 2. Wessel Hupkes, 3. 
Teun Smeets, Daan Brouwers, Pim Ver-
kuilen, Bram Hoekstra, Sepp van Loon.                
Meisjes 6 jaar: 
1. Anna de Leest, 2. Nikki Biemans, 3. Evi 
Donkers, 4. Isa Dekkers
Jongens 6 Jaar: 
1. Joep van Loon, 2. Biek van Hoof, 3. 
Fen Verkuilen, Tomas Deckers, Giel van 
Overbeek, Loek Hovers.
Meisjes  7 jaar: 
1. Lieke Hoekstra, 2. Kris van Hemert, 3. 
Lijnn van Lieshout, 4. Aukje Klomp.             
Jongens 7 jaar: 
1. Sam Mulder, 2. Nout van Overbeek, 3. 
Max van Pelt, 4. Niek van Opsteen.
Meisjes 8 jaar:  
1. Donna Sanders, 2. Ilke Biemans, 3. 
Amy Barten, Fanja Manaserian, Liz Bar-
ten.
Jongens 8 jaar: 
1. Mart van Aspert, 2. Jop Smeets, 3. 
Ruud Opsteen, 4.Thijmen Hagedoorn.
Meisjes 9 jaar:
1. Sarah Coolen, 2. Fleur van de Aa, 3. 
Lotta Vorstenbosch. 
Jongens 9 jaar: 
1. Roy van den Tillaart, 2. Marius Pen-
ninx, 3. Tein van Overbeek.
Jongens 10 jaar: 
1. Daan van Aspert, 2. Jens van der Aa, 
3. Simon Barten, 4. Bas van Pelt.
Meisjes 11 jaar: 
1. Tara van der Aa, Amy van den Til-
laart.            
Jongens 11 jaar: 
1. Ramadan Ismail Ahmed, 2. Justin 
Steenkamp, 3. Kay Swinkels.

Succesvolle Oranjeloop bij 
Runnersclub Lieshout

hardlopen
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 30 april
17.00 DAW Veteranen - Sparta'25 
Veteranen
09.15 Spartaantjes - Training
15.00 Someren A2 - Sparta'25 A1
15.00 ZSV B3 - Sparta'25 B4
11.45 Boekel Sport D4G - Sparta'25 D4
10.30 Rhode E10G - Sparta'25 E4
10.30 Sparta'25 F1 - MULO F1
09.00 MULO F5 - Sparta'25 F3
09.15 Sparta'25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 1 mei 
14.30 Heeswijk 1 - Sparta'25 1
11.00 Sparta'25 2 - ZSV 2
11.30 Mariahout 2 - Sparta'25 3
13.30 Mifano 3 - Sparta'25 4
10.00 Sparta'25 5 - Blauw Geel'38 5
10.00 Sparta'25 6 - MVC 2
12.00 Sparta'25 7 - UDI'19 9
11.00 Sparta'25 8 - HVV Helmond 2
10.00 Gemert 10 - Sparta'25 9
12.00 Sparta'25 VR1 - Erp VR1

Uitslagen 23-24 april Senioren
Sparta'25 1 - Volharding 1  0 - 4
Sparta'25 4 - NWC 6  6 - 2
Avanti'31 5 - Sparta'25 5  5 - 0
Sparta'25 7 - Mariahout 4  6 - 0
Sparta'25 8 - RKPVV 3  2 - 1
Boerdonk 4 - Sparta'25 9  3 - 6
Sparta'25 O21 - Keldonk 1  1 - 3
Avesteyn VR1 - Sparta'25 VR1 3 - 0

