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Geslaagde eerste bijeenkomst Laarbeek Werkt

“Voor werkzoekenden biedt dit initiatief veel kansen”
Redacteur: Wouter Mommers
Fotograaf: Daphne van Leuken

Beek en Donk – Werkloos zijn heeft een 
grote impact op je leven. Tegelijkertijd 
verandert de arbeidsmarkt en daarmee 
ook de wijze waarop je invulling geeft 
aan solliciteren en het creëren van 
werk. Een platform voor het delen van 
ervaringen en voor praktische hulp 
kan daarbij goed helpen. En dat is er 
nu: ‘Laarbeek Werkt’ is van start. 

Nieuw initiatief 
‘Laarbeek Werkt’ is het afgelopen 
najaar ontstaan uit de brainstormses-
sies van de gemeente om te komen 
tot het nieuwe WMO-plan getiteld 
‘Iedereen doet mee!’. In totaal wer-
den zeven projecten als belangrijk 
bestempeld door de aanwezigen. Eén 
daarvan betreft werkloosheid en ‘hoe 
daarmee om te gaan’. Vier vrijwilligers 
- Monique van den Biggelaar, Pascal 
Béguin, Esther Béguin-van Koert en 
Monty Trapman - staken enthousiast 
de koppen bij elkaar en willen op dit 
terrein hun steentje bijdragen. 

Waar ligt de behoefte?
Twee vragen waarover de aanwezige 
werkzoekenden met elkaar in gesprek 
gingen tijdens de eerste bijeenkomst 
op donderdagochtend 26 februari, 
waren: Waar loop je als werkzoekende 
tegenaan en waar heb je behoefte aan 
om daarmee om te kunnen gaan? Dit 
leverde niet alleen input op voor de 
invulling van praktische hulp, maar er 
werden hier en daar al meteen ervarin-
gen en tips gedeeld. “En dat is nu pre-
cies wat we beogen te bereiken”, aldus 
de vrijwilligers. 

De stap gezet
Uit de reacties van de aanwezigen 
bleek dat het voor iedereen in een be-
paalde mate spannend was om naar de 
bijeenkomst te komen. Logisch ook, 
het kan soms best confronterend zijn. 
Maar toch was vrijwel iedereen blij dat 
ze de – wellicht moeilijke – stap geno-
men hebben om te komen. “Nu ik hier 
ben valt het mij enorm mee. De drem-
pel is lager dan je zou denken…”, aldus 
één van de aanwezigen. Ook de wet-
houders Joan Briels en Greet Buter, die 

een momentje hadden vrij gemaakt om 
aanwezig te kunnen zijn, waren onder 
de indruk. “Het getuigt van openheid 
dat je hier bent”, gaf Joan mee. 

Vervolg
Op donderdagochtend 26 maart 
vindt opnieuw een bijeenkomst 
plaats in het Ontmoetingscentrum. 

Aanmelden hiervoor is handig 
(info@laarbeekwerkt.nl), voor de koffie 
en thee. Maar het mag je niet weer-
houden om op het laatste moment aan 
te schuiven. Ook wordt in de nabije 
toekomst de website ‘Laarbeekwerkt’ 
gelanceerd, waarop meer informatie 
over dit platform te vinden zal zijn.  

Monty Trapman brainstormt met de aanwezigen 
over de facetten rondom het vinden van werk 

Blz 6-7

“Het rapport bestaat uit halve waarheden en suggestieve verdraaiingen” 

Oud-wethouder Biemans treedt af als raadslid 
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek – “Het is ongelooflijk dat 
de raad van Laarbeek een rapport 
dat gebaseerd is op halve waarhe-
den, suggestieve verdraaiingen en 
leugens als zoete koek aanneemt.” 
Raadslid Theodoor Biemans was 
donderdag – tijdens de raadsverga-
dering – onomstotelijk over zijn kijk 
op het onderzoek. Hierbij maakte hij 
meteen bekend terug te treden als 
raadslid van Laarbeek. 

Geen verdediging
“Hoe kan ik vechten tegen een be-
vindingenrapport waarvan alle ach-
terliggende stukken zijn vernietigd? 
En waarin persoonlijke bevindingen 
van een aantoonbaar liegende bur-
gemeester als basis dienen voor een 
in mijn ogen wazige eindconclusie, 
waaruit de pers een smeuïge tekst 
maakt en waarna mensen hier als 
blatende schapen achteraan lopen?”, 
stelde Biemans in zijn toespraak.

Volgens de oud-wethouder is het rap-
port suggestief en op vele manieren 
lees- en uitlegbaar. “Er staat zelfs 
feitelijke informatie in die niet eens 
klopt, bijvoorbeeld over het ontstaan 
van PNL.” Biemans zegt vijf objectie-
ve personen gevraagd te hebben het 
rapport te lezen. “Samen kwamen 
zij tot dezelfde eindconclusie: Het is 
maar net door welke bril iemand iets 
wil zien of wil lezen. Maar sterker 

nog, alle aantekeningen en notities 
zijn vernietigd.”

Binnen de PNL-fractie lieten vijf van 
de zeven leden weten dat ze liever 
hadden dat Biemans de fractie zou 
verlaten. “Ik heb zeven weken lang 
aan mijn fractieleden gevraagd of 
iemand kon laten zien wat ik fout 
heb gedaan. Ik kan en wil niet meer 
functioneren in een PNL-fractie en 
in de raad, dus ik ben het offer ge-
worden waar, volgens de meerder-
heid van mijn eigen fractie, de raad 
van Laarbeek om heeft gevraagd. 
Als aantoonbare leugens voortaan 
geloofd worden en als er niet op on-
waarheden uit een rapport met ver-
nietigende stukken gereageerd mag 
worden en mensen het meest kwade 
in zich laten zien, wordt het tijd dat ik 
mijn conclusies trek. Als dit zo moet 
gebeuren om de Laarbeekse politiek 
in rustiger vaarwater te laten komen, 
zie ik het eerder nog als een eer dat ik 
dit offer mag zijn.” 

“Het is maar net door 
welke bril iemand iets 
wil zien of wil lezen”

Gemeentesecretaris 
Lovende woorden heeft Biemans 
over gemeentesecretaris Liebrecht. 
“Zij voerde haar rol perfect uit. Het is 
ronduit vals en beneden alle peil om 
nu zo naar haar uit te halen in zo’n 

ondefinieerbaar rapport. De meesten 
weten niet eens wat haar functie in-
houdt of hoe het is om 140 personen 
aan te sturen.”

Dankwoord
Biemans sluit zijn betoog met een 
dankwoord aan de 599 Laarbeekse 
kiezers die hem vorig jaar een voor-
keursstem gaven, maar ook iedereen 
waarmee hij heeft samengewerkt 
de afgelopen vijftien jaar als com-
missielid, raadslid en wethouder. “Ik 
hoop dat de rust wederkeert, zodat 
iedereen door kan gaan met wat 

het belangrijkste is: het belang van 
Laarbeek.” 

Bestuur PNL
Het bestuur van PNL spreekt uit grote 
waardering te hebben voor deze prin-
cipiële keuze van raadslid Biemans 
en vindt dit dan ook absoluut geen 
schuldbekentenis. “Wij zijn Theodoor 
erkentelijk voor zijn belangrijke bij-
drage gedurende de periode als wet-
houder en raadslid. Namens de ge-
hele partij danken wij hem voor zijn 
inzet voor PNL en zijn grote verdien-
ste voor de gemeente Laarbeek.”

Gemeentesecretaris Liebrecht vertrekt uit Laarbeek 
Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek - Algemeen directeur en ge-
meentesecretaris Carelien Liebrecht 
heeft een nieuwe baan en vertrekt 
daarom bij de gemeente Laarbeek. 
De gemeentesecretaris raakte vorige 
maand in opspraak nadat het onder-
zoeksrapport naar buiten kwam over 

de uitspraken van oud-burgemeester 
Ubachs over ‘intimidatie en onvei-
ligheid op de werkvloer’.

Liebrecht gaat per 1 april aan de 
slag bij bureau Geerts & Partners als 
interim-manager en consultant. Er is 
een principeovereenkomst waarvan 
de details nader uitgewerkt worden. 

“Na ruim 10 jaar de functie met veel 
plezier te hebben vervuld, heb ik be-
sloten dat dit voor mij een goed mo-
ment is om mijn horizon te verbre-
den en een nieuwe uitdaging aan te 
gaan”, aldus Carelien.

Burgemeester Frans Ronnes: 
“Carelien heeft een sturende rol 

gehad in het vormen van de organi-
satie zoals deze nu is: compact, effec-
tief en informeel. Dat is iets waar we 
allen trots op zijn. Wij wensen haar 
veel succes met deze nieuwe stap in 
haar loopbaan. Haar stap komt op 
het juiste moment, nu de organisatie 
toe is aan een andere koers.”

Theodoor Biemans
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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

Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven na het 
overlijden van ons pap en opa

Sjef van Heugten
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot 

uiting gebracht, was voor ons een grote troost en zal steeds een dankbare 
herinnering blijven.

 Anne-Marie en Henk Brouwers-van Heugten
 Jochem en Inge
 Marjolein en Paul

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven, de kaarten en 
de grote belangstelling in de kerk na het overlijden van mijn man, ons pap en opa

Bart Coppelmans
Het is fijn te weten dat velen met ons hebben meegeleefd.

Corry Coppelmans-Maas
Arianne en Joris

Marieke en Erwin, Noortje en Vera

Dankbetuiging

Jonkheer Ernest Eugene Marie van Nispen tot Pannerden werd geboren op 28 
december 1882 te Zevenaar, waar zijn ouders het huis Hoek bewoonden. Hij 
is overleden op 3 maart 1955 in Beek en Donk en was toen 72 jaar oud. Hij 
stamde uit een oud patriciërs geslacht. Diverse familieleden waren elders burge-
meester of zaten in de politiek. Op 18 oktober 1917 werd hij als burgemeester 
geïnstalleerd. Hij volgde Christ. Verhaak op. Deze had, vermoedelijk daartoe ge-
dwongen vanwege distributieperikelen tijdens de Eerste Wereldoorlog, voordien 
ontslag genomen. Aan burgemeester Van Nispen tot Pannerden de taak om een 
einde te maken aan de conflicten die de Beek en Donkse politiek voor en in de 
Eerste Wereldoorlog beheersten.

Dat deed hij met verve. Sedert hij burgemeester was, waren er wel conflicten, 
maar die liepen nooit uit de hand. Zelfs niet toen zijn voorganger Verhaak zoveel 
stemmen vergaarde dat hij lid van de gemeenteraad werd. Als gemeenteraads-
lid maakte die het zijn opvolger af en toe erg moeilijk, maar burgemeester Van 
Nispen tot Pannerden liet zich niet intimideren.  

Zijn ambtsperiode was geen gemakkelijke. Eerst diende hij problemen rondom 
de schaarste aan goederen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog op te lossen. 
Daarna moest hij  de gemeente Beek en Donk door de economische crisis van de 
jaren twintig en dertig leiden. Met hem als burgemeester ging Beek en Donk de 
Tweede Wereldoorlog in. In augustus 1941 kreeg hij echter van de bezetter te 
horen dat hij niet als burgemeester herbenoemd zou worden. Daarmee boorden 
de Duitsers hem zijn 25-jarig jubileum, dat hij in 1942 zou vieren, door zijn neus.  
In maart 1942 werd H.J.M. van der Weiden, die ook burgemeester van Stiphout 
was, tot burgemeester benoemd.

Na de bevrijding nam Van Nispen tot Pannerden zijn plaats als burgemeester 
weer in op basis van Algemene Maatregel van Bestuur van de regering, die 
bepaalde dat alle burgemeesters die op 10 mei 1940 in functie waren, opnieuw 
in functie werden gesteld. Dus had Beek en Donk op dat moment twee burge-
meesters op de loonlijst staan. Op 24 november 1945 vierde hij zijn 25-jarig 
burgemeestersjubileum alsnog en dat op grootse wijze. Kort daarna nam hij zijn 
ontslag en op 1 juni 1946 werd Van der Weiden burgemeester. Burgemeester 
Van Nispen tot Pannerden was één van de langstzittende burgemeesters van 
Beek en Donk. 

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

BURGEMEESTER VAN NISPENSTRAAT

    Het is tijd voor mij te gaan
    nu geen tranen meer.
    Kijk naar de hemel en geloof
    eens zien we elkaar weer. 

Dankbaar voor de mooie herinneringen die zij voor ons achterlaat, 
delen wij u mede dat rustig is ingeslapen

Dora van der Zanden
* Lieshout, 4 februari 1918                        † Aarle-Rixtel, 28 februari 2015

   Familie van der Zanden
   Ria van de Vorst
 
Correspondentieadres
De Groof uitvaartverzorging
Oranjelaan 54
5741 HH  Beek en Donk

De crematiedienst vindt plaats op zaterdag 7 maart om 13.15 uur in 
crematorium Heeze, Somerenseweg 120 te Heeze. Samenkomst in de 
ontvangruimte van genoemd crematorium. 

U bent welkom om persoonlijk afscheid te nemen van Dora op 
vrijdag 6 maart van 18.30 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum De Groof, 
Oranjelaan 54 te Beek en Donk.

Indien u zich betrokken voelt, bent u welkom.

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

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

Onze koffi etafels 
richten we helemaal in 

naar uw wensen.

Zowel mogelijk in ons 
sfeervolle restaurant 

als op locatie.

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182



Donderdag 5 maart 2015 3
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Munten, kaarten, postzegels en thee-
zakjes. Het zijn zo maar wat populaire 
verzamelitems. Maar er is nog veel 
meer. Mensen verzamelen de meest 
bijzondere dingen, ook in ons Mooi(e) 
Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar van 
deze maand, belt De MooiLaarbeekKrant 
aan bij Mari Berkvens. Mari woont op 
Broek 1 in Mariahout. Vol trots ver-
telt hij over zijn prachtige Bavaria-
verzameling.

Loods
Mari neemt De MooiLaarbeekKrant  mee 
naar de  loods die achter zijn huis staat. 
“Koffie drinken doen we straks wel”, 
lacht hij. In de loods heeft Mari twee 
ruimtes. Hier is zijn Bavaria-museum 
gevestigd. Vooral in de zomermaanden 
ontvangt hij hier bezoekers. “Na een 
telefoontje ben je welkom”, zegt Mari 
uitnodigend.
 
Enorme verzameling 
De verzameling is overweldigend. Iedere 
poging om deze verzameling te be-
schrijven, schiet tekort: glazen, flessen, 
viltjes, etiketten, parasols, fietsenrek, uit-
hangborden, terrasstoeltje, dienbladen, 
oranje jurkjes, bar, barspiegel, lampen, 
reclamemateriaal, Bavaria-fiets, Bavaria-
raceauto, stamtafel, kratjes, bierfusten, 
fustbodems, neonreclames ... Hoe krijgt 
iemand dit allemaal bij elkaar, vraagt De 
MooiLaarbeekKrant zich af?

Het verzamelen 
“Ik ben in 1982 begonnen met één bier-
pul van het evenement ‘Bourgondisch 
Eindhoven’”, vertelt Mari. In het begin 
spaarde hij meerdere biermerken. Door 
plaatsgebrek op zolder heeft hij zich 
moeten beperken tot alleen Bavaria. 
Inmiddels zit ook het museumpje prop-
vol. De meeste spullen zoekt hij op 
vlooienmarkten en ruilbeurzen (en op dit 
moment zoekt hij vooral bieretiketten).

Nageslacht
Mari zegt dat hij in zijn verzameling veel 
kan laten zien van de geschiedenis van 
de brouwerij. Hij laat speciale Bavaria-
blikjes zien, gevuld met muisjes, die zijn 
uitgegeven bij de geboorte van de kinde-
ren van Jan Reinier Swinkels. En dit blikje 
is uitgegeven bij het 25-jarig jubileum 
van ‘Frans van Pieteren’ Swinkels. “De 
brouwerij heeft zelf ook veel wegge-
gooid”, lacht Mari. “Toen ze hun jubile-
umboek hebben uitgegeven, hebben ze 
hier in mijn museum veel rondgekeken 
en gefotografeerd. ‘Frans van Pieteren’, 
een lid van de oude garde van de familie 
Swinkels, komt hier nog regelmatig kij-
ken. Maar iedereen is hier welkom.”
 

Pronkstukjes
Bij elk pronkstuk  kan Mari een heel 
verhaal vertellen. “Kijk dit hele lange 
smalle glas kreeg ik van  burgemeester 
Piet van Hout”, zegt hij trots. Ook een 
reclamebord van het eerste bokbier uit 
1936 is zeer uniek, en de afbeelding 
werd vorig jaar weer gebruikt voor het 

nieuwe bokbier. “En hier heb ik een 
flesje met een etiket erop uit 1947, dat 
is gevonden toen het AJW-gebouw in 
Lieshout werd gesloopt.” Mari zegt dat 
hij wel eens wakker ligt van een pronk-
stukje dat hij nog niet heeft: “Er moét 

een Bavaria-glas zijn met het gemeen-
tewapen van Lieshout erop”, zegt hij 
beslist, “misschien is er wel iemand ... “

Oproep
Tips en attributen waarmee Mari zijn 

verzameling kan uitbreiden zijn altijd 
welkom. “Of neem eens een kijkje in 
mijn museum”, zegt hij. Mari Berkvens, 
Broek 1, Mariahout, Tel: 0499-423750, 
E-mail: maanberk@hetnet.nl

Mooi Laarbeek Verzamelt...

werd vorig jaar weer gebruikt voor het 

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...

werd vorig jaar weer gebruikt voor het werd vorig jaar weer gebruikt voor het 

Mooi Laarbeek Verzamelt...

stukje dat hij nog niet heeft: “Er moét Tips en attributen waarmee Mari zijn 

Familie Van der Heijden samen 1000 jaar

Laarbeek - Maandag 23 februari is 
Benny van der Heijden 50 jaar ge-
worden. Het bijzondere aan dit heu-
gelijk feit is dat alle leeftijden van 

de familieleden Van der Heijden bij 
elkaar genomen de mijlpaal van 
precies 1000 jaar bereikt. 

De oudste familieleden zijn Huub 
en Cato van der Heijden, zij zijn 83 
en 78 jaar oud. Hun gezin bestaat 
uit 6 kinderen, allen zijn getrouwd. 

Er zijn 18 kleinkinderen waarvan 
Twan van der Aa (26 jaar) de oud-
ste is en Fenne van der Heijden 
(6 jaar) de jongste van het stel is. 

Voor familie Van der Heijden bete-
kent dit een feestje voor het berei-
ken van deze mijlpaal van precies 
1000 jaar.

Een groot deel van familie Van der Heijden

Mari Berkvens te midden van zijn Bavaria museum 
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Zaterdag 7 maart

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering, Gezinsviering
Intenties in deze viering voor: Voor alle intenties 
van februari die staan opgeschreven in het inten-
tieboek Lourdesgrot, Marinus Beniers (jrgt), Pauline 
van den Elzen (jrgt), Bert Schevers (mged), Piet en 
Anna Bouwdewijns-van Rooij en overleden familie, 
André Leenders (mged).

Zondag 8 maart

09.00 Aarle-Rixtel Kapel Bosscheweg
Peuter/kleuterviering met als thema “De kinderen 
in het midden”.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering de Cantorij
Intenties in deze viering voor: : Wim Strik, 
Overleden ouders Steenbekkers en Jan, Maria de 
Kleijne van Vijfeijken (Hakendover), Piet van de 
Pas (verj),Maria van Roij (sterfdag), Overleden 
ouders van Rixtel-Aardening en kleindochter 
Kelly van Rixtel, Marij van Rixtel-van Stiphout en 
zoon Wilbert, Overleden familie van Doren–van 
de Broek, Christien van der Asdonk-Kuijpers 
(par), Familie Loomans-Noijen, Tot welzijn van de 
parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Marietje van 

Kaathoven-van Bakel (jrgt), Toon van Osch (mged), 
Johanna Martens (fund), Jan Gilsing (verj), Martien 
Poels (mged), Overleden ouders Van Vijfeijken-
Royackers en kinderen, Jan Royackers (jrgt), Miet 
Bekx-van den Elsen (jrgt), Theo Thielen.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Christ van Denken en 
Annie van Lankveld, Toon Dora en Grada Verbakel, 
Liza Raaijmakers.

Maandag 9 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 10 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 11 maart

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 12 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Vrijdag 13 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Mia Schepers-de 
Haas, Sjaan van der Aa-van den Tillaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
 7 maart  t/m 13 maart 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Tentoonstelling Zonnebloem Mariahout Ontspanningsmiddag bij De 
Zonnebloem Beek en Donk

Mariahout – Bij de Zonnebloem in 
Mariahout konden woensdagmid-
dag 25 februari deelnemers en vrij-
willigers van de Zonnebloem aan 
elkaar laten zien welke hobby zij 
beoefenen. Een bijzondere dag.

Dagen waren vrijwilligers in de weer 
met het ophalen, uitstallen en op-
hangen van de zeer diverse spullen. 
Bij binnenkomst had in eerste instan-
tie dan ook niemand oog voor de 
koffie, thee en overheerlijke koeken. 
Van diverse gasten hingen er zelfge-
maakte schilderijen aan de muren. 

Van stola’s en poncho’s moesten pa-
tronen worden besproken. Er werd 
uitgelegd hoe bepaalde applicaties 
op textiel kon worden aangebracht. 
Kaarten werden bewonderd, evenals 
vogelhuisjes, windvangers en nog 
veel meer. Het was kortom een heel 
gezellige bijeenkomst met veel uit-
wisseling van informatie. De volgen-
de activiteit staat ook al weer op de 
agenda. Woensdag 18 maart gaat 
de afdeling in groten getale naar het 
toneelstuk van de vriendenkring in 
Lieshout.

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

Tot de duivenverkopers zegt hij:
haal dit alles hier weg!

Maakt van het huis
van mijn Vader 
geen markthal.

Beek en Donk - De Zonnebloem af-
deling Beek en Donk houdt dinsdag 
24 maart een ontspanningsmiddag 
in Herberg ‘t Huukske, Kapelstraat 5 
te Beek en Donk. Deze middag duurt 
van 13.30 tot 16.30 uur en is bedoeld 
voor alle thuiswonende zieken, men-
sen met een fysieke beperking en alle 
personen, die behoefte hebben aan 
wat gezelligheid en in Beek en Donk 
wonen.

Hoort u tot deze doelgroep, dan bent 
u van harte welkom, ongeacht of u wel 
of geen ondersteunend lid bent van de 
Nationale Vereniging De Zonnebloem 
te Breda. De zaal gaat open om 13.00 
uur. Om 13.30 uur beginnen ze met 
een kopje koffie en iets lekkers er-
bij. Daarna verzorgt muziekgroep 
‘Waizenutmar’ uit Beek en Donk deze 
middag met zang en muziek. Zij treden 
2x 45 minuten op. Tijdens de pauze 
worden er lotjes verkocht voor de lote-
rij en onder het genot van een drankje 
is er gelegenheid om  even te  bijpra-
ten. Kosten voor deze middag zijn 
€4,00  Wie deze middag wil bijwonen 
kan zich tot 20 maart opgeven bij Ria 
Derksen, tel. 0492-464150, bij Olga 

van Bree, tel. 0492-462798 of bij Toos 
van der Linden, tel. 0492-462974.
 
Jaarvergadering
Donderdag 26 februari was de jaar-
vergadering bij de Zonnebloem voor al 
haar vrijwilligers. Op deze avond had-
den zij 2 jubilarissen: Jo Heesakkers en 
Toos van der Linden. Toos werd gehul-
digd omdat zij 10 jaar secretaris is bij 
de Zonnebloem en kreeg het daarbij 
behorende speldje met de oorkonde 
en een bos bloemen overhandigd.  Jo 
is 34 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem 
(vanaf het oprichtingsjaar 1981) en 
zoals zij zelf zegt: “ik heb een fijne 
tijd gehad bij de zonnebloem.” Jo is 
inmiddels 90 jaar, zij heeft veel bete-
kent voor de zonnebloem, stond altijd 
voor iedereen klaar, bezocht trouw 
haar gast,  niets was haar teveel. Cato 
haalt nog enkele oude herinneringen 
op en zoals Cato zegt: “Jo was als een 
zonnetje bij de Zonnebloem. Wij ho-
pen Jo nog vaak op onze activiteiten 
te mogen begroeten.” Jo kreeg een 
prachtige bos bloemen van de voorzit-
ter overhandigd. Jo bedankt voor al je 
werk en inzet bij de Zonnebloem.

  Annie van Lankveld ∙ Kerkstraat 23 ∙ Beek en Donk

Rugzak Kipling 
Van: €29,95

Nu: €5,55
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Beek en Donk - Terwijl de meeste 
Laarbekenaren zich afgelopen 
zondagmorgen waarschijnlijk nog 
een keer omdraaiden in bed, was 
de spinningzaal bij Sportcentrum 
Coach al helemaal gevuld. 
Runningteam Laarbeek leverde 
op deze ochtend opnieuw een 
bijdrage aan het goede doel - de 

stichting Roparun -  middels een 
drie uur durende spinningmara-
thon.

Marathon
Even leek het erop dat 
Runningteam Laarbeek niet alle 
drie de uren vol kon maken met 
spinners, maar het tegendeel 
wordt bewezen. De laatste week 
kwamen nog voldoende aanmel-
dingen binnen. Het paars/roze 
licht knalt in de zaal en de muziek 

staat op een hoog volume. De zaal 
zit drie keer een uur vol met on-
geveer twintig sportievelingen per 
uur. Per fiets betaalden de deel-
nemers vijf euro per uur. Zo wist 
Runningteam Laarbeek een mooi 
bedrag binnen te halen voor de 
Roparun.

Roparun
Runningteam Laarbeek doet dit 
jaar voor de achtste keer mee aan 
de Roparun. Dit is een estafette-
loop van Parijs naar Rotterdam of 
van Hamburg naar Rotterdam. Dit 
jaar koos Runningteam Laarbeek 
voor optie 1. De route van Parijs 
naar Rotterdam is 520 kilometer 
lang. Om aan de Roparun mee 
te mogen doen als team, moet er 
inschrijfgeld betaald worden. Dit 
geld (en meer) gaat op zijn beurt 
weer naar verschillende instanties 
die zich inzetten voor kankerpati-
enten. “Het gaat naar de palliatie-
ve zorg van mensen met kanker” , 
vult Jan Dekkers, lid Runningteam 
Laarbeek, aan. 

Geld ophalen 
Het hele jaar door organiseert 

Runningteam Laarbeek daarom 
evenementen om zo veel mo-
gelijk geld op te halen voor de 
stichting. “We bakken wafels bij 
Tuincentrum De Biezen in het na-
jaar en op de Kerstfair in Lieshout. 
We organiseren een sponsordiner 
en fietstochten en staan op vlooi-
enmarkten”, somt Jan op. Mooie 
bedragen worden hierdoor ieder 
jaar weer opgehaald door het 
Runningteam. En het is niet zo 
dat je niets van dit geld terugziet 
maakt Jan duidelijk. “Het is zo 
mooi om te zien dat faciliteiten in 
de buurt verbeterd worden.” Jan 
doelt hiermee op voorbeelden als 
hospice De Populier in Bakel en 

inloophuis De Cirkel in Helmond, 
die beide onder handen zijn geno-
men. 

Tevreden
Bezweet en voldaan komen de 
deelnemers van de spinning-
marathon rond de middagklok 
bij van hun sportieve uitdaging. 
Sommigen hebben de drie uur 
helemaal afgemaakt, anderen wis-
selden elkaar af. Welke tactiek er 
ook gekozen werd, trots mogen zij 
zeker op zichzelf zijn, want mede 
dankzij de gratis medewerking van 
Sportcentrum Coach is er maar liefst 
€265,- opgehaald. 

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Zweten op zondagochtend voor de Roparun 

Het was flink zweten geblazen zondag tijdens de spinningmarathon

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON & MARION MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag

Bosuien            per bos  0.79
Conference     per kilo  0.99

Krop Sla       per stuk 0.79
Blauwe Druiven  500 gram 1.79

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Tjap Tjoy Groenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons per doos 0.79

 Frieslanders      per zak    0.99
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susan sneijers
06-46052757
buitenzinnig-
tuinontwerpen.nl

van schets tot realistisch 3d ontwerp....van wens tot droomtuin

Let’s go 
for a
ride!

Wilhelminastraat 22b
Mariahout
Tel. 0499 422 118
www.erikbarten.nl

susan sneijers
06-46052757
buitenzinnig-

‘t Trefpunt neemt prachtige       accommodatie in gebruik 

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Joost Duppen 

Mariahout - Het was een vurige wens van 
Jeu-de-boulesvereniging ‘t Trefpunt uit 
Mariahout om in de winter op overdekte 
banen te kunnen spelen. Na heel veel re-
kenwerk, creativiteit, zelfwerkzaamheid 
en gemeenschapszin kwam het gedroom-
de gebouw te staan op het sportpark aan 
de Veghelse Dijk. De MooiLaarbeekKrant 
werd door het trotse bestuur van ’t 
Trefpunt uitgenodigd om eens te komen 
kijken.

De vereniging
Voorzitter Phiel Rooijackers vertelt dat 
Jeu-de-boulesvereniging ’t Trefpunt een 
onderdeel is van KBO-Mariahout. “Maar 
we zijn wel redelijk zelfstandig, met een 
eigen bestuur”, lacht Phiel. Vanuit KBO-
Mariahout raakte voorzitter Tiny van 
Leuken, zeer intensief bij dit project be-
trokken. ’t Trefpunt  telt ongeveer 70 le-
den. In de zomer speelt de vereniging op 
het Oranjeplein. ’s Winters in een oude 
kippenkooi of loods. Op het laatst speel-
den ze zelfs in een tent op het Oranjeplein 
en nu dus in deze prachtige, spiksplinter-
nieuwe overdekte accommodatie. 

Het gebouw
Terwijl de koffie staat te pruttelen en de 
leden binnenstromen, leidt een trotse 
voorzitter De MooiLaarbeekKrant 
rond. Ze laat de keurig afgewerkte 

toiletten zien. De ruime kantine, die 
via een ramenpartij uitzicht geeft 
op acht keurig aangeharkte, felver-
lichte banen. Hoewel het gebouw 

nog niet helemaal af is, 

is het toch al volop in gebruik. Een officiële 
opening volgt nog verderop in het jaar.

Vrijwilligers
Phiel vertelt, dat na een stroeve start met 
de gemeente Laarbeek, er toch een prima 
samenwerking is ontstaan. 
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Brakenstraat 7                             

5741 SR Beek en Donk 

0492-551414              

Hout uit eigen zagerij
Lariks    Douglas    
Eiken     Vuren

Steigerhout Tuinberging/Maatwerk

Duikelrek

Picknicktafelswww.benikbosbouw.nl

Zweeds rabat

Balkhout Douglas schaaldelen

Vlonderplanken douglas
Schuttingplanken

€1,90

p.st.

€ 145,-

p.st.

v.a.

€12,50

p.st.