Junioren
Sparta'25 B1 - Liessel B1  6 - 2
Irene B2 - Sparta'25 B3  0 - 1
Lierop B2G - Sparta'25 B4  2 - 2
Sparta'25 C1 - Avanti'31 C1  4 - 1
Schijndel C3 - Sparta'25 C2  3 - 2
Sparta'25 C3 - Gemert C6  4 - 2
Olympia'18 D1 - Sparta'25 D1  0 - 0
Sparta'25 D2 - Sparta'25 D3  6 - 1
Schijndel D5 - Sparta'25 D4  4 - 3
Sparta'25 D5 - Gemert D8M  1 - 5
Volharding E1 - Sparta'25 E1G 1 - 0
Avanti'31 E2 - Sparta'25 E2  3 - 4
Gemert E6 - Sparta'25 E3  0 - 4
Sparta'25 E4 - Blauw Geel'38 E9 7 - 1
S.V. Brandevoort E7G - Sparta'25 E5  
 2 - 6
Sparta'25 E7G - NWC E10G  5 - 2
Bruheze F1 - Sparta'25 F1  5 - 6
Sparta'25 F2 - Milheezer Boys F1 3 - 4
Stiphout Vooruit F4 - Sparta'25 F3 1 - 0
Sparta'25 F5G - Mifano F4  15 - 0
Sparta'25 F6 - Stiphout Vooruit F8 12 - 3
Sparta'25 F7 - Boekel Sport F10 16 - 2
Gemert G2 - Sparta'25 G1  5 - 3

ASV’33
Zaterdag 30 april
14.30 Oranje Zwart B1 – ASV'33 B1
12.30 ASV'33 D1G SVSH D1G
10.00 Neerkandia E2 – ASV'33 E3G
09.15 ASV'33 F3G – ELI F2G

Veteranen vrijdag 29 april
20.00 RKOSV Achates VR30+1 – 
ASV'33 VR30+1
20.30 ASV'33 VR30+1 – Sparta'18 
VR30+1

Zaterdag 30 april
16.30 ASV'33 – Avanti'31

Senioren zondag 1 mei
14.30 ASV'33 1 – MVC 1
11.30 ASV'33 2 – NWC 3
11.30 ASV'33 3 – Someren 6
12.00 S.V. Brandevoort 2 – ASV'33 4
10.00 ASV'33 5 – MVC 4
11.00 SJVV VR2 – ASV'33 VR2

Jeugd zaterdag 23 april
Rood Wit'67 – ASV'33 A1  5-3
ASV'33 B1 – SSE B1   2-5
Rood Wit'62 B4 – ASV'33 B2  2-1
Nijnsel B2G – ASV'33 B3  3-1
SV Venray C2G – ASV'33 C1  2-0
ASV'33 C2G – Someren C5G  4-4
ASV'33 D1G – ZSV D2   3-0
ZSV D3 – ASV'33 D2   7-0
NWC E4 – ASV'33 E2G   10-0
ASV'33 E3G – Milheezer Boys E1G 1-5
SJVV E4G – ASV'33 E5G  2-1

Gemert F5 – ASV'33 F1  1-2
ASV'33 F2 – S.V. Brandevoort F5 6-4
Mifano F3 – ASV'33 F3G  5-3
ASV'33 F4 – Bruheze F3  8-2
ASV'33 F5G – Deurne F6  2-5

Veteranen vrijdag 22 april
Volharding VR3 – ASV'33 VR3   0–2

Zaterdag 23 april
RKSV Boerdonk – ASV'33  2-2

Senioren zondag 24 april
Stiphout Vooruit 1 – ASV'33 1  0-1
Mifano 3 – ASV'33 3   1-5
ASV'33 4 – Blauw Geel'38 10  4-1
Bavos 6 – ASV'33 5   2-1
ASV'33 VR2 – Stiphout Vooruit VR1 15-1

Eli
Maandag 18 april 
ELI A1 - VOW A1    1 - 2

Woensdag 20 april 
ELI B1 - Avanti'31 B2    1 - 1
ELI E1G - DVG E2G    3 - 3

Zaterdag 23 april 
ELI A1 - Rhode A3    2 - 4
ELI B1 - Someren B2    2 - 2
SSE B2 - ELI B2     1 - 8
ELI C1G - Blauw Geel'38/J C4  2 - 0
WEC C2 - ELI C2    1 - 1
ELI D1 - Gemert D3    1 - 5
Mifano D4 - ELI D2    4 - 1
Erp E2 - ELI E1G              12 - 2
ELI E2 - DVG E3G    0 - 5
Rhode F2 - ELI F1G    1 - 7
ELI F2G - Someren F4G   1 - 0
ELI F3 - NWC F7    1 - 0
Mierlo Hout F7 - ELI F4G   1 - 0

Zondag 24 april 
RKPVV 1 - ELI 1    0 - 2
Handel 3 - ELI 4    3 - 3
ELI 5 - Mariahout 6    3 - 0
Heeswijk 7 - ELI 6    0 - 1

Programma: Zaterdag 30 april 
14.30 ELI B2 - Irene B2
13.15 Gemert C4 - ELI C1G
13.00 ELI D2 - SJVV D2G
09.15 ASV'33 F3 - ELI F2G
08.30 Brandevoort F8 - ELI F3
09.30 ELI F4G - Bruheze F5

Zondag 1 mei 
14.30 Irene 1 - ELI 1
11.30 Handel 2 - ELI 2
11.00 ELI 3 - Milheezer Boys 2
10.00 Erp 8 - ELI 4
12.00 ELI 5 - WEC 6
12.00 Erp 11 - ELI 6
11.00 ELI VR1 - Nooit Gedacht VR2

Mariahout
Zondag 24 april 
MULO 1 - Mariahout 1        0 - 0
ELI 5 - Mariahout 6         3 - 0
Sparta'25 7 - Mariahout 4        6 - 0
Mariahout 3 - Handel 2        3 - 0
Mariahout VR1 - Volkel VR2  4 - 2
Mariahout 5 - Nijnsel/TVE Reclame 4       
 3 - 1

Zaterdag 23 april 
Mariahout A1 - Stiphout Vooruit A1 1 - 1
Boerdonk A1 - Mariahout A2  7 - 1
ONDO C1 - Mariahout C1       4 - 1
Stiphout Vooruit D3 - Mariahout D1      
 0 - 8
Mariahout E2 - Blauw Geel'38/
JUMBO E3      2 - 4
Erp F4 - Mariahout F3       0 - 1
Avanti'31 F4 - Mariahout F2  1 - 0
Mariahout F4 - ZSV F6        1 - 1
Mariahout E4 - SCMH E2        2 - 5
Mariahout F1 - Erp F1       5 - 5
Nijnsel/TVE Reclame E2 - Mariahout 
E3      7 - 4
Blauw Geel'38/JUMBO E2 - 
Mariahout E1   5 - 2

Woensdag 20 april 
ASV'33 A1 - Mariahout A1       1 - 0
Mariahout C1 - Margriet C2       4 - 1
Mariahout E1 - Schijndel/DE WIT E2       
 1 - 4
Mariahout E2 - Schijndel/DE WIT E4 4 - 2

Zaterdag 30 april 
13.00 Mariahout C2 - Boskant C1
13.00 HVV Helmond D2 - Mariahout D1
11.00 Mariahout E3 - Boerdonk E2
11.00 Boerdonk F1 - Mariahout F1
09.30 Ollandia F1 - Mariahout F3
14.30 Milheezer Boys A1 - Mariahout A1
10.00 Mariahout F4 - Stiphout 
Vooruit F8
14.30 Mariahout A2 - Schijndel/DE 
WIT A2
14.30 Mariahout B1 - MULO B3

Zondag 1 mei 
12.00 WEC 2 - Mariahout 3
11.00 VOW 3 - Mariahout 4
10.30 Mariahout 5 - Handel 3
10.00 Nijnsel/TVE Reclame 7 - 
Mariahout 6
14.30 Mariahout 1 - RKGSV 1
11.30 Mariahout 2 - Sparta'25 3

Dinsdag 3 mei 
19.00 ZSV B2 - Mariahout B1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 20, 23 en 24 april  
Odisco MW1 – MW 1     7 – 4 
Avanti R1 – R1     1 – 5 
PupF1 – Altior    3 – 4  
Blauw Wit (Ha) – PupE2   1 – 4 
Korloo – PupE1    2 – 18 
Oxalis – PupD2     2 – 4 
Flash – PupD1    5 – 4 
Prinses Irene – AspC2   4 – 1 
Be Quick – AspB1    11 – 1
De Horst 2 – Sen 2   8 – 6 
Miko ’76 1 – Sen 1    7 – 6 
 

volleybal
Bedovo
Bedovo MA 1 - HLB Van Daal/DS 
MA 2:  4-0. 
(25-07, 25-10, 25-23, 25-15)
Bedovo HS 1 - DKJO HS 1:  1-3. 
(23-25, 25-23, 16-25, 24-26)
Bedovo DS 1 - HLB Van Daal/DS DS 3: 
1-3. (16-25, 19-25, 26-24, 19-25)