€2,30

p.m1

Douglas schaaldelen

Hoveniersbedrijf Theo Teunisse

Dorpsstraat  108, Lieshout   0499-421503   06-10856950
www.hoveniersbedrijfteunisse.nl

• Aanleg en onderhoud
• Klein grondverzet
• Straat en rioolwerkzaamheden
• Plaatsen schuttingen

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39

Arian de GrootArian de Groot

77

Hoveniersbedrijf Theo TeunisseHoveniersbedrijf Theo Teunisse

BalkhoutBalkhout

Hoveniersbedrijf Theo Teunisse

‘t Trefpunt neemt prachtige       accommodatie in gebruik 

Bijna alle materialen voor de binnen-
kant van de hal kregen ze van de ge-
meente. Ze waren afkomstig van de sloop 
van een schoolgebouw. Alle materialen 
voor de buitenkant van de hal hebben 
ze moeten kopen. Mariahoutse onder-

nemers werkten daarbij prima mee. 
“Het grote werk 

is, zoals de gewoonte is in Mariahout, ver-
richt door een groot aantal vrijwilligers. 
De ‘harde kern’ van deze groep bestond 
uit  één lid en drie bestuursleden. Harrie 
Dortmans heeft er waarschijnlijk wel het 
meeste uren ingestoken. Gevolgd door 
de bestuursleden Jan van den Heuvel, Jo 
Vorstenbosch en Gerrit van Hoof”, vertelt 
Phiel. Daarnaast waren er ook veel andere 
leden die als vrijwilliger zeer actief waren. 
“De samenwerking op het sportpark met 
de voetbalclub en de korfbalclub is uitste-
kend”, aldus Phiel.

Financieel gezond
’t Trefpunt heeft ook financieel haar zaak-
jes keurig voor elkaar. Leden kochten en 
masse ledencertificaten. Deze actie, samen 
met bijdragen van het Premie Plan van de 
overkoepelende KBO, Zorg voor het Dorp 
en Wish Outdoor, hebben ervoor gezorgd 
dat de club nu beschikt over een prachtige 
accommodatie. Ook de uiteindelijke cou-
lance van de gemeente Laarbeek bij het in 
rekening brengen van de verleende ver-
gunningen, heeft daar volgens de trotse 
voorzitter zeker aan bijgedragen.

Gezelligheid
De clubavonden zijn op maandag- en 
donderdagavond. Vandaag zijn er onge-
veer 32 leden aanwezig en alle banen zijn 
in gebruik. Eerst worden er enkele rondes 
fanatiek gespeeld voor de clubcompetitie. 
Een meetband moet soms uitsluitsel geven 
‘wie er ligt’. De laatste ronde is een soort 
trainingsronde ‘vur sles’. “En de allerlaat-
ste ronde is nog even gezellig nabuurten”, 
lacht Phiel, terwijl de kantine volstroomt 
om aan die allerlaatste ronde te 
beginnen.
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de razende reporter

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

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

Spinningmarathon 
Sportcentrum Coach

Sudoku

Puzzelpagina

Easy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker
Atelier

Automaten

Cabine

Databank

Datum

Disco

Dynamisch

Engel

Eenden

Fluister

Getallen

Hobby

Hoeken

Jachthond

Kammen

Klimmen

Klink

Licht

Macht

Motorkap

Namens

Opnieuw

Rieken

Sluis

Vlaams

Zuivel

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AUTOMATEN DYNAMISCH JACHTHOND
DATABANK FLUISTER GETALLEN
MOTORKAP ATELIER KLIMMEN
OPNIEUW CABINE EENDEN
HOEKEN KAMMEN NAMENS
RIEKEN VLAAMS ZUIVEL
DATUM DISCO ENGEL
HOBBY KLINK LICHT
MACHT SLUIS

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:

Winnaar:Hennie Antonis

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Narda van den Bogaard

€15,00waardebonvoor de winnaar

Heerlijke pasteitaart met kip en ham

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 750 gr bloem
• 180 gr boter
• 80 ml water
• 1 kg kipfilet
• ½ tl tijm gedroogd
• ½ tl salie gedroogd
• 2 eieren
• 3 lente ui
• 2 tl citroenrasp
• 1 tl mosterd
• 80 ml room
• 100 gr achterham
• Springvorm van 

minimaal 20 cm

Meng in een keukenmachine de bloem en boter tot kruimels. Voeg langzaam 
het water toe tot er een egaal deeg ontstaat. Kneed het deeg nog even door 
op het aanrecht met wat bloem zodat het niet gaat plakken. Gebruik 2/3 van 
het deeg en rol dit uit tot een grote ronde lap. Bekleed de bakvorm met heet 
deeg en laat het deeg 2 cm over de rand vallen. Zet de vorm koud weg tot 
gebruik. Maak de kipfilet schoon en draai in de keukenmachine fijn. Rasp de 
citroen en hak de lente-uitjes fijn. Meg in een kom de gemaalde kip, tijm, salie, 
eieren, lente ui, citroenrasp, mosterd en room tot een mooi mengsel. Snijd de 
achterham in stukjes. Pak de bakvorm uit de koeling en bestrijk het deeg met 
een losgeklopt eitje. Vul nu de taart met de helft van het kipmengsel en strijk 
glad. Bestrooi het met de stukjes ham en vul daarop de rest van het kipmeng-
sel. Strijk glad af. Rol nu van het overige deeg een rond plak zodat deze precies 
als deksel past. Sluit de taart af met het deeg wat over de rand hangt. Bestrijk 
de taart met ei en bak 1 uur af op 180°c.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Echt Vers, Echt Voordelig: tijdens de Voordelige Versweken ontvangt u bij ’t Verswarenhuys de lekkerste 
versproducten, Echt Voordelig! Van 5 t/m 11 maart, kilo Hollandse Biefstuk van Stroj rundvlees van 
de familie Geerets uit Castenray: € 9,95! De familie Geerets uit Castenray is al meer dan 20 jaar 
gespecialiseerd in het houden van dikbilkoeien en stieren. Hierdoor weten ze 
precies wat het beste is voor de dieren en het uiteindelijke product. De 
hoge kwaliteit wordt bereikt door alleen het beste na te streven wat 
betreft runderrassen, voeding, leefomstandigheden en de gezondheid 
van het vee. Kom naar ’t Verswarenhuys en profiteer van de Voordelige 
Versweken! ’t Verswarenhuys, eten van vandaag. 

MOOI GEZOND Hollandse Biefstuk: Echt Vers, Echt Voordelig! 

Do
nn

y 
va

n 
de

n 
W

ild
en

be
rg

 –
 A

cr
ea

lis
tic

s

Lieshout; Politie rolt criminele organisatie de stroopwafel op
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Verzward
Was ‘ie nou goud met wit, of toch 
blauw met zwart? Dat we kleuren 
met z’n allen anders interpreteren 
vind ik interessant. Die jurk zelf is 
mij ’n pakkie an. Het gaat me om 
die kleuren. Blijkbaar bepalen onze 
hersenen welke richting ze geven 
aan de lichtprikkels, en kennen 
daar kleurcode aan toe. De jurk 
is een schoolvoorbeeld van wat 
kleuren met mensen doen. Het 
zorgt voor kampen en die zorgen 
weer voor consternatie. En soms 
zelfs haat. Want stel je een wereld 
zonder kleur eens voor. Goed, 
Domino Day ziet er iets minder 
spectaculair uit, maar die steentjes 
denderen ook gewoon door. Oké, 
die groepsselfie met een drietal 
palmbomen en spiegelwit strand 
springt er iets 
minder uit, 
maar die 

gevraagde Facebook-likes blijven 
ook daar niet achter. Kleuring zorgt 
voor reuring. Complete volkeren 
gaan met elkaar op de stok om 
hun huidstint. Het kost de dames 
ontzettend veel tijd om ’s ochtends 
te kiezen of ze nou voor de groene 
of toch de zwarte laarsjes moeten 
gaan. Laat staan het beige of het 
grijze jasje wat daarop hoort. En dan 
laat ik de riem, onderbroek, sokken, 
broek, beha, het shirt en de make-
up maar even buiten beschouwing. 
Als alles één tint heeft, waren deze 
levensveranderende keuzes niet 
nodig. Bespaarde de vrouw blauwe 
zeeën van tijd en dan blijkt die 
speech van Martin niks meer dan 
een repeterende preek van Arnol 
Kox. Kleuring zorgt voor reuring. Er 
was eens een krantje dat je trouw 
wekelijks in je handen had. Maar 
toen kwam er een ander krantje. 
En die hadden van die prachtige 
kleurenfoto’s, die bijna pijn deden 
aan je ogen. Zo mooi! En boem 
knal! Binnen de kortste keren 
komt dat oude vertrouwde krantje 
jaarlijks nog maar één keer goed 
voorbij, en dat is tijdens de optocht 
als de binnenkant van iedere 
Laarbeekse carnavalswagen. Ik ben 
niet zo van het zwart-wit denken. 
Maar kleur maakt de wereld zwart. 
Dat je het maar wit!

Joey van der Leemputten

COLUMN

Paranormale avond in Mariahout 
In restaurant-zaal De Pelgrim in 
Mariahout vindt zondag 15 maart een 
paranormale beurs plaats.
Er zijn 34 mediums aanwezig.

De beurs duurt van 11.00 tot 17.00 
uur de entree is 3.50 euro (tot 12 jaar 
gratis onder begeleiding).
Meer informatie
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl 

Scouting Aarle-Rixtel verkoopt 
potgrond en fl eurige bloemen
Aarle-Rixtel - Het zonnetje komt 
wat vaker kijken en het weer wordt 
ook wat beter, dus zachtjes aan be-
gint men uit te kijken naar de lente. 
Scouting Aarle-Rixtel brengt ook dit 
jaar de lente weer bij u thuis, dit doen 
ze door de verkoop van potgrond en 
fleurige bloemen. 

Deze lenteactie is een samenwerking 
tussen de Mini-Scouts, de Welpen en 
de Scouts van Scouting Aarle-Rixtel. 
De opbrengsten van deze actie komen 
ten goede aan activiteiten op het zo-
merkamp. Het assortiment bestaat dit 
jaar uit potgrond en prachtige violen. 
Een grote zak potgrond kost €3,00 per 

zak. De violen worden per tray van zes 
verkocht, voor €3,00 per tray.

De scouting komt bij u langs op zater-
dag 14 maart. ‘s Ochtends beginnen 
ze vanaf 10.00 uur in de wijken ten 
noorden van de Dorpsstraat (de kant 
van de fietsenmaker, Jantje en de bak-
ker).   ‘s Middags gaan ze verder in de 
wijken ten zuiden van de Dorpsstraat 
(de kant van de kiosk, de slager en 
café Stout). Tussen 10.00 en 15.00 
uur is het ook mogelijk om potgrond 
of bloemen te kopen bij de blokhut 
(Duivenakker 74, achter de Dreef).

Redacteur:  Dieuwke Kommerij 

Wie kent hem nog? Piet van den 
Biggelaar, beter bekend als ‘Piet 
Post’ uit Lieshout? Hij stopte in 
juni 1985 met zijn werkzaamheden 
als kantoorhouder van de PTT in 
Lieshout. Als 15-jarige jongen be-
gon hij als hulpbesteller om als kan-
toorhouder van Lieshout zijn loop-
baan te beëindigen. 

In de krant van toen staat te lezen: 
“Piet was niet alleen zo maar een PTT 
’er, maar ook een vertrouwensman 
voor velen, vooral als die wel eens 
in de knoop zaten met de papier-
winkel waaronder de overheid velen 
begraaft.” Hans Kempe, Jan Slaats 
en broer Theo van den Biggelaar 
vertellen over Piet, aangevuld door 
informatie vanuit Heemkundekring 
Lieshout. 

Dorpsmens
Hans Kempe leerde Piet in 1984 
kennen toen hij met zijn gezin in 
Lieshout kwam wonen. Hans had 
eerder in Son gewoond, wat hij niet 
als dorp beschouwde. “Mijn vrouw 
was acht maanden zwanger. Na de 
geboorte van onze jongste zoon ging 
ik naar het postkantoor om honderd 
postzegels te kopen. Piet vroeg: ‘Oh, 
is de kleine geboren? Ik zag al aan 
uw vrouw dat het niet lang meer kon 
duren!’ Door die opmerking voelde ik 
me helemaal thuis”, herinnert Hans 
zich. Jan Slaats vertelt: “Ik werkte 
als timmerman bij een zwager van 
Piet en heb Piet met zijn gezin vele 
jaren naar hun vakantiehuisjes in 
Zoutelande gebracht. Piet had name-
lijk geen auto. Leuk om te vertellen is 
dat die vakantiehuisjes naar de kin-
deren waren vernoemd.”

Piet en Tilly
Piet werd op 26 mei 1928 gebo-
ren in het kinderrijke gezin Van den 
Biggelaar. Hij trouwde in 1957 met de 
acht jaar oudere Tilly Couwenberg. 
“Dat was niet echt de bedoeling”, 
vertelt broer Theo. “De drie zus-
sen Couwenberg zouden eigenlijk 
bij elkaar blijven. Anneke runde het 
textielwinkeltje waar onder meer 
hoedjes gemaakt werden, Jo werkte 
in het postkantoor en ‘Tilleke’ werkte 
als onderwijzeres. “Middenstand en 
iemand uit het arbeidersmilieu ging 
in die tijd niet goed samen.” Het liep 
anders: Piet en Tilleke vonden elkaar 
in het postkantoor, in de liefde, en 
trouwden. Binnen een jaar kregen ze 
vier kinderen: zoon Joost zag op 20 
februari 1959 het levenslicht en de 
meisjesdrieling Rita, Clementine en 
Gabriëlle kwam op 30 januari 1960 
ter wereld. Het drukke en hechte ge-
zin Van den Biggelaar was compleet. 

De ‘plekkers’
Jan en Hans denken met plezier te-
rug aan het kerkkoor waar Piet lid 
van was. Na het zingen werd stee-
vast café Brox bezocht en bleven de 
mannen ‘plekken’. “Piet moest zelfs 
een keer, na een aantal drankjes, 
nog iets wegbrengen of zo”, vertelt 
Jan breeduit lachend. “Toen hij te-
rugkwam, hielden we de deur open 
en reed hij met zijn solexje het café 
binnen.” Verder was Piet een emo-
tionele man. “Waar hij om zou jan-
ken, zou ik om lachen”, vertelt Theo. 
“Zijn ogen blonken al als hij het 
over de kinderen had of een speech 
hoorde”, vertelt Hans. Op 30 april 
1984, op Koninginnedag, ontvangt 
Piet de zilveren medaille van Oranje 
Nassau voor zijn 40-jarig jubileum 
bij de PTT, voor zijn activiteiten voor 
het kerkkoor en de carnavalsoptocht. 
Op 4 januari 2004 is dorpsmens 
Piet van den Biggelaar overleden. 
Herinneringen aan hem leven nog …

dEze weEk: dEze weEk: dEze weEk: ‘pIeT pOSt’ Uit lIeShoUt ‘pIeT pOSt’ Uit lIeShoUt ‘pIeT pOSt’ Uit lIeShoUt 

Piet en Tilly De ‘plekkers’

Rita, Clementine en Gabriëlle

Het gezin Van de Biggelaar

Hans Kempe (l) en Jan Slaats (r)



Donderdag 5 maart 201510 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Pedigree
In diverse varianten. Zak à 13 of 15 kilo.

Whiskas
Multipack maaltijdzakjes. Doos à 12 x 85 
of 100 gram. In diverse varianten.

WORDT GEOPEND
WOENSDAG 4 MAART VANAF 09.30 UUR

JUMPER BEEK EN DONK

Biezenweg 2a
5741 SB Beek en Donk

0492 - 461310 
www.tuincentrumdebiezen.nl

www.jumper.nl

Pedigree

18,95

OPENINGSSTUNT

elders 34,95

LAAGSTE
PRIJS

VAN NL!!!

LAAGSTE
PRIJS

VAN NL!!!

elders 5,19

2,89

OPENINGSSTUNT

Violen
Prachtige violen verkrijgbaar in diverse kleuren, 
groot of klein bloemig in 9 cm pot. 
Tray à 12 stuks.

van 5.99

2,99

TUINKNALLER

van 3.50

1,99

TUINKNALLER

Primula
Haal nu het voorjaar in uw huis of tuin, met 
deze prachtige primulas. Verkrijgbaar in diverse 
kleuren in 9 cm pot. €0.99 per stuk

1+1
GRATIS

TUINKNALLER

DE GANGMAKER VAN PRIJSVERLAGINGEN IN DIERVOEDERS EN –BENODIGDHEDEN!

Tulpen
1e  Kwaliteit 10 takken per bos

Potgrond
Pokon Universeel Kwaliteits grond voor al uw 
kamer- en tuinplanten! Zak à 40 liter. €3.99 per stuk

Potgrond

1+1
GRATIS

TUINKNALLER

Gratis unieke portretfoto 
van uw huisdier! 
De liefde voor uw huisdier 
is niet in woorden uit te 
drukken. Vereeuwig de band 
met uw huisdier daarom 
nu met een professioneel 
geschoten portretfoto bij 
Jumper Beek en Donk.

GRATIS 
FOTOSHOOT
VAN UW HUISDIER DOOR  
FOTOCLUB OBJECTIEF

Gratis unieke portretfoto 

4 TOT EN MET 8 MAART 

VAN 12.00 TOT 16.00 UUR
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Bedrijf: Van Lankveld lederwaren en ruitersport 
In gesprek met: Annie van Lankveld
Locatie: Kerkstraat 23, Beek en Donk

Redacteur: Martien van den Heuvel

Sinds de vader van Annie in 1960 de winkel 
opende en Annie de onderneming in 1984 over-
nam, is er wel het een en ander veranderd in 
de winkel, maar een paar dingen lopen als een 
rode draad door de geschiedenis van het fami-
liebedrijf aan de Kerkstraat 23 in Beek en Donk, 
zoals vakmanschap en klantgerichte service. Op 
18 maart bestaat Van Lankveld lederwaren en 
ruitersport 55 jaar. Tijd voor een kop koffie.

Wat is er zoal veranderd in die 55 jaar?
“Mijn zoon Jan kwam met het idee om een web-
shop te beginnen en Facebook te gaan gebrui-
ken. Mathijs Hupkes van Unamix ICT Solutions 
heeft de website voor ons gebouwd en onze 
medewerkster Daphne Meulenbroek verzorgt 
op dit moment de Facebook-site. Die webshop 
en de Facebook-pagina hadden we vroeger ui-
teraard niet, maar je moet met de tijd meegaan. 
En ze bieden een mooie uitbreiding op ons as-
sortiment in de fysieke winkel. Tevens heeft mijn 
dochter Rianne een prachtig nieuw logo ont-
worpen en hebben we de winkel een ‘facelift’ 
gegeven, waar we erg trots op zijn. Maar het 
belangrijkste blijven de kwaliteit van de produc-
ten en de klanttevredenheid”, vindt Annie. En 
dat de winkel kan bogen op een goede ervaring 
en een uitgebreide trouwe klantenschare, moge 
blijken uit het feit dat de familiewinkel al 55 jaar 
op dezelfde plek in Beek en Donk is gevestigd. 
Dat is maar weinig winkels gegeven.

Wat vinden de klanten in het assortiment?
Ook al is de winkel van Van Lankveld vooral be-
kend vanwege de accessoires voor de ruitersport, 
klanten kunnen ook terecht voor een heel scala 
aan echt lederen producten. “Echt kwaliteitsleer. 

Hier komt geen plastic aan te pas”, benadrukt 
Annie. Van riemen, tot portemonnees naar rug-
zakken en boekentassen. Op dit moment doen 
vooral de Cowboybags voor de meisjes het goed 
en de Eastpak rugzakken voor de jongens. 

Als er iets kapot is, kunnen klanten dan ook bij 
jou terecht?
“Mijn eigen werkplaats is een absolute troef en 
een perfecte aanvulling. Zeker nu de econo-
mische crisis langer duurt, komen steeds vaker 
mensen langs om hun spullen te laten repareren. 
In mijn heiligdom achter de winkel repareer ik 
alles zelf. Waar klanten bij andere winkels vaak 
hun spullen terug moeten laten sturen naar de 
fabriek, hebben ze bij ons hun tas of portemon-
nee vaak de dag nadien alweer terug. En pico 

bello in orde”, legt Annie uit, terwijl haar trotse 
blik over haar heilige grond in de werkplaats 
glijdt.

55 jaar vakmanschap
Zoals Annie van Lankveld zelf zegt: “Als een 
klant om een ouderwets degelijke lederen porte-
monnee vraagt met een schuifslotje, dan zorgen 
wij ervoor dat wij die in huis hebben.” Of toen 
een man met een AED op de borst in de win-
kel stond met een niet-reanimeren-armbandje 
om zijn pols, die vond dat het bandje niet goed 
paste. “Dan draai ik er mijn hand niet voor om, 
om zijn armbandje van een mooi nieuw lederen 
bandje te voorzien, zodat het beter past”, aldus 
Annie. 

De deur staat altijd open
Voor meer informatie kun je altijd een kijkje ne-
men op: http://www.annievanlankveld.nl voor 
de ruitersport en voor de webshop voor rugzak-
ken, tassen en reisartikelen op 
www.anniestasjes.nl. Daarnaast is de deur van 
de winkel geopend op maandag en van woens-
dag tot en met zaterdag aan de Kerkstraat 23 in 
Beek en Donk. En houdt u ook zeker deze krant 
in de gaten, want de maand maart staat bol van 
de acties bij Van Lankveld lederwaren en ruiter-
sport. Annie: “Kom zeker eens langs, 
wij helpen u graag.”

Met veel plezier viert Annie het 55-jarig bestaan van haar lederwarenwinkel

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...VAN LANKVELD LEDERWAREN EN RUITERSPORT

In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto 
staat. Uit de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een 

prijswinnaar. Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of 
geef het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor (Heuvelplein 3 in 
Beek en Donk). De winnaar krijgt per mail bericht over de gewonnen prijs.

Antwoord week 9: De Poort van Laarbeek (ALDI) in Aarle-Rixtel 

Weet jij waar deze foto van is? 

Antwoord week 9: De Poort van Laarbeek (ALDI) in Aarle-Rixtel 

Winnaar week 9: Joost Gijsbers

Gekantelde vrachtwagen verhindert verkeer 
in Beek en Donk

Beek en Donk - De N279 is gis-
teren tussen Beek en Donk en 
Helmond bijna de gehele dag af-
gesloten geweest. Ter hoogte van 
Vereijken Kwekerijen was ‘s och-
tends rond 06.20 uur een vracht-
wagen op zijn kant in de greppel 
terechtgekomen.

Het ongeluk zorgde voor veel 
verkeershinder. De vrachtwagen 
blokkeerde de rijbaan richting 
Roermond. Een deel van de la-
ding was van de vrachtwagen af-
gevallen. Dit moest eerst allemaal 
opgeruimd worden, waarna het 
wegruimen van de diesellekkage 
begon. Pas tegen het einde van de 
dag, rond 16.00 uur, werd de weg 
weer vrijgegeven. Naar verluidt is 
de chauffeur ongedeerd gebleven. 
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Piet van Thielplein 5  |  5741 CP Beek en Donk  |  T: 0492-461687  |  W: www.beekendonk.verswarenhuys.nleten van vandaag

Echt Vers, Echt Voordelig! 

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

CROISSANTS

€2,99

4 STUKS VOOR 

€5,00

BIJ OUD-HOLLANDS WIT 
OF ZONNEPIT

Voordelige Versweken bij ’t Verswarenhuys

KILO 

€9,95

KILO 

€8,95
4 STUKS VOOR 

€
4 STUKS VOOR 

KROKETTEN
DOOS, 28 X 80 GRAM

€9,95

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

MAALTIJD-
LOEMPIA’S 

KROKETTEN
DOOS, 28 X 80 GRAM

€8,95

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

 GRATIS
WIT STEENOVEN 

BROOD

4 + 2 
GRATIS

HOLLANDSE 
BIEFSTUK 
STROJ RUNDVLEES 
UIT CASTENRAY

100 GRAM 
SCHOUDERHAM + 
100 GRAM ROSBIEF

OUD ZWART 
NATUUR GERIJPT, 
45 TOT 50 WEKEN OUD KILO 

€3,98

KIPDRUMMETS

Expositie hobbyclub Howeko in ‘t Oude Raadhuis 
Het was gezellig druk tijdens de opening van de expositie van Howeko

Beek en Donk – De officiële opening 
van de expositie van Howeko werd 
zaterdag gehouden. De naam Howeko 
staat voor hobby, werk en contact en 
vooral dat laatste is erg belangrijk. 
Het was er druk en gezellig en er zijn 
veel  schilderwerken en keramische 
voorwerpen te bewonderen.

Het is een erg mooie expositie en 
voor de mensen die het gemaakt heb-
ben, heel leuk om op deze manier te 

kunnen laten zien waar ze al jaren mee 
bezig zijn. Bij Howeko kan men bui-
ten schilderen en keramieken ook nog 
terecht voor onder anderen pitrieten, 
mozaïeken, handwerken, computeren, 
timmeren of gewoon een lekker kopje 
koffie en een praatje. De expositie is 
de komende drie weekenden nog te 
bezichtigen van 14.00 tot 17.00 uur 
in ‘t Oude Raadhuis in Beek en Donk. 
Het is zeker de moeite waard om even 
te komen kijken.

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800
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MOOI IN CONTACT
Ik ben een mooie weduwe en ik zie er graag 
netjes uit. Ik heb geen kinderen, alleen een 
hondje. Ik ben eerlijk, trouw en romantisch. 
Ik ben heel rustig en ik hou van lachen. Ik 
ben een lieve vrouw, ruzie daar hou ik ook 
niet van. Ik hou wel van een beetje knuffel-
en. ik zoek een nette man tussen de 55 en 
60 jaar. Brieven onder nummer 1505, Heu-
velplein 3, 5741 JH, Beek en Donk

BEL DE SPECIALIST
Geen vervoer of geen tijd? Wij kun-
nen al uw overtollige spullen naar de 
milieustraat brengen, groot of klein. 
Voor meer info: V+V Handelsonderne-
ming. Tel. 0492-464791 of 06-30615708

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Gratis af te halen, 9 vierkante meter koppel-
stones 10x10cm. Tel. 0492-465133

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

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

Sleutels aan koord gevonden op de Herendijk 
(fi etspad) op maandag 23 feb. in de ochtend. 
Eigenaar kan bellen met 06-44337977

Bolderkar gevonden nabij de Ratel (Beek 
en Donk). Eigenaar kan bellen met tel. 06-
54675909

Een albino konijn vrijdag op de Leeuwerik-
laan in Beek en Donk. Ben jij jouw konijn 
kwijt of weet je van wie dit beestje is? Bel: 
0492-466056.

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIG
Toneelvereniging Klavertje Vier speelt voor u 
op 13,14,18, 20 en 21 maart. kaartverkoop: 
www.klavertjeviernijnsel.nl,  tel. 0413 
475396 Bakkerij van den Eertwegh

TE HUUR
Te huur: Wijnbar / Cocktailbar / Drankenbar. 
Voor meer informatie dj.imm@live.nl of tel. 
06-41538601

Te huur: twee-onder-een-kap woning, aan 
de Wieken in Lieshout, drie slaapkamers,
garage, direct beschikbaar, informatie: 
06-34244309 / mprpeeters@hotmail.com

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

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

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

Te koop, mooi massief grenenhouten compu-
termeubel. H150xB115xD55 cm. €150,00. 
Tel. 0492-465133.

Te koop: Elektrische fi ets. Merk: RIH. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 0492-461577

Originele oude kerkstoelen met biezen zit-
ting. Ca. 150 jaar oud. prijs €16,00 per stuk. 
Tel. 0499-422121

Hometrainer, als nieuw. Compact en handig 
model, makkelijk verplaatsbaar. Prijs: 
€22,00. Tel. 0499-422121

Te koop: Sauna voor 2 personen, met radio 
en dvd-speler. Tel. 06-53756565

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

VERLOREN
Lichtbruine leren dameshandschoen ver-
loren (woensdagmiddag 25 feb.), om-
geving Wieken, Otterweg, Koppelstraat 
(Beek en Donk). Wil de vinder aub bellen 
met tel. 0492-462218

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

Beekerheide 23, Beek en Donk
www.glassdesign4all.nl  06-14950772

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 

In 1980 trouwden mijn ouders en 
verhuisde mijn moeder van Duits-
land naar Beek en Donk. Nu, 35 jaar 
later, doe ik het precies andersom. Ik 
ben naar Duitsland verhuisd om daar 
samen te wonen met mijn Duitse 
vriend. We leerden elkaar kennen in 
het geboortedorp van mijn moeder 
aan de Moezel. Hij was een vriend 
van mijn nichtje en was daar op be-
zoek. Bij hem sloeg de vonk meteen 
over, bij mij iets later. Sinds 2012 zijn 
we bij elkaar en na een hele tijd heen 
en weer reizen vonden we het tijd om 
samen te gaan wonen. Een hele stap 
want hij woont in het Zwarte Woud! 

Ik was daar nog nooit eerder geweest 
en tijdens mijn eerste bezoek hier was 
ik onder de indruk van het landschap. 
Zo veel groen en schitterende uitzich-
ten. Aangezien ik tweetalig ben op-
gevoed en dus perfect Duits spreek, 
was het vanzelfsprekend dat ik bij 
hem zou komen wonen. Het dorpje 
waar we wonen is heel erg klein en 
afgezien van een slager en bakker 
(met belachelijke openingstijden) zijn 
hier geen winkels te vinden. Daarvoor 
moet je toch echt met de auto naar 
het volgende dorp rijden. Fietsen is 
een hele opgave omdat de heuvels 
hier toch wel wat steiler zijn dan in 
Nederland! Daarom heb ik voordat 

ik hier heen verhuisde mijn rijbewijs 
gehaald en intussen tuf ik hier wat af.

Soms vraagt men mij of ik iets mis. 
Afgezien van mijn familie en vrien-
den mis ik een paar typische Neder-
landse producten waarvan ik al wat 
heb ingeslagen, zoals hagelslag, ap-
pelstroop, verschillende Aziatische 
kruidenmixen en bastardsuiker. Ook 
mis ik winkels als de HEMA en Kruid-
vat, het hebben van 3 supermarkten 
in een dorp, friettenten(!!), de ope-
ningstijden op zondag en ‘mijn’ kap-
per Werner. Maar goed, daarvoor 
krijg ik wel schone lucht, bossen, lek-
ker eten en vooral liefde voor terug.

Hier zit ik nu dus, in het Zwarte Woud 
samen met mijn vriend en onze twee 
katten. Ik heb eigenlijk nog geen 
heimwee gehad en dat komt denk 

ik doordat emigreren tegenwoordig 
vaak niet meer zo ingrijpend is als 
vroeger. Ik kan gewoon met mijn 
ouders bellen, met vrienden appen, 
foto’s op Facebook plaatsen en bekij-
ken en noem maar op. En gezien de 
mooie locatie kunnen we altijd reke-
nen op bezoek!