Uitslagen recreanten
Bijvelds.com - Sportshop Laarbeek: 
1-2. (25-23,17-25,18-25)
Autoservice Elvro - Slagerij Brouwers: 
2-1. (21-25,25-07,25-16)
Bouwbedr. Raaijmakers - De 
Smulsmurf:  3-0. 
(25-23,25-21,25-14)
Bedovo HR2 – Carmako:  2-1. 
(25-16,24-25,25-11)
Bedovo DR3 - Panta Rhei/Contour: 
3-0. (25-16,25-08,25-16)

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen vrijdag 22 april
Koen Rooijakkers – Niels Schoonings  
 3-0
Geert-Jan Otten – Arie van de Burgt  
 0-3

Stand per 22 april
1. Geert-Jan Otten    23-53
2. Philip Oosthoek    22-42
3. Dennis van Dommelen   23-42
4. Dave van de Burgt    22-40
5. Arie van de Burgt    24-40

Biljartclub 't Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 25 april 
Bandstoten
H Poulisse - Antoon Rooijakkers  0-2
Cor van den Berg - Leo van 
Griensven   2-0
Gerrit van Osch - Jan Verbakel   2-0
Huub Biemans - Herman v d Boom     
 2-0
Henk van den Bergh - Joop 
Vereijken  2-0
Hans van der Ligt - Ad de Koning      
 0-2
Cor Verschuren - Antoon Smits   2-0
Theo van Rossum - Mari Verbakel      
 0-2
Martien Swinkels - Henk Mastbroek   
 2-0

Harrie Bouwmans - Antoon Maas      
 2-0
Fons van der Linden - Henk 
Meerwijk   2-0
Hans de Jager - Theo Verheijen   1-1
Bert v Wanrooij - Theo v 
Hoogstraten   0-2
Piet Goossens - Bennie Beerens  0-2
Antoon van Osch - Henk Meerwijk    
 0-2
Jan van Hout - Frits Poulisse    2-0
Antoon Wagemans - Ad v d Linden   
 0-2
Antoon van Osch - Piet van Zeeland  
 0-2

Uitslagen van dinsdag 26 april 
Bandstoten 
Jan van Neerven - Antoon Smits 2-0
Cor van den Berg - Huub Biemans      
 2-0
Frits Wilbers - Harrie Bouwmans 2-0
Ad Barten - Henk van der Vegt  0-2
Jan Verbakel - Joop Vereijken    2-0
Henk Jansen - Jan van Neerven  0-2
Hans de Jager - Mari Vereijken   0-2
Wim Swinkels - Jan Hesselmans  0-2
Theo v Rossum - Marinus Steegs  2-0
Ad de Koning - Henk Mastbroek  2-0
Frits Poulisse - Jan van Hout    2-0
Cor Oppers - Theo Verheijen    0-2
Theo Spierings - Albert Kluijtmans      
 2-0
Henk Meerwijk - Piet van Zeeland      
 2-0
Rinie van den Elsen - Frits Tak    1-1
Bert v Wanrooij - Pieter Rooijackers   
 2-0
Evert Baring - Tonnie Raaijmakers     
 0-2

bridgen
Bridgeclub 't Koppeltje
Uitslag woensdag 20 april
A-lijn   
1. Helma - Joke                    61,67%
2. José  -  Jan                        58,68%
3. Ton  – Annelies                  55,42%

B-lijn  
1. Rie - Jan                           65,28%
2. Diny  - Sjef                       58,33%
3. Diana – Kitty                    55,90% 

Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 20 april
1. Mari en Els                         69,33%
2. Eric en Kori                       59,44%
3. Riky en Jan                        56,11% 
4. Joop en Marian                  56,00%
5. Wil en Trees                       53,33%
6. Riek en Leo                       50,67%

Er wordt elke dinsdagmiddag 
en woensdagavond gespeeld 
in het Bavaria Brouwerijcafé te 
Lieshout. Kijk voor meer info op 
www.poortvanbinderen.nl.

Uitslag dinsdagmiddag 26 april
1. Tonnie en Riky                 63,54%
2. Dorie en Cas                      56,25%
3. Mien en Jan                      54,17%
3. Mari en Arno                    54,17%
4. Josephine en Emmy          53,47%
 
KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 21 april
1. Toon en Roos                     60,00%
2. Annie en Cas                 59,50%                                                                                                                                 
3. Cellie en Kori                     57,00%
4. Marie en Jo                         55,00%
5. Jopie en Hans                    54,50%
De volgende zitting is op donderdag 
28 april om 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout. 

Bedonkske 
Uitslagen 26 april  2016
1 Annie ne Helma                 67,50%
2 Lien en Jos                         60,36%
3 Bernadette en Diny              56,79%
4 Toon en Mariet                  56,07%
5 Lien en Lien                       55,71%

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 26 april
Halve finale beker
1-0 Aloys Wijffelaars - Albert v. 
Empel 

Competitie: 
1-0 Thijs Knaapen - André Bergman  
½-½ Chris v. Laarhoven - Hans Claas  
1-0 Hein v. Bree - Dirk-Jan 
Gloudemans  
1-0 Hein v. Bree - Frans v. Hoof 

Programma 3 mei
Halve finale beker 
Zjon v.d. Laar - Johnny v.d. Laarschot 
Competitie: 
Albert v. Empel - André Bergman   
Hans Claas - Hein v. Bree    
Jef Verhagen - Chris v. Laarhoven  
 

VAN SCHIJNDEL 
WONEN

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

Volg 

ons!

Bezoek ook eens onze 
nieuwe OUTLET

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe



Vrijdag 29 april 2016 47

Beek en Donk - Het eerste team 
van Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk werd af-
gelopen donderdag kampioen in de 
tweede klasse. Al het hele seizoen 
waren de prestaties voortreffelijk, 
maar dat gold ook voor de resulta-
ten van directe concurrent ATTC’77 
uit Aarle-Rixtel. De Laarbeekse ri-
valen troffen elkaar in de allerlaat-
ste wedstrijd van het seizoen in de 
Beek en Donkse tafeltennishal. De 
confrontatie tussen de twee kampi-
oenskandidaten kende een verras-
send einde.

Peter van den Eijnde, Jordi Kivits 
en Stefan Hamelijnck begonnen 
enigszins moeizaam en het leek een 
kwestie van tijd dat ATTC’77 er met 
de titel vandoor ging. Het team had 
immers genoeg aan vier punten. Na 
liefst drie overwinningen van Jordi, 
een punt van Peter en de winst in 
het dubbelspel nam Stefan het op 
tegen een sterke Aarlese tegenspe-
ler. Een blessure speelde hem echter 
parten en Stefan bleek in goeden 
doen. Door de overwinning van Ste-
fan mocht Peter het karwei afmaken 
en deed dat met verve. Met de 7-3 
overwinning van het kampioenschap 

binnen voor Beek en Donk en komt 
het team vanaf het najaar uit in de 
eerste klasse.

Er was meer succes voor Beek en 
Donk tegen Aarle-Rixtel. Het vijfde 
team voorkwam directe degradatie 
in een onderling duel waardoor niet 
Een en Twintig, maar ATTC degra-
deerde. Toch is lijfsbehoud nog geen 
uitgemaakte zaak voor het team van 
Gerdi van den Boomen, José van 
Turnhout, Ruud van Turnhout, Addy 
Verbakel en Dennis Verbruggen. Het 
speelt nog een promotie-/degrada-
tiewedstrijd tegen Bergeijk.

tafeltennis

Teleurstelling voor 1e en 3e team ATTC'77

Spannende slotwedstrijden competitie voor ATTC’77
Aarle-Rixtel - Voor een aantal teams 
van tafeltennisvereniging ATTC’77 
stond er niets meer op het spel voor de 
laatste competitiewedstrijd, maar voor 
drie teams was het nog heel spannend. 