Houdoe en tot gauw!
Maren Vogels

Lees over mijn avonturen in het 
Zwarte Woud op mijn blog: 
www.schwabander.wordpress.com 

Luchtpost

Duitsland

Een nieuwe woonplek in het Zwarte Woud 

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:

gevoed en dus perfect Duits spreek, 
was het vanzelfsprekend dat ik bij 
hem zou komen wonen. Het dorpje 
waar we wonen is heel erg klein en 
afgezien van een slager en bakker 
(met belachelijke openingstijden) zijn 
hier geen winkels te vinden. Daarvoor 
moet je toch echt met de auto naar 
het volgende dorp rijden. Fietsen is 
een hele opgave omdat de heuvels 
hier toch wel wat steiler zijn dan in 
Nederland! Daarom heb ik voordat 

Zwarte Woud op mijn blog: 
www.schwabander.wordpress.com 

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Jarige Van De Week:

Nancy Donkers

80 Jaar! 
Zo. Nu eerst een Bavaria!

De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  •  0492-381217  •  www.heikantje.nl
Buitenschoolse opvang & Kinderopvang

Ronnie, al 25 jaar in de bouw.

Olé, je vrienden

Docent muziek
cursus muziek op schoot

Judith de VreesJudith de Vrees

www.hoelahoep.info

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

Op bijna alles SALE.

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95
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Wie weet wie dit zijn? 

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

Op de foto van vorige 
week kwamen een drietal 
reacties binnen:

Wat leuk om deze foto 
in de krant te zien staan! 
Deze is gemaakt tijdens 
de reünie bij zaal Kersten 
in Aarle-Rixtel. Ik denk in 
1988, van onze huishoudschoolklas. Er waren 3 leerkrachten aanwezig: mevr. 
Reijnen, Jan van Erp en Elly van Zutven. De tweede van links vooraan is Thea 
Driessen  (helaas al overleden). Rechts daarnaast staat Gerda Tilburgs, die twee 
hadden het volgens mij georganiseerd. Schuin daarachter zit mijn hartsvriendin 
Hanneke Schepers en ikzelf, Christine van de Kerkhof, zit links vooraan. Van 
enkelen weet ik de naam niet meer, maar die ik nog weet zijn: Gerda de Visser, 
Thea Coppens, Gerrie van Horik, Ellie Faber, Ans Konings, Franka Vincent, Loes 
van Schijndel, Gerda Fransen en Annie Tabor. Wat zou het leuk zijn als we elkaar 
na al die jaren weer eens zouden zien, vooral omdat we nu allemaal 60 worden 
of net zijn geweest! 
Groeten,
Christine van de Kerkhof 

De foto die vorige week bij historische beelden 
stond is een foto van de reünie van de huis-
houdschool van Aarle-Rixtel. Ons mam Thea 
Kuijpers had dat destijds met Gerda Vermeulen 
georganiseerd in zaal Kersten in Aarle-Rixtel.
Groetjes, Cristel 

Toen ik mijn zus Thea Kuijpers-Driessen voorop 
zittend samen met vriendin Gerda Tilburgs zag, 
dacht ik meteen aan een klasse/schoolreünie van de huishoudschool te Aarle-
Rixtel. Volgens mij nog met juffrouw Reijnen, ergens in de zeventiger jaren.
Groetjes, Gertie Verbakel-Driessen uit Aarle-Rixtel

Historische beelden

De foto die vorige week bij historische beelden 

60%
KORTING

WINTERCOLLECTIE

VAN 6 TOT 14 MAART

HEUVELPLEIN 10C 
5741 JK BEEK EN DONK

(ACHTER DE LINDEBOOM)

SHOES4YOU LAARBEEK
TEL: 0492-517593

WWW.SHOES4YOULAARBEEK.NL

ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning 
zoekt vrijwilligers
Laarbeek - Mantelzorg bieden aan ie-
mand in de naaste omgeving is heel 
waardevol maar het kan ook zo veel 
tijd in beslag nemen dat er geen ruimte 
meer is voor de mantelzorger zelf. 

ViERBINDEN mantelzorgondersteuning 
ondersteunt mantelzorgers door het ge-
ven van informatie en advies, het bie-
den van praktische ondersteuning op 
het gebied van vervoer, boodschappen, 

klussen, maatjescontact, en dergelijke en 
het bieden van een luisterend oor.
ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning 
is op zoek naar meerdere vrijwilligers 
die 4 keer per jaar het mantelzorgcafé 
Laarbeek willen organiseren. Het man-
telzorgcafé is een ontmoetingsplek voor 
mantelzorgers. Het programma wordt 
gemaakt op basis van de behoefte van 
de mantelzorger zelf en kan bestaan uit 
een cursus, een informatiebijeenkomst 

of een ontspannende activiteit. De vrij-
willigers die het mantelzorg café gaan 
organiseren, dienen te beschikken over 
goede sociale en organisatorische vaar-
digheden. Belangstelling om als vrij-
williger voor het mantelzorg café aan 
de slag te gaan? Neem contact met 
ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning, 
tel. 06-48532893 of mail naar: 
mherregraven@vierbinden.nl.

Restaurantavond bij Zonnetij Aarle-Rixtel 
Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten en 
ontmoeten’ organiseert ViERBINDEN 
in samenwerking met Savant culinair 
elke 2 weken een restaurantavond in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij in 
Aarle-Rixtel. De  eerstvolgende avond 
vindt plaats op dinsdag 17 maart.

Iedereen is ook dan weer van harte wel-
kom vanaf 17.30 uur en het diner wordt 
geserveerd om 18.00 uur. Inschrijven en 
een plaatsje reserveren kan tot uiter-
lijk donderdag 12 maart 15.00 uur. U 
kunt dit doen via het secretariaat van 
ViERBINDEN, tel. 0492-328800 of via 
een mail naar stichting@vierbinden.nl. 
De restaurantavonden vinden iedere 14 

dagen plaats en worden steeds bekend-
gemaakt in De MooiLaarbeekKrant.

Voor 17 maart staat het volgende menu 
op het programma: Erwtensoep met 
roggebrood en spek, Hutspot met spek-
lapjes, Hachee met rodekoolstamppot, 
Vleesjus, Rijstepap met rozijnen. Voor 
dit driegangenmenu betaalt u €13,50.

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

Muziekgezelschap ‘De Ouwe Hap’ geeft concert in Zonnetij 

Dansmiddagen in De Waterpoort 

Aarle-Rixtel – Muziekgezelschap 
‘De Ouwe Hap’ geeft woensdag 
11 maart een concert in de ont-
moetingsruimte van De Zonnetij 
aan de Heindertweg 87 in Aarle-
Rixtel. ‘De Ouwe Hap’ is een 
groep enthousiaste muzikanten 
hier uit Aarle-Rixtel. 

De muziekvereniging werd op 7 februari 
1973 opgericht en bestaat uit 15 leden 
onder leiding  van Piet Diender. Vanaf het 
begin zijn zij gekleed in Brabantse kledij. 
Het repertoire bestaat uit verschillende 
muzieksoorten zoals de mars, tango, wals 
en polka. ‘De Ouwe Hap’ streeft er naar 
om elk optreden tot een feest te maken. 

“Als wij ons publiek zien genieten dan 
genieten wij ook. Dat is ons doel”. De 
avond begint om 19.30 uur. Iedereen is 
van harte welkom en de toegang is gra-
tis. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Machteld Hoebergen van 
ViERBINDEN via mhoebergen@vierbin-
den.nl of tel. 06-45203227. 

Beek en Donk - Na het grote succes van 
de eerdere dansmiddagen staat de vol-
gende al weer voor de deur. Op dinsdag 
10 maart is in de ontmoetingsruimte van 
de Waterpoort weer een dansmiddag.  

Onder leiding van de ervaren DJ Antoon 

van Bussel komen er verschillende gezel-
schapsdansen voorbij. Te denken valt aan 
de Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango tot aan 
een Swing. Iedereen is welkom en men 
heeft geen partner nodig. De middagen 
zijn goed voor lijf en leden en dansen 
houden je jong. 

De dansmiddag op 10 maart begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie kun je terecht bij 
Machteld Hoebergen van ViERBINDEN, 
mail mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 
06-45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort!
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Aarle-Rixtel - Voor de 29e keer wordt van 25 tot en 
met 27 augustus de Jeugd3daagse in Aarle-Rixtel 
gehouden. De voorbereiding hiervoor is alweer in 
volle gang. De eerste ideeën en activiteiten wor-
den uitgewerkt om ook dit jaar weer voor een af-
wisselend en verrassend programma te zorgen. 

De laatste jaren was er sprake van een mooi vast 
aantal  deelnemende kinderen, maar is een afname 
in de vaste begeleiding van de groepen door vol-
wassen personen merkbaar. 

De organisatie hecht heel veel waarde aan het 
plezier wat de kinderen tijdens de Jeugd3daagse 
beleven. Dat moet ook op een verantwoorde ma-
nier gebeuren. Ze willen de verantwoording over 
een groepje kinderen niet laten dragen door een 
minderjarige en u als ouder onderschrijft dat zeker. 
Ze willen dat invullen met minimaal één volwas-
sen leiding per groepje. Voor groepjes met de al-
lerkleinsten (4 tot 6 jaar) ziet men graag twee vol-
wassen personen als leiding. Deze kinderen hebben 
natuurlijk net iets meer begeleiding nodig dan de 
oudere kinderen.

Zo heeft elk groepje een vast aanspreekpunt en 
hebben de kinderen altijd dezelfde persoon als lei-
ding. Dat geeft voor de kinderen een vertrouwd en 

veilig gevoel. U begeleidt een groepje niet alleen; 
op elk groepje wordt ook een hulpleiding ingezet. 
Dit zijn enthousiaste jongeren, in de leeftijd van 13 
tot en met 17 jaar, die veelal zelf vroeger met de 
Jeugd3daagse hebben meegedaan. Op deze ma-
nier is het zeker geen zware taak, maar vooral een 
drietal dagen vol plezier, samen met een groepje 
kinderen.

Het is voor de organisatie van groot belang voor 
31 maart te weten op hoeveel leiding zij kunnen 
rekenen tijdens de Jeugd3daagse zodat zij kun-
nen bepalen hoeveel kinderen kunnen deelnemen. 
Daarom is er dit jaar eerst een inschrijving voor de 
leiding. De kinderen krijgen later een inschrijffor-
mulier voor deelname. Het doel van de organisa-
tie is natuurlijk om alle kinderen mee te laten doen 
die dat graag willen en daarvoor is de fantastische 
hulp van ouders en andere volwassenen heel hard 
nodig.

Deze week wordt, via de basisscholen in 
Aarle-Rixtel, het inschrijfformulier voor de lei-
ding uitgedeeld. Indien u geen formulier 
heeft ontvangen, uzelf wilt opgeven of an-
dere vragen heeft, dan kunt u mailen naar 
info@jeugd3daagse.nl.

Laarbeek - Watercrassula ofwel waternaald-
kruid is een ‘invasieve exoot’. Invasieve exo-
ten zijn planten en dieren die hier niet thuis 
horen, maar zich hier zo snel vermeerderen dat 
ze een bedreiging vormen voor onze omgeving. 
Watercrassula is een klein waterplantje. Het is 
hier ingevoerd als aquariumplant.

De vorige zomer ontdekten ze het al aan de 
rand van een ven, te midden van zeldzame be-
schermde plantensoorten. Nu slaat het water-
schap alarm, omdat het bij een poel langs de 
Goorloop in Beek en Donk groeit. Het plantje 
wordt verspreid door vogels. Het kan in korte 
tijd de hele oever begroeien. Als u het tegen-
komt, geef het alstublieft door aan gemeente of 
waterschap. 

Bestrijding 
Verwijder de plantjes zo volledig mogelijk. Maak 

een afvalhoop op een droge plek en laat ze af-
gedekt composteren. Kleine stukjes plant die bij 
de vijver achter blijven kunnen weer uitgroeien 
tot nieuwe planten.

Voordelige bloemen
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Gebroken sperziebonen**

0.89
  WEEKEND

Gesneden snijbonen**

0.69
  WEEKEND

Maritiema 
aardappelen**

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

350 g

Luxe midi 
broodjes**

800 g

Black pepper 
braadworsten**

Potmaat:
10.5 cm.
4 stuks.

Primula’s****

Verschillende kleuren, 162 stuks. 

Bulk-netzak bloembollen****

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.*** Geldig t/m 8 maart. **** Vanaf woensdag 4 maart.

PRIJSVERLAGINGEN

DE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEOPNIEUW

• September 2013

• Juni 2014
• Januari 2015

3X OP RIJ!*
VOLGENS VARA KASSA*

*Bron: uitzending VARA Kassa, 28 september 2013, 3 juni 2014 en 17 januari 2015. ** Geldig van 6 t/m 8 maart.

Pilsener Roomboter 
croissants

Kauwdragees

Lengte 40 cm, 
max. 24 stelen.

Boeket***

Lengte 35 cm,
max. 10 stelen.

Tulpen***

350 g

Schouderkarbonade**

Klein plantje bedreigt de vijvers
Watercrassula, ook wel waternaaldkruid genoemd

Inschrijven groepsleiding Jeugd3daagse 
Aarle-Rixtel

Natuurwandeling met het oog op 
de Waterschapsverkiezingen
Laarbeek- De PvdA afdelingen Laarbeek en Gemert 
Bakel nodigen u uit voor een natuurwandeling 
met het oog op de Waterschapsverkiezingen van 
18 maart. De wandeling vindt plaats op zondag 
8 maart en duurt ongeveer 1,5 uur. De wandeling 
gaat langs de Snelle Loop en de Esperloop te Bakel. 
Om 13.30 uur is het verzamelen bij Grotels Hof aan 
de Grotel 5 te Bakel. Na een gratis kop koffie start 
de wandeling om 14.00 uur.

De enthousiaste natuurgids Henk van Beek uit Aarle-
Rixtel licht tijdens de wandeling met name toe welke 
werkzaamheden het Waterschap Aa en Maas heeft 
verricht om de natuurlijke kwaliteiten van de Snelle 
Loop en de Esperloop te verbeteren. 

De Snelle Loop vormt voor een deel de grens tussen 
de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. De Snelle 
Loop, die ontspringt bij het waterinlaatpunt van het 
Peelkanaal, werd in de middeleeuwen rechtgetrok-
ken, om de grensgeschillen tussen de verschillende 
dorpen te voorkomen. Noordelijk van Milheeze ligt 

het inlaatpunt van de Esperloop. De Esperloop ver-
volgt zijn weg in zuidwestelijke richting en stroomt 
nabij Grotel in de Snelle Loop uit. De laatste jaren is 
door het Waterschap Aa en Maas flink gewerkt om 
de natuurlijke kwaliteiten van beide lopen te verbe-
teren, vooral voor bijvoorbeeld salamanders, koker-
juffers en libellen, maar ook voor verschillende soor-
ten planten. Nabij de Grotelse heide heeft de Snelle 
loop een soort ‘bypass’ gekregen met lage halfna-
tuurlijke drempeltjes, om variatie aan te brengen 
in de stroomsnelheid. Ook zijn er op verschillende 
plaatsen poelen en ecologische oevers aangelegd. 
De Esperloop heeft voor het grootste deel nog een 
natuurlijk verloop. Het is nog een van de weinige 
unieke heidebeken die het land nog kent. 

Tijdens de bijzondere wandeling, die door het hele 
natuurgebied loopt, gaat Henk van Beek vaak ‘stil-
staan’ en u op allerlei bijzonderheden wijzen. U kent 
na de wandeling dit onderdeel van het werk van het 
Waterschap Aa en Maas beter. Mogelijk beïnvloedt 
dat uw stemgedrag op 18 maart.

Beek en Donk -  Tienerwerk De Boemerang is 
op zoek naar vrijwilligers, die mee willen hel-
pen op 21 maart tijdens NLdoet. Het tienerwerk 
gaat aan de slag in het honk. Aanmelden kan via 
www.mijn.oranjefonds.nl  

Ook zijn zij op zoek naar houten fotolijstjes 
die zij kunnen schilderen in felle kleuren, zo-
dat ze lekker afsteken tegen de zwart te schil-
deren muur. Indien u houten fotolijsten heeft 
die u niet meer gebruikt, komt Tienerwerk De 
Boemerang deze graag bij u ophalen. Daarvoor 
hoeft u enkel een mail te sturen naar secretaris@
boemerangbeekendonk.nl of te bellen naar tel. 

06-49324501. Graag verwelkomen zij de vrijwil-
ligers op 21 maart vanaf 9.30 uur. Voor een hap-
je en drankje wordt gezorgd. Voor meer info zie 
www.boemerangbeekendonk.nl.    

Tienerwerk De Boemerang actief met NLdoet 
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NIEUW IN

GEMERT
Nieuwstraat 4

0492-792709

Grote lingeriespeciaalzaak

Lingerie le Net
Nieuwstraat 4  0492-792709  

www.lingerie-lenet.nl

Formula Air B.V. is een dochtermaatschappij van de internationale Formula Air Group. De groep 
beschikt over productiebedrijven, verkoopmaatschappijen en een logistiek centrum verspreid 

over Nederland, België, Frankrijk, Litouwen en Vietnam. Formula Air Group werkt aan producto-
plossingen op uiteenlopende gebieden zoals stofafzuiging, ventilatie en geluidsreductie.  

Voor onze productiefaciliteit in Beek en Donk zijn wij op zoek naar

oproepkrachten
voor licht industrieel werk

Wat verwachten wij:

Wat mag jij verwachten:

Werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Formula Air Nederland | Bosscheweg 36 | 5741SX Beek en Donk | 0492-451500

Procedure

 - Vacature richt zich met name op jongeren op zoek naar een bijbaan naast een opleiding.
 - Minimale leeftijd is 16 jaar vanwege het werken in een industriële omgeving.
 - Ondersteuning voor ploegendienst.
 - Werktijden mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 16.15u tot 20.15u. 
 - Mogelijkheid tot werken op zaterdag van 8.30u tot 12.30u.
 - Serieuze instelling.

Als je belangstelling hebt voor deze functie en je wilt wat bijverdienen naast school 
neem dan contact op met Jan Miksch (tel.nr. 0492-451500) om meer te weten te 
komen over de inhoud van de functie. Wil je sowieso solliciteren richt dan een email 
met motivatie naar harold.van.berlo@formula-air.com.

 - Werktijden in overleg.
 - Afgestemd op individueel lesrooster.
 - Maandelijkse verloning conform CAO Metaalbewerkingsindustrie.
 - Werken in een prettige omgangssfeer.

 - Fabriek schoonhouden
 - Knippen van platen
 - Flenzen zagen
 - Kitten
 - Toxen

 - Kratten en pallets maken
 - Laden van vracht
 - Ontladen van de buizenmachine
 - Magazijnwerkzaamheden
 - Verpakken van producten

Een paar maanden geleden kwam mijn 
vriendin Ellis van Kemenade gezellig even 
op de koffie. Ik wist dat Ellis en Hans dit 
jaar het boerenbruidspaar zouden worden, 
maar toch verraste Ellis me. Er zou name-
lijk tijdens de boerenbruiloft een ‘collecte’ 
worden gehouden en Ellis en Hans hadden 
bedacht dat de opbrengst hiervan voor het 
te bouwen huis aan de Moreeshof voor 24 
kinderen en jongeren met een verstande-
lijke en/of lichamelijke beperking  zou moe-
ten zijn. Wij waren natuurlijk blij verrast 
dat zij dit als goede doel hadden gekozen.  
Nogmaals hartelijk dank hiervoor Ellis en 
Hans! Wij hebben dit enorm gewaardeerd! 
Het Laarhuys, zoals het gebouw gaat he-
ten, gaat een gezinsvervangend tehuis 
worden voor mensen met een beperking. 
Onze 16-jarige zoon Rens gaat hier ook 
wonen. Er wordt achter het gebouw van 
de woningstichting iets prachtigs gereali-
seerd! Het Laarhuys zal in de toekomst het 
nieuwe thuis zijn voor twee groepen van 
6 cliënten waarvan één groep bestaat uit 
cliënten met een meervoudige beperking, 
die volledig afhankelijk zijn van 24-uurs 
zorg. Zij hebben dus veel aanpassingen in 
de groep nodig. Eén groep van 6 cliënten 
met een verstandelijke beperking die con-
tinue begeleiding  nodig hebben. Om hun 
privacy te waarborgen hebben zij ieder een 
eigen slaapkamer met doucheruimte. En 
dan komen er nog 12 appartementen voor 
cliënten die zelfstandiger kunnen wonen, 
maar die toch regelmatig begeleiding no-
dig hebben. Zij hebben een eigen voordeur 
en kunnen voor hulp/zorg aankloppen bij 
de begeleiding van de groepen. Het mooie 
van  deze ‘mix’ is dat zo de cliënten iets 
voor elkaar kunnen betekenen. Mensen 
met een hoger ontwikkelingsniveau vinden 
het namelijk geweldig om iets te ku nnen 
doen  voor hun medemens. Iemand uit het 
appartement  kan een  cliënt met een lager 
niveau helpen door bijvoorbeeld samen te 
gaan wandelen, een boodschap te doen of 
een boekje voor te lezen. Er wordt ook dag-
besteding aan een zestal cliënten gegeven 

om de zorg te kunnen waarborgen. Zoals 
iedereen weet wordt er flink bezuinigd in 
de zorg en ook bij dit project ontkomen we 
daar niet aan. Hierdoor blijven de ouders 
als rode draad aan dit project verbonden. 
Zij gaan straks meehelpen om het allemaal 
betaalbaar te houden door bijvoorbeeld sa-
men met de cliënt de tuin bij te houden en 
de cliënt te begeleiden naar hun vrijetijds-
besteding. We hopen hierdoor ook  een 
goede band met de buurt op te bouwen;  
ook voor hen kunnen we iets betekenen. 
Denk hierbij aan het schoonhouden van 
de wijk door papierprikken of koffieschen-
ken bij de ouderen van het Franciscushof. 
Zo kunnen we als samenleving er voor el-
kaar zijn; onze kinderen hebben immers 
ook het recht om hier aan deel te nemen! 
De collecte heeft uiteindelijk €283,24 op-
gebracht. Iedereen die hieraan heeft bij-
gedragen; bedankt voor dit  geweldige 
bedrag dat besteed gaat worden aan een 
mooie vogelnestschommel die straks in de 
tuin staat en waar alle cliënten van kun-
nen genieten. Hopelijk vinden we nog veel 
van zulke sponsoren, want er is nog veel 
geld nodig om ‘ons Laarhuys’ mooi aan te 
kleden, zodat het voor al onze cliënten ook 
écht een ‘thuis’ wordt!

Ton en Jolanda Verbakel

Het Laarhuys
LEZERSPODIUM Laarbeekse vrouwenavond met 

Hella van der Wijst

Potgrondactie voor het goede doel

Laarbeek - Laarbeek 
viert Internationale 
Vrouwendag 2015 op 
woensdag 11 maart 
met als speciale gast 
Hella van der Wijst. Zij 
is bij de meeste men-
sen bekend van het te-

levisieprogramma ‘De 
Wandeling’, waarin zij, al 

wandelend, bekende en 
minder bekende men-
sen interviewde. Haar 
lezing heeft als titel: 

‘Hella’s Verhalenhuis’.

Via video, kaarten
 en vragen zorgt zij 
voor een interactieve 

avond waarin verhalen met elkaar worden ge-
deeld over zaken die er toe doen. Waarbij zij dus 
niet alleen verhalen verteld en deelt, maar ze ook 
vraagt aan de mensen in de zaal. Een avond die 
nog veel gesprekken daarna zal opleveren. De 
opbrengst van deze avond is voor haar stichting 
‘Jumpingstone’ waarmee ze jongeren in ontwik-
kelingslanden laat studeren en onlangs de her-
steloperatie heeft betaald van vier verkrachte 
vrouwen in Congo. 

De avond is alleen toegankelijk voor vrouwen 
en begint om 20.00 uur in het Buurthuis van 
Mariahout. De entree bedraagt €7,50 incl. kof-
fie/thee met lekkers. Kaarten kunt u reserveren 
bij Dora Donkers, Tel. 0499-422551 of mail bh-
jdonkers@hetnet.nl. Kaarten zijn ook te koop 
voor aanvang van de lezing in de zaal.

Mariahout – De groep ‘vrienden voor vrienden’, 
hebben de ambitie opgepakt om dit jaar als team 
een bijdrage te leveren in de strijd van Alpe 
d’HuZes tegen kanker. Twee van hun teamleden 
leveren in dit kader een sportieve prestatie op 4 
juni, door mee te fietsen in Frankrijk tijdens de 
Alpe d’HuZes. 

In totaal is een bedrag van €5.000,00 aan inschrijf-
geld nodig. Om dit geld bij elkaar te krijgen, heb-
ben ze al verschillende acties georganiseerd. Maar 
ze zijn er nog niet. Daarom hebben ‘vrienden voor 
vrienden’ een nieuwe actie bedacht, waarvoor ze 
graag uw aandacht vragen.

Op zaterdag 7 maart gaan zij in Mariahout huis 
aan huis om zakken potgrond te verkopen. De 
potgrond, van een gerenommeerd merk, wat ga-
rant staat voor een goede kwaliteit,  is verpakt in 
grote zakken van 40 liter en is geschikt voor zowel 
binnen als buiten gebruik. De kosten bedragen 
€4,00 per zak. Voor 3 zakken betaalt u slechts 
€10,00. Met deze huis aan huis actie starten zij 
7 maart tussen 9.30 en 10.00 uur. Mocht u niet 
thuis zijn, dan is er altijd nog een mogelijkheid om 

potgrond te bestellen en thuis te laten bezorgen, u 
kunt ons bereiken door te bellen of te mailen. Tel. 
06-51625793 of mail alpedhuzes2015@outlook.
com. 

De potgrond is ook te koop bij: Tamoil, Bosscheweg 
96, Aarle-Rixtel, Jos Martens, Ginderdoor 55, 
Mariahout, Ton van Uden, Jekschotstraat 20, 
Zijtaart of Hevu, Aarleseweg 6, Lieshout. De op-
brengst van deze actie komt geheel ten goede 
van Alpe d’HuZes. Voor meer informatie over het 
team kunt u kijken op Facebook of via de officiële 
website van Alpe d’HuZes: opgeven is geen optie, 
onder: ‘vrienden voor vrienden’.

Laarbeek - Laarbeek 
viert Internationale 
Vrouwendag 2015 op 
woensdag 11 maart 
met als speciale gast 
Hella van der Wijst. Zij 
is bij de meeste men-
sen bekend van het te-

levisieprogramma ‘De 
Wandeling’, waarin zij, al 

wandelend, bekende en 
minder bekende men-
sen interviewde. Haar 
lezing heeft als titel: 

‘Hella’s Verhalenhuis’.

Via video, kaarten
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Aanpassen kruising Lekerstraat – 
Peeleindseweg
Beek en Donk - Dit jaar ko-
men de wegen Lekerstraat en de 
Peeleindseweg op grond van het 
onderhoudsplan in aanmerking 
voor onderhoud. Het onderhoud 
vindt plaats na de bouwvakva-
kantie.

In het wegcategoriseringsplan is 
de Lekerstraat – Peeleindseweg 
opgenomen als erftoegangsweg 
buiten de bebouwde kom. Dit 
betekent dat hier de voorrangs-
weg ingetrokken dient te worden. 
Door het intrekken van de voor-
rangsweg op de Peeleindseweg – 
Lekerstraat buiten de bebouwde 

kom, zullen er drie gelijkwaardige 
kruisingen ontstaan. Om de gelijk-
waardigheid op de kruisingen te 
accentueren zal op de betreffende 
kruisingen een cirkelvormige ‘pu-
naise’ aangebracht worden met 
een duurzame wegmarkering. In 
2003 is hier overigens al een 60 
km/uur-zone ingesteld. Het voor-
stel is ook besproken in de verga-
dering van de Werkgroep Verkeer.

Tok Tokkie…
Laat kinderen, kind zijn!

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Laarbeek – In het nieuwbouwplan 
De Beekse Akkers in Beek en Donk 
worden dit najaar door Hendriks 
Coppelmans Ontwikkeling B.V. circa 
43 huur- en koopwoningen gebouwd. 
Hendriks Coppelmans is door de ge-
meente geselecteerd om hier invul-
ling aan te geven. 

De realisatie van de 28 grondge-
bonden woningen vindt plaats 
in het gebied gelegen tussen de 
Middenakkerdreef, Rijbroeksedreef 
en het Isidorusplein. Aan het wa-
ter tussen de Lieshoutseweg en de 

Ruijterweg worden een nog onbekend 
aantal  appartementen gebouwd.

Koop- en huurwoningen
De betaalbare koopwoningen 
‘Isidorushoeve’, dit zijn starterswonin-
gen, liggen zeer fraai, direct aan het 
groene Isidorusplein. In het voorjaar 
wordt gestart met de verkoop van deze 
koopwoningen. Geïnteresseerden 
worden geadviseerd de website 
www.laarbeek.nl/debeekseakkers  
en www.hendrikscoppelmans.nl/
10-woningen-isidorushoeve in de ga-
ten te houden.

De huurwoningen worden gebouwd 
voor mensen met een bruto jaar-
inkomen tussen de €34.000,- en 
€43.000,-, welke niet in aanmerking 
komen voor sociale huurwoningen 
en vanwege de aanscherping van de 
leencapaciteit geen woning kunnen 
kopen. En dat terwijl het aandeel la-
gere middeninkomens alleen maar 
toeneemt. Met de bouw van de vrije 
sector huurwoningen speelt de ge-
meente Laarbeek hier samen met 
Hendriks Coppelmans op in.

Nieuwbouw koop- en huurwoningen De Beekse Akkers 

LEZERSPODIUM
Gemeentelijke soap
Ik heb me tot nu toe redelijk afzijdig 
gehouden van het hele gebeuren 
rondom de perikelen met (onze voor-
malige) Burgemeester Hans Ubachs 
en (voormalig) raadslid Theodoor 
Biemans, maar nu beiden het veld 
geruimd hebben moeten me toch 
een paar dingen van het hart. Ook ik 
heb het rapport van de onderzoeks-
commissie gelezen, zoals hopelijk al 
diegenen die geoordeeld hebben 
over deze kwestie. Ik heb absoluut 
geen juridische kennis, maar geluk-
kig mag ik desondanks toch mijn 
mening spuien in dit democratische 
land. Na lezing van het rapport vroeg 
ik mij af of het überhaupt wel zinvol 
geweest is een dergelijk (duur) on-
derzoek te laten doen. Mij is uit het 
rapport namelijk helemaal niet geble-
ken dat Theodoor Biemans laakbare 
feiten gepleegd heeft die niet in de 
volle openbaarheid hebben plaatsge-
vonden (en waar dus eenieder zich 
direct tegen had kunnen verweren). 
Wat mijn inziens wel degelijk onder-
zocht had moeten worden, zijn de 
twee zaken waarop het rapport geen 
antwoord kan geven, namelijk: wie 

is het lek naar het Eindhovens Dag-
blad geweest, en wie heeft de brief 
onder valse naam geschreven inzake 
de boomkwestie. Dàt waren volgens 
mij de feiten waarop sancties had-
den moeten volgen. Nu wordt er 
slechts geïnsinueerd dat Theodoor 
Biemans  de aanstichter is van alle 
problematiek. De commissie schrijft 
namelijk dat de intimidaties begon-
nen na het antecedentenonderzoek 
naar Theodoor. Niemand is echter in 
onze rechtsstaat schuldig voordat zijn 
schuld bewezen is. Misschien is hij 
het lek naar het ED geweest en/of de 
valse-briefschrijver, misschien echter 
ook niet. Niemand die het weet, be-
halve het ED en de dader zelf. Wat 
als hij het niet geweest is? Bent u zelf 
wel eens geheel ten onrechte be-
schuldigd van iets waar u part noch 
deel aan had, omdat het er duimen-
dik bovenop leek te liggen dat u de 
dader was? Schijn kan zo ontzettend 
bedriegen. Laten we ons alsjeblieft  
niet door emoties laten verleiden te 
(ver)oordelen. Verder denk ik dat 
alle voormalige collegeleden van B 
en W boter op het hoofd hebben, 

als zij nu beweren niet op de hoogte 
geweest te zijn van de angstcultuur 
in de ambtenarij. Kom op mensen, 
waar hebben dan jullie oren en ogen 
gezeten destijds? Of waren/zijn jullie 
even incapabel als ik onze voorma-
lige eerste burger vind? Van jullie zou 
ik het liefst zien dat jullie een voor-
beeld nemen aan Theodoor Biemans, 
en het volk het genoegen doen ook 
op te stappen, zodat onze gemeente 
eindelijk ècht met een schone lei kan 
beginnen. Als laatste wil ik nog PNL 
meegeven, dat ik  teleurgesteld ben 
door de oorverdovende stilte die zij 
in deze hele kwestie betracht heeft, 
en het feit dat ook zij kennelijk niet 
de moeite genomen heeft de hele 
waarheid boven tafel te krijgen, maar 
liever iemand zonder meer slachtof-
ferde om waarschijnlijk te proberen 
te redden wat er nog te redden valt. 
Ik sta op dit moment tegenover jul-
lie, zoals vorig jaar tegenover de soap 
rondom de coalitievorming.