Het begon op donderdagavond in de 
rollerhal in Beek en Donk. Hier streden 
de vaandelteams van ATTC’77 en Een 
en Twintig om de titel in de 2e klasse. 
ATTC zou aan 4 punten genoeg heb-
ben en Een en Twintig moest minimaal 
7 potjes winnen. 

Vaandelteam laat titel glippen
Het begon goed voor ATTC met winst-
partijen van William Vlamings en Bart 
Boetzkes. Jean Paul Kanters verloor 
echter van de sterk spelende Jordi Ki-
vits. De dubbel was een ware thriller 
die met 11-9 in het voordeel van Een 
en Twintig beslist werd. Dit leek hen 
vleugels te geven en ze liepen uit naar 
een 4-2 voorsprong toen Jean Paul 
ATTC een punt dichter bij het kam-
pioenschap bracht. Nog drie kansen 
om het kampioenschap binnen te ha-
len. Helaas verloor Bart van Jordi, viel 
William met een zweepslag uit tegen 
Stefan Hamelijnck en kwam Jean Paul 
er niet aan te pas tegen Peter van den 
Eijnde. Een matig seizoen van de heren 
van ATTC eindigde met een kampi-
oensfeestje voor Een en Twintig. 

Degradatie voor 3e team ATTC’77 
Het derde team van ATTC’77 speelde 
thuis tegen Een en Twintig 5 in een 
rechtstreeks duel tegen degradatie. 
Ook hier had ATTC 4 punten nodig. En 
ook hier kende de wedstrijd een soort-
gelijk verloop als die de avond ervoor 
in Beek en Donk. Na vijf wedstrijden 
stond ATTC op een 3-2 voorsprong 
door twee winstpartijen van Johnny 
van de Elzen en eentje van Thijs Smul-
ders, maar hierna konden de Aarle-Rix-

telnaren geen wedstrijd meer winnen 
en was de degradatie een feit.

5e team ATTC’77 kampioen
Gelukkig zijn er ook nog positieve be-
richten. Het vijfde herenteam had vori-
ge week al goede zaken gedaan en had 
zes punten nodig om op eigen kracht 
kampioen te worden. Vincent Braak, 
Stephan Vergroesen, Werner en Jeroen 
Doensen maakten korte metten met 
Budilia 7. Ze wonnen overtuigend met 
8-2 en komen volgend seizoen dan 
eindelijk uit in de vijfde klasse.

2e team ATTC’77 eindigt als 4e
Voor het tweede team stond er niets 
meer op het spel in de derde klas-
se, maar was er wel een heftige strijd 
gaande om plek 3 tot en met 5. Jos 
Beniers, Frederieke van de Poel en Ka-
rel van der Putten speelden uit tegen 
Bergeijk 4. Met vijf punten zouden ze 
Bergeijk onder zich houden, maar he-
laas werden dat er vier. Nu waren ze af-
hankelijk van de prestatie van Stiphout 
5 tegen het al gedegradeerde Flash 5. 
Flash vervulde zijn sportieve plicht en 
won met 6-4. Bergeijk 49 punten, Stip-
hout en ATTC 48. Ranking vindt dan 
plaats op onderling resultaat en met 
slechts één game verschil viel dat uit in 
het voordeel van ATTC.

Het 3e herenteam van ATTC. Vlnr: Thijs Smulders, 
Johan Heurter, Koos Martinali en Johnny van de Elzen

korfbal Flamingo's 1 
komt tekort 
tegen Miko'76

Mariahout - Op het kunstgrasveld in 
Mill slaagde Senioren 1, gesponsord 
door Auto Corsten, er zondag niet in 
om belangrijke punten te pakken ten 
opzichte van de opponent Miko’76. 
Beide ploegen staan dicht bij elkaar 
op de ranglijst. 

Het koude weer was bepaald niet 
aantrekkelijk en de ploegen slaagde 
er ook niet in om er desondanks een 
aantrekkelijke wedstrijd van te maken. 
Met vlagen liet Flamingo’s mooi open 
spel zien en was de rebound goed 
ingevuld, maar het resulteerde niet 
tot doelpunten. De strijd was al bijna 
twintig minuten onderweg voordat de 
thuisploeg de score opende door een 
strafworp te verzilveren. In dezelfde 
minuut maakte Manon van Eijndho-
ven, ook vanaf de strafworpstip, de 
gelijkmaker. Vijf minuten later mist 
Flamingo’s een toegekende strafworp, 
waarna in het andere vak een speelster 
van Miko’76 van afstand raak schiet. 
Direct daarna maakt Vera Leenders 
een treffer met een afstandsschot. Het 
staat 2-2 met nog 10 minuten op de 
klok tot het rustsignaal. Miko’76 slaagt 
erin om met een doorloopbal en een 
afstandsschot een voorsprong van 
twee doelpunten te nemen. Vlak voor 
rust scoort Manon de Beer de aanslui-
ter en de ploegen gaan met een stand 
van 4-3 de kleedkamers in en kunnen 
zich even opwarmen. 

De tweede helft laat hetzelfde beeld 
zien, er zijn weinig verrassende aan-
vallen en de Mariahoutse dames ver-
zuimen om het Miko’76 echt lastig te 
maken. Miko’76 scoort van afstand, 
waarna Manon van Eijndhoven nog 

een doelpunt op haar naam schrijft, 
5-4. Kim Vervoort zorgt daarna met 
een fraai afstandsschot voor 5-5. He-
laas straft Miko’76 daarna een verde-

digingsfout af en treft nogmaals raak 
van afstand. Senioren 1 kijkt weer 
tegen een achterstand van twee doel-
punten aan. Er volgt een fase van tien 
minuten waarin de Mariahoutse aan-
val wel kansen weet te creëren, maar 
het schort aan de afwerking en veel 
schoten zijn te kort. Uiteindelijk lukt 
het Manon van Eijndhoven, twee mi-
nuten voor het einde, nog een keer om 
van afstand raak te schieten. Door de 
eindstand van 7-6 in het voordeel van 
Miko’76 wordt het voor Flamingo’s 1 
nog lastiger om de nummer 5 positie 
op de ranglijst vast te houden. 

Komend weekend staan er geen wed-
strijden gepland, op zondag 8 mei gaat 
Flamingo’s op bezoek bij Ona/Astran-
tia in Middelaar, de huidige nummer 3 
op de ranglijst.

Senioren 2
Ook Senioren 2, gesponsord door 
Harold Vereijken Gereedschappen, 
verloor met een klein verschil. In 
Groesbeek werd met 8-6 verloren van 
De Horst 2. Nadat de eerste aanval 
van Flamingo’s de 0-2 had gescoord, 
slaagde de tweede aanval er niet in om 
dit soepel voort te zetten. De ruststand 
was nog wel 2-4 maar daarna kwam 
Senioren 2 niet meer goed in het spel. 
De Horst plukte daar de vruchten van 
en pakte de 2 winstpunten.

Kim Vervoort en Neeltje Berkvens zetten een aanval op

basketbal Heren 1 BC Lies-
hout wint van 
Akros Boxmeer

Lieshout - Heren 1 van BC Lieshout 
boekte zaterdag een zwaarbevoch-
ten  overwinning  op Akros: 68-61. In 
de beginfase hadden de bezoekers uit 
Boxmeer geen antwoord op de full 
court zone-press van Lieshout. Na het 
eerste kwart stond een 21-13 voor-
sprong voor Lieshout op het scorebord. 

Met fysiek spel wist Akros zich terug 
te vechten in de wedstrijd en zelfs met 
een voorsprong de rust in te gaan: 32-
37. Na rust neemt captain Jaap van de 
Broek BC Lieshout op sleeptouw en 
zorgt ervoor dat de kleine voorsprong 
van Akros wordt weggepoetst. In een 
fysiek en hard vierde kwart blijft BC Lie-
shout overeind en speelt de wedstrijd 
uit door in de laatste minuten scherp te 
verdedigen en turnovers te forceren bij 
Akros.