Ria Dinnissen

Begin februari van dit jaar hebben wij gezamenlijk met 7 andere 
huurders belangen verenigingen, organisaties of bewonersraden, 
welke de belangen van ruim 30.000 huurders behartigen een 
oproep gedaan aan de verhuurders de huren in 2015 maximaal in-
�atievolgend te verhogen.

Vorig jaar om deze tijd hebben wij ons ook met een schrijven tot 
de verhuurders gericht over de huurverhoging 2014. Vrijwel alle 
hierbij betrokken verhuurders legden forse huurverhogingen op, in 
weerwil van de door ons aangevoerde argumenten tégen die forse 
verhogingen. Over de percentages extra huurverhoging die minis-
ter Blok de verhuurder  toestaat aan ons de huurders op te leggen, 
wensen wij hier niet te spreken. De man is totaal de weg kwijt en 
heeft nog maar één doel, de sociale huursector met haar huurders 
de nek omdraaien. Voor wat de huurders betreft heeft hij bij on-
geveer ⅓ deel van het totaal al redelijk succes, deze leven al onder de 
armoedegrens. Op dit moment denken wij dan ook dat wij ten aan-
zien van WoCom geen argumenten tegen een forse huurverhoging 
meer aan hoeven te dragen. Landelijk gezien kregen de huurders 
over 2013 en 2014 totaal, een huurverhoging van omstreeks 9,2% 
opgelegd. De huurders van WoCom en WSL deelden daar fors in 
mee.

Wij hebben WoCom daarom maar één ding te zeggen: 
DE MAAT IS VOL!!!!!

Nu zijn wij, de huurders aan de beurt!!! Wij doen daarbij een beroep 
op het normale gezonde verstand en het sociale gevoel dat wij bij 
WoCom hopen aan te tre�en. Het gaat niet aan om ons nu wéér op 
te zadelen met extra huurverhogingen. Wij denken, nee….. wij wet-
en zeker dat wij recht hebben op een huurverhoging die uitsluitend 
en alleen bestaat uit het in�atiepercentage over 2014, te weten 1%! 
Minder mag natuurlijk ook. Inmiddels hebben wij een eerste voors-
tel ontvangen v.w.b. de huurverhoging voor 2015 welke zich bevin-
dt in de bandbreedte van 1% tot maximaal 5%. Gemiddeld komen 
we ze 2% huurverhoging voor alle huurders. Tijdens de toelichting 
op het voorstel op 25 februari jl. hebben wij duidelijk aan WoCom 

kenbaar gemaakt hier niet mee akkoord te gaan en om aanvullende 
informatie gevraagd  om de onderhandelingen en ons advies wat we 
uiterlijk 1 april 2015 klaar moeten hebben verder te onderbouwen.  
Het zou niet reëel zijn nu te zeggen dat het gemiddeld 1% wordt 
maar neem van ons aan wij zullen vechten voor elke 10e procent 
teneinde de huurders welke “te duur”  wonen en kwetsbare groep-
en te kunnen ontzien. De Woonbond is op 23-01-2015 gestart met 
de campagne “Blok” keer de huurverhoging’ tegen het derde jaar 
aan enorme huurverhogingen. Deel van deze campagne is een pe-
titie die te ondertekenen is via www.stophuurverhoging.nl, teken 
deze online zodat ook de woonbond via haar diverse kanalen deze 
problematiek aan de kaak kan stellen om te voorkomen dat we de 
komende jaren met nog exorbitantere huurverhogingen te maken 
krijgen.

Beleidsharmonisatie
De eerste overlegronden hebben inmiddels al weer plaatsgevonden 
en geleid tot een de�nitief voorstel voor het ”Glas en Dakgoten 
fonds”  en het beleid rondom zelf aangebrachte voorzieningen, ko-
rtweg ZAV beleid waarin opgenomen de afschrijftermijnen en mo-
gelijke vergoedingen. Ook de uitstelovereenkomst maakt deel uit 
van het ZAV beleid.

Op 26 mei 2015 houden we onze 1e achterbanvergadering van 2015 
en hopen dan positief nieuws te kunnen brengen inzake beleidshar-
monisatie onderwerpen en verantwoording af te leggen over de ac-
tiviteiten van het afgelopen half jaar. Mocht je na aanleiding van de 
fusie en/of huurverhoging nog vragen en/of opmerkingen hebben 
stuur deze dan naar info@bewonersraadlaarbeek.nl, wij zullen deze 
dan z.s.m. beantwoorden.

Bert van Leuken

Henk Coppens

Jan Brans

Sabine Smits

Egbert Baks

De maat is vol……..!

Bewonersraad Laarbeek Postbus 70  |  5737 ZH Lieshout  |  Tel.: 06-13275442  |  info@bewonersraadlaarbeek.nl  |  bewonersraadlaarbeek.nl

...behartigt de belangen van huurders....behartigt de belangen van huurders.

Machteld Hoebergen

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL.

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

U KRIJGT EEN ZONNEBRIL IN DEZELFDE STERKTE CADEAU
DUS EEN VARILUX BRIL IS EEN VARILUX ZONNEBRIL CADEAU

*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES
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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

Met sparen
helpt u Kika

Lieshout

Mariahout
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Tienerwerk De Boemerang 
houdt ‘Voute Disco’

Beek en Donk - Na een overweldi-
gend succes van het discozwemmen, 
staat de volgende activiteit alweer 
op de agenda: de ‘Voute Disco’, deze 
wordt gehouden op vrijdag 13 maart, 
van 19.30 tot 22.00 uur.

Schrijf je in voor de Voute disco en 
kom in stijl (lees verkleed) en maak 
kans op een leuke prijs. Inschrijven kan 
via www.boemerangbeekendonk.nl. 
Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn 
van de activiteiten, meld je dan met-
een aan voor de nieuwsbrief. 

Hendriks 
Dé Dierenwinkel   
Koppelstraat 66, Beek en Donk

Voor de buitenvogeltjes
WINTERSTROOIVOER
 1 kilo

4 WORSTEN a 800 gram

Vlees voor de hond

10 KILO HONDEN-
BROKKEN
Extra 
krokant

2.5 KILO 
KONIJNENVOER
Gemengd

25 LITER 
HOUTKORREL
Voor
kattentoilet

€9.75

€1.99 €4.99

€0.99

€9.99

In het voetlicht: Body-S 
In gesprek met:  Carla van der Linden en
  Thea van Rixtel
Locatie:  Parklaan 4, Beek en Donk

Redacteur:  Nikki Barten 

Veel vrouwen in Laarbeek en omstreken heb-
ben in de afgelopen jaren aan hun figuur 
gewerkt bij Body-S. In vier jaar tijd is deze 
sport- en afslankstudio van Carla van der 
Linden en Thea van Rixtel uitgegroeid tot een 
waar begrip in de omgeving. In de studio – 
ondergebracht bij Zwembad De Drie Essen 
in Beek en Donk – werken vrouwen op een 
gezonde en natuurlijke manier aan het verbe-
teren van hun figuur. 

Doelgericht bewegen. Dat is wat jullie doen. 
Gaat dat dan altijd om afvallen?
“Nee, wij zijn zowel een sport- als afslankstu-
dio. Veel vrouwen komen hier als ze hun figuur 
willen verbeteren, vaak gaat het dan om afval-
len. Daarnaast komen veel mensen met licha-
melijke klachten hier sporten, zoals reuma of 
rugproblemen. Ook voor zwangeren hebben 
wij een speciaal programma.”

Bekend is dat jullie met warmtecabines en 
ozontherapie werken. Hoe zit dit precies?
“Nadat je bij ons een intakegesprek hebt gehad 
met een vrijblijvende  figuuranalyse, bespreken 
we wat je doelen zijn. We stellen vervolgens 
een op maat gemaakt programma voor je op. 
Hierin wordt het sporten in een warmtecabine 
verwerkt, als ook het gebruik maken van ozon-
therapie en voedingsadvies. Bij het sporten in 
de verwarmde cabines (38 graden) voer je oe-
feningen uit. Je hoofd blijft buiten de cabine. 
De warmte in de cabine stimuleert een snellere 
verbranding. Het zorgt daarnaast voor ont-
spannen spieren en de afbraak van vetreserves 

wordt meer bevorderd. Na het sporten ga je in 
de ozoncabine. De stoom opent tijdens deze 
behandeling de poriën van de huid, zodat de 
ozon dieper in het lichaam kan dringen. Dit 
heeft als resultaat dat cellulitis vermindert en 
de huid strakker en gladder wordt. Alles ge-
beurt onder intensieve begeleiding.”

Body-S: Het begin van een gezonde  

   en slanke zomer! 

Jullie hadden het net ook over voedingsadvies.
“Klopt. Afvallen, maar ook jezelf fit en ge-
zond voelen, gaat altijd samen met een goed 
voedingspatroon. Sinds kort zijn wij BGN 
(Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten 
Nederland) erkend. Dat betekent dat wij zijn 
opgeleid als gewichtsconsulent. In het per-
soonlijke programma wordt dit voedings-
advies meegenomen. Wat nog interessant 
is om te vermelden, is dat steeds meer zorg-
verzekeraars de begeleiding door een BGN-
gewichtsconsulent vergoeden.”

Ik hoorde ook dat jullie een goede snelbruiner 
hebben. 
“Dat hebben we inderdaad. Ook als je niet bij 
ons sport, kun je hiervan gebruik maken. Je 
kunt zelf je snelbruinkuur online inplannen. 
In deze periode van het jaar een perfect mid-
del om met een gezond kleurtje de zomer te-
gemoet te gaan!” 

Body-S bestaat alweer vier jaar. Is er veel ver-
anderd in die tijd en gaat er nog veel veran-
deren?
“We zijn in de afgelopen jaren wel gegroeid. 
Zo hebben we inmiddels vier warmtecabines 
en drie ozoncabines. Ook is ons team versterkt 
met twee medewerkers. Daarnaast willen we 
niet veel veranderen. We hebben een methode 

die we brengen en waar we voor staan. De af-
gelopen jaren is gebleken dat dit heel effectief 
is en heel veel vrouwen hier baat bij hebben. 
We willen ook kleinschalig blijven. De drempel 
moet laag zijn. Je moet je thuis kunnen voelen 
bij ons. Dat vinden wij heel belangrijk.” 

Ik ben overtuigd! Hoe kom ik met jullie in contact?
“Je kunt contact met ons opnemen door te 
mailen naar info@body-s.nl of te bellen naar 
0492-820140. Voor meer informatie  kun je 
een kijkje nemen op onze website: 
www.body-s.nl. Hopelijk tot ziens!”

IN HET VOETLICHT...  BODY-S 

Al vier jaar runnen Carla en Thea de sport- en afslankstudio Body-S met veel plezier

Body-
sport- en afslankstudio

Afslanken in 4 stappen
1. Figuuranalyse (gratis en geheel vrijblijvend)
2. Doelgericht bewegen in warmtecabines
3. Ozontherapie
4. Voedingsadvies

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK
0492-820140
www.body-s.nl

Ervaar het sporten in een warmtecabine en probeer de ozontherapie

GRATIS!
INTRODUCTIELES

Inclusief uitgebreide fi guuranalyse!

Vervaardig je bon door te mailen of bellen naar Body-S (zie contactgegevens hierboven)

• Het reserveren van deze introductieles (incl. fi guuranalyse) is mogelijk tot 1 mei 
2015. Afspraak kan over geheel 2015 ingepland worden

Laarbeek - Burgemeester Frans 
Ronnes van de gemeente Laarbeek 
heeft beleid vastgesteld dat duide-
lijkheid geeft over de toepassing van 
de bevoegdheid van de burgemeester 
om woningen en lokalen te sluiten 
bij overtreding van de Opiumwet. Dit 
houdt in dat de gemeente Laarbeek 
kiest voor een harde(re) aanpak van 
drugscriminaliteit in Laarbeek.

Dit beleid wordt landelijk en in de regio 
in meerdere gemeenten toegepast. Bij 

de uitvoering wordt samengewerkt 
met politie en Openbaar Ministerie.

De nieuwe beleidsregel maakt dui-
delijk in welke situatie en voor welke 
termijn woningen en lokalen in geval 
van druggerelateerde situaties wor-
den gesloten. In het handhavingspro-
tocol staan verschillende, in zwaarte 
oplopende, in te zetten maatregelen. 
De feitelijke situatie en omstandig-
heden bepalen welk middel wordt 
ingezet. Een belangrijke maatregel 
die kan worden toegepast, is dat een 
woning voor langere tijd kan wor-
den gesloten. Hiermee kan worden 
opgetreden tegen kwekers en dea-
lers die vanuit woningen opereren. 

Een dergelijke maatregel zorgt voor 
rust in de omgeving en ontmoedigt 
illegale hennepteelt en drugshandel.
Burgemeester Ronnes legt uit: “Wij 
kiezen ervoor om de stap van waar-
schuwen over te slaan, omdat je dan 
de mensen veel harder treft. Het is 
nu interessant voor grootverdieners 
aan hennep om verhuurders (waar 
de illegale hennepteelt kan worden 
ondergebracht) te vinden. Als de hen-
nepkwekerij gevonden wordt, zoeken 
ze gewoon een andere verhuurder uit. 
Nu wordt het pand direct voor een 
paar maanden gesloten. Mensen die 
uit hun huis worden gezet gaan nu 
echt wel nadenken voor ze zoiets nog 
eens doen.”

Laarbeek gaat drugscriminaliteit hard 
aanpakken  

Archieffoto

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Hulp nodig bij uw belastingaangifte?
• Doe mee aan de zwerfvuildag op zaterdag 28 maart
• Vrijwilligersverzekering
• Code 95 voor beroepschauffeurs
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend ontheffing te hebben verleend 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende 
drank aan:
• Onze Lieve Vrouwe Gilde voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens 

het Laarbeekkoningschieten die zal worden gehouden op zondag 26 april 2015 van 
11.00 tot 19.30 uur op het terrein Jan van Doorenpaviljoen aan de Torenakkerweg in 
Aarle-Rixtel (verzonden 24 februari 2015),

• Stichting Color Fun voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens de Color 
Fun In MooiLaarbeek die zal worden gehouden op 9 mei 2015 van 17.00 tot 0.00 uur, 
op het evenementen terrein De Raagten aan de Otterweg in Beek en Donk (verzonden 
24 februari 2015).

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Sint Servatius Gilde voor het houden van een vlooienmarkt in het gebouw van Manege 

De Raam, Provincialeweg 24 in Lieshout op zondag 12 april 2015 van 8.00 tot 17.00 uur 
(verzonden 19 februari 2015),

• Stichting Color Fun voor het organiseren van Color Fun in Beek en Donk en ’s avonds 
een muziekfeest met live muziek op het evenemententerrein aan de Otterweg in Beek 
en Donk op zaterdag 9 mei 2015 van 15.00 tot 1.00 uur (verzonden 19 februari 2015),

• Stichting MuziektuinPodium Beek en Donk voor het organiseren van diverse muziek-
concerten op 6 april, 17 mei, 7 juni, 28 juni, 12 juli, 16 augustus, 6 september en 27 
september 2015 telkens van 12.30 tot 17.30 uur in de muziektuin in Beek en Donk 
(verzonden 19 februari 2015),

• Karper Koppelwedstrijd voor het organiseren van karper koppelwedstrijden in de Zuid-
Willemsvaart vanaf sluis 5 tot de instroming in het Wilhelminakanaal en het Wilhelmi-
nakanaal vanaf de instroming in de Zuid-Willemsvaart tot sluis 5 in het Wilhelminaka-
naal op vrijdag 12 juni 2015 van 18.00 uur tot en met zondag 14 juni 2015, 12.00 uur 
en op vrijdag 11 september 2015 van 18.00 uur tot en met zondag 13 september 2015, 
10.00 uur (verzonden 23 februari 2015).

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

Het college van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat op 24 februari 2015 is besloten:
1.  tot het intrekken van de ‘beleidsregels verwijzingsborden Laarbeek’ vastgesteld door het  
     college van B&W op 31 oktober 2006, en;
2.  tot het vaststellen van nieuwe beleidsregels gedateerd 3 februari 2015 ten aanzien van    
     object- en toeristisch-/recreatieve bewegwijzering.

De beleidsregels treden per 27 februari 2015 in werking. 

Op woensdag 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de algemeen besturen 
van de waterschappen. In Laarbeek betreft dit het Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dom-
mel. U kunt zelf bepalen in welk stembureau binnen de gemeente Laarbeek u gaat stemmen. Een 
uitzondering op deze algemene regel is van toepassing voor de kiesgerechtigden van Waterschap 
De Dommel. Deze kiezers kunnen hun stem voor dit waterschap in Laarbeek alleen uitbrengen bij 
stembureau 8 Franciscushof in Lieshout. 
Alle stembureaus zijn geopend vanaf 07.30 en 21.00 uur. Vergeet niet uw stempas en identiteits-
bewijs mee te nemen.

Hoe kan ik stemmen?
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. Onder identiteits-
bewijs wordt verstaan een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Voor de waterschapsverkiezin-
gen mag u zich ook identificeren met een verblijfsdocument met geldige verblijfstitel. Voor deze 
verkiezing mag uw document maximaal vijf jaar verlopen zijn (geldig tot 19 maart 2010 of later).

Wie mogen er stemmen?
Voor de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten mogen personen van 18 jaar en 
ouder met de Nederlandse nationaliteit stemmen. Voor de waterschapsverkiezingen mogen alle 
inwoners van Laarbeek van 18 jaar en ouder stemmen, ook inwoners met een andere nationaliteit 
of een verblijfsdocument (met geldige verblijfstitel).

Stempas
De stempassen worden per post bezorgd. U ontvangt twee stempassen: een voor de Provinciale 
Statenverkiezing en een voor de waterschapsverkiezing. Bent u uw stempas kwijt geraakt of is deze 
beschadigd dan is het mogelijk om een vervangende stempas aan te vragen. Dit kan op twee ma-
nieren:
1. schriftelijk tot en met vrijdag 13 maart 2015,
2. mondeling tot dinsdag 17 maart, 12.00 uur bij de pijler Burgers en Bedrijven van de ge-
    meente Laarbeek.

Stembureaus
U kunt gaan stemmen in ieder stembureau binnen de gemeente Laarbeek. Op de stempas staat 
een stembureau aangegeven dat bij u in de buurt ligt. Het is echter ook mogelijk om in een ander 
stembureau te gaan stemmen.
De volgende adressen zijn aangewezen als stembureau:
1.   Gemeentehuis, Koppelstraat 37, Beek en Donk
2.   Muziekcentrum ’t Anker, Pater Vogelsstraat 39, Beek en Donk
3.   Basisschool De Muldershof, Molenweg 5, Beek en Donk
4.   Ontmoetingscentrum, Otterweg 29, Beek en Donk
5.   ’t Huukske, Kapelstraat 7, Beek en Donk
6.   De Dreef, De Duivenakker 76, Aarle-Rixtel
7.   De Pastorie, Heindertweg 1, Aarle-Rixtel
8.   Franciscushof, Franciscushof 17, Lieshout
9.   Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout.
10. Buurthuis, Bernadettestraat 43, Mariahout.
Let op: Café-restaurant ‘De Zwaan’ Herendijk 37 te Beek en Donk is voor deze verkiezingen niet 
meer aangewezen als stembureau. 

Kandidaten
U kunt stemmen op de kandidaten voor Provinciale Staten van Noord-Brabant. De meeste inwoners 
van Laarbeek kunnen gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen van waterschap Aa en Maas. 
Een kleine groep inwoners van Lieshout stemt voor de waterschapsverkiezing van waterschap De 
Dommel. Deze kiezers kunnen uitsluitend hun stem uitbrengen in stembureau 8 Franciscushof, 
Franciscushof 17 in Lieshout. Ongeveer een week voor de verkiezingen ontvangt u een kandida-
tenlijst. Daarop kunt u zien op welke partijen en kandidaten u kunt stemmen.

Volmacht
Als u op 18 maart niet zelf kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen om namens u een stem uit 
te brengen. Vul dan de achterzijde van uw stempas in met handtekening van u zelf en de gemach-
tigde. Overhandig de stempas met een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemachtigde. Naast 
uw eigen stem mag u maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Het uitbrengen van de stem-
men moet tegelijkertijd gebeuren. Het is dus niet mogelijk om eerst uw eigen stem uit te brengen 
en op een later moment van de verkiezingsdag een volmachtstem.
Indien u iemand buiten Laarbeek voor u wilt laten stemmen dan dient u een schriftelijke volmacht 
aan te vragen. Dit is mogelijk tot en met vrijdag 13 maart. De persoon die namens u gaat stemmen 
moet binnen de provincie Noord-Brabant (voor de Provinciale Statenverkiezing) en/of binnen het 
gebied van uw waterschap (voor de waterschapsverkiezingen) wonen.

Kiezerspas
Bent u op woensdag 18 maart niet in de gemeente Laarbeek, dan kunt u in een andere gemeente 
binnen provincie/waterschap gaan stemmen. Hiervoor heeft een zogenaamde kiezerspas nodig. 
Een kiezerspas kunt u downloaden op www.laarbeek.nl of tot dinsdag 17 maart 12.00 uur aanvra-
gen bij de pijler Burgers en Bedrijven van de gemeente Laarbeek.

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

Op vrijdag 6 maart komen twee raadsleden van CDA en PNL aan het woord. 

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

Voorbereidingsprocedure intrekken voorrangsweg Lekerstraat en Peeleindseweg Beek en 
Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben om de 
verkeersmaatregel te treffen tot het intrekken van de voorrangsweg op de Lekerstraat en de 
Peeleind-seweg in Beek en Donk.

Het ontwerp verkeersbesluit ligt van zaterdag 28 februari tot en met vrijdag 10 april 2015 ter 
inzage bij de receptie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzageter-
mijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schrif-
telijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 
5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het 
team Leefbaarheid, telefoon 0492 469 700.

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Gemeente actueel

Verkeersbesluiten

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015

Verkiezingen Provinciale Staten en Water-
schappen

Aanpassing beleidsregels recreatieve be-
wegwijzering Laarbeek
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Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken bekend dat de burgemeester 
van deze gemeente op 2 februari 2015 het ‘Handhavingsprotocol Opiumwet 13b Laarbeek’ 
heeft vastgesteld. Dit protocol treedt de dag na de datum van deze bekendmaking in werking. 
Het handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet (ook wel ‘Damoclesbeleid’ genoemd) biedt 
handvaten voor de burgemeester bij het toepassen van bevoegdheden op grond van artikel 
13b van de Opiumwet. 

Deze bevoegdheden kunnen aangewend worden indien de gemeente wordt geconfronteerd 
met illegale verkooppunten van verdovende middelen en hennepteelt. Het nieuwe beleid in 
regionaal verband opgestelde in samenspraak met de Politie en het Openbaar Ministerie. Het 
handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet is vanaf 20 februari 2015 te vinden op 
www.overheid.nl onder Lokale wet- en regelgeving en ligt vanaf 20 februari 2015 tot en met 
21 mei 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Omgevingsvergunning, bereik-
baar onder telefoonnummer 0492 469 700.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Donkersvoortsestraat 8 Beek en Donk 12-02-2015     OBM/handelingen met gevolgen 
         voor natuurgebieden
Ahorn 13 Mariahout 13-02-2015     plaatsen van een overkapping
Kerkloop 14 Lieshout 18-02-2015     veranderen van een woning
Sonseweg 13 Lieshout 18-02-2015     uitbreiden rundveestal/bouwen loods
Auwerstraat 2 Beek en Donk 18-02-2014     OBM/activiteitenbesluit
Kouwenberg 35 Aarle-Rixtel 19-02-2014     bouwen van een garage
Molenstraat 39 Lieshout 20-02-2015     veranderen van een woning
Grotenhof Lieshout 23-02-2015     bijleggen regenwaterriool
Grotenhof Lieshout 23-02-2015     kappen vier berken t.b.v. bijleggen  
            regenwaterriool
Lijsterstraat 25 Aarle-Rixtel 23-02-2015     bouwen van een overkapping/berging

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Dijkmanstraat 40 Aarle-Rixtel 15-02-2015     vervangen van een dak
Schoolstraat 1 t/m 23 Beek en Donk 19-02-2015     verwijderen van asbest
Molenstraat 39 Lieshout 20-02-2015     deels slopen van een keuken
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving   Activiteit Verzonden
Rietkampen 19 Beek en Donk    veranderen van een garage bouwen 20-02-2015

Rectificatie
Auwerstraat 2a (gepubliceerd 20-02-2015) dit moet zijn;
Auwerstraat 4 Beek en Donk splitsen van een boerderij bouwen    11-02-2015
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeente-
nieuwspagina’s.

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

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

Beschikking Wabo uitgebreide procedure Karstraat 13a Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te hebben verleend aan de heer van der He-
ijden voor het milieuneutraal veranderen van de bestaande inrichting of de werking daarvan, 
gelegen aan Karstraat 13a in Beek en Donk.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 2 maart 2015 gedurende zes 
weken 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 onder nummer 0492 469 867.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun ziens-
wijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethou-
ders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar 
voren worden gebracht bij de afdeling Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een hoorzitting 
georganiseerd na telefonische afspraak met de heer W. van Hout. Als u zienswijzen inbrengt, 
kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningenWet omgevingsvergunning

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015
Vaststelling handhavingsbeleid inzake 
artikel 13b Opiumwet

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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Kookgildes

Kookworkshops

Feesten & Partijen

Catering

CATERING

Naast onze kookstudio bieden 
wij een breed scala aan catering 
aan, welke wij compleet voor u 
kunnen verzorgen. Wij werken 

hierbij uitsluitend met verse 
producten.

Bij Kookcentrum Brabant kunt u 
terecht voor kookworkshops

(van 10 tot 80 personen).
U krijgt een avondvullend
programma. Ideaal voor 

bijvoorbeeld teamuitjes en 
familiedagen!

KOOKWORKSHOPS

Als kookliefhebber kunt 
u bij Kookcentrum 

Brabant terecht bij de diverse 
kookgildes. Hier zal u de 

meest uiteenlopende culinaire 
hoogstandjes koken.

KOOKGILDEN

Brabants meest gezellige 
en complete kookstudio! 

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

Mooi UIT in Laarbeek

 

 

 

 

 

  

 

 

 

We serveren in maart 2015 de Villa JOEP burger voor € 7,50 

Onze bekende spekburger geserveerd met ananas en kaas. 

Hiervan doneren we € 1,50 aan Villa Joep. 

Gasterij Buitengewoon Smakelijk BV (gevestigd in het pand van Lifestyle center Laarbeek en voor iedereen toegankelijk!) 
Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk | T. 0492-462521 | www.buitengewoonsmakelijk.nl | info@buitengewoonsmakelijk.nl 

Elke werkdag geopend voor de lunch van 9:00-16:00 uur 
 

 

      
 

Wil u graag een leuk presentje?  
Denk eens aan onze  “Rots in de branding”! 
 

Een doosjes heerlijke huisgemaakte pindarotsjes  (melk, wit of 
puur) voor Villa Joep. Van elk verkocht doosje (à € 4,50) doneren 
we  € 0,75 aan het goede doel. 

 

 

Wandelen door landgoed Eyckenlust 

Beek en Donk - Een wandeling door het fasci-
nerende oude landgoed Eyckenlust te Beek en 
Donk  wordt gehouden op zondag 8 maart van 
10.00 tot 12.00 uur. Deze keer wordt er aan de 
geschiedenis van dit wonderschone landgoed 
nog meer aandacht besteed als anders, omdat 
het IVN samen met heemkundekring de Lange 
Vonder de wandeling gaat houden.  

Vanuit verschillende hoeken heeft men een  
prachtig uitzicht op de oude gebouwen van het 
landgoed. Ook is er een prachtig gezicht op de 
groene long van het centrum van Beek en Donk. 
De waarde van het landgoed wordt aanzienlijk 
verhoogd, omdat deze groene long onbebouwd 
is gebleven. Tegen de achtergrond van eeuwen-
oude gebouwen is een wandeling in Eyckenlust 
altijd een bijzondere ervaring. Iedereen die het 
schitterende, rijk geïllustreerde, boek van Frans 
Leenders over Eyckenlust heeft gelezen, is op de 
hoogte van de verbondenheid door de eeuwen 
heen van het landgoed met de geschiedenis van 
Beek en Donk. 

Het inheemse bos, dat enkele jaren geleden is 
geplant, is goed aan het opkomen. Het belooft 
een mooi bos te worden, dat heel waardevol is 
voor Beek en Donk, dat niet zo gezegend is met 

bossen. Er zijn ook veel historische bomen , zoals 
de 200 jaar oude linden, de vele oude beuken, 
de zwarte walnoot, van welke er volgens de 
Stichting Historische Buitenplaatsen nergens in 
Nederland een mooier exemplaar staat, de moe-
rascipres,  etc.

Op het landgoed is ook de splitsing te zien van 
de Aa in enerzijds de gewone Aa, die  richting 
Erp stroomt, en anderzijds het afwateringska-
naal, dat tegenwoordig dood loopt bij de Van 
Thiel fabrieken, maar het er nu nog liggende 
stuk blijft vanwege de natuurwaarden. Stil-
staand water heeft zijn eigen biotoop.

Omdat de wandeling zo vroeg in het jaar is gaan 
ze wat betreft planten vooral letten op de eerste 
voorjaarsverschijnselen zoals voorjaarbloeiers, 
knoppen en dergelijke. Ook bij de vogels is het 
voorjaar steeds meer merkbaar. Op de foto is de 
grote bonte specht te zien, die zeker wel zal zijn 
te horen of te zien, net zoals veel andere vogels. 

De wandeling begint om 10.00 uur en duurt 
tot ongeveer 12.00 uur. Vertrek vanaf de par-
keerplaats bij het Chinees-Japans restaurant het 
Paradijs, gelegen aan de Brugstraat 8 te Beek en 
Donk.

Beek en Donk – Tienerwerk De Boemerang 
houdt op 9 april een kleding/speelgoed-
beurs in het ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk. 

Tafels zijn te huur voor €5,00. Ruimte 
voor een kledingrek kost €2,50. De beurs 

begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 
uur. De entree bedraagt €1,00. Wilt u 
een tafel huren, stuur dan een mail naar 
secretaris@boemerangbeekendonk.nl.

Grote bonte specht

Fotograaf: Leo van den Heuvel 

Tafels te huur voor kleding/speelgoedbeurs 
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Mooi UIT in Laarbeek

ALLEEN MOGELIJK 
OP DINSDAG, WOENSDAG 

EN DONDERDAG

MARIASTRAAT 21-23, 5738 AM MARIAHOUT
TEL.: 0499-421448

WWW.DEPELGRIM-MARIAHOUT.NL

Mariahoutse schittert in Zijtaarts toneelspel 

Motorweekend in Aarle-Rixtel gaat dit jaar door 

Mariahout/Zijtaart – Yvonne Verbruggen uit 
Mariahout staat zaterdag 14 en zondag 15 
maart op de planken van de Zijtaartse Toneel-
vereniging in ’t Klooster van Zijtaart. Ze speelt 
daar mee in het toneelspel ‘Onzuivere Koffie’. 

‘Onzuiver Koffie’ is een komedie die zich af-
speelt in het advocatenkantoor ‘Princen en 
Dochter’ waar de spanning is om te snijden. 
Sinds het overlijden van Agaat Princen heeft niet 
haar dochter Alet, maar de onder-directrice Juda 
de teugels in handen. De advocaten hebben zo 
hun twijfels over Juda’s leiderschap, over hun 
nieuwe collega Pauline de Haai en over de mys-
terieuze dood van hun voormalig leidster. Tot 
overmaat van ramp lijkt het ook nog te spoken 
op het kantoor. Alet laat het er niet bij zitten en 
is vastberaden om de waarheid te achterhalen. 

De rol van Alet Princen wordt gespeeld door de 
34-jarige Yvonne Verbruggen. 

Ook de jeugd van de Zijtaartse toneelvereniging 
is te bewonderen.  Zij staan tijdens de middag-
voorstellingen in dit zelfde weekend op de plan-
ken met het stuk ‘Mooier dan het lijkt’. 
De voorstellingen van de jeugd beginnen om 
14.00 uur. De volwassenenvoorstelling begint 
om 20.00 uur. De zaal gaat 30 minuten voor 
aanvang open. Kaarten voor de voorstelling 
‘Mooier dan het lijkt’ kosten voor de volwasse-
nen €5,00 en voor kinderen tot 12 jaar €3,50. 
Voor ‘Onzuivere koffie’ kosten de kaarten voor 
volwassenen €7,50 en voor kinderen tot 12 jaar 
€5,00. Kaarten kunt u telefonisch bestellen bij 
Marian van den Acker 0413-366266, bij het Uit-
punt in Veghel of voor aanvang aan de kassa. 

Aarle-Rixtel - Harley-Davidson club Liberator uit 
Aarle-Rixtel houdt dit jaar een motorweekend 
op 28 en 29 maart aan de Lieshoutseweg 74a in 
Aarle-Rixtel. Ze hebben hun enthousiasme voor 
Harley`s een jaar in moeten houden, maar daar-
door wordt het dit jaar een extra mooi weekend 
volgens de club. 

Er is een groot aantal motoren te zien. Van nieuwe 
Harley-Davidson’s, tot oude Amerikaanse en En-
gelse motoren. Een markt met onderdelen, helmen 
maar ook kleding, sieraden en andere leuke heb-

bedingetjes, zodat het voor iedereen leuk is om 
rond te snuffelen. In de tent op het terrein spelen 
een aantal live bands. Op zaterdagmiddag Lefto-
ver en Rockafiet, zaterdagavond Lost Insanity en 
JD Walker, zondag 7 Below. Voor nog meer spek-
takel vindt er een unicycle demonstratie plaats en 
een bromfietsrace op zondag. Inschrijven hiervoor 
kan vanaf zondagmorgen 9.00 uur, training vanaf 
11.00 uur en de start is om 12.00 uur. Verder is er 
ook een rodeoscooter en een springkussen voor de 
kinderen. Met dit alles wordt het een evenement 
dat u niet mag missen. De entree is gratis.

 Yvonne Verbruggen uit Mariahout

Collecte Jantje Beton naar Jeugd3daagse 
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - In de week van 9 tot en met 14 
maart vindt de collecte van Jantje Beton plaats. 
Stichting Jeugd3daagse verzorgt dit jaar de collec-
te in Aarle-Rixtel, waarbij 50% van de opbrengst 
van de collecte rechtstreeks naar de Jeugd3daagse 
gaat. De andere 50% besteedt Jantje Beton aan 
buitenspeelprojecten in verarmde speelbuurten.

Dus met een bijdrage voor Jantje Beton, steunt u 
de Jeugd3daagse in Aarle-Rixtel! Met de opbrengst 
kan de organisatie weer drie fantastische dagen in 
augustus organiseren voor de basisschoolkinderen 
in Aarle-Rixtel.
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Seniorenvereniging KBO Lieshout 
vol maartactiviteiten
Lieshout - Liefhebbers van kienen kun-
nen vrijdagavond 6 maart terecht op 
de KBO kienavond in het Dorpshuis 
van Lieshout. De zaal gaat om 19.00 
uur open, het kienen begint om 20.00 
uur.  Iedereen is welkom. Aanmelden is 
niet nodig, schuif gewoon gezellig mee 
aan.

Samen Uit Eten
De Samen Uit Eten activiteit is deze 
keer in Restaurant Eethuis De Reiger in 
Zijtaart. Op woensdag 11 maart staan 
daar vanaf 18.00 uur de tafels voor de 
deelnemers gedekt. 

Algemene Ledenvergadering
Donderdag 12 maart vindt de zestig-
ste Algemene Ledenvergadering plaats 
in het Dorpshuis. Voor de pauze is het 
formele gedeelte, na de pauze is er een 
optreden van mondharmonica-orkest 
De Luchthappers uit Nuenen onder 
leiding van Trees Asmussen. Aanvang 
13.30 uur.

Toneel
Een speciale opvoering voor KBO 
Lieshout van de klucht  ‘De verloofde 
van mijn vrouw’ vindt plaats op zondag 
15 maart, aanvang 20.00 uur. De door 
Toneelvereniging De Vriendenkring uit 
Lieshout tegen gereduceerde prijs be-
schikbaar gestelde kaartjes zijn inmid-
dels uitverkocht. Er zijn nog wel kaarten 
verkrijgbaar tegen de gewone prijs van 
€5,00 bij speelgoedwinkel Van Berlo in 
de Dorpsstraat. 

Sjoel Jubileum toernooi
Dinsdagmiddag 17 maart doen 
de sjoelers de aftrap van de jubi-
leumactiviteiten met een gezellig 
Sjoel Jubileum Toernooi van 13.30 
tot 17.00 uur. Plaats: Dorpshuis in 

Lieshout. Er is geen inschrijfgeld, wel 
zijn er enkele leuke prijsjes te winnen. 

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

Workshop Bloemstukken
Na het succes van de kerstworkshop 
bloemschikken gaan ze nu een voor-
jaars-/paasbloemstuk maken. Deze 
workshop is op dinsdag 31 maart in 
het Dorpshuis en begint om 19.00 uur. 
Onder de deskundige leiding van de 
bloemist Ralph Bertens van ‘Bloemend’  
gaan de leden van de KBO weer aan de 
slag. Ralph Bertens zorgt voor alle bloe-
men en verdere benodigdheden. Hij 
vraagt u wel zelf een mesje en /of snoei-
schaar mee te brengen. De kosten voor 
het maken van een eigen voorjaars-/
paasbloemstuk zijn €22,50. Het aantal 
deelnemers is beperkt. U kunt zich op-
geven voor deze workshop bloemschik-
ken bij de Inloop t/m dinsdag 24 maart.

Inloop
Aanmelden voor activiteiten kan tijdens 
de Inloop. De Inloop is iedere dinsdag-
morgen van 10.00 tot 11.30 uur in het 
Dorpshuis. U bent hier van harte wel-
kom met vragen over van alles, om u 
op te geven voor een van de KBO acti-
viteiten of zomaar voor de gezelligheid.

Heemkundekring Lieshout vertoont 
‘Het slot van de Spiritijnen’
Lieshout – De heemkundekring 
van Lieshout/Mariahout laat 
donderdag 12 maart een film 
zien over het kasteel-klooster van 
de paters van de H. Geest (Spi-
ritijnen) te Gemert. Nelleke Din-
nissen, Paul van Laere en waar-
schijnlijk ook enkele paters laten 
het kloosterleven zien in het kas-
teel-klooster: ‘Het Slot van de 
Spiritijnen’. De avond begint om 
20.00 uur  in zaal ‘De Koekoek’. 
De toegang is gratis.  

Nelleke Dinnissen en Paul van 
Laere volgden een jaar lang de 
Spiritijnen (Paters van de H. Geest) 
in Gemert en voerden talloze ge-
sprekken met hen. Het leverde 
136 uur film op, waaruit een film 
van 85 minuten is gedestilleerd. 
De film toont hoe de paters en 
broeders van de H. Geest in het 
leven staan, wat hen beweegt en 
heeft gemotiveerd. In de film zijn 
ze openhartig, hartverwarmend, 
aangijpend en diepmenselijk. Le-
ken, ook niet-kerkelijke, krijgen 

een sterk genuanceerd beeld van 
het leven van de paters en broe-
ders, maar ook van hen die later 
een andere keuze maakten. De 
film vertoont ook veel vieringen: 
naast ‘gewone’ vieringen, uit-
vaarten, jubilea, een Aswoens-
dagviering, maar ook hoe in het 
kasteel werd stilgestaan bij de 
jaarwisseling. 

De titel verwijst niet alleen naar het 
kasteel, maar ook naar het einde 
van het verblijf van de Spiritijnen. 
Bijna een eeuw was het kasteel 
in Gemert de thuishaven van de 
Congregatie van de Heilige Geest. 
Vanaf hier vertrokken honderden 
jonge missionarissen naar Afrika 
en Brazilië. De meesten keerden 
na hun tropenjaren weer terug op 
het oude nest. De laatste zeven-
tien bewoners vormen een unieke 
generatie. Ze stonden midden in 
de geloofsomwentelingen van de 
jaren zestig en gaven hun werk als 
missionaris nieuwe invulling, met 
grote aandacht voor de sociale en 
economische ontwikkeling van de 
gemeenschap.

De film ‘Het Slot van de Spiritij-
nen’ geeft een indringend beeld 
van deze erflaters, van het kloos-
terleven en van hun werk in de 
missie, van hun laatste jaar op het 
kasteel in Gemert en van de pijn 
van het vertrek. Na afloop geven 
de filmmakers en mogelijk ook 
paters  een nadere toelichting en 
kunnen vragen worden gesteld. 
Zie verder www.hofvanliessent.nl.  

Administratie & 
belastingadvieskantoor 

Beekerheide 6C, Beek en Donk, 0492 - 450811, www.artifexfi nance.nl

   Tegen een gunstig tarief
Bel voor een afspraak of informatie

0492 – 450 811

Tevens verzorgen wij ook alles 
voor ondernemer & zzp’er

Particuliere belastingaangifte
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Scouting Lieshout-Mariahout viert Baden-Powell dag

Lieshout/Mariahout - Bij Scouting 
Lieshout-Mariahout werd zaterdag 
van 9.00 tot 12.00 uur de Baden-
Powell dag gevierd. Op deze dag 
wordt de geboortedag (22 febru-
ari) gevierd van Sir Robert Baden-
Powell, die als oprichter van de 
scoutingsbeweging, samen met 
zijn vrouw Olave Baden-Powell, 
die toevallig ook op deze dag jarig 
was, veel voor de scoutingbewe-
ging betekend hebben. 

De gezamenlijke viering van alle 
speltakken werd geopend door het 
hijsen van de vlaggen, waarna door 
alle scouts een symbolische groet 
werd uitgesproken naar scouts over 
de hele wereld. Voorafgegaan aan 
de viering was er door de oudste 
scouts een lekker ontbijt klaargezet 
in de blokhut en na afloop van de 
officiële opening werden alle leden 
dan ook aan tafel uitgenodigd om 
aan dit ontbijt deel te nemen. 

Hierna was het tijd voor een spelac-
tiviteit. Door de leiding was geko-
zen voor een combinatie van oude 
tradities en moderne middelen. De 
verschillende speltakken (Bevers, 
Welpen en Scouts) werden willekeu-
rig in vier groepen ingedeeld, waar-
na ze onder begeleiding, een coör-
dinaten speurtocht hebben gelopen.  

Hierbij werd aan de hand van een 
GPS coördinaat telkens een nieuwe 
locatie opgegeven, waar de groep, 
met behulp van GPS apparaat, een 
soort van modern digitaal kompas,  
heen diende te lopen. Indien de lo-
catie bereikt was, wachtte hen daar 
dan een envelop met de coördina-
ten van een nieuwe locatie. Tevens 
waren er op verschillende locaties 
spellen klaargezet , gebaseerd op 
anekdotes uit het leven van Baden-
Powell. Op andere locaties werden 
de leden beloond met het vinden 
van iets lekkers of iets te drinken.

Na een leuke en zonnige tocht 
van ongeveer 5 kilometer kwamen 
de vier groepen, iets na twaalven, 
weer samen bij de blokhut waar 
de jeugdleden werden opgewacht 
door hun ouders en de geslaagde 
Baden-Powell viering werd afgeslo-
ten.

De organisatie van de geslaagde 
viering was mede mogelijk gemaakt 
door de vrijwillige inzet van ver-
scheidene ouders die samen met de 
vaste leiding de leden op hun tocht 
begeleidde. Het afgelopen seizoen 
is Scouting Lieshout-Mariahout  
flink gegroeid en het enthousiasme 
van de leden, wat zich uitte in flink 
wat mondelinge reclame ,  heeft 

ertoe geleid dat ze genoodzaakt 
zijn een ledenstop in te voeren 
en nieuwe aanmeldingen op een 
wachtlijst te plaatsen. Zij willen na-
tuurlijk graag door blijven groeien, 
maar om een veilige en uitdagende 
omgeving voor de leden te kun-
nen blijven waarborgen is daarvoor 
een groter aantal vaste begeleiders 
noodzakelijk.

De scouting is dan ook op zoek naar 
mensen die het leuk vinden om bij 
een van hun groepen mee leiding te 
gaan geven. Natuurlijk is het gewel-
dig als je al wat ervaring en affiniteit 
met scouting hebt maar dit is zeker 
geen must!  Dus heb je interesse, 
neem dan vrijblijvend  contact op 
met het secretariaat van Scouting 
Lieshout-Mariahout, tel. 06-
28726749 (Mark Vorstenbosch), 
of kom eens lang bij een van de 
opkomsten van Scouting Lieshout-
Mariahout. Ze kunnen dan sa-
men kijken wat je voor Scouting 
Lieshout- Mariahout kunt beteke-
nen.

Agenda komende activiteiten:
- Dinsdag 17 maart: Algemene le-
denvergadering
- Zaterdag 21 maart: NLDoet, start 
van de renovatie van het dak van 
de blokhut!

Leden van Scouting Lieshout-Mariahout hijsen 
de vlaggen bij de start van de Baden Powell dag TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Ramadan op z’n Katholieks
Grote donkere ogen, in een met 
hoofddoek bedekt hoofd, kijken me 
geschrokken aan. Als ik een brede 
grijns trek en een knipoog geef, be-
gint ze keihard te lachen. Ik ook. 
Twee moeders op het schoolplein. 
Eén islamitisch, één Rooms-katholiek.
Toen vliegtuigen zich in de Twin To-
wers boorden, haalde zij, net als ik, 
haar peuter uit bed na het middag-
slaapje. De ochtend van de moord op 
Theo van Gogh zaten onze kinderen 
samen in de kleuterklas. Toen Bin La-
den gedood werd  repeteerden onze 
kinderen voor de eindmusical van 
groep 8. Ze zitten op het Dr. Knip-
penbergcollege als een aantal gekken 
een redactie van een krant in Parijs 
om zeep brengt.
“Waarom draag je een hoofddoek?”, 
vroeg ik haar eens brutaal. “Omdat 
ik overtuigd moslima ben en dat wil 
laten zien.” Dat ze wekelijks door 
mensen uitgescholden wordt, neemt 
ze op de koop toe. Sinds haar dochter 
van de basisschool af is, zie ik haar 
niet meer. Toch moet ik de afgelopen 
tijd weer aan haar denken. Door twee 
overtuigingen die we samen deel-
den; gevoel voor humor en tradities. 
Carnaval is achter de rug. Zoals alle 

jaren heb ik in Mariahout 
weer van een 

geweldige 

optocht genoten. Hier en daar staat 
bij een verlaten schuur nog een ver-
dwaalde carnavalswagen. Zeven jaar 
geleden reed ik binnendoor van Ma-
riahout naar Beek en Donk. Mark van 
Rooij z’n praalwagen viel mij en de 
kinderen op de achterbank op. “Car-
naval is toch voorbij?”, vroeg mijn 
zoon.
“Misschien doen ze wel mee aan een 
halfvasten-optocht.” Terwijl ik de zin 
uitsprak, realiseerde ik me dat vasten 
in het boek van ‘Wouter en Mieke’ 
niet voorkomt. Met behulp van dit 
kinderboek legde ik mijn kleuters de 
betekenis van feestdagen uit.
Nauwelijks ben ik met de uitleg van 
vasten gestart of ik hoor een zucht 
van herkenning vanaf de achter-
bank. “O, Ramadan!” Nieuwsgierig 
vraag ik hem of ze dit van de juf op 
school geleerd hebben. “Nee, Emine 
trakteert altijd tijdens het Suikerfeest. 
Haar mama legt dan uit wat Rama-
dan is.” Grinnikend besef ik dat onze 
geloven zoveel overeenkomsten heb-
ben.
Later die week op het schoolplein 
been ik naar haar toe; “Fatima. Als 
katholieke moeder wil ik een hartig 
woordje met je spreken!” Grote don-
kere ogen met hoofddoek kijken me 
geschrokken aan… Dan vertel ik 

lachend dit voorval.

Vrouw, echtgenote, mama en collega. Met man, drie kinderen en een baan. 
Chaotisch en verstrooid, actief en creatief, emotioneel en betrokken. 

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

De MooiLaarbeekKrant gaat over grenzen. Zelfs in Bali wordt deze krant gelezen!  Vol plezier genieten Hugo, Hen-
riette en Jan en van Schijndel van hun welverdiende vakantie. 

Mooi Gespot
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WWW.HEUVEL.NL
Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond - info@heuvel.nl

Wérkt Voor U

tWEE VrijstAANd gEscHAkELdE WoNiNgEN

t 0492 - 661 884

Plan d’n Hoge suute te Mariahout.

Prijs nu: E 309.500,- v.o.n. 

kopen is snel bouwen, nog veel eigen 
inbreng mogelijk en optie voor garage.

rEEds 1 VErkocHt

Geslaagde samenwerking tussen sportcentrum Coach en ’t Otterke

Beek en Donk - De kinderen van 
groep 8 van daltonbasisschool ’t 
Otterke hebben dinsdag 3 maart 
een sportieve middag gehad bij 
sportcentrum Coach. 

Rob Verkuijlen verzorgde vorig 

jaar de gymlessen voor een aantal 
groepen op ’t Otterke en dit jaar 
loopt hij stage bij sportcentrum 
Coach. Samen met 2 trainers van 
sportcentrum Coach heeft hij een 
sportieve middag voor de kinderen 
van ’t Otterke georganiseerd. Eerst 

kregen de kinderen een rondleiding 
en werd er informatie gegeven over 
het sportcentrum. Daarna mochten 
de kinderen zich omkleden en gin-
gen ze in 2 groepen aan de slag. 
De ene groep kreeg een les spin-
ning en de andere groep kreeg een 

intensieve sportles. Na een half uur 
wisselden de groepen. 
Alle kinderen waren erg enthousiast 
en hebben deze middag kennisge-
maakt met de verschillende sporten 
die gegeven worden bij sportcen-
trum Coach. Tussendoor was er 

ruimte voor de kleine sporters om 
vragen te stellen en rond te kijken 
bij het sportcentrum. Voor de leer-
lingen van ’t Otterke en voor het 
sportcentrum was het een zeer ge-
slaagde middag!

Groep 8 van ‘t Otterke had een sportieve middag bij Sportcentrum Coach
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Nuenen - Samen in één huis, 
vier zussen, met lang geleden 
nog een broer. Jo, Riek, Toos en 
Nellie wonen nog steeds in hun 
geboortehuis in Nuenen. Nu is 
er, na 10 jaar te hebben gefoto-
grafeerd, het fotoboek ‘de tantes’ 
verschenen. Op zaterdag 7 maart 
wordt het boek gepresenteerd 
bij boekhandel van de Moosdijk. 
Schrijfster Marlies Swinkels (32) 
is daar van 11.00 tot 16.00 aan-
wezig.

Het is nooit anders geweest. Er is 
weinig veranderd, ze zijn alleen 
samen met het huis ouder gewor-
den. Vier vrouwen met liefde voor 
elkaar. Ze leven in een eigen tem-
po. Een kleine mini maatschappij 
waarbij alles veel aandacht krijgt. 
Een eenvoudig leven. Nu leven ze 
met z’n drieën samen, Riek (90), 
Toos (85) en Nellie (83). De oud-
ste zus Jo is in 2009 thuis overle-
den op 87-jarige leeftijd.

Tien jaar lang heeft documentaire 
fotograaf Marlies Swinkels hen 
gevolgd. Marlies is geboren en ge-
togen in Beek en Donk. Inmiddels 
woont zij sinds een aantal jaren in 

Utrecht. Zelf kent zij de vier dames 
goed. Ze beschouwt ze als haar 
vier extra oma’s. Familietechnisch 
gezien zijn het vier tantes van haar 
moeder. Het fotoboek ‘de tan-
tes’ is vormgegeven door Sybren 
Kuiper en geeft een intiem kijkje 
in de wereld van deze 4 dames. 
Hun leven.

www.marliesswinkels.nl, 
facebook.com/fotoboekdetantes. 
Het boek is voor €39,00 te koop 
bij Boekhandel van de Moosdijk in 
Nuenen. 

KRAAMZORG-HOMECARE.NL                         040 - 206 44 44

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding en 
ontvang een cadeaubon bij de start van de zorg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--
--

--
--

--
---

---------------------

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare

Oud-Beek en Donkenaar 
presenteert fotoboek ‘de tantes’

Schrijf nu in voor onze workshop
Made @ Home en leer op een 
gezellige manier een techniek om
een vaas, lijst of iets anders een 
2e leven te geven donderdag 12 
of 19 maart (zie onze website )

In onze showroom hebben wij
een verdieping met ruim 100 M2
vloeren shop, PVC, Marmoleum
Laminaat hout en betonvloeren.
Natuurlijk vakkundig door ons 
gelegd.

Bij deze klant hebben wij meubels
geleverd van het merk Linteloo,
de bank is de Plaza en de tafeltjes
zijn de Logs.
De gordijnen gecombineerd met
vouwgordijnen zijn van Eijffinger, 
en op de muren zit Rustica van en op de muren zit Rustica van 
Painting The Past, het vloerkleed is
van Brink en Campman, alles bij 
elkaar is het een prachtig plaatje 
geworden.

Wist u dat u over een bestaande tegelvloer met vloerverwarming probleemloos een PVC vloer kunt leggen.

Laarbeekse jeugd los op ‘After Beats’

Mariahout- Mariahout stond 
vrijdag omstreeks 20.30 uur in 
het teken van de afterparty van 
Carnaval. Nog éénmaal genieten 
van de sfeer van carnaval 2015 on-
der leiding van Party Jockey Tim en 
DJ Way Out, die met veel energie 
het dak er compleet af wisten te 
krijgen.

Een kleine 200 jongeren vanuit de 
verschillende kernen in Laarbeek 
stonden al dan niet in carnavalskle-
ding te wachten tot ze naar binnen 
konden gaan. Tot 23.30 uur konden 
zij los gaan op de verschillende mu-
ziekstijlen zoals house, hardstyle, 
dubstep, après ski en carnavalsmu-
ziek. Het werd een echt knalfeest.

De vele vrijwilligers van Yammas, 
Cendra, &RG Teens en De 
Boemerang zorgden ervoor dat de 
jeugd een onvergetelijke avond had 
en dat alles in goede banen verliep. 
Buiten was de mogelijkheid om de 
hongerige magen te verzorgen en 
binnen liep de temperatuur al gauw 
op tot tropisch. Inmiddels staan de 
foto’s van After Beats op www.tie-
nerwerklaarbeek.nl. 

In de toekomst worden meerdere 
–Beats evenementen georgani-
seerd. Deze –Beats evenementen 
zijn speciaal bedoeld voor de jon-
geren van het voortgezet onderwijs 
uit Laarbeek. Zo staat 17 april de 
Funky Beats op het programma, 

welke gehouden wordt bij De 
Boemerang in Beek en Donk. 
Verder is de organisatie bezig met 
nog andere plannen, speciaal voor 
deze jongeren. Het enigste wat je 
daarvoor hoeft te doen is de site, 
Facebook of Instagram in de gaten 
te houden. 
Tienerwerk Laarbeek is een initia-
tief van de 4 actieve Tienerwerken 
in Laarbeek: Yammas, Cendra, 
&RG Teens en De Boemerang.  
Sinds kort zijn ze ook te vinden op 
Facebook ‘tienerwerklaarbeek’ , 
Instagram ‘tienerwerklaarbeek’ en 
Twitter @TWLaarbeek. Voor ideeën 
en suggesties kun je hen altijd be-
reiken via 
info@tienerwerklaarbeek.nl.

After Beats, een geslaagd jongerenfeest
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Omroep Kontakt zendt nu 
dagelijks een journaal uit op 

Kontakt TV van gebeurtenissen 
in Laarbeek.

 
In het weekend volgt een 

weekoverzicht.

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

Openingstijden:

Haageijk 25, 5421 KW Gemert, telefoon 0492-820041

Vrij: 10.00-20.00 uur
Za: 10.00-17.00 uur

Ma: Gesloten 
Di t/m Do: 10.00-18.00 uur

European Quality straight from our factoryEuropean Quality straight from our factory

Sofa vanaf:

 € 695.00
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Fauteuil:  Normaal:  € 1295,–  Nu:  € 695,–
Loveseat:  Normaal:  € 1395,–  Nu:  € 795,–
2 zits:  Normaal:  € 1599,–  Nu:  € 895,–
2,5 zits:  Normaal:  € 1799,–  Nu:  € 995,–
2,5 zits XLR Vintage:  Normaal:  € 2199,–  Nu:  € 1195,–
3 zits:  Normaal:  € 1999,–  Nu:  € 1095,–
3 zits XLR Vintage:  Normaal:  € 2399,–  Nu:  € 1295,–

Hocker A of B: Casia:  € 239,–  Vintage:  € 259,–  Presto:  € 319,–
Longchair vrijstaand: S:  € 679,–  M:  € 729,–  L:  € 769,–

Standaard geleverd met bronze nails

Arvin

Lieshout - Nu de carnaval achter 
de rug is, is het weer rustig in het 
Dorpshuis in Lieshout. Behalve in 
de grote zaal. Daar is weer volop 
actie. Er wordt flink getimmerd en 
gezaagd, want Toneelvereniging 
‘De Vriendenkring’ is druk be-
zig om het decor op te bouwen 
voor de aanstaande uitvoeringen. 
Tussen de bedrijven door  wordt er 
natuurlijk ook gerepeteerd om alles 
zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Elke woensdagavond en zaterdag-
morgen wordt er een doorloop 

gedaan om het toneelspel zo goed 
mogelijk te spelen. De voorver-
koop is 23 februari al van start 
gegaan bij Top1Toys Van Berlo 
in de Dorpsstraat in Lieshout. De 
Vriendenkring hoopt ook dit jaar 
weer voor volle zalen te spelen. 14 
maart is de eerste uitvoering in een 
reeks van negen.  Dit jaar speelt De 
Vriendenkring wederom een klucht: 
‘De verloofde van mijn vrouw’. Het 
is een avondje heerlijk ontspannen 
toneel kijken. Op de lachspieren na 
dan, die komen die avond niet aan 
rust toe! 

De uitvoeringen worden gehouden 
op 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27 en 
28 maart. Een kaartje kost  €5,00. 
Voor de liefhebbers van een leuk 
avondje uit,  zijn er nog kaartjes te 
koop. De Vriendenkring gaat  nog 
even verder met het timmeren aan 
het decor zodat het 14 maart klaar 
is. Zij hopen u allemaal te mogen 
begroeten op een van hun uitvoe-
ringen. Dan kunt u naar het eind-
resultaat kijken en natuurlijk komen 
genieten van:  ‘De verloofde van 
mijn vrouw’.

Toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ timmert fl ink 
aan de weg

De Toneelvereniging is druk bezig met het decor

Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461 255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

Is het kappersvak geknipt voor jou?
• Studiefinanciering en OV-chipkaart mogelijk
• U kunt bij ons terecht als klant of model

• Dag- en avond- opleiding kapper (niveau 3)
• Erkende CREBO-opleiding

Woont de beste penningmeester 
van Nederland in Laarbeek?
Laarbeek - Sportverenigingen kun-
nen tijdens de nationale verkiezing 
‘Penningmeester van het Jaar’ hun 
penningmeester in het zonnetje zet-
ten. Van 2 maart tot en met 26 april 
kan iedereen via de website www.
penningmeestervanhetjaar.nl zijn 
of haar penningmeester nomineren. 
De winnaar wordt door een vakjury 
tijdens een feestelijke huldiging be-
kendgemaakt. 

Van Moll Financiële Diensten, 
Zelfstandig Adviseur van RegioBank 
in Aarle-Rixtel, roept iedereen op 
om de penningmeester van zijn of 
haar sportvereniging te nomineren 
en te bedanken voor de inzet het 

afgelopen jaar. “Het is dé manier om 
je waardering voor deze belangrijke 
vrijwilliger te laten zien. Bovendien 
wint de Penningmeester van het Jaar 
€2.500,00 voor de clubkas.” 

RegioBank ondersteunt penning-
meesters
Penningmeesters van sportvereni-
gingen doen belangrijk en onmisbaar 
werk. Juist nu subsidies voor vereni-
gingen afnemen, kosten toenemen 
en sponsoren zich terugtrekken is het 
steeds moeilijker de begroting rond te 
krijgen. Om deze vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten is er jaarlijks een 
verkiezing tot Penningmeester van 
het Jaar. De verkiezing is een initiatief 
van Sport & Marketingbureau 2Basics 
in samenwerking met RegioBank en 
Davilex.

Van Moll Financiële Diensten in Aarle-
Rixtel is Zelfstandig Adviseur van 
RegioBank: “Verenigingen spelen een 
belangrijke rol in de levendigheid van 
een dorp of stad. Een vereniging is het 
cement van de samenleving en ver-
bindt mensen met elkaar.  Een goede 
penningmeester is daarom onmisbaar. 
Behalve deze blijk van waardering voor 
hun werk ondersteunen wij de pen-
ningmeesters graag bij hun taken.“

Ginderdoor 41, Mariahout    06-27851752
www.pedicuresalonannerie.nl
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De onthulling van Sceptertje Sceptertje

Uw schuifdeurkast 
als maatpak?