Heren Onder 20 wint twee wedstrijden 
in één weekend
Zaterdag speelde Heren Onder 20 thuis 
tegen EBCG uit  Geldrop.  BC Lieshout 
begon verdedigend sterk aan de wed-
strijd, waardoor EBCG moeite had met 
scoren. De Lieshoutenaren  sloegen di-
rect een gat van 17 – 9. In het tweede 
en derde kwart wist Lieshout deze voor-
sprong te behouden, maar in het vierde 
kwart zakte de concentratie bij Lieshout. 
Het team herpakte zich in de laatste mi-
nuten en wint de wedstrijd met 46 – 37. 

Zondagochtend stond de tweede wed-
strijd op het programma. Zes spelers 
reisden al vroeg af naar Heerlen.  Eer-

der dit seizoen werd met ruime cijfers 
van de Limburgers verloren. Door een 
hoog tempo wist Lieshout bij rust een 
10-26 voorsprong te nemen. Pas in het 
vierde kwart gaf Tracks tegengas. De 
voorsprong van Lieshout werd verkleind 
tot 7 punten, waardoor coach Richard 
Prinsen een time-out moest nemen. 
Gemaakte afspraken werden goed uit-
gevoerd en Lieshout wist de punten bin-
nen te slepen met een eindstand van 32 
– 38.

Jongens Onder 14-1 wint in Uden
Lieshout begon met slechts 6 spelers 
aan de wedstrijd, maar nam direct het 
initiatief. Met snelle scores stond al snel 
een 16 – 11 voorsprong op het score-
bord. Ook  in de tweede periode bleef 
Lieshout aan de goede kant van de 
score, maar verder uitlopen zat er niet 
in, mede omdat er al twee jongens met 
vijf  fouten het veld moesten verlaten. 
Lieshout kon gaan rusten met een 28 – 
21 voorsprong.

Rush probeerde de druk op het Lies-
houtse viertal op te voeren, maar door 
snelle uitbraken en scores wist de Uden-
se formatie het gat niet meer te dichten. 
Lieshout wint de wedstrijd knap met 
een  eindstand van 68-56. Mocht de 
laatste thuiswedstrijd worden gewon-
nen, dan eindigt het team op een ver-
dienstelijke tweede  plaats. En dat met 
maar 6 vaste spelers.

TTV Een en Twintig sleept op 
valreep kampioenschap binnen

Vlnr: Jordi Kivits, Peter van den Eijnde en Stefan Hamelijnck.

Ter ondersteuning van het productieteam heeft HUWA 
International B.V. per direct een vacature voor een:

Algemeen Productiemedewerker
Fulltime (38 uur)

Interesse in deze functie? 
Stuur dan je CV en motivatie naar

 Ruud Smits via r.smits@unitedpipelineproducts.com
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Vrijdag 29 april
Maandelijkse meezingavond 
Liedertafel 't Nachtpitje
21.00 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 30 april
Expositie schilderijen Frans Denkers 
t/m 15 mei
14.00 uur, 't Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Zondag 1 mei 
Dauwtrappen door de Laarbeekse 
Harmonieën
6.00 uur, Laarbeek

Boekenmarkt
11.00 - 17.00 uur, Kouwenbergs 
kerkje, Aarle-Rixtel

Woensdag 4 mei
Dodenherdenking Lieshout
19.15 uur, Sint Servatiuskerk, 
Lieshout

Donderdag 5 mei
Nationale Straatvoetbaldag
10.00 - 17.00 uur, Tienerwerk de 
Boemerang, Beek en Donk

Boekenmarkt
11.00 - 17.00 uur, Kouwenbergs 
kerkje, Aarle-Rixtel

Jaarmarkt
11.00 - 17.00 uur, Centrum 
Aarle-Rixtel

Torendag in Mariahout
13.00 uur, Kerk Mariahout

Bevrijdingsfeesten
14.00 - 19.30 uur, Piet van Thielplein, 
Beek en Donk

Vrijdag 6 mei
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D'n Perdenbak, 
Lieshout

Vrijdag 13 mei
Los op het Veld / Pop-up Restaurant 
t/m 20 mei
De Hei 15, Mariahout

Zondag 15 mei
61e grote Bavaria-Ronde van 
Lieshout
12.30 - 18.00 uur, Dorpsstraat, 
Lieshout

Expositie `Mieke Vesters en Wilma 
van Stiphout`
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk