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

Zoekt u een inloop-, schuifdeur- of draaideurkast op maat? Bij Bouwcenter 

Swinkels vindt u precies wat u zoekt…en meer! Laat onze showroom u 

inspireren en adviseren voor alles wat u in uw nieuwe of te renoveren huis

nodig heeft. Keukens, badkamers, tegels, deuren…u kiest, wij (ver)zorgen!

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

NATUURLIJK 
 Mooi Laarbeek

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

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Het pimpelmeesje

Normaal gesproken als ik ‘s morgens wakker word, ga ik altijd 
nog heel even liggen luisteren naar de stilte: een van de voordel-
en van het wonen in een dorp! Maar de laatste weken is het 
extra genieten, want de vogels laten al vroeg van zich horen en 
hebben het voorjaar al in de bol. De merels en de heggenmus 
zingen al hun hoogste lied en ook de roodborst doet al volop 
mee.

Toen ik van de week naar buiten keek, zag ik een pimpelmeesje 
achter in de tuin dat al de nestkastjes aan het inspecteren was om 
te kijken of er iets voor hem bij zat. Dit kleine vlugge rakkertje is 

een lust om te zien met zijn mooie kleuren en een kobaltblauw 
dat er echt uit knalt als de zon erop schijnt.

Pimpelmezen zien elkaar anders als wij ze zien omdat zangvo-
gels, waartoe pimpelmezen behoren, heel goed uv-licht kunnen 
waarnemen, dit in tegenstelling tot de mens. Kleuren lichten 
daardoor aanzienlijk feller op. Dit is essentieel voor het vrouwtje 
om het mannetje te kiezen waar zij de voorkeur aan geeft. Het 
gekleurde ‘petje’ is hierbij het belangrijkste deel van het mannetje 
dat indruk moet maken op het vrouwtje.

Ik kijk al uit naar het voorjaar waarin weer van alles is te beleven 
in ons Mooie Laarbeek!

Lieshout - In Café de Koekoek vond 
zaterdag 28 februari de onthulling 
van Sceptertje Sceptertje plaats. Wie 
had de scepter van prins Rob van 
Raopersgat?!

De allerlaatste opdracht voor prins 
Rob en adjudant John was om en-
veloppen te verkopen, zodat er ge-
raden kon worden wie er al die tijd 
voor de scepter had gezorgd. Na een 
PowerPoint presentatie kwam het trio 

als varken en paard Café de Koekoek 
binnen, waarna zij zich onthulden 
als de verzorgers van de scepter van 
de Raopers. De opbrengt van deze 
enveloppenverkoop, een totaal van 
€114,00 gaat naar het Laarhuys aan 
de Moreeshof in Lieshout. Een goed 
doel wat door Rob en John was uit-
gekozen. 

Dinsdagavond heeft Jolanda Verbakel 
uit handen van Prins Rob de cheque 

in ontvangst mogen nemen in het bij-
zijn van Adjudant John en de scepter-
verzorgers Marlie Peeters, Willemien 
Verploegen en Wilko van den Bosch, 
allen lid van CC ‘Ok Moi’. Na de 
overhandiging van de cheque in het 
Dorpshuis in Lieshout, is het verloop 
van het ludieke sprookje nog eens 
goed besproken. Oro bedankt de prins 
van Raopersgat voor de bijdrage!

Advertorial

Aarle-Rixtel - Wie Parkinson heeft, 
krijgt het advies om zoveel moge-
lijk te bewegen. Dans is dan een 
welkome aanvulling op alles wat al 
moet, omdat het leuk is. Stichting 
DanceforHealth zet zich in voor men-
sen met Parkinson gebaseerd op de 
methode waar mensen door middel 
van dans vrijer en beter gaan bewe-
gen.

Op woensdag 25 maart van 14.00 
tot 15.00 uur houdt Fysiotherapie 

Kemps/Rijf in samenwerking met 
DanceforHealth een workshop voor 
mensen met de ziekte van Parkinson 
(een introducee meenemen mag). 
Aanmelding voor 20 maart kan per 
e-mail: info@fysiokempsrijf.nl of 
per telefoon: 0492-382120. Deze 
workshop wordt gehouden in het 
Paramedisch Centrum Laarbeek, ge-
legen aan de Molenweg 9A te Aarle-
Rixtel. De kosten voor deze workshop 
bedragen €1,00 per persoon.

Stichting DanceforHealth in 
actie voor mensen met Parkinson

Speciale gezinsviering met thema 
‘vastentijd’
Laarbeek – De werkgroep 
Gezinsvieringen nodigt u uit om een 
speciale gezinsviering bij te wonen 
op 7 maart om 18.30 uur in de kerk in 
Mariahout met als thema ‘de vastentijd’.

De vastentijd is de periode die loopt van 
Aswoensdag, dat is de woensdag na 
Carnaval, tot aan Pasen. Een tijd van be-
zinning, vergeving en denken aan de an-
der. De werkgroep wil hier graag met de 

kinderen bij stil staan. U bent allen van 
harte welkom.
Daarnaast willen zij de mensen uit 
Laarbeek, die een extraatje goed kunnen 
gebruiken, een handje helpen in deze 
vastentijd. Daarom staan er manden ach-
ter in de kerken waar u houdbare levens-
middelen in kunt leggen. Ook kunt u ze 
afgeven in het parochiecentrum tijdens 
openingstijden. 

Excursie en lezing bij oMase
Mariahout - Er staan twee activiteiten 
op het programma van oMase van 
dinsdag 10 maart. In de middag wordt 
er een bezoek gebracht aan de anthu-
riumkwekerij van de familie Wijnen in 
Asten. ’s Avonds is er een lezing in de 
bibliotheek van Helmond.

Anthuriumkwekerij
Er is een rondleiding door de kwekerijen, 
de bloembinderij, de sorteerruimte en 
verkoop van boeketten. Dames die 
zich hiervoor aangemeld hebben ver-
trekken om 13.00 uur vanaf de kerk.

Lezing
’s Avonds is er om 20.00 uur in de 
Podiumruimte van de Bibliotheek 
Helmond een lezing door Mevr. E. 
de Vos, over bijna dood ervaring.  Zij 
is psychiater en werkt dagelijks met 
mensen die een bijna dood ervaring 
hebben gehad. Zij legt uit wat dit is en 
wat de gevolgen van deze ingrijpende 
gebeurtenis kunnen zijn. Uiteraard ge-
volgd door tips over hoe hiermee om 
te gaan.
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Bezoek ook onze website:

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

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

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:

Alle soorten Reus

Perssinaasappelen
net ca. 2 kilo

2.69

Botermalse 
varkenshaas
500 gram

7.49

Bonduelle groenten
alle soorten 1/2 blikken

3 blikken naar keuze

3.27-6.09

Witte schnitt broodjes
vers uit eigen oven
10 stuks

1.90

Pickwick eenkopsthee
alle soorten pure green, rooibos 

harmony of herbal goodness

Melkan verse volle, 
magere milde of 
halfvolle kwark
beker 450 gram

1.13-1.55

Markant vaatwastabletten, 
spoelglans of vaatwaszout

alle soorten

9.98
kilo 0.67

Perssinaasappelen
doos ca. 15 kilo

14.99

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. Bijv: 2 fl acons Color Reus 

vloeibaar wasmiddel à 1060 ml. van 9.34 voor 4.67

4.99
kilo 9.98

2+1
GRATIS

0.99
kilo 2.20

2+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1.50
10 stuks

2.50
3 blikken

1.99
kilo 1.00

Perssinaasappelen

Melkan verse volle, Melkan verse volle, 

Bij aankoop van 3 artikelen 
33.3% korting. Bijv: 3 pakjes 
Pickwick rooibos original blend 

van 4.29 voor 2.86

Bij aankoop van 3 artikelen 
33.3% korting. Bijv: 3 fl acons 
Markant spoelglans à 750 ml.

van 7.17 voor 4.78

W 11 - Aanbiedingen gelden van maandag 9 t/m zaterdag 14 maart 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
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Beek en Donk - Tijdens de jaar-
vergadering van Seniorenkoor 
St Joachim namen de leden af-
scheid van secretaresse Annie 
van Schijndel, die 14 jaar deze 
bestuursplaats had ingenomen. 
Onder een luid applaus met lo-
vende woorden van voorzitter 
Franklin De Coninck, werd ze in 
de bloemen gezet namens het 
hele koor. 

Annie heeft in die jaren ontzet-
tend veel werk verzet, vandaar dat 
ook voorzitter Wim Wilms, van de 
‘Lovok’ (Landelijke organisatie van 
ouderenkoren) namens de bond 
een  insigne bij haar opspelde, als 
lid van verdiensten van de ‘Lovok’. 
Ook was er de huldiging van twee 
koorleden. Corrie van de Putten, 
15 jaar lid en Yolanda Demirel, 
10 jaar pianiste, werden door de 
voorzitter in de bloemetjes gezet 
en  hij dankte hun beide voor de 
goede inzet voor het koor.

Tijdens de bestuursverkiezing werd 
ook Dora Koorman bedankt voor 
haar werk en werd Dora van Horik 
en Pas Hamelijnck per acclamatie 
in het bestuur gekozen. De voor-
zitter was verheugd te kunnen 
mededelen dat het afgelopen jaar 
het koor toch goed hun best had 
gedaan, gezien de goede reacties 
na hun optreden in de regio. Het 
koor kon na december reeds een 
drietal zangeressen verwelkomen, 
maar gaf ook te kennen dat ze nog 
meer leden willen hebben, te den-
ken  valt aan alt-stemmen.

Onder leiding met dit vernieuwd 
bestuur gaan ze wederom hun 
best doen om  goede optredens te 
verzorgen. Kom luisteren op dins-
dagmiddag om 14.00 uur in zaal 
van de Burgt en ervaar de gezellig-
heid voor, tijdens en na het zingen. 
U bent van harte welkom.

Voor het betere 
onderhoud

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

Met 1500m2 de 
meest uitgebreide 

tuinmeubel 
& accessoire 

speciaalzaak van 
het zuiden!

Ginderdoor 55, Mariahout
www.martenstuinmeubelen.nl

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 
Mariahout en Lieshout achter Jos 

Martens en Zn.

Vloer schuren vanaf 18 euro 
p/m2 incl afwerken.

Zondag 5 april
 gesloten 

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

ACTIE

Beekse Vlooienmarkt viert 60ste jubileum  
Beek en Donk - Buurtvereniging De 
Eendracht houdt zondag 19 april de 
60e Beekse Vlooienmarkt. Op de 
ledenvergadering van 1983 deed 
voorzitter Chris Saris het voorstel 
om de financiële positie te verbe-
teren middels het organiseren van 
een vlooienmarkt. Nu, 32 jaar later, 
is dit nog steeds levende en een 
succes.

Huidig voorzitter Mari Vereijken 
trad in 1983 net toe als nieuw be-
stuurslid en werd medeverantwoor-
delijk voor de organisatie van de 
vlooienmarkt. In april 1983 vond dit 
voor de eerste keer plaats. In heel 
Beek en Donk werden spullen op-
gehaald en kramen gehuurd. Het 
Heuvelplein werd afgezet en zo was 
de eerste markt een feit.

De totstandkoming 
De eerste jaren stonden de kinde-
ren van de leden ook op de markt 
met een eigen kraam. In die jaren 
was ook de verkoop met opbod 

door Chris een waar fenomeen. 
“Toen kwam ook het spul dat nu op 
Marktplaats staat bij de buurtver-
eniging terecht. Op een gegeven 
moment hadden we zelfs de hele 
dag een live-orkestje op de wagen 
staan”, vertelt Mari.

De Eendracht was destijds nog een 
van de velen in de omgeving met 
nog een echte vlooienmarkt. Mari 
legt uit: “Met echt wordt bedoeld 
een markt met eigen verzameld 
spul, verkocht voor de vereniging 
door de leden van de vereniging. 
Later kwamen er steeds meer ‘han-
delaren’ op de markten.”

Een aantal jaren later werd besloten 
om, mede door het grote aanbod, 
voortaan twee markten per jaar 
te houden. Zo werd de markt ver-
plaatst naar de ‘Schuurherd’ en het 
aanwezige buitenterrein. De buurt-
vereniging ging heel het jaar door 
spullen innemen en opslaan, iets 
wat nog steeds zo gaat. 

Mari: “Op dit moment is 
Buurtvereniging De Eendracht een 
van de weinige die het nog steeds 
zonder kraamverhuur doet. Al het 
bovenstaande leidt ertoe dat het 
organiseren van deze markten een 
flinke klus is geworden. Dagelijks 
vinden er wel werkzaamheden voor 
de markt plaats.” Iedere maandag 
komt een groepje inwoners bij el-
kaar om alle ingekomen spullen 
verder te verwerken. “Schrik niet, 
er komt wekelijks een gigantische 
hoop aan spullen bij ons binnen.”

Voorbereiding
In de week voorafgaand aan de 
marktdag is een groep van twintig 
personen elke dag van 9.00 uur tot 
17.00 uur bezig. Op de dag zelf zijn 
telkens meer dan 60 leden actief 
om de markt tot een goed einde te 
brengen. “Daarna begint natuur-
lijk het opruimen. Ook een hele 
klus. Met iedere markt zijn meer 
dan 2500 manuren gemoeid”, legt 

Mari uit. “Maar samen beleven we 
er ook een heleboel lol aan. En het 
geeft een grotere binding binnen de 
buurt.”

Inkomsten
De inkomsten van de vlooienmarkt 
geeft de buurtvereniging organisa-
torisch gezien een grotere armslag 
om de vele activiteiten betaalbaar te 
organiseren . Mari: “De Eendracht 
is tenslotte een buurtvereniging 
met naast de vijf vaste wekelijkse 
activiteiten jaarlijks zo’n 50 kleine of 
grote activiteiten voor zowel jong 
als oud.”

Inleveren spullen
Op veel plaatsen kun je je spul-
len kwijt. De inkomsten van goe-
deren die ingeleverd worden bij 
De Eendracht worden geïnves-
teerd in de samenleving. Het in-
leveren van spullen is mogelijk 
op het inleveradres Heuvelplein 
32 in Beek en Donk. Mari besluit: 
“Buurtvereniging ‘De Eendracht’ 

ziet u graag komen op 19 april 
om te kijken of te kopen. En eer-
der spullen brengen, mag natuurlijk 
ook! We hebben er weer veel zin 
in.”

Strijd in Vrede schiet tegen Kanker

Kienavond met KBO Lieshout

Vlooienmarkt op het KPJ terrein 
in Beek en Donk 

Beek en Donk - Handboogvereniging 
Strijd in Vrede uit Beek en Donk houdt 
op zaterdag 28 maart een benefietwed-
strijd voor schutters die aangesloten zijn 
bij de NHB. In navolging op voorgaand 
jaar verleend Strijd in Vrede ook dit jaar 
haar medewerking voor deze wedstrijd 
en zal de opbrengst geheel ten goede 
komen aan de organisatie van Alpe 
d’HuZes/KWF.

Naast de ervaren schutters wil Strijd in 
Vrede graag ook iedereen de gelegen-
heid bieden om met de handboogsport 
kennis te maken. Loop gerust even bin-
nen op 28 maart tussen 16.00 en 18.00 
uur. Onder individuele deskundige be-
geleiding kunt u tegen een klein bedrag 
van €5,00 uw eerste pijlen leren schie-
ten. Natuurlijk komt ook dat bedrag ten 
goede aan Alpe d’HuZes/KWF.

Fietsen
Het team ‘Gimmert Goes Alpe d’HuZes’, 

met fietsers uit Beek en Donk, Gemert, 
Boekel en Venhorst gaat op 4 juni 2015 
weer deelnemen aan de Alpe d’HuZes 
en wil hiervoor natuurlijk zoveel mogelijk 
geld inzamelen om deze verschrikkelijke 
ziekte de wereld uit te helpen. Iedereen 
kent wel iemand die met deze ziekte te 
maken heeft en dan weet je uit ervaring 
wat kanker met je kan doen. Het kan ook 
jou overkomen!

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen 
naar tonvlieshout@gmail.com of te bel-
len naar tel. 06-20394389. De kosten 
voor deelname bedragen €10,00. Er zijn 
prachtige prijzen te winnen. Ervaar hoe 
leuk handboogschieten kan zijn en kom 
op bovengenoemde datum naar Strijd in 
Vrede. Het handboogcomplex is gelegen 
aan de Heereindsestraat 8a te Beek en 
Donk. Ook toeschouwers zijn van harte 
welkom om de beste schutters uit de re-
gio aan het werk te zien.

Lieshout – Seniorenvereniging 
KBO Lieshout houdt op vrijdag 6 
maart een gezellige kienavond in 
het Dorpshuis. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. 

Iedereen is hier van harte welkom. 
Bent u nog nooit geweest? Probeer 

het eens, het bevalt u zeker. Kom 
naar het Dorpshuis en schuif gezel-
lig aan, samen met al die anderen 
aan een van de lange  . Kom kienen 
en win een van de prachtige prijzen 
en misschien wel het bedrag wat in 
de jackpot zit. Na het kienen is er 
traditiegetrouw de loterij. De orga-
nisatie ziet u graag verschijnen.

Beek en Donk - Runningteam 
Laarbeek en de Postduiven 
Vereniging houden samen een 
grootse vlooienmarkt. Deze 
wordt zondag 17 mei gehou-
den op het KPJ terrein aan de 
Heereindsestraat te Beek en Donk. 
De vlooienmarkt is om 9.00 uur 
geopend en duurt tot 16.00 uur.

Wilt u een kraam huren? Neem 
dan contact op met Frans 
Coppens, tel. 06-20888818 of 
mail flmcoppens@onsbrabantnet.
nl. De kraamhuur is €20,00 en de 
opbrengst komt ten goede aan de 
stichting Roparun. Wilt u meer we-
ten over deze organisatie? Kijk dan 
op www.runningteamlaarbeek.nl. 

Bestuurswisseling en jubilarissen bij Seniorenkoor St Joachim
Bondsonderscheiding voor Annie van Schijndel

Jubilarissen Corrie v.d. Putten 15 jaar 
lid en Yolanda Demirel 10 jaar pianiste
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MooiBoerdonk
Boerdonk boekt knappe uitzege op Holthees

Diner & ontspanning  voor 55-plussers  Boerdonk

Jeugd RKSV Boerdonk is weer gestart

Boerdonk – RKSV Boerdonk nam het 
zondag op tegen het veel hoger ge-
plaatste Holthees, dat met 21 punten op 
een 4e plaats bivakkeert. In een zware 
wedstrijd wist Boerdonk aan het lang-
ste eind te trekken en de 3 punten mee 
huiswaarts te nemen: 0-2.

Het veld had veel geleden van de regen 
en de wedstrijden die er die dag al op ge-
speeld waren. Zo ontstonden er veel glij-
partijen bij beide teams en zelfs blessu-
res bij Holthees door het veld. Holthees 
begon de wedstrijd met een veldover-
wicht en was direct van plan om korte 
metten te maken met Boerdonk, al was 
het Daan Dortmans die de eerste echte 
kans kreeg, maar zijn lob miste net de 
hoogte om de keeper te verrassen. Mark 
Opheij moest in de eerste helft een paar 
keer handelend optreden, maar echt ge-
vaarlijk werd het nooit. De achterhoede 
kreeg steeds meer vat op hun tegenstan-
der en kon van achteruit ook de spitsen 

bedienen. Boerdonk kreeg de controle 
over de wedstrijd en gaf die niet meer 
uit handen, het was veelzeggend dat er 
één schot van Holthees tussen de palen 
was de gehele wedstrijd, en dat pas in de 
75e minuut. De Boerdonkse achterhoede 
stond echt goed zondag. 

Een schitterende aanval van Boerdonk, 
met slechts 1 keer raken van de bal, 
bracht Maik v.d. Zanden in scoringspo-
sitie, maar hij stond randje buitenspel. 
De slag werd echter op het middenveld 
uitgevochten, mede door het zware veld 
en een stevig voetballend Holthees werd 
er hier menig robbertje gevochten. Een 
verovering van de bal op het middenveld 
stelde Daan Dortmans in staat om een 
voorzet vanaf links laag voor te krijgen, 
bij de eerste paal dook Tim van Alphen 
op en kon de bal simpel binnentikken. 
Een echte spitsengoal.

In de tweede helft een onveranderd 
spelbeeld. Twee hardwerkende ploegen 
en een gelukkig Boerdonk. Een vrije trap 
vanaf links, ter hoogte van het 16 me-
tergebied, werd door aanvoerder Sietze 
Penninx voor de goal geslingerd, een 
weifelende keeper, en met de hulp van 
een Holthees speler, werd het door een 
eigen goal 2-0 na bijna 70 minuten spe-
len. Holthees drong nog wel flink aan, 
maar kreeg geen kans van Boerdonk, dat 
de wedstrijd al eerder op slot had kun-
nen gooien als ze wat zorgvuldiger met 
de geboden kansen omging. Al met al 
een verdiende overwinning, die achteraf 
toch gemakkelijker was dan men van te 
voren had gedacht. 

Volgende week wacht Brandevoort, 
de nieuwe club van de trainer. Mocht 
Boerdonk deze ook winnen, dan 
doen ze weer volop mee in de tweede 
periode. 

Boerdonk was met 0-2 te sterk voor de blauw-witten.

Boerdonk - Op vrijdag 20 maart is de 
jaarlijkse actie van NL-doet. Stichting 
Zorg om het Dorp heeft zich hiervoor 
aangemeld en kan daarom een acti-
viteit organiseren waarbij veel vrij-
willigers betrokken zijn. 
  
De activiteit die door vrijwilligers 
wordt georganiseerd en verzorgd is 
een middag vol gezelligheid voor alle 
Boerdonkse mensen boven de 55 
jaar.

Om het samen eten te stimuleren 
onder de Boerdonkse 55-plussers or-
ganiseert Stichting Zorg om het Dorp 
een 3 gangen diner met aansluitend 
entertainment. Tijdens deze middag 
kunt u kennis maken met de kook-
kunsten van Boerdonkenaar Gert 

Bouw. Daarnaast is het doel van deze 
dag bovenal een gezellig samenzijn 
waarbij het samen eten bovenaan 
staat.

Mensen worden op verzoek voor € 
2,00 door de dorpsauto opgehaald 
en thuisgebracht. Indien u gebruik 
maakt van deze vervoersdienst geef 
dit dan even door middels onder-
staand invulstrookje.

Programma: 
Ontvangst gasten om 11.30 uur.
Samen eten 3 gangen menu van 
12.00-13.30 uur.
Van 13.30 tot 16.30 uur optreden 
‘Muziek op z’n Brabants’

Om de middag goed te kunnen laten 
verlopen, willen wij u vragen om voor 
16 maart aan te melden. U kunt zich 
opgeven door  te mailen naar den-
hazenpot@home.nl. Op deze feeste-
lijke dag kunnen wij het diner voor € 
5,00 p.p. aanbieden inclusief drankje. 
Gelieve bij binnenkomst het bedrag 
contant te betalen. De overige con-
sumpties zijn voor eigen rekening. Wij 
hopen velen op deze NLDoet - Oranje 
fonds middag te mogen begroeten, 
     
   
Namens Stichting Zorg om het Dorp, 
Rini Weijers, tel. 0492-465530, 
Ria van Zoeren, tel. 0492-464714, 
Annemarie van den Tillaar, tel. 0413-
213413 en Cor Biemans, tel. 06-
30660222.

Boerdonk – Na een lange winterstop 
is ook de jeugd van RKSV Boerdonk 
weer begonnen aan hun voorjaar-
competitie, en ze zijn goed begon-
nen. 

De F-pupillen was najaarskampioen 
geworden en zijn een flink stuk ho-
ger geplaatst in een zwaardere poule, 
maar wonnen hun eerste wedstrijd al 
meteen met 6-0 tegen Nijnsel F1. De 
E-pupillen, zijn een paar klasse om-
laag gegaan. Ze hebben een moeilijke 
eerste helft van de competitie gehad 
met slechts 1 gelijkspel. En ze hebben 

nu al  hun eerste punt te pakken,  2-2 
tegen Boekel-sport E7. De D-pupillen 
hadden ook een redelijk voorseizoen 
gedraaid, geëindigd in de midden-
moot, en zo in dezelfde klasse blijven 
staan. De eerste drie punten zijn al 
binnen voor hen na een 1-5 over-
winning in Liempde tegen DVG D2. 
Dat zorgt meteen dat de spirit er al 
in zit. De B-junioren mochten aan-
treden tegen Boskant B1 en verloren 
nipt met 2-1. De B-jeugd is ook in 
dezelfde klasse blijven staan en kun-
nen flink aan de bak in een zware, 
maar volgens de leiders, een leuke 

en leerzame poule .De Mini F was 
nog niet geheel uit de winterslaap 
ontwaakt. Zij verloren met 0-5 van 
WHV, maar daar liggen ze nou ook 
niet heel lang van wakker, kortom de 
jeugd is ook weer begonnen.

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht
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Lieshout - Door een erg discutabele 
strafschop in de slotfase te benut-
ten heeft voetbalvereniging ONDO 
uit Heusden het Lieshoutse ELI een 
pijnlijke nederlaag toegebracht. Niet 
alleen ging de 2e plaats verloren en 
kwam een directe promotieplaats in 
gevaar, maar ook ging de 2e perio-
detitel nu naar concurrent SSE, de te-
genstander van komende zondag. 

Onder moeilijke omstandigheden 
zagen de toeschouwers 2 ploegen, 
waarvan te zien was dat ze het ritme 
ontbeerden. Het kwam dan ook zel-
den tot een geslaagde combinatie op 
het veld. In de 1e helft hadden de 
Lieshoutenaren wel het beste van het 
spel en waren enkele malen dichtbij 
de openingstreffer, maar nauwkeurig-
heid in de afwerking ontbrak bij de 
ELI-voorwaartsen Sem Steenbakkers, 
Bram Donkers en het goudhaantje 
van het vorige duel Geert Minten. De 
thuisclub was alleen bij hoekschop-
pen gevaarlijk. Kort voor rust leek ELI 
dan toch het overwicht in een doel-
punt om te zetten, maar de uitgele-
zen doelkans bleef onbenut, omdat 
de ELI-spelers de bal voor elkaar lieten 
liggen. 

In de 2e helft was het spelpeil lange 
tijd niet veel beter. Bram Donkers 

zag zijn harde schot nog door de 
Heusdense doelman tot corner ver-
werkt. Anderzijds kon de ELI-defensie 
2 keer opgelucht adem halen bij ge-
vaarlijke corners van ONDO. 
In het laatste kwartier met Arie van 
Hoof en Stijn Donkers voor de moe-
gestreden Geert Minten en Frank van 
Berlo en aanvoerder Lex Hollanders als 
extra aanvaller trachtte trainer Theo 
Donkers alsnog de winst te forceren, 
maar tevergeefs. Het was de thuis-
club, die 5 minuten voor tijd plotse-
ling een strafschop kreeg toegekend, 
omdat een ELI-speler de bal tegen zijn 

arm kreeg geschoten op de rand van 
het beruchte gebied. Freek Raijmakers 
gaf ELI-goalie Robin Evers geen kans, 
1-0. Nadat Bart Loomans namens de 
thuisclub in blessuretijd nog een dot 
van een kans had gemist tegen een 
aandringend ELI, lukte het Arie van 
Hoof nog bijna om in de slotseconde 
de 1-1 binnen de tikken, maar dat ge-
luk ontbeerde de Lieshoutse ploeg. 

Het is voor de ploeg van Theo Donkers 
zaak om zondag thuis tegen directe 
concurrent SSE revanche te nemen 
voor deze gevoelige nederlaag. 

Sportend Laarbeek
voetbal Pijnlijke nederlaag voor ELI

Gevaar voor het ELI-doel. Vlnr: Paul van Kuijeren, Jorg Beijers, Sem Steenbakkers 
(11), doelman Robin Evers, aanvoerder Lex Hollanders en Frank van Berlo.

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.

Gratis thuisbezorgd!

Sparta’25 redt een punt, maar 
verdiende meer 

Elco van Schijndel in een luchtduel met een verdediger van BVV

Fotograaf: Ricardo Neijts

Beek en Donk - Na een aantal ne-
derlagen op een rij werd aan de 
wedstrijd tegen BVV uit ’s-Hertogen-
bosch in ieder geval één punt over-
gehouden. Achteraf kan worden ge-
zegd dat Sparta zichzelf weer tekort 
heeft gedaan. 

BVV begon sterker aan de wedstrijd, 
maar na het onrustige begin trok 
Sparta’25 toch het initiatief naar zich 
toe. Het eerste kwartier waren het 
de schoten van Jaccy van den Enden 
en Ruud Jan Happé die voor gevaar 
zorgden. Helaas stond de doelman 
zijn mannetje. Hierna ontstond er een 
soort van status-quo op sportpark ’t 
Heereind. Het spel van beide ploe-
gen was niet best. Pijnlijk voor Sparta 
waren de vroege blessures van Joost 
Ankersmit en Jaccy van den Enden, 
die beide het veld moesten verlaten. 
Net voor rust zag invaller Robertino 
van Lieshout zijn schot in de rechter 
benedenhoek door de BVV doelman 

tot corner verwerkt worden. Vanuit 
deze corner kopte Thijs Kluijtmans net 
langs de verkeerde kant van de paal.

Ook in de tweede helft had Sparta’25 
het beste van het spel. Helaas was 
het BVV die in een spaarzame aan-
val een verkregen vrije trap met 
een kopbal succesvol afrondde,0-1. 
De Spartanen gingen verwoed op 
zoek naar de gelijkmaker. Na diverse 
goede kansen was het routinier Thijs 
Kluijtmans die vanuit een corner 
Sparta’25 naar een verdiende 1-1 
stand kopte. Daarna ging Sparta’25 
nog nadrukkelijk op zoek naar de 
winst, maar helaas werd er niet meer 
gescoord. 

Komend weekend wacht de zware 
uitwedstrijd bij Heeswijk, de num-
mer 2 op de ranglijst. Sparta moet 
hier eigenlijk ook punten halen om 
kans te blijven zien om boven de 
nacompetitiestreep te eindigen. 

ASV’33 verslikt zich in Helenaveen

Sparta zoekt trainer vrouwen 1

Aarle-Rixtel - ASV’33 wist het verschil 
op de ranglijst niet tot uitdrukking te 
brengen in de uitwedstrijd tegen de 
nummer laatst in de 5e klasse E. Het 
was Helenaveen dat zelfs de eerste 
kans kreeg. Een vrije trap viel buiten 
het bereik van de Aarlese doelman 
op de lat. Dat het voor ASV’33 geen 
gemakkelijke wedstrijd ging worden 
werd al heel snel duidelijk. 

Er stond een sterke wind dwars over 
het speelveld en alsof dat nog niet ge-
noeg was werd de wedstrijd ook nog 
eens gespeeld op een glibberig, zwaar 
en zeer slecht veld. Deze omstandighe-
den maakten het zeer moeilijk om goed 
voetbal te spelen, en dit alles was dui-
delijk in het voordeel van Helenaveen.  

ASV’33 wat wel beter was als de 
thuisploeg, bracht deze middag veel 
te weinig. Voor de rust waren de rood-
witten enkel gevaarlijk via een inzet 
van Ronny Heijmans, die net voorbij 
het Helenaveense doel schoot. Rene 
de Vries was verantwoordelijk voor 
een prima schot, wat maar rakelings 
naast het doel ging. Verder speelde de 
wedstrijd zich voornamelijk af op het 
middenveld. Na 40 minuten werd het 
speelveld voor Mark Smits van ASV’33 
fataal, hij stapte in een gat in het veld 
wat een flinke enkelblessure opleverde.

Na de rust een iets beter ASV’33, 
maar ook in de 2e helft wist ASV’33 
Helenaveen niet op de knieën te krij-
gen. Een tomeloze en soms harde inzet 

van de spelers van Helenaveen wist 
ASV’33 van het score af te houden. 
Thomas Fritsen was het dichtst bij een 
treffer, maar zijn inzet raakte de paal. 
In de slotminuut wist Helenaveen zelfs 
nog gevaarlijk te worden, maar ook zij 
wisten zich geen raad met de geboden 
kans, waarbij de wedstrijd eindigde 
zoals hij begonnen was: 0-0. Zondag 
krijgt de competitie een vervolg met 
een thuiswedstrijd tegen ONDO.

Opstelling ASV’33:  Rob Renders, 
Sander vd Waarsenburg, Robbert Mol, 
Ruud de Brouwer, Dennis Verbakel, 
Rene de Vries, Pim Dubois, Mark Smits 
(40e Teun v Asten), Ronny Heijmans, 
Thijs v Uden(60e Nick Hendriks), 
Thomas Fritsen.

Beek en Donk - Met ingang van het 
voetbalseizoen 2015-2016, is vrouwen 
1 van Sparta’25 uit Beek en Donk op 
zoek naar een gedreven en enthousiaste 
trainer of trainster. 

De vrouwen trainen 2 keer in de week en 
spelen hun thuiswedstrijden op zondag 

om 11.00 uur. Op dit moment zijn de 
vrouwen actief in de vierde klasse.

Bent u die enthousiaste man of vrouw en 
heeft u zin om met ingang van het sei-
zoen 2015-2016 de vrouwen uit de 4e 
klasse 2 keer per week fanatiek te trainen 
en op zondag te coachen? Dan zijn zij op 

zoek naar jou. Wanneer je interesse hebt 
kunt je contact opnemen met Mischa 
Werdens per mail: mischa@werdens.nl. 
En als er vrouwen zijn die fanatiek, maar 
zeker ook voor de gezelligheid willen 
voetballen, dan zijn die natuurlijk ook 
van harte welkom. 

ASV’33 had het lastig in Helenaveen

ASV’33 Voetbalkamp 2015
Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft al jaren 
een traditie in het organiseren van 
een jaarlijks voetbalkamp voor de 
jeugd. Dit jaar is er voor gekozen om 
een weekendkamp te houden. 

Voetbal jij bij ASV’33 in de D, E of F 
jeugd en heb jij zin in een supergaaf 

en te gek voetbalweekend van vrijdag 
26 t/m zondag 28 juni? Kom dan za-
terdag 7 of 14 maart tussen 9.30 en 
11.30 uur naar de kantine om je in te 
schrijven voor het ASV’33 voetbal-
kamp. De kosten zijn €40,00 per per-
soon. Waar ze naar toe gaan houden 
ze nog even geheim.
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Flamingo’s neemt sportieve revanche op ZIGO
Mariahout/Tilburg - In de landelijke 
overgangsklasse A van het vrouwen-
korfbal heeft Flamingo’s, gespon-
sord door Auto Corsten, sportieve 
revanche genomen op het Tilburgse 
ZIGO. Eerder dit seizoen verloor de 
Mariahoutse formatie ongelukkig 
met 8-9. Nu werd het in sporthal De 
Driebrucht 11-12. Belangrijke punten 
in de strijd om de eerste en tweede 
plaats die volgende week zijn slotdag 
beleeft.

Afgezien van de beginfase, waarin 
ZIGO een paar maal op voorsprong 
kwam, had Flamingo’s veelal het ini-
tiatief. Omdat Manon en Anouk van 
Eijndhoven geblesseerd waren, moest 

Flamingo’s in een andere basisop-
stelling naar kansen gaan zoeken. 
Dat lukte in beide vakken erg goed. 
Flamingo’s was ook beter dan tegen-
stander ZIGO, maar drukte dat niet 
altijd in doelpunten uit. Bij rust was 
het 5-6.

In de tweede helft nam Flamingo’s tot 
twee keer toe een voorsprong van vier 
doelpunten. ZIGO kon telkens dichter-
bij komen, omdat de rood-witten on-
der leiding van trainer/coach Erik van 
Veghel de kansen met name in de slot-
fase onvoldoende afwerkten en ZIGO 
twee keer van grote afstand succes-
vol was. Desalniettemin een heerlijke 
overwinning voor Flamingo’s, dat nog 

uitzicht heeft op de tweede plaats en 
zelfs op de titel, al is die kans klein. 
Want dan zou er met meer dan vier 
doelpunten verschil gewonnen moe-
ten worden van koploper SVOC ‘01. 
Een goede ploeg waarvan eerder dit 
seizoen met 14-10 werd verloren. Bij 
winst met minder dan vier doelpunten 
verschil is de tweede plek een feit en 
die geeft recht op een promotiewed-
strijd tegen de nummer twee van de 
overgangsklasse B. Bij een gelijkspel 
kunnen Flamingo’s, JES en Celeritas 
puntgelijk op de tweede tot en met 
vierde plaats eindigen. Dan moeten 
JES en Celeritas hun wedstrijden te-
gen Oxalis en ONA/Astrantia wel 
winnen. De onderlinge resultaten tus-
sen die drie zijn in het voordeel van 
Flamingo’s. Bij verlies is Flamingo’s 
afhankelijk van de anderen en kan in 
het slechtste geval de competitie als 
vierde afsluiten. Een super spannende 
ontknoping van de zaalcompetitie, ko-
mende zondag 8 maart in sporthal De 
Klumper om 13.45 uur. Flamingo’s re-
kent op veel Mariahoutse /Laarbeekse 
supporters.  

De treffers: 
Sanne Scheepers 3x, Marloes van 
Lieshout 2x , Neeltje Berkvens 2x, 
Martje van den Broek 2x , Helen van 
Wanrooij 1x, Gaby Habraken 1x en 
Manon de Beer 1x. 

Huidige stand: SVOC ’01 13 – 21, 
Flamingo’s 13 – 19, JES 13 – 18, 
Celeritas 13 – 18. 

In de landelijke reserve 1e klasse B, 
verloor Flamingo’s 2 in  Erp kans-
loos met 12-6 van het plaatselijke De 
Korfrakkers 4. 

Flamingo’s Pupillen D1 kampioen
Flamingo’s Pupillen D1, gesponsord door Glenn Robbescheuten Tegelwerken, wisten door 
een knappe 3-2 overwinning op de concurrent het kampioenschap in de wacht te slepen.

Fotograaf: Ine Coolen

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.fl owlaarbeek.nl    06-44051822

“Ik kan nu mijn negatieve 
patronen zien en veranderen!”

Gedragsverandering

volleybal Succesvol weekend 
Bedovo met kleine 
kanttekening

Beek en Donk - Bij volleybalvereni-
ging Bedovo zit de vaart er goed 
in. Ook vorige week wisten de ver-
schillende teams, met een enkele 
uitzondering, allemaal te winnen. 
Desondanks werden er ook de no-
dige punten gemorst.  

Allereerst waren het de dames van 
Next/Bedovo D1 die voor de ver-
andering niet foutloos konden blij-
ven tegen de dames van Skunk. In 
Veghel maakten zij hun potentieel 
niet volledig waar. Slordige passes 
maakten dat het normaliter sterke 
spel nooit echt van de grond kwam 
en zo ging er een setje naar de 
fanatieke tegenstander. Gelukkig 
morste ook de directe concurrent 
punten en zo veranderd er niets 
aan de stevige koppositie van de 
Beek en Donkse dames. 

Ook de heren hadden het zwaar in 
de Nevobo-competitie. Café Thuis/
Bedovo H1 speelde uit in Vught en 
zij wilden daar maar al te graag re-
vanche nemen voor de nipte thuis-
nederlaag. Ook nu moest er echter 
om ieder punt gebuffeld worden en 
om en om werden de punten ver-
deeld. In een laatste krachtinspan-
ning pakten de Bedovo-mannen 
de winst en zo wisten zij alsnog het 
één en ander recht te zetten.

Bij de recreanten kwam ook geen 
van de teams volledig ongeschon-
den uit de strijd. Zo lieten de dames 
van De Smulsmurf/Bedovo DR2 
zich van hun sterke kant zien door 
met slechts vijf man, twee sets op 
rij te winnen. Later bleek de opgave 
echter te groot om ook het 3e punt 

te verzilveren, wat slechts een klein 
smetje mocht zijn op de voortzet-
ting van de nog onverslagen 2e sei-
zoenshelft.

Dames Recreanten 3 moest er even 
inkomen na de vrije Carnavalsweek. 
Dit resulteerde in een wisselvallige 
wedstrijd waarin enerzijds onmo-
gelijke ballen wonderlijk werden 
gered en tegelijkertijd grote gaten 
vielen in de basisopstelling. De uit-
slag bevestigde het wedstrijdver-
loop en zo eindigde de partij met 
1-2 in het voordeel van Bedovo.

Het 1e recreantenteam bij de heren 
kende ongeveer eenzelfde wed-
strijdverloop. Al was iedereen weer 
fit en was het een luxe om weer 
7 man tot beschikking te hebben, 
soepel verliep de wedstrijd aller-
minst. Gelukkig speelden de heren 
met agressie en overtuiging ge-
noeg om het resultaat tot een goed 
einde te brengen. Ook Sportshop 
Laarbeek/Bedovo HR1 won met 
2-1.

De mannen van het 2e heren re-
creantenteam hadden het echt niet 
mee zitten. Zij gingen kleurloos ten 
onder tegen Kingspan/Unidek. Een 
off-day resulteerde in het feit dat 
de heren meer tegen zichzelf aan 
het spelen waren dan tegen het 
team aan de overzijde. In de 3e set 
leken zij het tij te kunnen keren, 
maar uiteindelijk trokken zij ook 
hier aan het kortste eind, 0-3.

Sjannie Biemans        Elsduijn 1, Liehout    
www.biehappy.nl        0499 423 619 
06 5753 0222        sjannie69@live.nl

Praktijk voor gewichtsbeheersing 
en (voedings)advies

Bedank uw penningmeester
Blij met de penningmeester van uw sportvereniging?

Nomineer of bedank hem of haar op www.penningmeestervanhetjaar.nl
en maak kans op €2.500 voor de clubkas.

3

1 12
14

16

partner van  Penningmeester  van het Jaar

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu
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Laarbeek - Het Laarbeeks Basisschool 
Basketball Toernooi (LBBT) heeft 
zondag 8 februari plaatsgevonden. 
Voor de kinderen die basketbal een 
leuke sport vinden, houdt de basket-
balclub Lieshout 4 proeftrainingen. 
Deze proeftrainingen zijn gratis en 
vinden plaats in sporthal De Klumper 
in Lieshout. 

Tijdens deze trainingen kun je nog be-
ter kennis maken met de basketbal-
sport. Wie weet vind jij het zo leuk dat 

je lid wilt worden van BC Lieshout.  De 
eerste proeftraining is afgelopen dins-
dag geweest. De volgende data van 
de proeftrainingen zijn: dinsdag 10 
maart, dinsdag 17 maart en dinsdag 
24 maart, telkens van 17.00 tot 18.00 
uur. Meld je aan via www.bclieshout.
nl, scan de QR code of stuur een mail-
tje naar lbbt@bclieshout.nl met daarin 
je naam en leeftijd. Ben je benieuwd 
naar de foto’s die zijn gemaakt tijdens 
het toernooi? Neem dan een kijkje op 
hun website.

De talenten van deze week, Pien en Xaxie kunnen hun bon tot 
donderdag 12 maart ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Pien en XaxiE

Deze week twee talenten! Pien Sijmens (l) en 
Xaxie Eekels (r). Ze badmintonnen nog maar 
4 maanden bij BC Mixed, maar doen het nu 
samen al heel goed. Afgelopen weekend 
werden zij tijdens een groot toernooi tweede. 

BC Mixed
Pien en XaxiE

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95 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
Oranjelaan 46, Beek en Donk

06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

basketbal

boksen

tennis

Aanmelden proeftrainingen 
Basketbal

Voorjaarstoernooi 
Tennisvereniging ‘t Slotje

Beek en Donk - Krijg je weer zin om 
na de winter te gaan tennissen? Wil 
je weer op een goed speelpeil komen 
na een rustiger winterperiode? Schrijf 
je dan vóór vrijdag 6 maart in voor 
het voorjaarstoernooi van tennisver-
eniging ‘t Slotje.

Van zaterdag 14 maart t/m  zondag 22 
maart houdt tennisvereniging ’t Slotje 

op haar tennispark aan de Muzenlaan 
in Beek en Donk haar jaarlijkse voor-
jaarstoernooi.  

Dit is inmiddels het derde voorjaars-
toernooi van de vereniging.  Net als de 
vorige jaren wordt er vanaf sterkte 3 
tot en met 8 gespeeld in alle onderde-
len. Dit toernooi werd de vorige jaren 
goed bezocht omdat veel spelers dit 

toernooi gebruiken om na de winter-
pauze weer op het gewenste niveau te 
komen en weer een goed weedstrijd-
ritme te krijgen. 

Inschrijven is nog mogelijk tot vrijdag 
6 maart via www.tv-slotje.nl of 
www.toernooi.nl.

Het voorjaar komt er weer aan. Lekker tennissen bij TV ‘t Slotje

Clubkampioen-
schappen jeugd 
boksschool 

Bridgeclub ‘Over 
the bridge’ zoekt 
nieuwe leden

Beek en Donk - Voor de eerste keer 
gaat Boksschool Riny Heesakkers, 
op zaterdag 14 maart, een jeugd-
gala houden.

De meeste aspiranten komen voor 
de eerste keer in de ring. Een hele 

belevenis. De ouders en de vrienden 
van de pupillen zijn van harte wel-
kom. De clubkampioenschappen 
beginnen om 18.00 uur en de zaal 
is open vanaf 17.00 uur. Boksschool 
Riny Heesakkers is gevestigd aan de 
Otterweg 29 in Beek en Donk.

Beek en Donk - Bridgeclub ‘Over the 
bridge’ is een gemoedelijke bridge-
club, met een rustige competitie die 
in 2 lijnen speelt. Hiervoor zijn ze 
nog op zoek naar nieuwe leden.

De speelavond van de bridgeclub 
is op maandagavond bij Café de 
Tapperij te Beek en Donk. Wilt u 
meer informatie over deze bridge-
club, dan kunt u contact opnemen 
met Henny de Leeuwe-Kleijngeld 

via tel. 0492-462456 of mail naar 
m.deleeuwe@ccbenelux.nl. 

In de A-Lijn wisten Elly van Vugt 
en Hannie Somers een score van 
75.69% te halen. In de B-Lijn be-
haalden Marian de Vries en Lilian 
van Lierop een score van 64.60%.

bridgen

tafeltennis TTV Een en Twintig oefent tegen 
buitenlandse studenten

Beek en Donk - Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig uit Beek en Donk kreeg 
vorige week bezoek van zeker vijf-
tien studenten van TTV Taveres uit 
Eindhoven. Die vereniging is ook po-
pulair onder buitenlandse studenten, 
waardoor er donderdagavond vooral 
Engels werd gesproken in de tafelten-
nishal.

Studenten uit onder meer Ethiopië, 
India, Nederland en China deden mee 
aan de reeks van wedstrijden, die 
rond 22.30 uur werd afgesloten. Er 
werd getafeltennist op hoog niveau, 
onder meer dankzij de deelname van 
de talentvolle Chinese student Qiang 
Wang. De uitwisseling was onder meer 
georganiseerd door Hans Gruijters, 
verbonden aan zowel Een en Twintig 
als Taveres: “Wang deed eerder op 
hoog niveau mee aan wedstrijden in 
Shanghai, waar tafeltennis enorm po-
pulair is onder miljoenen Chinezen.”

Vervolg
Veel deelnemers waren enthousiast over 
de uitwisseling en het ziet er naar uit 
dat er een vervolg komt. Onduidelijk is 
of dat met dezelfde studenten is. “Voor 
veel studenten komt hun studie natuurlijk 
op nummer 1. Onder meer om die reden 
heeft Taveres grote competitieteams, 
waardoor er altijd een team op de been 
kan worden gebracht”, zo vertelt Hans.

Meer info?
De reguliere competitie gaat deze 
week weer verder. Ook interesse in 
de snelste balsport ter wereld? Je bent 
van harte welkom. Kijk voor meer in-
formatie over TTV Een en Twintig 
op internet of volg de vereniging op 
Twitter en Facebook.

Veel buitenlandse studenten bezochten TTV Een en Twintig 
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Lieshout - Na een leuk, gezellig en toch 
wel enerverend toernooi hebben Ingrid 
Bergé (bij de dames) en Bert Manders 
(bij de heren) de prijs voor beste dubbel-
speler van Badminton Club Lieshout in 
ontvangst kunnen nemen. Uiteindelijk 
was er zowel bij de heren als bij de da-
mes een heuse barrage voor nodig om te 
bepalen wie met deze eretitel naar huis 
mocht gaan: zo klein waren de onder-
linge verschillen.

Met een klein deelnemersveld werden 
de ‘Clubkampioenschappen Dubbel 
2015’ dit jaar afgewerkt bij de senioren 
van Badminton club Lieshout. Dit jaar 
alleen bij de senioren omdat er bij de 
jeugd te weinig animo was voor dit ’s 
zondagse toernooi. Degene die kwamen 
spelen hebben echter wél volop genoten 
van het leuke spelletje dat badminton 
is. Door de ‘gestuurde loting’ kwamen 
steeds twee tegenstanders tegenover el-
kaar te staan, die als team ongeveer even 
sterk waren. De deelnemers werden im-
mers iedere speelronde aan een andere 
partner gekoppeld, zodat zij iedere ronde 
weer opnieuw moesten laten zien dat zij 
de beste dubbelspeler van Badminton 
Club Lieshout zijn. Door die gelijkwaardi-
ge wedstrijden waren er vele spannende 
en enerverende partijen te beleven. 

Meteen al in de eerste ronde was er in 
de wedstrijd tussen Tim van Bommel 
en Wouter van Vijfeijken tegen Bert 
Manders en Bianca Heuvelmans een fikse 
verlenging nodig om de winnaar te be-
palen. Ook in de daaropvolgende rondes 
waren de uitslagen vaak erg close. Na 10 
speelronden, waarbij per ronde om één 
gewonnen set (tot de 30) werd gespeeld 
kon de eindstand opgemaakt worden. 
Hier bleek dat bij de dames Ingrid Bergé 
en Ine Schipperheijn exact gelijk geëin-
digd waren. Zij moesten derhalve een 
11de wedstrijd als barrage spelen: hierin 
bleek Ingrid Bergé met 30-28 nét iets 

beter, waardoor zij de titel in ontvangst 
mocht nemen. 

Bij de heren was het zowaar nog ‘closer’. 
Nadat Jeroen van der Heiden, na een 
fikse voorsprong, in de laatste partijen 
geen punten meer gehaald had eindig-
den ook Laurence Roijackers, Wouter 
van Vijfeijken én Bert Manders op het-
zelfde puntental als Jeroen. De onder-
linge uitslagen moesten hierdoor de 
doorslag geven, waaruit bleek dat Bert 
Manders de meeste onderlinge partijen 
gewonnen had en zich dus kon kronen 
tot ‘Clubkampioen Dubbel 2015’ bij de 
senioren-heren. 

Belangrijkste zaak echter was, naast de 
behaalde prijzen, natuurlijk dat alle deel-
nemers een zeer gezellig, leuk en span-
nend toernooi hadden gehad en onge-
acht de speelsterkte altijd goed hebben 
kunnen meespelen. 

Uitslag dames
1.Ingrid Bergé, 2.Ine Schipperheijn, 
3.Bianca Heuvelmans

Uitslag heren
1.Bert Manders, 2.Wouter van Vijfeijken, 
3.Jeroen van der Heiden, 4.Laurence 
Roijackers, 5.Richard Essers, 6.Tim van 
Bommel, 7.Ruud van Vijfeijken
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zaalvoetbal Spanning in 
B-klasse WAC 
Beek en Donk 
neemt toe

Beek en Donk - Het begint spannend 
te worden aan kop van de B-klasse. 
Afgelopen donderdag morste huidig 
lijstaanvoerder FC van de Burgt zeld-
zame punten. Zeer verrassend bleek de 
nummer laatst, Aben & Slag Advocaten, 
met 5-3 te sterk en bracht het de favo-
riet voor het B-klasse kampioenschap 
zowaar de eerste nederlaag toe. 

Daar zag het in de beginfase niet naar 
uit, nadat FC van de Burgt tot tweemaal 
toe op voorsprong kwam. Maar nadat 
de 2-2 was gevallen hervond Aben & 
Slag wat van de oude glans en liet het 
zien zeer nog steeds goed te kunnen 
ballen. Een verdiende overwinning was 
het gevolg en de hatelijke laatste plek 
werd verlaten.

Koren op de molen voor FC Geerts wat 
het gat naar de koploper verkleinde tot 
3 punten. Zelf won het namelijk redelijk 
eenvoudig met 5-2 van TraXX Party- en 
Kartcentrum. Het duurde even voordat 
de geel-zwarte machine op gang kwam, 
maar vervolgens liep het snel uit. Het 
geplaagde TraXX (de reservelijst moest 
flink aangesproken worden) was niet bij 
machte om een echte vuist in dit duel 
te maken en delfde andermaal het on-
derspit. FC Geerts en FC van de Burgt 
ontmoeten elkaar nog op de op één na 
laatste speeldag.

Het 3e B-klasseduel was tevens de 
opener van de avond. Een enerverend 
potje legden de teams van Hurkmans 
Plaatwerk en BrabantTent ‘op de vloer’. 
Hurkmans nam snel een 2-0 voor-
sprong, maar deze werd vakkundig 
teniet gedaan door de roodhemden. 
Nadat andermaal Hurkmans een voor-
sprong nam, was het 2 minuten voor 
tijd B. van den Bergh die met zijn 2e 
treffer een punt won voor zijn team. 
Secondes voor het laatste fluitsignaal 
kwam Hurkmans nog dichtbij, maar de 

doelman van dienst bracht vakkundig 
redding.

In de A-klasse behield café-zaal de 
Tapperij de ongeslagen status en het vol-
le pond uit alle duels. Ook Sevenmiles/ 
café-zaal van de Burgt wist geen puntje 
af te snoepen van de kersvers kampi-
oen. 3-1 was de uiteindelijke score na 
36 minuten zaalvoetbal. Waardig en 
met opgeheven hoofd, maar helaas met 
lege handen. Zo moesten ook de spelers 
van Sevenmiles hun meerderen erken-
nen in het dit seizoen oppermachtige 
De Tapperij.

Rijwielhandel van den Berg blijft maar 
winnen. Aan de zegereeks lijkt geen 
eind te komen. Elke wedstrijd eindigt 
in een lach voor de mannen van de 
bekende fietsenreparateur. Regelmatig 
ook met fors wat doelpunten. Zo ook 
nu. Ditmaal was het arme Café Thuis de 
dupe. Zelf nog goed voor 3 doelpunten, 
maar helaas ook 11 stuks tegen. W. van 
den Boogaard wist er 3 op zijn naam te 
brengen en was daarmee topscorer van 
dit duel.

Het slotakkoord van de avond was 
voor Meulensteen/van Lieshout en 
Vesters Hoveniers. Dit duel ging een 
klein kwartier redelijk gelijk op met een 
minimale voorsprong voor de ploeg in 
vorm, Vesters. Vanaf dat moment nam 
T. van Mechelen zijn team bij de hand 
en wist hij maar liefst zesmaal de bal te-
gen de touwen te jagen. Een unicum! 
Meulensteen keek lijdzaam toe hoe het 
werd afgetroefd totdat bij 8-1 de koek 
op was. Meulensteen wacht alweer een 
tijdje op een winstpartij, Vesters daaren-
tegen blijft in goede doen. 

badminton Dubbelkampioenen bij Badminton 
Club Lieshout 

 De winnaars van het dubbeltoernooi van Badminton 
Club Lieshout: Bert Manders (l) en Ingrid Bergé (r)
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Lieshout -  In Manege D’n Perdenbak 
werd vrijdag 27 februari een pony 
dressuurwedstrijd gehouden. Het was 
een drukke wedstrijd met 25 jonge rui-
ters uit de regio. Anky van Grunsven 
kwam kijken naar een jonge ruiter. 
Jonge fans die dit al wisten, kwamen 
speciaal voor haar en kregen van Anky 
een handtekening en mochten met 
haar op de foto. 

Hierna ging Anky spontaan met alle 
ruiters uit de categorie AB op de foto. 
Later op de avond kwam een jonge 
reporter van Kids Radio op bezoek 
en vroeg naar alle ins en outs over de 
wedstrijd, dit interview is terug te luis-
teren via Radio Kontakt.

Uitslag Laarbeekse ruiters
Categorie AB, klasse B en L1. In de 1ste 

proef werd Noah Vesters met Danny 2de 
en kreeg 194 punten, Myrthe Siliacus en 
Goldberg’s Bas werden 3de met 188 pun-
ten en Emma van Rooi kreeg met Alex 
175 punten en werd 4de. In de 2de proef 
werden Myrthe Siliacus  en Goldberg’s 
Bas 2de met 185 punten en Noah 
Vesters met Danny werden 3de met 184 
punten.

In de Categorie CDE, klasse B, 1ste 
proef, werden Anne van Schijndel en 
Evy 1ste met 196 punten, Julie v/d 
Ven en Jali Lago 4de met 187 punten, 
5de werd Robin Bardoel met Agrion’s 
Warren met 186 punten en 6de ex equo 
Suze v/d Hurk met Hattrick Primadonna 
en Maud Vesters met Carien allebei 
185 punten, 9de werd Simone van 
Stiphout met Twister en zij kreeg 170 
punten.

In de 2de proef werd Maud Vesters 
met Carien 2de en kreeg 188 pun-
ten, Julie vd Ven en Jali Lago werden 
3de met 187 punten, 5de werd Robin 
Bardoel met Agrion’s Warren met 182 
punten en 6de werd Suze v/d Hurk 
met Hattrick’s Primadonna met 176 
punten.

In maart zijn de laatste winterwedstrij-
den voor paarden op 13 maart en voor 
pony’s op 27 maart, daarna begint 
het zomerseizoen en gaan ze vanaf 
april hun zomerwedstrijden buiten op 
het grasveld houden bij de Manege. 
Wil je aan een van deze wedstrij-
den deelnemen, kijk voor het vraag-
programma, uitslagen en foto’s op 
www.stichtingderaam.nl.

‘Updeet’  
Het betreft hier deze keer een 
kort schrijven, een soort van 
tussenevaluatie, een zogeheten 
feedback van de Laarbeekse 
voetbalclubs, wat ik enkele keren 
per jaar u wil voorschotelen. Niet 
iedereen zit erom te springen, zeker 
niet diegenen waar het niet naar 
behoren ‘loopt’ en een ander leest 
graag over iets anders, dan over de 
plaatselijke voetbalclubs. Toch zijn er 
ook velen, die hier weer veel waarde 
aan hechten!

Kortom...toch voor enkelen wat wils 
en voor de anderen dan maar wat 
minder. Maar dat zal natuurlijk elke 
week wel zo zijn. En dat is nou net 
zo leuk voor de columnist ... hij kan 
schrijven wat ie wil, waarover hij wil 
en daarbij ook nog wel of niet zijn 
eigen mening geven! Hij brengt soms 
‘een gesprek op gang’ en de eventuele 
lezer mag er zelf zijn conclusies over 
trekken, zijn gedachten erover laten 
gaan, maar zal toch ook niet vaak de 
mening van de columnist (als het al 
zijn mening is) op de juiste waarde 
weten in te schatten! Hoe mooi is 
het dan om zo jouw vrijheid van 
meningsuiting uit te kunnen dragen?

Nu ... de werkelijke feiten, hoe men er 
in het Laarbeekse voor staat, voor wat 
betreft de plaatselijke voetbalclubs!
Begon ik een klein jaar geleden te 
vertellen over diegene die er het 
rooskleurigst opstond, te weten 
Mariahout, is het nu datzelfde 
Mariahout, dat er het beroerdst 
voor staat! Met maar 9 punten 
staan zij laatste in de 4e klasse F, 
met 6 punten achterstand op de 
voorlaatste, Mulo, die helaas voor 
de Marianen de afgelopen zondag 
een puntje pakte! Mariahout troefde 
enkele weken geleden Mulo nog af 
in het Helmondse, in een toen al, 
rechtstreeks degradatieduel! Dat uit 
deze wedstrijd een Mariaan als de ‘Kei 
van de week’ werd gekozen, gaf aan 
dat Mariahout sterk uit de winterstop 
was gekomen en zomaar niet van plan 
was, om volgend jaar in de allerlaagste 
regionen van het amateurvoetbal te 
willen voetballen. Hier moet een goed 
begin het halve werk gaan worden! 
Helaas kreeg het een week later geen 
goed vervolg tegen Bruheze, waren 
ze afgelopen zondag afgelast en 
wordt het de komende weken ‘erop of 
eronder’ voor de Marianen!

In het vorige seizoen vochten ASV 
en Sparta’ 25 tevergeefs tegen 
degradatie en degradeerden zij 
respectievelijk naar de 5e klasse 
E en tweede klasse F! Waar ASV 
meedoet om het kampioenschap, 
doet Sparta helaas weer mee om de 
degradatieplaatsen. Ze staan met 
17 punten wel theoretisch 3 punten 
boven de directe degradatiestreep, 
maar staan wel op de derde plaats van 
onderen, die ‘recht’ geeft op behoud- 
degradatiewedstrijden, net zoals vorig 
jaar! Het is niet zozeer dat ze wekelijks 

weggespeeld worden, maar het feit 
dat er minstens 6, misschien wel 
7  wedstrijden in de laatste minuten 
zijn weggegeven, geeft te denken. 
Passen hier betere tactische zetten, 
moeten de spelers tot en met de 
laatste minuut meer voor elkaar over 
hebben, meer als team opereren, is er 
te weinig conditie? Hoe dan ook, ik 
zou zeggen vraag het de trainer, die 
maakt de plannen! Het is te hopen 
dat zijn ideeën de spelers gaan raken, 
toch? Sparta hoort in ieder geval zeker 
in de tweede, zo niet in de eerste 
klasse thuis!

Zoals gezegd gaat ASV voor de titel 
in de vijfde klasse, waar ze vorig jaar 
in terechtkwamen. Hier ontmoetten 
ze ELI, die een jaar daarvoor al naar 
de vijfde klasse degradeerde. Beide 
ploegen zijn hard op weg om weer 
terug te keren naar de vierde klasse. 
Ze zullen dan minimaal bij de eerste 
drie moeten eindigen en wellicht doen 
ook plaats 4 en 5 mee om promotie, 
daar de promotieregeling van dit 
jaar geheel anders is, in verband 
met het wegvallen van de 6e klasse, 
voormalig het afdelingsvoetbal. ASV 
gaat fier aan kop, met één punt meer 
dan RKMSV en ook één wedstrijd 
meer gespeeld, direct op 3 punten 
gevolgd door ELI. ASV heeft wel een 
beduidend beter doelsaldo, met vooral 
veel minder goals tegen dan ELI en 
in mindere mate Meyel. Wel hebben 
deze ploegen veel scorende spelers 
in hun gelederen, wat verklaart dat 
deze ploegen al meer dan 30 goals 
op hun conto hebben staan. Dan 
nog de kunst van het tegenhouden! 
Helaas morsten beide Laarbeekse 
vijfdeklassers wat punten, in het 
afgelopen weekeinde en sluipen 
anderen dichterbij.

Hoe het ook zal gaan lopen, op het 
einde van de competitie staat iedereen 
dáár, waar ze horen te staan, wordt 
altijd gezegd. Het is dan te hopen, 
dat elke Laarbeekse club positief 
kan terugkijken op dit nog lopende 
seizoen en eenieder al weer volop 
plannen heeft voor het volgende 
voetbaljaar! Mag ik iedereen nog 
heel veel succes toewensen? Succes 
allemaal!

R. van den 
Enden

COLUMN

Anky van Grunsven bezoekt 
Manege D’n Perdenbak

paardensport

Jaarvergadering TSC Aan de Wielen

Anky van Grunsven nam de tijd om met de ruiters op de foto te gaan

Haar Zaken, Raagtenstraat 21, Beek en Donk
T: 0492 - 593433 E: margo@haarzaken.net 

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

Bikinilijn ! 20,-  |  Bovenlip of kin ! 10,-
oksels ! 15,-

onderBenen ! 50,-  |  rug en schouders ! 100,-
Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.

De meeste iPl apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als Ce of FDA) maar de 
Record iPl is tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse

Kwalteit- en veiligheidscertificaten: FDA: Food and Drug Administration (usA)
Ce-MDD: international Medical standardieC 601-1: Medical safety standard
CFs: governmental health Approval CsA: Canadian & us safety standards

isO 13485: Quality Medical Production isO 9001: Quality Management standard

wielersport

Aarle-Rixtel - Bij Dorpscafé de 
Vrienden in Aarle-Rixtel vond vrijdag 
27 februari de jaarvergadering van 
het 300 leden tellende TSC Aan de 
Wielen plaats. 

Nadat secretaris Johanna Gijsbers alle 
activiteiten van het afgelopen jaar de 
revue had laten passeren was het de 
beurt aan de penningmeester Adri 

Donkers. Uit zijn verslag bleek dat 
de vereniging financieel gezond de 
toekomst in kan. Een van de andere 
agendapunten was de huldiging van 
de jubilarissen. Ook dit jaar waren 
er weer een aantal aanwezigen 25 
of 40 jaar lid van de vereniging. Na 
toegesproken te zijn door voorzitter 
Ton Schepers mochten de jubilaris-
sen een herinnering en een bloemetje 

vanwege hun veeljarige lidmaatschap 
in ontvangst nemen. Verder werd aan-
gekondigd dat de vereniging, die vol-
gend jaar haar 9e lustrum viert, weer 
een speciale meerdaagse tocht op de 
agenda plaatst. Een fietstocht die van-
af Aarle-Rixtel over de afsluitdijk gaat 
behoort hierbij zeker tot een van de 
mogelijkheden. 

Vlnr: Jeff van Dijk, Hoss van Nuenen, Friedy vd Kerkhof en Andrea Lemmens (allen 
40 jaar lid) Betty Swinkels en Henk Willems (namens zijn vrouw Riky) 25 jaar lid
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voetbal
Sparta’25
Zaterdag 7 maart
09.15 Spartaantjes - Training
15.00 Someren A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Mierlo Hout A3
14.30 Sparta’25 B1 - OSS’20 B1
14.30 Sparta’25 B2 - MULO B3
14.30 Sparta’25 B3 - Avanti’31 B3
12.45 Deurne B3 - Sparta’25 B4
11.30 Sparta’25 C1 - ASV’33 C1
13.00 Avesteyn C1 - Sparta’25 C2G
15.00 SC Helmondia C3 - Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 C4 - Blauw Geel C6
11.00 Nooit Gedacht D1 - Sparta’25 D1
13.15 Gemert D3 - Sparta’25 D2
11.45 Schijndel D3 - Sparta’25 D3
11.30 Sparta’25 D4G - MULO D6
10.15 Sparta’25 E1 - S.V. Brandevoort E1
09.15 Erp E2 - Sparta’25 E2
09.15 Sparta’25 E3G - Mifano E8G
10.30 Boekel Sport E3 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5 - VOW E2
09.15 Sparta’25 E6G - Boekel Sport E4
10.00 S.V. Brandevoort E12 - Sparta’25 E7G
10.15 Blauw Geel F1 - Sparta’25 F1
10.15 Schijndel F5 - Sparta’25 F2G
10.30 Sparta’25 F3 - Boerdonk F1
10.30 Sparta’25 F4G - Gemert F11
10.30 Sparta’25 F5G - Sparta’25 F6G
13.00 Sparta’25 G1 - Venlosche Boys G2
13.00 Sparta’25 JG1 - FC Oda JG2
13.00 SJVV MB1 - Sparta’25 MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes
16.15 Sparta’25 Vet - Stiphout Vet
 
Zondag 8 maart 
14.30 Heeswijk 1 - Sparta’25 1
11.30 IVO 2 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - HVCH 3
12.00 MVC 2 - Sparta’25 4
11.00 SC Helmondia 3 - Sparta’25 5
10.00 Sparta’25 6 - UDI 10
12.00 Sparta’25 7 - Mariahout 4
10.00 Gemert 7 - Sparta’25 8
10.00 Stiphout 4 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 VR1 - Avanti’31 VR1
 
ASV’33
Jeugd zaterdag 7 maart
14.30 Venhorst A1 – ASV’33 A1
15.00 ASV’33 A2 – ZSV A2 
15.00 MULO B5 – ASV’33 B2
15.00 ASV’33 MB1 – Rood Wit’62 MB1
11.30 Sparta’25 C1 – ASV’33 C1
11.30 Mierlo Hout C5 – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 C3 – Mierlo Hout C6
12.30 ASV’33 D1G – Neerkandia D1
11.30 Rhode D4 – ASV’33 D2G
10.00 Rood Wit’62 E1 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E2 – WEC E2G
10.30 ASV’33 E3G – Blauw Geel’38 E10
10.30 Mariahout E2G – ASV’33 E4
10.30 ZSV E5 – ASV’33 E5G
09.00 Deurne F2 – ASV’33 F1G
09.15 ASV’33 F2 – Milheezer Boys F1
09.15 ASV’33 F3G – Rhode F8
10.30 Gemert F7 – ASV’33 F4
10.30 RKVV Keldonk F2 – ASV’33 F5

10.15 Blauw Geel’38 F15 – ASV’33 F6

Veteranen zaterdag 7 maart
16.30 ASV’33 – RKPVV 

Senioren zondag 8 maart
14.30 ASV’33 1 – ONDO 1
12.00 Ysselsteyn 2 – ASV’33 2
12.00 Oranje Zwart 2 – ASV’33 3
11.00 ASV’33 4 – SJVV 3
12.00 ASV’33 5 – Bavos 4
10.00 ZSV VR2 – ASV’33 VR1

Jeugd zaterdag 28 februari
ASV’33 A1 – Rhode A2 1 - 2
ASV’33 B2 – NWC B4 5-3
ASV’33 C1 – Erp C1 0 - 1
ASV’33 C2 – ST Fiducia/Elsendorp C1 2-1
Blauw Geel’38 C7 – ASV’33 C3 0-3
SSE D1 – ASV’33 D1G 3-3
ASV’33 D2G – Bruheze D3 1-4
ASV’33 E1 – Sparta’25 E1 5-2
Boskant E1 – ASV’33 E2 2-2
SJVV E5M – ASV’33 E3G 0-9
Mierlo Hout E6 – ASV’33 E4 3-0
ASV’33 F1G – Mifano F1 1-5
Mierlo Hout F2 - ASV’33 F2 8-2
DVG F5 – ASV’33 F3G 0-5
ASV’33 F4 – SC Helmondia F3 5-1
ASV’33 F5 – FC Uden F6 0-10
MVC F2 – ASV’33 F6 4-3

Veteranen zaterdag 28 februari
ASV’33 – SVSH 2-1

Senioren zondag 1 maart
Helenaveen 1 – ASV’33 1 0-0
DSV 2 – ASV’33 2 2-2
SPV 2 – ASV’33 4 1-0
ASV’33 5 – ELI  2-1
ASV’33 VR1 – Lierop VR1 12-0

ELI
Woensdag 4 maart 
18.30 ELI F2 – Lierop F2

Zaterdag 7 maart 
11.30 ELI B2 – Mifano B3
10.30 ELI E2 – Mierlo Hout E6
10.30 ELI F1 – DVG F2
10.30 ELI F3 – NWC F11
14.45 Boekel Sport A2 – ELI A1
14.30 Boskant B1 – ELI B1
13.00 VOW C1 – ELI C1
13.00 SJVV C2 – ELI C2
11.45 ZSV D1 – ELI D1
11.30 Blauw Geel 38 D10 – ELI D2
10.30 Boekel Sport E1 – ELI E1
10.15 Schijndel/De Wit F6 – ELI F2

 Zondag 8 maart 
14.30 ELI 1 – SSE 1
13.00 ERP 4 – ELI 2
12.00 Nijnsel 3 – ELI 3
11.30 ELI 4 – FC Uden 5
11.15 ELI 5 – Boekel Sport 9
12.30 FC De Rakt Vr 1 – ELI Vr 1  
10.00 ELI Vr 2 – Mariahout Vr 1
 

Woensdag 11 maart
18.30 ELI F1 – Rhode F1

Mariahout
Zaterdag 7 februari 
12.45 Rhode C3 - Mariahout C1

Zondag 8 februari 
11.00 Mariahout VR1 - Boekel Sport VR2
11.30 Mariahout 2 - Avanti’31 2
11.30 Leunen 2 - Mariahout 3
12.30 Mariahout 4 - Irene 2
12.30 WHV 3 - Mariahout 6
14.30 MULO 1 - Mariahout 1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 25, 28 februari en 1 maart
R1 – Flash R1 10 – 6 
Blauw Wit (Ha) – PupF1  10 – 8 
Be Quick – PupE3 0 – 7 
PupE2 – Odisc 3 – 1 
PupE1 – HBSV  5 – 5 
PupD1 – Celeritas (S)  3 – 2 
De Korfrakkers – AspC1  4 – 5 
AspB1 – Prinses Irene 6 – 6 
Geko – JunA1 1 – 9 
De Korfrakkers 4 – Sen 2  12 – 6 
ZIGO 1 – Sen 1  11 – 12 

Zaterdag 7 maart 
Sporthal Beek en Donk 
13.00 PupF1 – De Korfrakkers
13.55 PupE3 – De Korfrakkers
14.55 AspC1 – JES 
Sporthal Erp 
10.00 De Korfrakkers – PupE2
Sporthal Sint-Oedenrode
13.00 Odisco – PupD2
Sporthal Heeswijk Dinther
13.15 Altior – AspB1 

Zondag 8 maart
Sporthal Lieshout 
12.30 Sen 2 – Altior 4 
13.45 Sen1 – SVOC ’01 1 

Woensdag 11 maart 
Sporthal Bakel 
20.30 MW1 – DOT (V) MW1
Sporthal Sint-Oedenrode
21.00 Kv Rooi MW1 – MW2
Sporthal Geffen
21.00 Be Quick R1 – R1 
 

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Skunk D1 – Next/Bedovo D1    1-3 
(12-25, 17-25, 11-25, 25-21)
VVC-Vught H2 – Café Thuis/Bedovo H1  2-3 
(25-20, 22-25, 15-25, 25-22, 12-15)
Nuvoc MB1 - Bedovo MB1    0-4 
(24-26, 19-25, 15-25, 09-25)
Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 - 
Bijvelds.com    2 – 1 
(25-22, 16-25, 25-18)
Kingspan/Unidek - Bedovo HR2  3 – 0 
(25-18, 25-09, 25-14)
Bedovo DR3 - Zorgmed   2 – 1 
(25-20, 25-07, 23-25)
VC Boering - De Smulsmurf/Bedovo DR2 1 – 2 
(16-25, 23-25, 25-20)

Programma zaterdag 7 maart
Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk
17.00 Next/Bedovo D1 - Hajraa D3 
17.00 Bedovo MB1 - VC Polaris MB1 
19.00 Café Thuis/Bedovo H1 - Hovoc H2

handboogschieten
Handboogvereniging Strijd in Vrede
6e regiowedstrijd 28 februari
Regiowedstrijd 25m1pijl 

Compound: 
Stefan Kouwenberg 241, Theo de Jong 
235, Theo van den Dungen 227 en Louis 
van de Zanden 223.
Recurve:
Wietse Aarden 229 ( pr), Mark Kanters 
220, Wim van de Kerkhof 216, André 
Goedemans 210, Henk Caris 205, Henk 
Leenders 199, Wim van den Eijnde 
198, Martien van Deurzen 192, Antoon 
Leenders 178, Rita Segers 164 en Auke 
Segers 160

handbal
KPJ
Uitslagen aspiranten 
Dames H.C.G. DS1 - KPJ Beek en Donk 
DS1 17-8
Meisjes B-jeugd KPJ Beek en Donk DB1 - 
M.H.V. ‘81 DB1 2-45
Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk C1 - 
DHC Overpelt VZW (B) C2  4-18
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D1 
- Swift D1  22-14
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D2 
- V.H.C. D1 9-14

Aspiranten zaterdag 7 maart
De Hoespel
19.00 Meisjes B-jeugd Bouwcenter Centen 
HVW DB1# - KPJ Beek en Donk B1 

Aspiranten zondag 8 maart 
De Looierij
11.00 Dames M.H.V. ‘81 DS3 - KPJ Beek 
en Donk DS1 
Cranenveld
12.00 Meisjes C-jeugd HandbaL Venlo C2 
- KPJ Beek en Donk C1 
Sporthal de Landing
09.00 Gemengde D-jeugd Apollo D1 - KPJ 
Beek en Donk D2 
Sporthal ’t zand 
11.20 Gemengde D-jeugd Acritas D1 - KPJ 
Beek en Donk D1 

Uitslagen Senioren.
Dames KPJ Beek en Donk – Stip 6-17

Senioren zaterdag 7 maart  
18.00 Dames KPJ Beek en Donk-Gemert 
Gemert 1

Bedo
Uitslagen
The Flyers HC1 – C-jeugd  28-10
Dames A-jeugd – Handbal Someren DA1   
 16-19
Heren A-jeugd – HandbaL Venlo HA1   
 22-36
Taxandia DS1 – Dames 1  26-14
R.A.C. HS2 – Heren 3  29-19
White Demons HS3 – Heren 2  28-30
Taxandria HS1 – Heren 1  18-30

Programma 
Zaterdag 7 maart
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Gemengde C-jeugd – Niobe HC1 
Merode, Stein
19.00 ESC ’90 HA1 – Heren A-jeugd 

Zondag 8 maart
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Heren 3 – H.V.M. HS1 
11.10 Heren 2 – M.H.V. ’81 
12.20 Dames A-jeugd – Elshout DA1 

Woensdag 11 maart
D’n Ekker, Beek en Donk (beker)
21.00 Heren 1 – Internos HS1 

Donderdag 12 maart
De Peelhorst, Deurne (beker)
20.45 MBDE/De Sprint DS1 – Dames 1 

biljarten
Biljartvereniging ‘Van de Rooje’
Uitslagen 27 februari
Philip Oosthoek – Dave van de Burgt      1-3
Mark van de Burgt – Geert-Jan Otten     3-0
Jan van Grinsven – Dennis van Dommelen 0-3
Arie van de Burgt – Niels Schoonings      1-3

Stand per 27 februari
1.Dave van de Burgt  14-34
2. Niels Schoonings  14-32
3. Dennis van Dommelen  16-27
4. Marcel Bekkers  12-23
5. Philip Oosthoek  13-20

Biljartvereniging ‘Van de Rooje’
Uitslagen maandag 2 maart
Jaspert Swinkels - Henk Meerwijk         0-2
Frits Tak - Antoon van Osch     0-2
Antoon Wagemans - Piet van Zeeland  0-2
Bennie Beerens - Bert van de Vorst    2-0
Joop Kerkhof - Leo Migchels     0-2
Theo v. Rossum - Theo v. Hoogstraten    0-2
Bert van de Vorst - Albert Kluijtmans    0-2
Antoon Smits - Antoon Maas     2-0

Jan Hesselmans - Harrie Bouwmans    2-0
Cor Verschuren - Cor van den Berg    2-0
Frits Wilbers - Martien Swinkels     0-2
Hans van der Ligt - Gerrit van Osch    2-0
Hans Wagelmans - Henk Jansen     0-2
Henk van de Vegt - Lambert van Bree  0-2
Tonny de Louw - Leo van Griensven   0-2

Uitslagen dinsdag 3 maart
Bert van Wanrooij - Cor Oppers    2-0
Hans de Jager - Hans Heldoorn    0-2
Piet van Zeeland - Theo Verheijen   2-0
Antoon Wagemans - Fons van der Linden 0-2
Frits Poulisse - Mari Verbakel     0-2
Willie Vorstenbosch - Piet Goossens   2-0
Pieter Rooijackers - Theo Spierings   2-0
Cor van den Berg - Harrie Bouwmans  2-0
Antoon Maas - Huub Biemans    0-2
Wim Swinkels - Marinus Steegs    2-0
Harrie van Kleef - Jan Hesselmans   2-0
Jan Verbakel - Ad de Koning    1-1
Herman v/d Boom - Henk Verhappen  0-2
Henk Mastbroek - Guus van de Elsen   0-2
Ad Barten - Henk van den Bergh   2-0

bridgen
Bridgeclub ‘Poort van Binderen’
Uitslag woensdag  25 februari 
A lijn 
1. Cecile en Corry  60,76 %
2. Marian en Joop  56,94 % 
3. Willy en Trees  56,60 %
4. Mari-José en Mieke  55,90 %   
5. Jan en Cellie  54,51 %
6. Marian en Leny  52,08 %
7. Nettie en Arno                            51,39 %
8. Leo en Jurgen                            51,04 %

Uitslag dinsdag  3 maart
1. Corry en Frans                  67,45 %
2. Lies en Lodewijk              59,90 %
3. Marie-Jose en Riek         58,59 %
4. Nettie en Marijke            56,77 %
5. Cellie en Hans                   56,51 %

Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café Lieshout. kijk voor 
meer informatie op 
www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 26 februari
1. Nellie en Cellie                           60,42%
2. Jan en Maria                             56,67%
3. Mari en Jo                                   55,83%
4. Dora en Corrie                             55,00%
5. Jopi en Hans                               52,92%

De volgende zitting is op donderdag 5 
maart, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen dinsdag 3 maart 
1. Riet en Jo  64,17%
2. Mien en Ine  62,08%
3. Riek en Kitty  61,98%
4. Helma en Annie  57,81%
5. Francien en Marian  57,29%

De volgende zitting is op dinsdag 10 maart, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk.

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen dinsdag 3 maart
Hein v. Bree - Johnny v.d. Laarschot   ½-½
André Bergman - Albert v. Empel    1-0
Chris v. Laarhoven - Erick Robbescheuten  ½-½
Hans Claas - Willy Constant     1-0

Programma 10 maart
Zjon v.d. Laar  - Aloys Wijffelaars 
Thijs Knaapen - Johnny v.d. Laarschot 
Hein v. Bree - André Bergman 
Dirk-Jan Gloudemans - Hans Claas 
Erick Robbescheuten - Frans v. Hoof 
Willy Constant - Chris v. Laarhoven

Programma / Uitslagen

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

DE AANGIFTEPERIODE IS WEER BEGONNEN.

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

Voor particulier, ZZP-er en MKB-ondernemer

Controle van aanslagen en toeslagen

Voor een vaste prijs

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

vooraf ingevulde aangifte door  
ons controleren.

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Lieshout – De jeugd van Krijgsman 
Soranus was dinsdagavond goed op 
dreef. Alex v.d. Ven wist met 201 
punten de magische grens van 8 ge-
middeld door te breken. Evenals de 
vorige wedstrijd schoot Jeffrey v.d. 
Post een nieuw persoonlijk record, 
ditmaal met 152 punten.
 
De overige schutters kwamen don-
derdagavond aan bod en waren dit-
maal te gast bij St. Willibrordus in 

Milheeze waar het eerste team 1103 
punten wist te behalen. Uitblinkers 
waren er hier niet, wel werd er in de 
breedte goed geschoten.

Het tweede team bleef met 860 pun-
ten beneden de verwachting en ver-
loor in hun directe confrontatie van 
De Batavieren 2 uit Neerkant. Beste 
schutter van het 2e team was de al 
eerder vernoemde Alex v.d. Ven.

Totaaluitslag
Ad Endevoets 224; Rik v.d. Westerlo 
223; Willem Bekx 221; Paul v.d. 
Broek 218;  Arjan v.d. Heuvel 217; 
Theo v.d. Laar 203; Alex v.d. Ven 
201; Maarten v.d. Elsen 192; Ziggy 
Daniëls 189;Rita Endevoets 176; 
Dion Thielen 172; Nelly v.d. Laar 
158; Jeffrey v.d. Post 152; Jim 
Daniëls 119; Noa Relou 115; James 
Stam 114.

Aarle-Rixtel - De jaarlijkse St. 
Sebastiaanverschieting vond zaterdag 
plaats bij HBS de Eendracht. Voor zowel 
de jeugd als de senioren waren diverse 
ludieke doelen opgehangen waar op 
kon worden geschoten. Voor elke deel-
nemer was er aan het eind een prijs. 

Doel van deze wedstrijd was om de on-
derlinge saamhorigheid te bevorderen. 
Aansluitend vond ook de jaarlijkse feest-
avond plaats. Deze feestavond kreeg 
nog een extra feestelijk tintje door het 

jubileum van Toon van Hoof. Hij is al 40 
jaar lid van de vereniging en binnen de 
handboogwereld een markant en ook 
bekend schutter. Namens de vereniging 
overhandigde voorzitter Martien van de 
Graef aan Toon een oorkonde en ca-
deaubonnen. Echtgenote Maria kreeg 
een mooie bos bloemen overhandigd. 
De avond werd voortgezet met een lek-
ker buffet, de nodige drankjes en ook 
kon worden deelgenomen aan diverse 
Hollandse spelen.

Beek en Donk/Someren – In sport-
hal De Postel in Someren werd zon-
dag 1 maart een dubbeltoernooi voor 
jeugdbadmintonners gespeeld. Van 
Badmintonclub Mixed deden 9 deel-
nemers mee. In totaal waren die dag 
112 kinderen actief. Uiteindelijk na-
men twee dames van BC Mixed een 
prijs mee naar huis.

De dag begon met een gezamenlijke 
warming-up, waarna de jongens en 
meisjes in diverse poules werden inge-
deeld. Hierbij was uiteraard rekening 
gehouden met speelsterkte. In de och-
tend speelde iedereen 4 of 5 wedstrij-
den. Op basis van de uitslagen van de 
ochtend werden ’s middags de poules 
opnieuw ingedeeld. De winnaars van 
diverse poules kwamen bij elkaar, zo 
ook de nummers twee enzovoort. Dat 
leverde zeer spannende wedstrijden 
op.

Xaxie Eekels en Pien Sijmens zijn al-
lebei vier maanden geleden begon-
nen met badminton bij BC Mixed. 
Ze spelen nog geen competitie, maar 
doen wel mee aan toernooien. Op dit 
toernooi ging het elke wedstrijd beter 
met de dames. Ze raakten steeds beter 
op elkaar ingespeeld en gaven elkaar 
goede aanwijzingen. Vooral in de mid-
dagpoule wonnen de veel wedstrijden 
en daarmee haalden ze uiteindelijk de 
tweede prijs.

Ook de pupillen Neva van der Vorst 
en Finn van de Wijdeven deden mee. 
Ze zaten in een sterke poule, maar 
lieten zien dat ze al veel geleerd had-
den. Uiteindelijk wonnen ze net niet 
genoeg wedstrijden om een prijs te 
halen, maar ze hebben heel goed 

gespeeld en veel plezier gehad. Koss 
van de Wijdeven speelde met een 
jongen van een andere vereniging. In 
zijn poule zaten alle dubbels heel dicht 
bij elkaar. De laatste wedstrijd van de 
dag was bepalend voor de eindstand 
in de poule. In een zeer spannende 
wedstrijd moesten ze de winst aan de 
tegenstanders laten. 

In de hoogste poules kwamen vier 
dames van BC Mixed uit. Meike van 
Zutven speelde met Bregje Hoeks. Ze 
kwamen in de ochtend in dezelfde 

poule uit als Novi Wieland en Robin 
Slaets. In de middag speelden Meike 
en Bregje een aantal zeer spannende 
en goed wedstrijden. Het niveau was 
erg hoog en het publiek heeft zeker 
van hen genoten. Dat gold ook voor 
Novi en Robin. In de winnaarspoule 
wonnen ze uiteindelijk geen prijs, 
maar over het vertoonde spel mogen 
ze zeer tevreden zijn.

Kijk voor foto’s en meer infor-
matie op www.bcmixed.nl en 
facebook.com/bcmixed.  

handboogschieten

badminton Heren senioren 
HV Bedo doen 
goede zaken

Tweede succesvolle handbal- 
en speelfeest BEDO/KPJ 

Jeugd BC Mixed in de prijzen op 
Somerentoernooi

Beek en Donk - Na het carnavals-
reces werd de handbalcompeti-
tie weer opgepakt. De competitie 
gaat de eindfase in. De kampioen-
sambities van Heren 1 hadden een 
deuk opgelopen na het verlies bij 
concurrent PSV. Op eigen kracht 
kon Bedo het niet meer redden. 
Als alle wedstrijden werden ge-
wonnen, dan zou men nog op 
puntverlies van de tegenstander 
hopen. 

De heren gingen uit naar Taxandria. 
Tegen deze tegenstander werden 
in Beek en Donk dure punten ver-
speelt. De heren hadden hier dus 
iets recht te zetten. En dat de-
den ze ook. De heren lieten zich 
niet van de wijs brengen door de 
stand van zaken en gingen hun ei-
gen spel spelen. Met 18-30 werd 
duidelijk gewonnen. De dag erop 
werd duidelijk dat PSV verloren 
heeft bij DOS ’80 uit Heesch. 
Hiermee hebben de heren het kam-
pioenschap weer in eigen hand. De 
groep is gedreven en vastberaden 
het kampioenschap binnen te ha-
len dit jaar. Aanstaande zondag 
zijn de heren vrij. Ze kunnen hun 
krachten sparen voor twee belang-
rijke wedstrijden. Op woensdag-
avond 11 maart spelen de heren de 
kwartfinale van het bekertoernooi. 
Om 21.00 uur wordt in Beek en 

Donk Internos uit Etten-Leur ont-
vangen. Zondag 15 maart staat de 
competitiewedstrijd bij Witte Ster 
in Waspik op het programma. De 
heren hopen op vurige aanmoedi-
ging in beide wedstrijden.

Ook Heren 2 wist de twee pun-
ten mee naar huis te nemen. In 
Berkel-Enschot werden de White 
Demons verslagen met 28-30. Net 
als bij Heren 1 is de competitie erg 
spannend. Drie teams staan vrijwel 
gelijk op de eerste drie plaatsen. 
Heren 2 krijgt zondag M.H.V. ’81 
uit Mill op bezoek en hoopt op veel 
publiek. 

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

Beek en Donk - Sporthal D’n 
Ekker vulde zich zaterdagoch-
tend 28 februari voor de tweede 
keer dit seizoen met enthousi-
aste jeugd tussen de 5 en 12 jaar. 
Handbalverenigingen BEDO en KPJ 
uit Beek en Donk hielden deze och-
tend samen voor de tweede keer 
een zogenaamd handbal speelfeest. 

Tijdens dit festijn waren de kinde-
ren 2,5 uur sportief bezig met een 
gezamenlijke warming-up, diverse 

oefening op het gebied van handbal 
en andere teamsporten en uiteinde-
lijk met een heus handbaltoernooi. 
Het fanatisme en voornamelijk ook 
het plezier straalde van de gezichten 
van de ruim 65 deelnemende kinde-
ren af. Diverse teams uit de regio na-
men deel aan het evenement. Over 
drie weken staat het laatste speel-
feest van dit seizoen op het pro-
gramma, waarna het buitenseizoen 
weer gaat beginnen voor de diverse 
jeugdteams.

Pien Sijmens (l) en Xaxie Eekels (r)

Toon van Hoof 40 jaar lid 
Handboogschutterij de Eendracht

6e Regiowedstrijd Krijgsman Soranus

 Toon van Hoof, 40 jaar lid

FOCWA onderhoudsbeurt +
goedkeuringssticker

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

 

handbal
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Donderdag 5 maart 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

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

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

Gezinsviering
18.30 uur, Onze-Lieve-Vrouwe-van-
Lourdeskerk, Mariahout

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

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

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

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

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

Maandag 9 maart 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Jaarvergadering Budoclub 
Beek en Donk
19.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Dinsdag 10 maart 
Open Jeu de Boules Mixtoernooi voor 
Laarbekenaren
13.30 uur, ‘Boulodrome Littie of 
Littienie’, Helmond

Woensdag 11 maart 
Laarbeekse Vrouwenavond
20.00 uur, Buurthuis Mariahout

Vrijdag 13 maart 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

&RGteens CRAZY 88 Dolgekke 
puzzeltocht
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Voute Disco Tienerwerk de Boemerang
19.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Zaterdag 14 maart 
Lente Actie - Scouting Aarle-Rixtel
10.00 uur, Aarle-Rixtel

International Steak & Blowjobday
17.00 uur, Grand Café Stout, 
Aarle-Rixtel

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

International Steak & Blowjobday
22.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Zondag 15 maart 
Koopzondag bij Van Schijndel, Passie 
voor wonen
10.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

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

Ondernemerspresentatie SBB 2.0
14.00 uur, Van Koningsbrugge, 
Beek en Donk

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Maandag 16 maart 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Kienen KansPlus
20.00 uur, Zaal De Pelgrim, Mariahout

Dinsdag 17 maart 
KBO Lieshout Sjoelen
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Woensdag 18 maart 
Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Donderdag 19 maart 
Bijeenkomst Senioren en Veiligheid, 
Rabobank Peel Noord
13.00 uur, De Eendracht, Gemert

IVN lezing en foto’s Marcel v.d. 
Kerkhof
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 20 maart 
NL Doet bij het IVN Laarbeek 
9.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 21 maart 
NL Doet bij Tienerwerk De Boemerang
9.30 uur, De Boemerang, Beek en Donk

Jubileum Rikken en Jokeren
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Vlaardingse Avond met Live: ‘De 
Vaart’
21.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Live Band ‘The Beatles Tribute’
22.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 22 maart 
Expositie ‘Sara van Hooff’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

/RotaryGBL

/RotaryGBLOok op uw evenement?
www.sound-light.nl

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof Fotograaf: Marcel van de Kerkhof


